Fiatal szakmunkások féléves szakmai továbbképzése
2018. szeptember – 2019. március
Az EU 2018. az évben indított Erasmus Pro pályázata kiemelt prioriasként támogatja a
fiatalok hosszú távú, azaz hat hét és egy év közötti külföldi szakmai gyakorlatának
megvalósítását. Projektünkben 2018 szeptembere és 2019 márciusa között négy végzős
építőipari szakmunkás - egy ács, egy szárazépítő és két asztalos - vett részt féléves
franciaországi szakmai továbbképzésen.
A leendő résztvevők toborzását még a pályázat benyújtását megelőzően elvégeztük, hogy a
pályázatot a projekt iránt érdeklődő végzős szakmunkástanulók valós létszáma alapján
készíthessük el. A felkészítés során több alkalommal szervezünk olyan találkozót, ahol a
jelentkezők a korábbi hasonló projektek azonos szakmájú résztvevőivel találkozhattak, akik
saját tapasztalataik alapján tájékoztatást adtak a Compagnon Házak mindennapjairól,
házirendjéről, az ottani szokásokról, az egyes szakmacsoportok szakmai tradícióiról, a
Házakban folyó elméleti és gyakorlati oktatás sajátosságairól, stb.
A franciaországi munkahelyének keresését francia partnerünk biztosította. A Compagnonnál
minden szakmának van egy országos főnöke, aki a vidéki Compagnon Házak vezetőivel
egyeztetve jelölte ki, hogy egy-egy fiatal melyik városba kerüljön. Ezt követően az adott
Compagnon Ház vezetője – a Prevôt – vette fel a kapcsolatot a helyi vállalkozókkal, és
keresett munkahelyet a fiatal számára.
Mobilitási projektjüket megelőzően a szakmai és nyelvi felkészítés mellett a fiatalok lélektani
felkészítésre is nagy gondot fordítottunk, hiszen mobilitásuk során olyan új kihívásokkal
találkoztak, amilyenekkel itthon eddigi életük során még nem szembesültek. A megszokott
itthoni környezetet, családjukat és barátaikat hátrahagyva egy ismeretlen, új közegbe, azaz a
Compagnon Házak életébe kellett beintegrálódniuk, ahol egy meglehetősen kötött, szigorú
házirend alapján kellett élniük. Emellett egy új cég munkakörnyezetébe és szakembergárdájába is be kellett illeszkedniük, valamint a Compagnon Házak azonos szakmájú
fiataljaiból álló szakmai közösségben elméleti és gyakorlati továbbképzésen is részt kellett
venniük. Ez főleg az első néhány hétben rótt komoly terheket a résztvevőkre.
A kiutazók nyelvi felkészítésre négyhetes intenzív nyelvi felkészítést szerveztünk, amelyet
heti blokkokban Budapesten az ÉVOSZ épületében tartottunk. Az egyes blokkok között a
nyelvtanár koordinálásával otthoni tanulásra biztosítottunk lehetőséget. A résztvevőknek
mobilitásuk során a Compagnon esti oktatása keretében lehetőségük volt a francia nyelv
további tanulására.
A mobilitás résztvevői féléves franciaországi szakmai gyakorlatuk során egy olyan speciális
felnőtt-továbbképzési programba kapcsolódtak be, amelyre Magyarországon nem lett volna
lehetőségük. A Compagnon által szervezett felnőtt-továbbképző programban ugyanis a napi
munkavégzésüket követően munkanapokon, minden este 8 és 10 óra között szakmai
oktatásban vettek részt, amibe a francia nyelv mellett, a szakmai tantárgyak és a szakrajzkészítés is beletartozott. Szombatonkénti tanműhelygyakorlatukon pedig a tanultakhoz
kapcsolódó feladatokat kellet elkészíteniük.
Az építési vállalkozásnál végzett gyakorlati munka a fiatalok szakmai továbbfejlődésének
fontos részét képezte. A szakmailag rendkívül nívós francia építési vállalkozóknál általában
olyan komoly és magas színvonalú munkát végezhettek, amilyenre Magyarországon a legtöbb

esetben sohasem nyílt volna lehetőségük. Az így elsajátított új szakmai ismeretek, kivitelezési
eljárások és építőanyagok alkalmazásának begyakorlása mellett a rendkívül magas szakmai
színvonalú, precíz és jól szervezett munkát végző vállalkozásoknál a csapatmunka, a szakmai
igényesség, a munkahelyi organizáció és logisztika, valamint a vállalatszervezési és
menedzsment ismeretek területén is számos, a hazai gyakorlattól eltérő jó példát ismerhettek
meg.
A féléves gyakorlatuk eredményeként szakmai tudásukkal együtt személyiségük is jelentős
mértékben továbbfejlődött. Önállóbbá és elhivatottabbá váltak. Kommunikációs, kockázatvállalási és adaptációs készségük erősödése mellett önbizalmuk, önértékelésük, és
gondolkodásmódjuk is erősödött. Megismerkedhettek egy fejlett EU tagország munka-, és
vállalatszervezési gyakorlatával. Emellett egy világnyelvet, valamint szakmájuk szakmai
szókincsét is elsajátíthatják.
A négy szakmunkás fiatal közül hárman a Compagnon speciális szakképzési szakképzési
programjában is részt vettek, és a féléves mobilitási projekt leteltét követően munkájukat és
tanulmányaikat 2019. július végéig tovább folyatták. A tanév során több részletben összesen
12 hetes „sztázson”, azaz elméleti és gyakorlati továbbképzésen vettek részt. Speciális
munkaszerződésük értelmében munkabérüket erre az időre is kézhez kapták. A tanév végén
pedig mindhárman sikeres záróvizsgát tettek. Bár magyar szakmunkás-bizonyítvánnyal
mindannyian rendelkeztek, ez a továbbképzés azonban lehetőséget biztosított arra, hogy
szakmájukat és a francia nyelvet, beleértve a szakmai nyelvet is magasabb szinten
sajátíthassák el.
Az ÉVOSZ 1994 óta működik együtt a francia Les Compagnons du Devoir szakképző
intézménnyel. Ennek keretében a magyar fiatalok franciaországi szakmai gyakorlatának
biztosítása mellett a francia fiatalok magyarországi szakmai gyakorlatának szervezésére is sor
került. Együttműködésünk keretében eddig mintegy százötven fiatal vett rész franciaországi
szakmai továbbképzésen, és közülük huszonhatan tettek mestervizsgát.
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