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Az ÉVOSZ munkaadói szervezetként külföldi szakmai továbbképzéseit nem saját 
munkatársai, hanem az ország különböző intézményeiben dolgozó szakképzési szakemberek 
számára teszi hozzáférhetővé. Projektünk legfontosabb célkitűzése a hazai építőipari 
szakképzés színvonal-növelésének elősegítése volt. Az ágazat szakember-utánpótlása 
szempontjából az építőipari szakmák tantervének, valamint az oktatás feltételrendszerének 
fejlesztése is rendkívül fontos feladat. Ezért a szakképzési szakemberek számára a német és a 
belga építőipari szövetség szakképzés területén végzett munkáját, valamint a szociális 
partnerek és az állami hivatalok közötti együttműködés jó példáit mutattuk be.   
 
A Német Építőipari Szövetség (ZDB) szakképzési igazgatója, Dr. Cornelia Vater asszony, 
tájékoztatást adott a ZDB építőipari szakmák tartalomfejlesztésében, valamint a német 
nemzeti szakmai versenyek szervezésében végzett tevékenységéről. Bemutatta a ZDB 
Szakképzési Főosztályának tevékenységét, az építőipari szociális partnerek szakképzés 
érdekében végzett együttműködését, valamint az építőipari szakmák pályaválasztó fiatalok 
körében történő népszerűsítése érdekében végzett tevékenységét. Továbbá ismertette a német 
duális építőipari szakképzési rendszer szervezeti felépítését, a vállalkozásoknál és a gyakorlati 
képzőközpontokban megvalósuló gyakorlati képzés finanszírozási modelljét.  
 

         
 

         
 
A Berlin-Brandenburgi Építőipari Szövetség Építőipari Gyakorlati Képzőközpontjában a 
résztvevők tájékoztatást kaptak a duális a képzés harmadik pillérét jelentő üzemek feletti 
gyakorlati képzés módszertanáról és megtekintették a központ tanműhelyeit. A Knobelsdorff 
és a Martin-Wagner építőipari szakképző intézményekben két különböző elv alapján működő 
szakképző intézményt ismerhettek meg. A Martin-Wagner Iskola a duális képzésben az 
elméleti oktatást biztosítja a tanulók számára. A Knobelsdorff Iskola, amelyet a II. Világ-
háború utáni újjáépítési munkákhoz szükséges szakmunkásigény biztosítására hoztak létre, 
egy Németországban is egyedülálló képzési elv alapján működik. Az elméleti képzést, 
valamint a tanműhelyi és a munkahelyi gyakorlatot is egyaránt az intézmény által szervezett 
projektmunkák keretében valósítják meg. Csoportmunkában a berlini közintézmények építési 
és felújítási munkáiban nonprofit alapon vesznek részt.  



A belgiumi projektben fogadó partnerünk a Flamand Építőipari Szövetség volt, akikkel már 
hosszú idő óta különböző projektekben működünk együtt. Az ajánlásukra tettünk látogatást a 
munkaadók és munkavállalók által paritásos alapon működtetett Constructiv Központban, 
amely az építőipari szakmák tartalomfejlesztő munkája mellett, az ágazat munkaerő-
utánpótlásának biztosítása érdekében a felnőtt-továbbképző kurzusok, valamint a 
vállalkozások számára a munkaegészségügyi és munkahelyi biztonság elősegítését biztosító 
képzéseket tematikájának kidolgozásban vesz részt.  
 

     
 
A résztvevők emellett a Brüsszeli Építőipari Szakiskolában tájékoztatást kaptak a belga 
építőipari oktatás képzési stratégiájáról, a vállalkozási ismeretek oktatásáról, valamint a Belga 
Építőipari Konföderáció tevékenységétől. A Bruxelles Formation Szakképző Intézményben 
pedig az építőipari szakmák felnőttképzés keretében történő oktatását tanulmányozták. A 
brüsszeli Compagnon Házban a francia központú szakképző intézmény alapképzésben és 
felnőtt-továbbképzésben végzett tevékenységéről kaptak képet. Továbbá a Bruges-i 
Részmunkaidős Oktatási Intézményben a problémás és az iskolaelhagyó fiatalok munka 
világába történő visszavezetését eredményező speciális oktatási módszert ismerhették.  
 

   
 
Az építőipari szakmát választó fiatalok száma Európa szerte, és így hazánkban is évről évre 
csökken. Az ott tanulók többsége azonban az ágazatban maradást nem tekinti életcéljának. 
Éppen ezért a hazai szakképzési szakemberek számára az építőipari szakmákat népszerűsítő, 
külföldön már jól bevált pályaorientációs példákat mutattuk be. Belgiumban a Constructiv 
Központ által kifejlesztett interaktív videó játékot, míg Németországban a Német Építőipari 
Szövetség (ZDB) építőipari szakmákat bemutató imidzs filmjét ismerhették meg. 
 
A szakképzési szakemberek németországi és belgiumi tanulmányútjuk eredményeként a 
fogadó ország építőipari szakképzési rendszerét, annak szervezeti felépítését, valamint 
felügyeleti és finanszírozási rendszerét ismerhették meg. Emellett az építőipar szakember-
utánpótlását elősegítését célzó, már jól bevált kezdeményezését is megismerhettek.  
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