Szakképzési szakemberek egyhetes
franciaországi szakmai tanulmányútja
A szakképzési szakértők franciaországi tanulmányútjának célja a Compagnon sok tekintetben
egyedülálló, rendkívül magas színvonalú szakmai alap- és mesterképzést nyújtó
tevékenyégének tanulmányozása volt. A résztvevők egyúttal az Erasmus Mobility Pro
program keretében féléves franciaországi szakmai gyakorlatukat éppen befejező magyar
asztalos, ács és szárazépítő szakmunkás fiatalok programjának kiértékelésében is részt vettek.
A tanulmányút során mód nyílt a Compagnon pályaorientációs és kézműves szakmákat
népszerűsítő tevékenységének megismerésére is. A Compagnon ugyanis országos képzési
hálózatán keresztül számos olyan jól bevált pályaorientációs kezdeményezést valósít meg –
szakmai bemutatók, valamint a szakmákat bemutató videofilmek, interjúk, stb. -, amelyeket a
későbbiekben költséghatékony módon itthon is adaptálni lehet.
Az Erasmus programban résztvevő tíz szakképzési szakértő elsőként a Compagnon Párizs
külvárosában, Champs-sur-Marne-ban lévő gyakorlati képzőközpontjába látogatott el. A
tantermeket, tanműhelyeket és a fialok szállását és ellátását biztosító kollégiumot is magában
foglaló, 2017. évben átadott képzési központ az építőipar szakmák, azaz a kőműves, ács,
tetőfedő, festő és szárazépítő szakmák alap- és mesterképzésének bázisa. A Ház vezetője
ismertette a Compagnon szakképző tevékenységét. A Compagnon képzési módszere a
középkori céhes hagyományokra épül. A képzés az un. Compagnon Házakban valósul meg,
ahol az oktatótermek és tanműhelyek mellett kollégiumi szállás is a tanulók rendelkezésére
áll. A Compagnon Házak egyik fontos közösségi tere az étterem, ami a Házban élő,
különböző szakmát tanuló fiatalok számára lehetőséget biztosít, hogy egymással is
találkozhassanak és eszmét cserélhessenek.
A tanulók a duális képzés keretében hat hétig egy vállalkozásnál dolgoznak, majd ezt
követően két hétig a Compagnon Házakban elméleti és gyakorlati képzésen vesznek részt. A
képzés finanszírozása a Compagnon esetében is a cégek által befizetett szakképzési
hozzájárulásból történik. A tanulók ösztöndíjként a szakmunkás minimálbér felét kapják.
Ennek kétharmadából finanszírozni tudják a szállásukat és ellátásukat. A fennmaradó
egyharmad rész pedig biztosítja a megélhetését. A tanulók így alapvetően szülő támogatás
nélkül is fenn tudják magukat tartani.
A Compagnon Házakban telente több alkalommal is tartanak pályaorientációs programokat,
nyílt napokat. A Compagnonnál tanulni szándékozóknak egy felvételi vizsgát kell tenniük. De
ezt megelőzi egy szakmai tanácsadás, ahol a pályaválasztókat a Compagnon szigorú
szabályairól is tájékoztatják. Hiszen a fiatal ott nem csak egy szakmát tanul, hanem egy
életformát is választ. A jelentkezőknek matematikából, ez elsősorban logikai feladatokat
jelent, valamint francia nyelvből kell vizsgázniuk. Az írásbeli vizsgát egy 10-15 perces
elbeszélgetés követi, ahol többek között a motivációjukról kell számot adniuk.
A Compagnon alap- és felnőtt továbbképzési tevékenységénél a szakmai tudás elsajátítása
mellett fontos célkitűzés a fiatalok életre nevelése, azaz az emberformálás megvalósítása is.
Céljuk, hogy a fiatalok a tanulás és a munkavégzés során egyúttal az önálló életvitelre is
felkészüljenek. Tanuljanak meg a saját lábukra állni, hiszen az ösztöndíjuk kellő fedezetet
biztosít arra, hogy abból a Compagnon Házakban a szállásuk, ellátásuk és tanulmányaik
költségét is fedezni tudják.

A szakmai alapképzés tizenöt éves korban kezdődik, de sokan a gimnázium elvégzését
követően 17-18 évesen kapcsolódnak be a szakképzésbe. A nappali rendszerű szakmai
alapképzésbe legfeljebb 25 éves korig lehet jelentkezni, azt követően már csak felnőttképzés
keretében lehet szakmát tanulni.
A Compagnon képzési rendszerének és filozófiájának bemutatást követően a résztvevők az
intézmény tanműhelyeit is megtekintették. A tanműhelyek kialakítása egyszerű és praktikus.
A kerekeken gördülő installációk, pl. tető makettek, vagy a nyílászáró beépítésnek
gyakorlására kialakított falrészek mozgatásával, cseréjével egy adott műhelyteremet más-más
szakma oktatására könnyen és gyorsan át lehet alakítani. A résztvevők ezt követően a
Compagnon Párizs belvárosában lévő központjába is ellátogattak.
A tanulmányút további részében látogatás tettek a Le Mans-i, a Bordeaux-i és a Lamothe
Landerron-i Compagnon Házakban, ahol találkoztak az Erasmus Pro projektünk keretében
féléves mobilitásukat végző építőipari szakmunkás fiatalokkal is. A látogatás keretében az
adott Compagnon Ház vezetője tájékoztatást adott az intézmény munkájáról, az ott oktatott
szakmák köréről, majd a tájékoztatót követően bemutatták az intézmény oktató-, és
hálótermeit, valamint a tanműhelyeket is. Ezt követően látogatást tettek az ott tanuló/dolgozó
magyar fiatalt foglalkoztató vállalkozásnál is, ami lehetőséget nyújtott arra, hogy cég és a
Compagnon Ház vezetőjével, valamint a mobilitásban résztvevő fiatallal közösen kiértékeljék
a féléves mobilitás tapasztalatait.
A Tours-i Compagnon Házban a Compagnon nemzetközi kapcsolatáért felelős munkatárssal,
Vanessa Duval asszonnyal találkoztak, aki tájékoztatást adott a Compagnon nemzetközi
kapcsolatairól. A mesterképzés során a fiataloknak ugyanis egy évre egy külföldi mobilitáson
is részt kell venniük.
A Lamothe Landerroni Compagnon Házban a résztvevőknek alkalmuk nyílt arra, hogy két
francia szakmunkás fiatal éppen akkor tartott adoptációs ünnepségén is részt vegyenek,
megismerve ezáltal a Compagnon hagyományainak egyik fontos elemét.
A tanulmányút kiváló lehetőséget biztosított a Compagnon francia állami szakképzési
rendszer mellett működő, speciális képzési elveken alapuló, rendkívül magas szakmai
színvonalú szakmai alap és felnőttképzési tevékenységének tanulmányozására. A Compagnon
az építőipari szakmákon kívül összesen harminc szakmában nyújt képzést.
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