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1. MODUL
Az integráció alapjai és változatai az építőiparban és az ipari-műszaki területen

Leonardo da Vinci innovációtranszfer projekt - "VETwin-winModel“
Ezt a projektet az Európai Bizottság anyagi támogatásban részesítette.
Jelen ismertető csak a szerző nézeteit tükrözi; a Bizottság nem tartozik felelősséggel olyan
további felhasználásért, amely az itt közölt információn alapul.

1. modul
Az integráció alapjai és változatai az építőiparban és az ipari-műszaki területen
Általános megjegyzések a modulokhoz
A továbbképzés minden moduljára érvényes, alapvető elv a speciális metodikai orientációból adódik:
Mindig alkalmazni is kell, amiről az oktatás során szó esik; azaz modern, cselekvésorientált tanulási
módszereket kell használni, amely azt jelenti, hogy az oktatók nem „irányítanak“, hanem sokkal inkább
„elkísérik“ a tanulókat a tudás megszerzésének folyamatában. Egyik modul sem pusztán bizonyos
tudásanyag közvetítéséről szól, hanem a szakképzés és a vállalati továbbképzés összehangolásához
szükséges, új és gyakorlati képességeket kell kiépíteni. Ezért a résztvevők szemináriumokon is részt
vesznek, de ezt online tanulással, önálló tanulással, valamint a rendszeres csoporttalálkozókon a többi
résztvevővel és a tanárral közösen kiértékelendő, elmélyítendő és elméleti szinten is feldolgozandó, a
saját munkaterületükön elvégzendő gyakorlati feladatok révén történő tanulással ötvözik.
I. Előzetes megjegyzések az 1. modulhoz
Miről szól ez a modul, mi a modul lényege
A résztvevők az 1. modulban megismerkednek az építőipar és az ipari-műszaki terület szakmai
képzése és vállalati továbbképzése integrációjának szakmai alapjaival és változataival. Az
integráció különböző változatai lehetővé teszik a szakmai kompetenciák megszerzésére irányuló
konkrét célkitűzéseknek és az egyes vállalatok aktuálisan érvényes körülményeinek lehető
legteljesebb és egyedi figyelembevételét.
A kisvállalatok esetében különösen indokolt, hogy magát a munkafolyamatot, valamint a szakmai
képzés és a vállalati továbbképzés integrációjának lehetőségeit hasznosítsák saját
versenyképességük biztosítására, hiszen a külső továbbképzési megoldások általában nem tudják
kellőképpen figyelembe venni az adott munkahely jellegzetességeit és az ezekből adódóan
szükséges kompetenciákat. Itt történik a tanulási tartalmak és a képzési elemek különbözőségének
számba vétele.
A képzés és a továbbképzés egymáshoz hangolása, valamint ezek munkafolyamatba integrálása a
kisvállalatok számára a személyzeti fejlesztés optimális stratégiájának tekinthető.
A modul tanulási céljai és tartalmai
- A szakmai képzés és a vállalati továbbképzés integrációjának általános céljai,
- az integráció konkrét céljai,
- a szakmai képzés és a vállalati továbbképzés integrációjának változatai,
- a szakmai képzés összehangolása a vállalati továbbképzés elemeivel,
- a vállalati továbbképzés összehangolása a szakmai képzés elemeivel,
- a szakmai képzés és a vállalati továbbképzés együttes integrációja,
- a külön képzési elemek a képzés és a továbbképzés összekapcsolására,
- a szakmai képzés és a vállalati továbbképzés integrációján alapuló kiegészítő
képzések/képesítések,
- azok a módszerek, amelyek a képzésnek a továbbképzés elemeivel történő összehangolása
során a munkafolyamatba integrált tanulás megvalósítására alkalmasak,
- különböző képzési elemek megismerése, gyakorlati példák a kiegészítő képzésekre/
képesítésekre,
- moduláris utóképzés.
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Mit kell tudniuk a modul végén a résztvevőknek/tanulóknak
Ismeretek
- A résztvevők ismerik az integráció különböző változatait,
- a résztvevők ismerik a kiegészítő képzéseket/képesítéseket és egyéb képzési/képesítési modelleket,
- a résztvevők ismerik a képzési és a munkafolyamat előnyeit és hátrányait, és képesek a különböző
tartalmakat szakszerűen átültetni a gyakorlatba.
Készségek
- A résztvevők ismerik az integráció különböző változatainak lehetőségeit,
- képesek önállóan tanulási egységeket és vállalati feladatokat kidolgozni, és ezeket a szakképzésben
részt vevők/gyakornokok felé közvetíteni,
- képesek motiválni a szakképzésben részt vevőket/gyakornokokat a kiegészítő képesítések
megszerzésére,
- megszerezett ismereteiket és készségeiket képesek más tanulási egységekre is átvinni.
Személyes kompetenciák (szociális kompetenciák, önálló szerepvállalás)
- A résztvevők értik a cselekvést és az üzleti folyamatokat középpontba helyező, modern tanulási
módszerek fontosságát, és hozzá tudnak járulni ezek megvalósításához,
- a résztvevők képesek a szakképzésben részt vevőket/gyakornokokat optimális teljesítményre
ösztönözni, és teljesítményüket megfelelően értékelni,
- a résztvevők képesek megfelelően együttműködni és kommunikálni a képzésben és a vállalatnál
tevékenykedő partnerekkel.
Az önálló tanulási folyamatra vonatkozó követelmények
A résztvevők ebben a modulban önállóan kidolgozzák egy, a saját szakmai területükkel kapcsolatos
kiegészítő képzés/képesítés koncepcióját és struktúráját, és a tanulócsoport előtt bemutatják erre
irányuló javaslatukat.
Általános módszertani megjegyzések az oktatók számára
- A továbbképzés szemináriumokból, gyakorlatból, valamint az online tanulási környezetben
rendelkezésre bocsátott tananyagokból áll,
- a szemináriumoknak főként csoportmunkából kell állniuk,
- a résztvevőknek be kell mutatniuk tanulási és munkahelyi feladataikat.
II. Tartalmak és gyakorlati feladatok
Tartalom
1.1.
Fogalmak magyarázata
1.2.
Alapvető aspektusok
1.3.
A szakképzés és a vállalati továbbképzés integrációjának változatai
1.3.1
A szakmai képzés összehangolása a vállalati továbbképzés elemeivel
1.3.2
A vállalati továbbképzés összehangolása a szakmai képzés elemeivel
1.3.3
A szakmai képzés és a vállalati továbbképzés együttes integrációja
1.3.4
Külön képzési elemek a képzés és a továbbképzés összekapcsolására
1.4.
Cselekvési terület - Kiegészítő képzések
1.5.
Gyakorlati példák a kiegészítő képzésekre/képesítésekre
1.5.1
Példák kiegészítő tanfolyamokra és kiegészítő képzésekre/képesítésekre az építőipar
területén
1.5.2
Kiegészítő képzések/képesítések az ipari-műszaki területen
1.6.
Cselekvési terület - Moduláris utóképzés
1.6.1
Az utóképzés támogatása Németországban
Gyakorlati feladatok
A résztvevők ebben a modulban önállóan kidolgozzák egy kiegészítő képzés/képesítés koncepcióját
és struktúráját annak gyakorlati vonatkozásaival együtt, és a tanulócsoport előtt bemutatják erre
irányuló javaslatukat.
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1.1 A szakmai képzés és a vállalati továbbképzés integrációjával kapcsolatos fogalmak
magyarázata
A képzés és továbbképzés integrációjára vonatkozó koncepció kialakításához mindenekelőtt a képzés,
a továbbképzés és az integráció/összehangolás fogalmakat definiáljuk:
1) Szakmai képzés alatt azoknak az alapkompetenciáknak az elsajátítását értjük, amelyek egy
bizonyos szakmai tevékenység (cselekvések, tevékenységek) gyakorlására képesítenek.
Ezek az alapkompetenciák teremtik meg a tudás, a képességek és készségek alapjait. Az
alapkompetenciákat általában rendszerezett formában közvetítik a tanulóknak, és elismerésük
államilag szabályozva van.
Az alapkompetenciák előmozdítják az egyén szakmai pályafutását, növelik mobilitását és
rugalmasságát.
2) Vállalati továbbképzés alatt azoknak a speciális kompetenciáknak az elsajátítását értjük, amelyek
lehetővé teszik a technikai-technológiai változásokhoz való alkalmazkodást, és a vállalat innovációs
folyamataiban való aktív részvételt.
A munkatársak ezeket a speciális kompetenciákat túlnyomó többségükben a munkafolyamatba
integrálva és teljes mértékben saját szervezésű tanulás keretében sajátítják el. Ezek között a
speciális kompetenciák között módszertani és szociokulturális kompetenciák is vannak.
A speciális kompetenciák előmozdítják a vállalathoz való hűséget és az ügyfélközpontú hozzáállást,
valamint fokozzák a szakmai tevékenység hatékonyságát. Ezenkívül az egyén szakmai
előmenetelét is szolgálják.
3) Integráció/összehangolás alatt a szakmai képzés és a vállalati továbbképzés elemeinek (célok,
tartalmak, módszerek, szervezeti formák és az eredményértékelések) a szakmában és a
munkahelyhez kapcsolódóan megvalósuló tanulás és továbbtanulás egységes folyamatává történő
célorientált, folyamatintegrált összekapcsolását értjük. Az integráció túlmutat az egyes
képzések/képesítések puszta összegzésén, összefogásán. Az integrációt a
képességek/képesítések megszerzése révén, a szakmai és élettapasztalatok révén, valamint az
informális tanulási folyamatok során elsajátított kompetenciák jellemzik.
1.2 Alapvető aspektusok
A szakmai képzés és a vállalati továbbképzés integrációjának általános céljait a következő tényezők
határozzák meg:
•
•
•
•
•

vállalati célok és konkrét munkahelyi feladat,
a jövőbeli munkahelyi feladatok elvégzéséhez szükséges szakmai cselekvési kompetencia
elsajátítására való törekvés. A tanulás itt szakmai és módszertani kompetenciák elsajátítását
szolgálja.
az egész életen át tartó és más szakterületeket is átfogó tanulásra való képesség. A közös
tanulás itt előmozdítja az általános tanulási kompetencia megszerzését.
munkacsoport létrehozásának és egy olyan motivált team felépítésének szükségessége, amely
több szakterületen is képes tevékenykedni. A közös tanulás itt jó hatással van a csoport
fejlődésére.
partnerekkel való együttműködés, együttműködési hálózatok kiépítésének szükségessége. A
közös tanulás itt a szociális kompetenciák fejlesztését szolgálja.

Az integráció konkrét céljai a következőképpen fogalmazhatók meg:
•
•

Az integráció célja a szakmai kompetenciák munkafolyamatra vonatkoztatott megszerzése,
valamint a dolgozók és tanulók magatartásának, hozzáállásának megváltoztatása.
A szakmai képzés és a vállalati továbbképzés integrációja olyan minőségi ugrást jelent a
tanulási folyamatok didaktikájában és metodikájában, amely a tanulási folyamat és a
munkafolyamat, illetve a képzés és a továbbképzés közötti ellentmondások feloldásán alapul.
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•

A szakmai képzés és a vállalati továbbképzés integrációjakor figyelembe kell venni a jogi és
oktatáspolitikai szabályozásokat, és biztosítani kell a képzéstípusok önállóságát, különösen a
tanulási eredmények elismerését illetően.

Az integráció tehát nem korlátozódik kiegészítő képesítések megszerzésére, hanem sokkal inkább a
kompetencia-elsajátítás egyes elemeinek szoros összekapcsolását jelenti egy folyamatintegrált tanulás
keretében.
A folyamatintegrált szakmai képzés és vállalati továbbképzés integrációja olyan dinamikus folyamat,
amely főként a következő tényezőktől függ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a konkrét vagy előrelátható munkahelyi feladatok,
a tanulók meglévő szakmai kompetenciái,
a mindenkori tanulmányi előmenetel,
a vállalati kultúra,
a vállalat és a régió tanulási kultúrája,
a vállalati pedagógiai kompetenciák,
a részt vevő oktatási intézmények, tanácsadók és oktatók kompetenciái,
a technika és technológia aktuális szintjének megfelelő ismeretek hozzáférhetősége,
az oktatáspolitikai és gazdasági helyzet, valamint
a regionális keretfeltételek változásai.

Ahhoz, hogy az integráció a kompetenciák fejlesztését szolgálja, a tanulási folyamatok megfelelő
didaktikai tervezése szükséges.
A didaktikai tervezés során figyelembe kell venni egyrészt
•
•
•
•
•

a célkitűzést,
a tanulási tartalmakat,
a tanulási módszereket,
a munkafolyamat során történő tanulás vállalati szervezeti formáit, valamint
a tanulási eredmények értékelését,

másrészt pedig azt, hogy a munkatársak "tanulókként" milyen egyéni előfeltételekkel rendelkeznek,
továbbá a „tanítók” jellemzőit is, akik ebben az esetben a felettesek, a mentorok, az oktatók vagy a
trénerek.
A kisvállalkozások közötti jelentős különbségek miatt a tanulási tartalmakat, a tanulási módszereket és a
szervezeti formákat nem lehet teljes mértékben előre meghatározni. Ezeket a közös tanulási
folyamatban mindig hozzá kell igazítani az adott célokhoz és feltételekhez.
A szakmai kompetenciák munkafolyamatra vonatkoztatott megszerzése a kisvállalatoknál egymástól
való kölcsönös tanulással, a közös munkafolyamat során történik.
Ez a tanulás
•
•
•

formális tanulásból,
informális tanulásból és
implicit tanulásból áll.

A kisvállalatoknál történő tanulásra jellemző, hogy a munka- és tanulócsoport szakmai és
élettapasztalatok, életkor, valamint motivációs és tevékenységi struktúra szempontjából nem homogén.
Különleges helyzet áll elő például akkor, ha a tanulók egyben más csoporttagok oktatói is, és/vagy ha a
projektvezetők egyben szakmai vezetők és oktatók is.
A szakmai kompetenciák munkafolyamatra vonatkoztatott megszerzése nem csak az aktuális és
közvetlen munkahelyi feladat teljesítésére irányul, hanem túlmutat az aktuálisan szükséges
információkon, ismereteken és készségeken.
A szakmai képzés és a vállalati továbbképzés integrációjának sikere nagymértékben függ a tanulást
ösztönző vállalati struktúráktól, azaz attól, hogy mennyire kedvező feltételeket tudnak teremteni a
munkafolyamat során történő tanuláshoz.
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A saját szervezésű tanulási folyamatok elindításának fontos előfeltétele azon helyzetek felismerése is,
amikor a munkafolyamat tanulást tesz szükségessé: tehát tudatosítani kell, hogy a szükséges
változtatási folyamatokhoz a jelenleg rendelkezésre álló kompetenciák nem elégségesek. (Lásd a 2.
modult.)

1.3 A szakmai képzés és a vállalati továbbképzés integrációjának változatai, valamint az
integráció módszertani megvalósítása kis- és középvállalkozásoknál
A szakmai képzés és a munkafolyamat során megvalósuló vállalati továbbképzés integrációja négy
különböző formában valósulhat meg:
•
•
•
•

A szakmai képzés összehangolása a vállalati továbbképzés elemeivel
A vállalati továbbképzés összehangolása a szakmai képzés elemeivel
A szakmai képzés és a vállalati továbbképzés együttes integrációja
Külön képzési elemek, amelyeket a szakmai képzés és a vállalati továbbképzés
összekapcsolására iktatnak be

1.3.1 A szakmai képzés összehangolása a vállalati továbbképzés elemeivel
A képzés során a képzési hely gyakorlati képességeket és ismereteket közvetít a szakképzésben részt
vevők vagy diákok felé. A pedagógiai célkitűzés ebben az esetben nem annyira az általános és
személyes fejlődés, hanem sokkal inkább az alkalmazható készségek szabványosított közvetítése a
szakma elsajátítása és későbbi gyakorlása érdekében.
Szakképzés esetén ezeket a feladatokat mindenekelőtt a képzéssel is foglalkozó vállalatok és az iskolák
töltik be. Németországban például csak az állami oktatási rendeletnek megfelelően lehet elismert
szakképzettséget szerezni.
A szakmai képzésnek a vállalati továbbképzés elemeivel való összehangolása segítségével a
szakképzésben részt vevőket/gyakornokokat képessé kell tenni arra, hogy
• jobban meg tudjanak felelni azoknak a sajátos vállalati elvárásoknak, amelyek a vállalatspecifikus
technológiai folyamatokból, a vállalatspecifikus teljesítményprofilból, az ügyfelek különleges
igényeiből (kultúra, nyelv, régió, biztonsági követelmények) és a törvényi szabályozásokból
(jogosítványok, engedélyek) adódhatnak,
és/vagy
• gyorsabban bele tudjanak tanulni a vállalatnál ellátandó feladataikba.
A képzésnek a továbbképzés elemeivel való összehangolása segítségével a szakképzésben részt
vevők/gyakornokok olyan speciális vállalati kompetenciákra (kiegészítő képesítések, jogosítványok)
tesznek szert, amelyek lehetővé teszik a tudományos és technikai-technológiai változásokhoz való
igazodást és a vállalat változtatási folyamataiban való aktív részvételt. Ezeknek a speciális
kompetenciáknak az elsajátítása nagyrészt a munkafolyamatba integrálva történik, és köztük
módszertani és szociokulturális kompetenciák is vannak. Ezenkívül az egyéni profil fejlődését is
szolgálják.
A továbbképzésben az oktatói szerepet a következő személyek töltik be:
• az adott vállalat tapasztalt szakemberei, ill. mentorai és/vagy
• a képzési intézmények, szakiskolák, főiskolák vagy beszállítók oktatói.
A képzésnek a továbbképzés elemeivel való összehangolásához a leginkább a munkafolyamatba
integrált tanulás projektmódszere felel meg. Helyzettől függően többek között a következő módszerek
alkalmazhatók:
- csoportmunka,
- kutatómunka,
- tanulmányi kirándulás,
- tanulmányi és munkamegbízás,
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- vezérszöveg-módszer, munkára vonatkozó eligazítás,
- tréningmódszer,
- esettanulmány-módszer,
- szerepjáték.
Jól bevált az a módszer, hogy a gyakornokok számára a vállalati speciális kompetenciákat tapasztalt
szakemberek (segítő, mentori szerepben) közvetítik. A mentor olyan bizalmi személy és
kontaktszemély, aki „nyitott füllel“ jár. A tapasztalt segítők a gyakornokoknak, ill. a pályakezdőknek előre
meghatározott időpontokban segítséget nyújtanak, és „elkísérik” őket személyes és szakmai fejlődésük
folyamatában.
A tapasztalt szakemberek által biztosított segítség speciális formája a migrációs háttérrel rendelkező,
újonnan munkába állt munkatársak integrációja a betanulási, ill. képzési fázis során. Ez a segítség
különböző képzési elemeket és üzemi gyakorlatokat foglal magában, de a támogatás kiterjed
valamennyi szakmai és személyes kérdésre is.
1.3.2 A továbbképzés összehangolása a szakmai képzés elemeivel
Továbbképzésnek számít minden olyan tevékenység, amely azon személyek ismereteinek,
képességeinek és készségeinek elmélyítését, bővítését vagy aktualizálását szolgálja, akik már
befejezték a képzés első szakaszát, és általában már dolgoznak.
A továbbképzés különböző tanulási formák keretében valósulhat meg:
•
•

formálisan szervezett továbbképzés (pl. szemináriumok, tanfolyamok, e-tanulás, CBT, WBT) és
informális továbbképzés (pl. informális tanulás, önálló tanulás).

A vállalati továbbképzésnek a szakmai képzés elemeivel történő összehangolása a következő célok
érdekében történik:
•
•
•

a szakmai kompetenciák aktualizálása és továbbfejlesztése különösen olyan időszakok után,
amikor az adott személy nem gyakorolta a szakmát (munkanélküliség utáni ismételt munkába
állás, nem a szakmához kapcsolódó tevékenység, családdal töltött idő),
jogosítványok és engedélyek megszerzése vagy aktualizálása, továbbá
az új tudományos és technikai-technológiai felismerésekből adódó alapvető szakmai
kompetenciák elsajátítása.

A továbbképzésnek a szakmai képzés elemeivel történő összehangolása keretében képzett
szakemberek közvetítenek olyan szakmai alapkompetenciákat, amelyek bizonyos szakmai
tevékenységek gyakorlására képesítenek és jogosítanak fel.
A tartalmakat általában rendszerezett formában közvetítik és sajátítják el, és ezek elismerésére
különböző állami szabályozások vonatkoznak.
A továbbképzésnek a szakmai képzés elemeivel történő összehangolásában a módszerek széles
skáláját alkalmazzák, de gyakran központi szerepet játszik a projektmódszer.
1.3.3 A szakmai képzés és a vállalati továbbképzés együttes integrációja
A szakmai képzés és továbbképzés együttes integrációja során a szakképzés résztvevői/gyakornokok
és a képzett szakemberek egyidejűleg és közösen sajátítanak el olyan szakmai-vállalati kompetenciákat
(szakmai alapkompetenciákat és vállalati speciális kompetenciákat), amelyek bizonyos szakmai
tevékenységek gyakorlására képesítenek és jogosítanak fel. Itt tehát a célcsoport magában foglalja a
szakképzés résztvevőit/gyakornokokat és a képzett szakembereket egyaránt.
Az elsajátítandó kompetenciáknak lehetővé kell tenniük a tudományos és technikai-technológiai
változásokhoz való igazodást, és a vállalat változtatási folyamataiban való aktív részvételt.
Az integráció legfontosabb formája a kisvállalkozások számára valószínűleg éppen a szakképzés és a
továbbképzés együttes integrációja.
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A tanulásnak ezt a formáját a csoport változatos összetétele jellemzi a szakmai és élettapasztalat, az
életkor, valamint a motivációs és tevékenységi struktúra tekintetében.
Az idősebb és fiatalabb munkatársak munkafolyamat során történő közös tanulása lehetőséget biztosít
arra, hogy az idősebbeknek a vállalati folyamatokról és a nem hagyományos, de jól bevált megoldási
módszerekről szerzett tudása ötvöződjön a fiatalabbakban rejlő innovációs potenciállal.
Itt többek között a következő tanulási formákat lehet alkalmazni (lásd a 4. modult):
- Junior-senior tanulópár
- Tanulópartnerségek
- Kreatív csoport
- Ügyfélmegbeszélés
- Kommunikációs eszközök segítségével történő tanulás
Az oktatói szerep betöltésére a következő lehetőségek vannak:
• A gyakornokok és a vállalat képzett szakemberei felváltva töltik be az oktatói és tanulói
szerepeket.
• Olyan tartalmak esetén, amelyeket egyik csoport sem tud közvetíteni, képzési intézmények,
szakiskolák, főiskolák vagy beszállítók oktatóit kérik fel.
1.3.4 Külön képzési elemek a szakmai képzés és a vállalati továbbképzés összekapcsolására
Az „integráció“ vagy „összehangolás“ fogalmakat gyakran olyan esetekre is alkalmazzák, amikor a
szakmai képzés és a vállalati továbbképzés között eltelt időt kell célzott képzési modulokkal „áthidalni“
anélkül, hogy a szakképzés és a vállalati továbbképzés elemeit (célok, tartalmak, módszerek, szervezeti
formák és eredményértékelések) folyamatintegrált módon összekapcsolnák a szakmában és a
munkahelyhez kapcsolódóan megvalósuló tanulás és továbbtanulás egységes folyamatává. Ilyen
esetekben az integráció gyakran csupán az egyes képzések/képesítések puszta összegzését,
összefogását jelenti.
Összegzés
A folyamatintegrált szakmai képzés és a vállalati továbbképzés integrációjának különböző változatai
lehetővé teszik a szakmai kompetenciák megszerzésére irányuló konkrét célkitűzéseknek és az egyes
vállalatok aktuálisan érvényes körülményeinek lehető legteljesebb és egyedi figyelembevételét.
A kisvállalkozások lényegében a következő okokból használják magát a munkafolyamatot, valamint a
szakmai képzés és a vállalati továbbképzés integrációjának lehetőségeit mint a versenyképesség
biztosításának leghatékonyabb formáját:
•

A kisvállalkozások nem engedhetik meg maguknak, hogy egy munkamegbízást
megszakítsanak a munkatársak továbbképzése miatt. Az idő- és teljesítménykényszer, valamint
a munkaerő pótlásának nehézségei a képzésnek a nagyobb vállalkozásoknál szokásostól eltérő
formáit teszik szükségessé.

•

A kisvállalkozások számára a külső továbbképzési megoldások általában nem hatékonyak,
hiszen ezek nem tudják kellőképpen figyelembe venni az adott munkahely jellegzetességeit és
az ezekből adódóan szükséges kompetenciákat.

•

A kisvállalkozások számára az oktatási piacon elérhető továbbképzési megoldások gyakran túl
drágák. További problémát jelent, hogy olyan megfelelő oktatási intézményt kell találni, amely
rendelkezik a szükséges kompetenciákkal. Az oktatási intézmények által gyakran felkínált,
multimédiás alapú továbbképzés sem az a szervezeti forma, amelyet a kisvállalkozások
előszeretettel igénybe vennének.

Összefoglalásként és tanulságképpen elmondható, hogy a képzés és a továbbképzés, valamint a
képzés/továbbképzés és a munkafolyamat integrációja a kisvállalatok számára a személyzeti fejlesztés
optimális stratégiájának tekinthető.
A következőkben a szakmai képzésnek a vállalati továbbképzés elemeivel történő összehangolása
keretében megszerezhető kiegészítő képesítéseket vizsgáljuk meg behatóbban.
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1.4 Cselekvési terület - Kiegészítő képzések
Mit értünk kiegészítő képzés alatt?
A kiegészítő képzések a szakmai képzés erőteljesebb individualizálását és differenciálását szolgálják,
általuk a szakmai képzés gyakorlatorientáltabbá és rugalmasabbá válik. A kiegészítő tudást, ismereteket
és készségeket közvetítő kiegészítő képzésekre a szakképzés során vagy közvetlenül az után kerül sor.
A vállalatok elsősorban a vállalatspecifikus szakismeretek közvetítése és a vállalati munkaerőutánpótlás jövőbeli biztosítása érdekében szerveznek kiegészítő képzéseket.
A kiegészítő képzések tartalmának központi elemei megmutatják, hogy az adott vállalatok mely
képességeket tartják szükségesnek.
A kiegészítő képzések célja a szakmai és más szakmákra is kiterjedő kompetenciák bővítése és
elmélyítése, a kulcskompetenciák bővítése, valamint speciális képesítések és jogosítványok
megszerzése. A szakképzésben részt vevők/gyakornokok például kiegészítő számítógépes
bizonyítványt szerezhetnek, vagy elmélyíthetik idegennyelv-ismeretüket a szakiskolában vagy külföldi
tartózkodás során. A kisiparos szakmákat tanulók kiegészítésképpen például üzemgazdasági
ismereteket tanulhatnak.
Ezekről a kiegészítő képzésekről minél előbb tájékoztatni kell az illetékes szakmai kamarát a képzések
minősítése és elismerése érdekében. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor egy oktatási intézmény
vagy a vállalat által elvégzendő belső minősítésre is lehetőség van.
A kiegészítő képzések előnyei
A legfontosabb előnyök a következők:
Korai specializáció
- A speciális ismereteknek köszönhetően a tanuló már a képzés során új és érdekes
munkaterületeket ismerhet meg,
Időnyereség
- A kiegészítő képzések gyakran teljesen vagy részben kiváltják a jövőben megkövetelt
továbbképzéseket,
Jobb esélyek
- A kiegészítő képesítéssel rendelkezőknek lényegesen jobb karrieresélyeik vannak.
Kiegészítő képzéseket mindenekelőtt a képzéssel is foglalkozó vállalatok kínálnak. Ilyen esetben a
vállalat dönt az adott képzés módjáról és tartalmáról. Természetesen külső oktatási szolgáltatók is
szervezhetnek kiegészítő képzéseket.
Igények felmérése
A következő kérdések segíthetnek annak eldöntésében, van-e az Ön vállalatánál igény kiegészítő
képzések szervezésére, és ha igen, milyen kiegészítő képzésekre van igény. Ha a következő kérdések
közül legalább egyre igen a válasz, akkor komolyan fontolóra kell vennie a kiegészítő képzés
szervezését.
•

Úgy gondolja, hogy a képzésből hiányoznak bizonyos szükséges tartalmak, ill. hogy a
gyakornokoknak ismerniük kellene más vagy rokon szakmák bizonyos elemeit is, mivel ezekre
az ismeretekre szükségük lenne a vállalati munkamenet során?

•

Szükség volt a gyakornokok bizonyos szakismereteinek és készségeinek célzott elmélyítésére?

•

Úgy gondolja, hogy a gyakornokoknak szükségük van a kulcskompetenciák intenzív
fejlesztésére?

•

Úgy gondolja, hogy a gyakornokoktól túl keveset követelnek, és ha többet követelnének tőlük,
akkor jobban a vállalat hasznára lehetnének?
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•

Lát lehetőséget a képzés és továbbképzés olyan integrációjára, amellyel a későbbiekben a
vállalatnál költségtudatos képzést lehetne megvalósítani?

•

Szeretné a vállalat versenyképességének növelése érdekében a gyakornokok támogatása
révén célzottan kinevelni a vállalat saját munkaerő-utánpótlását?

•

Szeretné, ha a gyakornokok a képzés befejeztével hosszú távon a vállalatnál maradnának?

Koncepció
A kiegészítő képzések tartalmát minél pontosabban és írásos formában kell meghatározni.
•

Milyen oktatási tartalmakra van szükség, és ezeknek mik legyenek a központi elemei?

•

Hogy nézzen ki az időkeret, illetve összesen hány óra szükséges a képzésre?

•

A kiegészítő képzésre egyetlen alkalom is elegendő, vagy megfelelőbb lenne a moduláris
felépítés?

•

Milyen oktatási módszerek alkalmazhatók (e-tanulás, CBT vagy egyéb)?

•

Milyen tananyagokra van szükség?

•

Lehet képesítést szerezni? Lesz vizsga?

•

A résztvevők kapnak igazolást a képzés látogatásáról?

•

Beszámítható a képzés a továbbképzés során teljesítendő vizsgákba (pl. a mestervizsgába)?

Szervezés
A képzés tartalmától eltérően a képzés szervezését erőteljesebben befolyásolhatják bizonyos külső
tényezők (pl. az együttműködésben részt vevő partnerek). Ezért itt sokkal gyakrabban előfordulhatnak
rövid távú és középtávú módosítások, mint a képzés tartalmánál.
•

Kivitelezhető a kiegészítő képzés a saját vállalaton belül, vagy más helyet kell keresni?

•

Rendelkezésre állnak a szükséges eszközök, felszerelések?

•

Kik fognak oktatni (a vállalat saját munkatársai vagy külső oktatók)?

•

Az idő és a szervezés vonatkozásában hogyan lehet a képzést összeegyeztetni a vállalati
munkamenettel?

•

Mely együttműködő partnerek jöhetnek szóba? (gyártók/beszállítók, szakképzési intézmények,
szakiskolák?)

•

Mely gyakornokok képezik a kiegészítő képzés célcsoportját?

•

Milyen legyen a feedback?

•

Hogy néz ki a költség-haszon mérleg?

Kompetenciák vizsgálata és igazolása
A kompetenciák igazolásának szükséges előfeltétele a vizsga. Fontos, hogy a bizonyítványban
részletesen fel legyen tüntetve, hogy a résztvevő mely kompetenciákat, képességeket és ismereteket
sajátította el, és hogy ezek elsajátítását milyen módon ellenőrizték. Fontos tehát, hogy ez harmadik
személy számára követhető és átlátható legyen.
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1.5 Gyakorlati példák a kiegészítő képzésekre/képesítésekre
1.5.1 Példák kiegészítő tanfolyamokra és kiegészítő képesítésekre az építőipar területén
Kiegészítő tanfolyamok és kiegészítő képesítések magasépítő/kőműves szakmunkások számára
Kiegészítő tanfolyamok/modulok

Képzési idő
napokban

- Modul: Beton felújítása/építőanyag-próba

5

- Modul: Fa, fakötések

5

- Modul: Vakolat/stukkó szakterület

5

- Modul: Boltozatépítés szakterület

5

- Modul: Szárazépítés szerkezeti elemei

5

- Modul: Fa- és épületvédelmi szakterület

10

- Modul: Beton-/vasbeton-munkálatok

15

- Modul: Beton-/vasbeton-munkálatok, kő- és téglaépületek

15

- Modul: Kő- és téglaépületek, vakolatok, esztrichek

20

Kiegészítő képesítések magasépítő/kőműves szakmunkások számára

Képzési idő
napokban

Minikotrógép-kezelői tanfolyam

5

Képesített toronydaru-kezelő

15

Falazás

15

Fa szerkezeti elemek felújítása

15

Szárazépítés

15

Szigetelési munkák

15

Homlokzatépítés

15

Vakolástechnika

10

Burkolási munkák

15

Útburkolási munkák

15

Vályogépítés

15

Gépi vakolás

15

Boltozatépítés

15

Panelház-felújítási eljárások

15

Elektrotechnikai munkák elvégzésére feljogosított személy

10

Szövegszerkesztés

5

Táblázatkezelés

5

A számítástechnika alapjai

1

Az internet alapjai

2

Digitális képszerkesztés

2

MS-PowerPoint prezentációk

5

Idegen nyelv: ipari-műszaki szaknyelv

5

Munkavédelem

3

Minőségirányítás

5

Az önálló vállalkozás alapjai

5

Csapatmunkára való képesség és kommunikáció

2
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Kiegészítő tanfolyamok és kiegészítő képesítések a befejező munkák szakmunkásai / ács
szakmunkások számára
Kiegészítő tanfolyamok/modulok
befejező munkák szakmunkásai / ács szakmunkások számára

Képzési idő
napokban

Modul: Szárazépítési munkák

5

Modul: Fa, fakötések

5

Modul: Esztrichek kivitelezése

5

Modul: Csempék lerakása, felhelyezése

5

Modul: Szárazépítés szerkezeti elemei

5

Modul: Vakolatok kivitelezése

10

Modul: Beton/vasbeton

15

Modul: Kő- és téglaépületek

15

Modul: Fa és fa szerkezeti elemek

25

Kiegészítő képesítések
befejező munkák szakmunkásai / ács szakmunkások számára
Villástargonca-vezetői engedély

Képzési idő
napokban
5

Kerekesrakodó-kezelői tanfolyam

5

Képesített toronydaru-kezelő

15

Fa szerkezeti elemek felújítása

15

Szárazépítés

15

Faszerkezetek építése

15

Beltéri mérés

5

Befejező munkákhoz használt munkaeszközök kezelése és karbantartása

5

Fa felújítása

10

Elektrotechnikai munkák elvégzésére feljogosított személy

10

Rögzítéstechnikai szakismeretek

5

Szövegszerkesztés

5

Táblázatkezelés

5

A számítástechnika alapjai

1

Az internet alapjai

2

Digitális képszerkesztés

2

MS-PowerPoint prezentációk

5

Prezentációs technikák

2

Idegen nyelv: ipari-műszaki szaknyelv

5

Munkavédelem

3

Minőségirányítás

5

Az önálló vállalkozás alapjai

5

Csapatmunka és kommunikáció

2

Minden kiegészítő képzés teszttel zárul. A kiegészítő képzés elvégzését a vállalat, egy képzési
intézmény vagy az adott kamara által kiadott bizonyítvány igazolhatja.
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Példa a festők, fényezők és asztalosok számára szervezett „Kreativitás a kisiparos szakmákban“
kiegészítő képzésre
A „Kreativitás a kisiparos szakmákban“ kiegészítő képzés túlmutat a szakiskolák által hagyományosan
közvetített tudáson. A kiegészítő képzés célja, hogy megteremtse a kisiparosok által alkotott tárgyak
megítélésének, minősítésének alapjait, és képessé tegye a résztvevőket arra, hogy munkájuk során
alkotó, művészi kompetenciáikat is kamatoztassák.
A képzés hossza két év. Az első tanév második félévében kezdődik, és a harmadik tanév első félévében
fejeződik be.
Az oktatás „A“ része az általános és experimentális jellegű rész, „B“ része pedig inkább a szakmai és
projektorientált gyakorlatra összpontosít. A képzés zárásaként a résztvevők egy saját projektet mutatnak
be.
A kiegészítő képzést sikeresen elvégző tanulók „Kreativitás a kisiparos szakmákban“ bizonyítványt
kapnak.
A tanterv a következő tartalmakból áll:
„A” rész (80 tanóra)
1. Észlelés, érzékelés
2. Kommunikáció, forma, szín
3. Szabadkézi rajz
4. Síkbeli és térbeli formák létrehozása
5. Záró projekt
„B” rész (120 tanóra)
1. Projektközpontú ábrázolási technikák
2. Formatervezési kísérletek
3. Záró projekt
Ebben a képzésben fontos a projektközpontú munka. Ehhez műhelyekre, tanulószigetekre és adott
esetben számítógépes termekre van szükség.

Példák kiegészítő képzésekre az építőipar területén a német abc Bau GmbH képzési programja
keretében
Tevékenység-központú képzések
- Ívhegesztői tanfolyam
- Történelmi épületek restaurációja
- Megújuló energiaforrások, különös tekintettel a napelemekre és a geotermikus energiára
- A könnyűszerkezetes házak építésének sajátosságai
- Számítástechnika az építőiparban (Word, Excel, AutoCAD vagy Allplan)
- Kéményépítés
- Stukkók / sarokpárkányok / öntés
- A tetőterület és a megújuló energiaforrások
Több tevékenységet átfogó képzések
- Motorosfűrész-kezelői tanfolyam
- Építőipari gépek kezelése
- Csapszeg-belövő tanfolyam
- Pótkocsis jogosítvány megszerzése
- Építőipari raktárlogisztika, kis és nagy elemek raktározásának szervezése
- Oktatói ismeretek, a szakképzésben részt vevő/gyakornok mentori szerepben
- Újrahasznosítás / a selejt hasznosítása (faanyagok maradékainak tűzifaként történő hasznosítása,
épülettörmelék, acél értékesítése stb.)
- Éjszakai építkezési területek kialakítása
- Az ötlettől a tervezésen át az engedélyezésig
- Az építési engedély megszerzésének folyamata
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Egyéni képzések
- Elsősegélynyújtás
- Kisiparos szakmák szakmunkástanulóinak “illemkódexe”
- Közösségi hálózatépítés / Web 2.0
- Idegen nyelv: építőipari szaknyelv, csereprogramok
- Csapatmunkára való képesség erősítése
1.5.2 Kiegészítő képzések az ipari-műszaki területen
A következő példákban azt mutatjuk be, milyen kompetenciákat sajátíthatnak el a szerszámkészítők, a
mechatronikusok és a folyamattechnikusok kiegészítő képesítések megszerzésével, és ez milyen
gazdasági hasznokkal jár.
Kiegészítő képzés: fröccsöntés
1. A fröccsöntés folyamata, a gépvezérlés kezelése, valamint használata
Szakmák:

Szerszámkészítő, mechatronikus

Célok:

- A fröccsöntőgép működésének megismerése és a fröccsöntés folyamatának elsajátítása
- Az üzembe és üzemen kívül helyezés megfelelő sorrendjének ismerete
- A kezelőelemekkel kapcsolatos ismeretek más gépekre történő alkalmazása

Tartalom:

- A fröccsöntőgép szerkezete és működési módja
- A fröccsöntés folyamata
- A fröccsöntőgép és a vezérlés alapjai
- Öntési folyamat indítása és leállítása
- Üzemzavar elhárítása üzembe és üzemen kívül helyezéskor

Miért?
Példa

- A saját szakmacsoport komplexitásának és a technika más területeivel való szoros
összefüggéseinek megismerése és megértése
- Önálló és biztos cselekvés kialakítása
Példa:
A fröccsöntőgép üzemzavara, ill. a termelési folyamat során fellépő zavarok esetén a hiba
súlyossága alapján mindkét szakma képviselői gyorsabban meg tudják állapítani, mely
ipari-technikai területen keresendő a hiba oka.

2. Szerszámcsere
Szakmák:

Szerszámkészítő, mechatronikus

Célok:

- Szerszámcseréhez szükséges alapvető ismeretek elsajátítása
- Szerszám fel- és leszerelésének helyes sorrendje

Tartalom:

- Fröccsöntő szerszám és fröccsöntőgép kiválasztási kritériumai
- Gyakorlat:
a) Szerszámcsere
b) Perifériák csatlakoztatása (pl. temperáló készülékek, szállítószalagok stb.)

Miért?
Példa

- Szerszámcsere szisztematikus eljárási módjának begyakorlása
- Önálló és biztos cselekvés kialakítása
Példa:
A termelési folyamatban valamely szerszám jelentősebb károsodása lép fel, és a
folyamattechnikus éppen más munkákkal van elfoglalva. A képzésnek köszönhetően a
szerszámkészítő ilyen esetekben önállóan is el tud járni, és el tudja végezni a javítást.
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3. Fröccsöntött munkadarabok hibáinak felismerése és korrigálása
Szakmák:

Szerszámkészítő, mechatronikus

Célok:

- Fröccsöntési hibák idejében történő felismerése és korrigálása
- Fröccsöntött munkadarabok minőségének javítása

Tartalom:

- Sajtolt idomok hibáinak felismerése, a hiba okának megállapítása, a hiba korrigálása
- Fröccsöntési hibák rendszerező elemzése
- Oktatószoftverrel történő munka
- Gyakorlat: kísérletsorozatok elvégzése és kiértékelése

Miért?
Példa

- A hiba lehetséges okainak megállapítása
- A konstrukciós hibáknak a szerszámgyártás minél korábbi szakaszában történő
felismerése
Példa: szerszámspecifikus hibák

4. Fröccsöntőgép programozása és beállítása
Szakmák:

Szerszámkészítő, mechatronikus

Célok:

- A technológiai paraméterek és azok jelentésének ismerete
- Mozgások és megmunkálási feltételek önálló beállítása

Tartalom:

- Gyakorlat:
a) A záróegység programozása és beállítása
b) A fröccsegység programozása és beállítása
c) A technológiai paraméterek hatása a sajtolt idomok minőségére

Miért?
Példa

- Új szerszámgép építésekor a hibák önálló és gyors korrigálása
- Kommunikációs hibák kiiktatva
- Megfelelő szakértelemmel megállapítható, hogy egy adott sajtolt idom esetén
paraméterfüggő vagy konstrukciós hibákról van-e szó.
Példa:
Néhány kis- és középvállalkozás a szerszámkészítéshez használ fröccsöntőgépet, és
maga végzi el a gép üzembe helyezését és beállítását.

Kiegészítő képzés: Műanyagokkal és a műanyagok vizsgálatával kapcsolatos ismeretek
Szakmák:

Szerszámkészítő, mechatronikus

Célok:

- Műanyagokkal és a műanyagok vizsgálatával kapcsolatos alapismeretek elsajátítása

Tartalom:

- A műanyagok jelentősége, osztályozása, jelölése és tulajdonságai
- Kiválasztott műanyagok felhasználási lehetőségei
- A műanyagok vizsgálatának jelentősége és fajtái
- Gyakorlat:
a) Kiválasztott vizsgálatok elvégzése
b) Vizsgálati eredmények kiértékelése

Miért?
Példa

- A sajtolt idomok formázását hozzá kell igazítani az adott műanyag mechanikai
tulajdonságaihoz.
Példa:
A szerszám méretét hozzá kell igazítani a műanyagok zsugorodási tulajdonságaihoz.
Mechatronikus: műanyagok termikus viselkedése
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Kiegészítő képzés: elektromos és mechanikus alkatrészek karbantartása

Szakmák:

Szerszámkészítő, folyamattechnikus

Célok:

- A résztvevők az elektromos alkatrészek üzembe helyezése és karbantartása során
tudjanak elvégezni bizonyos tevékenységeket, azonos és ismétlődő munkalépéseket.

Tartalom:

- Óvintézkedések
- Elektronika (berendezéstechnika)
- Vezérléstechnika
- Vezérléstechnika: az érzékeléstechnika alapjai
- Gyakorlat:
a) Védőkapcsolók felépítése és huzalozása
b) Nyomtatott áramkörök rajz alapján történő, szakszerű forrasztása
- Üzemi gyakorlat:
a) Berendezéshez kapcsolódó perifériák csatlakoztatása és kezelése

Miért?
Példa

Példák:
1. Forrócsatornás fröccsöntő - tisztítás, ill. karbantartás
2. Maghúzó rendszer érzékelői – ellenőrzés, ill. újbóli beállítás

Ipari-műszaki kiegészítő képzés egy tanulási egységének részletes leírása
Tanulási egység

A fröccsöntés alapjai, a gépvezérlés kezelése, valamint használata

Ágazat

Műanyagipari ágazat, ipari-műszaki terület

Szakmák

Olyan ipari gépszerelők, mechatronikusok és szerszámkészítők, akik egy
műanyagipari vállalatnál közvetlenül a gyártási folyamatban dolgoznak,
valamint műanyag- és kaucsukipari folyamattechnikusok.

Elérendő tanulási
eredmények leírása

Ismeretek
A résztvevők intenzív, gyakorlati képzés során elsajátítják a fröccsöntési
technika alapjait.
Ismerik a fröccsöntés folyamatának egyes lépéseit.
Átfogó tudással rendelkeznek a fröccsöntőgép szerkezetéről és működési
módjáról.
Ismerik a gép vezérlésében használt szimbólumokat, a felépítést és a
képernyő-oldalakon megjelenő fogalmakat.
Átfogó ismeretekkel rendelkeznek a fröccsöntőgép üzembe és üzemen
kívül helyezésekor fellépő üzemzavarok felismeréséről és elhárításáról.

VETwin-winModel

1. Modul

- 16 -

Készségek
A résztvevők út-idő diagramok segítségével ábrázolni tudják a fröccsöntés
folyamatát.
Az egészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi előírások betartásával el
tudják indítani és le tudják állítani a fröccsöntési folyamatot.
Megszerezett ismereteiket és készségeiket képesek más és új üzemi
gépek vezérlésére is átvinni.
A gépdokumentációk és egyéb dokumentumok segítségével meg tudják
szerezni és alkalmazni tudják a legfontosabb képernyő-oldalak
szimbólumaira, fogalmaira és magyarázataira vonatkozó információkat.
Képesek a fröccsöntőgép indításakor és leállításakor jelentkező hibákat
felismerni, elemezni és elhárítani.
Személyes kompetenciák
A résztvevők megismerik és megértik saját szakmacsoportjuk
komplexitását és a technika más területeivel való szoros összefüggéseit.
Tisztában vannak azzal, hogy milyen nagy felelősséggel jár a gépek és
berendezések üzembe és üzemen kívül helyezése.
A résztvevők önállóan és biztonsággal tudnak új gépeket és
berendezéseket kezelni.
Az adott témákkal és elérendő eredményekkel kapcsolatosan megszerzett
képességeiket, ismereteiket és készségeiket képesek bemutatni.
Tanulási célok

Kognitív
•
•
•
•

Fröccsöntési technikával kapcsolatos alapvető ismeretek
elsajátítása.
A fröccsöntőgép működésének megismerése és a fröccsöntés
folyamatának elsajátítása, az üzembe és üzemen kívül helyezés
megfelelő sorrendjének ismerete.
Az esetleges hibákat önállóan felismerik és elhárítják, illetve a
gépdokumentációk segítségével elemezni tudják, majd elhárítják.
A gép vezérlésének kezelőelemeivel kapcsolatos ismereteket más
gépekre és berendezésekre is képesek alkalmazni.

Affektív
•
•
•
•

Gépdokumentációk és egyéb dokumentumok magabiztos
használata.
Hibák vagy üzemzavarok esetén gyors és helyes reakció.
A hiba súlyossága alapján annak megállapítása, mely iparitechnikai területen keresendő a hiba oka.
Kooperatív, több szakterületet átfogó hibaelhárítás képessége.

Pszichomotorikus
•

A műanyagipari üzemekre (fröccsöntés) vonatkozó munkavédelmi
előírások betartása.
• A fröccsöntőgépen való folyamatos gyakorlásnak köszönhetően
gyorsabban felismeri, és pontosabban azonosítani tudja a szimulált
hibákat / zavarokat.
• A fröccsöntőgép kezelése rutinszerűvé és szisztematikussá válik.
A tanulási célok pontosítása:
A tanulási célok pontosítása az egyes oktatási egységek konkrét
előkészítésekor történik.
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Azt, hogy a megszerzett ismeretek, készségek és kompetenciák
mennyiben/milyen módon érvényesülnek, a képzéshez szabott vállalati
feladatok táblázatában tüntettük fel.
Tanulási tartalmak

A fröccsöntési technika alapjai
- Munkavédelmi oktatás
- A fröccsöntőgép szerkezete és működési módja
- A fröccsöntés folyamata
- A technológiai paraméterek és azok jelentése
A fröccsöntőgép és a vezérlés alapjai
- Behúzó egység ismerete
- Záróegység és fröccsegység képernyő-oldalai
- Öntési folyamat indítása és leállítása
- Technológiai paraméterek egybevetése az úgynevezett gyártási
jelentésekben (névleges és tényleges értékek elemzése)
- Üzemzavar elhárítása/hibaelhárítás üzembe és üzemen kívül helyezéskor
- Fröccsöntőgépek indítási és leállítási algoritmusainak feldolgozása

Időkeret a tanulási
helyszínek
figyelembevételével

2 hét (80 óra)
Tanulási helyszín: műanyagipari üzem (fröccsöntés)

Tanulási formák,
módszerek, média

-

Bevezető oktatás
Oktatással kapcsolatos megbeszélés
Önálló tanulási egységek bizonyos témákhoz és gyakorlati feladatokhoz
Tanfolyami dokumentumok, gépdokumentációk, minta-jegyzőkönyvek és
munkalapok használata
Önértékelés és értékelő beszélgetés

Gyakorlat a következő fröccsöntőgépeken:
- Arburg Allrounder 270 S
- Klöckner Ferromatik Desma FX 50
- Ferromatik Milacron E 50 S
- Engel ES 200H/80V/50HL 2F
- Demag ERGOtech compact 80
Tanulási tartalmak
szervezése

A tanulási egység az ipari és kisipari ágazat jövőbeli ipari-műszaki
szakembereinek szól.
A mechatronikus, szerszámkészítő, ill. műanyag- és kaucsukipari
folyamattechnikus szakmacsoportok több szakmát átfogó és
vállalatközpontú képzése.
A csoport létszáma nem lehet több, mint 10 fő.
A teljes tanulási egységet le lehet bonyolítani a vállalatnál is, amennyiben
ennek feltételei adottak.

Eredmények értékelése/
teljesítmény igazolása

Teljesítmény igazolása a tanulási egység során
- Önálló tanulási egységek értékelése
- Fröccsöntőgép üzembe és üzemen kívül helyezésekor szükséges
képességek és készségek értékelése
- Tanfolyami teszt
Teljesítmény igazolása a tanulási egység végén
- Önértékelés
- Képzési központ oktatója által adott értékelés
A résztvevők elért eredményeikről bizonyítványt kapnak.
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1.6 Cselekvési terület - Moduláris utóképzés
A szakképzettséggel nem rendelkezőknek nehéz elhelyezkedniük a munkaerőpiacon. A legtöbb
munkáltató olyan embereket alkalmaz, akik bizonyítványokkal tudják igazolni, hogy képesek a
munkafolyamatok önálló tervezésére és kivitelezésére, az információk feldolgozására és a
kommunikációra. Ezeket a képességeket főként az alapképzés során lehet megszerezni. De a képzést
nem mindenki végzi el a szokott rendben, és olyanok is vannak, akik nem fejezik be a képzést. Így
például előfordulhat, hogy a szakképzettség megszerzéséhez valakinek csak egy vizsgája hiányzik. Ők
is azok közé a betanított vagy szakképzettséggel nem rendelkező munkaerők közé tartoznak, akiket
csak ritkán vesznek fel szakképzettséghez kötött, biztos állásokba.
A fokozódó szakképzettmunkaerő-hiány miatt a vállalatok részéről egyre erőteljesebben merül fel az az
igény, hogy saját soraikból nyerjenek minél több szakképzett munkaerőt, mivel a munkaerő iránti
keresletnek az alapképzés sokszor nem tud eleget tenni. A vállalatok munkatársainak jelentős része
sokéves tapasztalattal rendelkezik, jól ismeri a vállalatspecifikus munkafolyamatokat és
termékjellemzőket. A betanított és a szakképzettséggel nem rendelkező felnőttek általában a következő
tulajdonságokkal rendelkeznek:
- élettapasztalat, szakmai tapasztalat
- gyakorlati képességek,
- motiváció, mivel bármilyen munkatevékenység növeli az esélyeiket a tartós munkaerő-piaci
integrációra.
A foglalkoztatott és munkanélküli, migrációs vagy nem migrációs háttérrel rendelkező betanított és
szakképzettséggel nem rendelkező munkaerők képzésében tehát jelentős potenciál rejlik: az
igényekhez igazított képzéssel, valamint a képzés és továbbképzés elemeinek integrációjával
hozzájárulhatnak a szakképzettmunkaerő-hiány enyhítéséhez.
Az utóképzés lehetővé teszi a képzést félbehagyók, a szakképzettséggel nem rendelkező és a
betanított munkaerők – legyen szó foglalkoztatottakról vagy munkanélküliekről –, valamint a
tanulmányaikat félbehagyók számára, hogy szakképzettséget szerezzenek, és ezáltal javítsák
munkaerő-piaci esélyeiket. A vállalatokkal olyan megoldásokat kell ismertetni, amelyek lehetővé teszik a
betanított és a szakképzettséggel nem rendelkező foglalkoztatottakban rejlő képzési potenciálok
kiaknázását, és ezáltal a vállalat szakképzettmunkaerő-szükségletének fedezését. Ezek a megoldások
ötvözik a képzést és a foglalkoztatást. A moduláris felépítés differenciált és individualizált képzési
módokat tesz lehetővé.
Az utóképzést a következő tényezők jellemzik:
• a képzési tartalmak felosztása úgynevezett modulokra, amelyek meghatározott szakmai
ismereteket, készségeket és képességeket tartalmaznak,
•

az utóképzési kínálat összeállításánál a vállalati igények figyelembevétele,

•

a tanulás és a munka összekapcsolása. Az utóképzés nagyrészt a vállalatnál történik, ezt
egészítik ki egy szakképzési intézmény által szervezett tanulási egységek.

A moduláris utóképzés lehetővé teszi a szakképzettség utólagos megszerzését anélkül, hogy emiatt
félbe kellene szakítani a munkahelyi tevékenységet. Legyen szó munka melletti vagy átfogó képzésről:
eddigi szakmai ismeretei és képességei figyelembevételével mindenki szerezhet szakképzettséget. A
moduláris utóképzés a résztvevők saját szakmai tapasztalataira építkezve új lehetőségeket teremt, és új
távlatokat nyit meg számukra.
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Tanulás és munka
A moduláris utóképzésben a tanulás és a munka kéz a kézben járnak. Ezért a szakképzettséget adó
utóképzés csak a vállalat és a szakképzési intézmény szoros együttműködésével valósulhat meg.
A gyakorlatközeli képzés, a tanulás támogatása és segítése hozzájárul ahhoz, hogy a résztvevők
fejleszthessék szakmai kompetenciáikat.
Az utóképzés sikerességének két fontos előfeltétele van: egyrészt a vállalat képzési igényeihez kell
igazodnia, másrészt a képzési tartalmakat egyénileg összeállítható modulokba kell felosztani. A
modulok meghatározott szakmai ismereteket, készségeket és képességeket tartalmazó tanulási
egységek, amelyeknek elvégzést egyenként ellenőrzik és igazolják.

Tájékoztatási és tanácsadási szolgáltatások
Ahhoz, hogy a vállalatok ki tudják aknázni a fent említett potenciálokat, tájékoztatási és tanácsadási
szolgáltatásokra van szükségük, azaz meg kell ismertetni a vállalatokkal a betanított és a
szakképzettséggel nem rendelkező munkaerő utóképzésében rejlő lehetőségeket. Ezenkívül
tájékoztatni kell a vállalatokat arról, hogyan lehet az utóképzést úgy megtervezni, megvalósítani és
megszervezni, hogy az új képzési módok illeszkedjenek a vállalat személyzeti fejlesztésébe.
A tájékoztatási és tanácsadási szolgáltatások a következő kérdésekre vonatkozhatnak:
Szolgáltatások fiatal felnőttek számára
•
Szakszerű információk és első tanácsok
•
Kompetenciák megállapítása, egyéni erősségek és gyengeségek elemzése
•
Képzési szükséglet egyénre szabott megállapítása
•
A képzés megszervezésével kapcsolatos információk (együttműködve a vállalattal)
•
Lehetséges támogatási programokra vonatkozó tanácsadás
•
Tanácsadás és segítség a záróvizsgáig
Szolgáltatások vállalkozások számára
•
Tanácsadás vállalatok számára az alacsonyan képzett munkatársak utánképzésére
vonatkozóan
•
Szakképzettséggel nem rendelkező foglalkoztatottak képzési potenciáljának feltérképezése
•
Támogatás nyújtása az utóképzés optimális megvalósításához
•
Lehetséges támogatási programokra vonatkozó tanácsadás
•
Segítség a záróvizsgáig

1.6.1 Az utóképzés támogatása Németországban
Külső vizsga szakképzésben nem résztvevők számára
Az úgynevezett külső vizsga olyan államilag elismert záróvizsga szakképzésben nem résztvevők
számára, melynek követelményei megegyeznek a megfelelő szakmai alapképzés követelményeivel. A
külső vizsgára bocsátásra többféle lehetőség van:
1. Aki szakképzésben nem résztvevőként szeretne szakmunkásvizsgát/záróvizsgát tenni, annak
igazolnia kell, hogy legalább az előírt képzési idő másfélszereséig dolgozott abban a szakmában,
amelyből vizsgázni szeretne - például egy hároméves képzést igénylő szakma esetén négy és fél évig.
Az adott szakmában való munkavégzés igazolása általában munkáltatói igazolásokkal és
munkaszerződésekkel történik, ezek igazolják a megszerzett szakmai tapasztalatot. Figyelembe kell
venni a más szakképzésekben töltött képzési idők igazolását is.
2. Ha ennek a minimálisan szükséges időnek az igazolása nem vagy nem teljes mértékben lehetséges,
akkor úgy is vizsgára lehet bocsátani az adott személyt, ha bizonyítványokkal vagy más módon
bizonyítja, hogy megszerezte a vizsgára bocsátáshoz szükséges szakmai képességeket.
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A szakmai képességek megszerzésének igazolásához a szakmai tevékenység igazolásán túl szükség
van például kiegészítő képzésekre vonatkozó bizonyítványokra vagy igazolásokra. Figyelembe kell
venni a külföldön elvégzett képzésekre vonatkozó bizonyítványokat és a külföldi szakmai tevékenységet
is.
Ha valaki a vizsgára bocsátás fent leírt feltételeinek megfelel, akkor az illetékes helyen kell kérvényeznie
a külső vizsga engedélyezését. Ha bizonyos tanulási tartalmakat még el kell sajátítania, akkor ez
megfelelő tanulási modulokban történik. A még elvégzendő tanulási modulok száma határozza meg az
utóképzés teljes időtartamát. Az utolsó modul elvégzését követi a vizsga, amely a szakképzettség
megszerzésének utolsó lépése.
A meglévő – akár külföldi – szakmai tapasztalatokat be kell számítani, és az ezek által lefedett
képességeket nem kell utóképzés keretében még egyszer elsajátítani. A vizsgára bocsátás iránti
kérelmet az illetékes iparkamarához, kereskedelmi kamarához vagy kisipari kamarához kell benyújtani.
A vizsgát is az illetékes kamara előtt kell letenni.

Finanszírozási lehetőségek
Az utóképzés költségeinek fedezése nemcsak a résztvevő vagy a vállalat saját finanszírozásával
lehetséges, hanem különböző, a munkavállalók vagy a résztvevők számára meghirdetett programok
keretében is.

Képzési utalványok
A 250 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató vállalatok támogatást kaphatnak a munkaügyi
hivataltól többek között például képzési utalványok és a munkabér folyósítása formájában. Ennek a
támogatásnak az az előfeltétele, hogy a vállalat alacsonyan képzett, szakképzettséggel nem rendelkező
munkatársáról legyen szó, aki több mint négy éve dolgozik betanított vagy szakképzettséggel nem
rendelkező munkavállalóként. A vállalat munkatársa megkapja a képzési utalványt, amelyet a
támogatásra jóváhagyott továbbképzésekre használhat fel.
Munkanélküliek és munkakeresők is kaphatnak képzési utalványt attól függően, hogy a választott
továbbképzés elvégzése után milyen kilátásaik lesznek az elhelyezkedésre - ebben az esetben is
feltétel, hogy szakképzettséggel nem rendelkező, illetve több mint négy éves, az illetékes helyen
bejelentett szakmai tevékenységgel rendelkező személyekről legyen szó. A támogatás előfeltétele, hogy
a támogatást igénylő személy tanácsadáson vegyen részt az illetékes ügyintézőnél.
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