Beszámoló a BMKIK Erasmus+ projektjéről
„Pályára lépni – pályán maradni. Rugalmas képzés-szervezéssel az
eredményes gyakorlati tudásért”
Rimini, Olaszország 2019. április 6-14.

A tanulmányút szakmai háttere
A program a szezonális szakmák közül az építőipar, a turizmus és vendéglátás területén
keres jó gyakorlatokat a szakképzésben. Kíváncsiak voltunk, hogy miként lehet
megoldásokat találni a felvetett problémákra.

A tanulmányút résztvevői
Szakemberek az említett szakmák képviseletében, a kamara és a kormányhivatal képviselői,
illetve egy iskolai szakoktató.

Szakmai felkészítés a tanulmányutat megelőzően
A Kamara Szakképzési Bizottságának elnöke előadás tartott Békés megye szakképzési
helyzetéről; a kamara szakképzési feladatairól. Bemutatta az Erasmus+ projekt főbb elemei.
Ez követte egy kerekasztal megbeszélés, valamint a témával kapcsolatosan felmerült
kérdések megvitatása.
A kiutazás főbb technikai és szervezési tudnivalóiról Szikszai Csaba Külgazdasági
osztályvezető tartott előadást.
Tájékoztatást kaptunk az Erasmus+ program céljáról, a konkrét projektről,
munkaprogramunkról. Ismertették a velünk szemben támasztott elvárásokat, kitérve a
projekttől várt eredményekre is. Miután megismertük a kedvezményezettekkel kötendő
szerződés tartalmi elemeit, a résztvevők kötelezettségeit, aláírtuk az Erasmus+ ösztöndíj
megállapodást.
Megismerhettük az utazással, szállással, ellátással, kulturális programokkal kapcsolatos
tudnivalókat.

Az az első felkészítő tréning kiváló alkalom volt a résztvevők megismerkedéséhez is.

Második felkészítő tréning:
Angol nyelvi felkészítés, kulturális alapok
A nyelvi felkészítés során első sorban a mindennapi tevékenységeinkhez szükséges
szókincset, a projekttel, a szakképzéssel kapcsolatos alapvető szókincset érintő tudásanyagot
vettük át, ezzel is fejlesztve a meglévő nyelvi készségeinket. Ez nagyban segítette a szakmai
programokon való megértést, a hatékony tapasztalatcserét.

A programok szervezése
A szervezés magyarországi feladatait a BMKIK látta el. Az utazás, a szállás, az étkezés
megszervezése hibátlan volt és az olasz szakmai programon felül a kulturális élmények is
értékesek voltak.
Olaszországi partnerünk a kamara régi projekt partnere a Sistema Turismo volt, ami egy
gyakorlati képzéssel és képzési programok szervezésével foglalkozó cég, melynek kiterjedt
kapcsolatrendszere van a környékbeli vállalkozásokkal és iskolákkal.

Szakmai program és tapasztalatok:

2019. április 08. hétfő

- Sistema Turismo, Rimini
Ismerkedés a fogadó intézménnyel, a heti program átbeszélése
A Sistema Turismo részéről megismerkedtünk a menedzsmenttel és a két kísérőnkkel, akik
majd a heti programunkat intézik.
Bemutatták a Sistema Turismo intézményt, és megtudtuk, hogy elsősorban az Erasmus+
pályázatok menedzselésével foglalkoznak, csoportok fogadását végzik, szervezik, évente
nagyjából 1300 főt, többségében diákokat. Ez igen nagyszámú fiatalt jelent, de jól
felkészült, tapasztalt munkatársaik vannak, akik láthatóan jól kézben tartják a dolgokat.

Az intézmény nyelvtanfolyamokat is szervez, munkahely közvetítésben vesz részt,
szemináriumokat tart, monitoring tevékenységeket végez.
Miután megismerkedtünk a fogadó partnerrel, a Sistema Turismo munkatársa Vicky
Karagkouni tartott előadást az olaszországi oktatási, ezen belül a szakképzési rendszerről,
melynek igen érdekes sajátosságai vannak a mi rendszerünkhöz képest.
Az olasz iskolarendszer: az alapképzésben az olasz iskolák magán, egyházi, állami, és helyi
önkormányzati kézben lehetnek, egyenrangúak és az oktatási minisztérium fennhatóságába
tartoznak mindannyian. Míg biztosított az ingyenes tanulás is, az iskolák között nagy lehet a
színvonalbeli különbség. Egyre többen próbálnak bejutni állami képzésbe, ezért az állam
részéről tárgyalások folynak az iskolai képzés többi képviselőjével, befogadásukról.
Az olasz iskola felépítése:
Általános iskolába 6 évesen kerülnek és majd 14 évesen dönthetnek merre tovább. Liceo
azok számára, akik egyetemre akarnak tovább menni. Istituto technico azoknak akik inkább
szakmát tanulnának. Istituto professionala azoknak akik szakmát tanulnának.
Akármelyiket is választják, a vége egy vizsga, ami szóbeliből, írásbeliből és egy projektből
áll, amit be kell mutatniuk.
Magyarországhoz hasonló probléma, hogy arányaiban sokan szeretnének egyetemen tanulni,
és kevesen választják a szakképzést. A szakképzést inkább a tanulási nehézséggel, családi
problémákkal terhelt fiatalok választják.
Az olasz szakképzés 20%-a állami fenntartású, a többi fizetős magán iskola. Itt igazán
fontos, hogy a gyerek eldöntse, mi akar lenni, hogy ne finanszíroztassa a családdal a
feleslegesen a tanulmányi éveket. A választást nagyban segíti a hagyomány, miszerint a
családi vállalkozásban „kell” elhelyezkednie a gyermeknek. Talán ezért is van az, hogy a
frissen végző fiatalok 90%-a talál munkát!a valóban szükséges szakmákban indítják el a
képzéseket.

2019. április 09. kedd
Látogatás építőipari cégeknél Pesaroban.
Az Ente C.P.T. magániskolában az építőipar számára képeznek fiatalokat.
Megtekintettük az elméleti és a gyakorlati képzés helyszíneit. Kőműveseket, burkolókat
képeznek, de lehetőség van megtanulni a szakmához tartozó nehézgépek kezelését is.

A következő látogatás Nuova Rama 3 S.N.C. családi vállalkozás egyik építési területén volt,
ahol a tulajdonosok Mattia és Mirko vezetett körbe bennünket. Szárazépítkezéssel
foglalkoznak, és megnézhettünk egy folyamatban lévő beruházásukat, egy egyházi szociális
funkciókat betöltő rendezvényközpontot. rendeltetésre készülő épületet. Érdekes módon a
tartófalak kivételével gyakorlatilag minden szerkezeti elem könnyűszerkezetes
szárazépítészeti megoldás volt, ami ezen az éghajlaton elfogadható minőségben hosszú időn
keresztül elég tartós tud maradni (és nyilván megfelel minden építésügyi szabványnak és
szabályzatnak).
Az építési területen megállapítottuk, hogy kifejezetten rend és tisztaság van, valamint
kiemelt figyelmet kap a balesetvédelem, munkavédelem.
A tulajdonos testvérpár elkötelezett a szakmunkás képzés mellett, és elmondásuk szerint van
olyan utánpótlás, akik a szakma jövőjét is biztosítják.

2019. április 10. szerda
Egész napos kulturális programon vettünk részt a fogadó partner idegenvezetésével,
ismerkedtünk a város és a környék kulturális nevezetességeivel. Ezen természetesen a teljes
csoportunk részt vett.

2019. április 11. csütörtök
Ezen a napon a vendéglátás jellegezetsségeiről kérdeztünk helyi vállalkozásoknál. A
szezonalitás kiemelten megjelenik a vendéglátóipari szakmákban és a turisztikai iparban.
Mivel az évnek ebben a szakában a turizmus még holtszezonban volt, gyakorlati képzésen
részt vevő tanulókkal nem találkoztunk, viszont a képzést végző vállalkozókkal igen.
Ristoaronte Amorimini Délelőtt mentünk az étterembe, amikor még nem kezdődik el a
kemény munka az esti nyitásra. Így tudtunk beszélgetni az étterem chef-jével és a
főszakáccsal. Az étterem egy hotelhez tartozik, de attól függetlenül működik. Ha a hotel
igényli catering szolgáltatást nyújtanak a konferenciákhoz, rendezvényekhez. Rendszeresen

fogadnak fiatalokat az Erasmus+ programon keresztül, és a helyi szakképző intézményektől
is. Négy hetes gyakorlatot biztosítanak a fiataloknak és azt is itt tudtuk meg, hogy nincs
kötelező nyári gyakorlat a gyakorlatot biztosító vállalkozásoknál. De az iskola segít nyári
munkát találni a tanulóinak, ahol tapasztalatokat és kis pénzt gyűjthetnek.

Hotel Rosabianca: Itt Cecchi Mattia tulajdonossal beszélgettünk a hotelről, a szakképzésben
való részvételükről. A szállodát nemrégiben felújították, fiatalos dizájn, lendületese
menedzsment jellemzi. A Riminiben található mintegy 4000 hotel közül ők azok közé
tartoznak, akik szezonon kívül is nyitva tartanak. Megmutatták nekünk a hotel éttermét, ahol
csak reggeliztetés folyik, menüs vagy a la carte étterem nincs a hotelben. Recepciós és
pincér tanulókat fogadnak és foglalkoztatnak. Betekinthettünk a szobákba is.

2019. április 12. péntek
A projekt zárása: projektértékelő megbeszélés a csoport tagjai között. A napot egy csoportmeetinggel kezdtük, mielőtt a fogadó partner irodájába mentünk záró megbeszélésre.

Megismerhettük a csoport többi tagjának gondolatait, fontosnak tartott észrevételeiket,
megjegyzéseiket. Ezután mentünk a záróértekezlete a fogadószervezethez, ahová
felkészülten, még néhány kérdéssel a fejünkben érkeztünk.
Záró értekezlet a Sistema Turismo székházában. Tanúsítványok átvétele.
A hét zárásaként ismét Simona Ascoli, a Sistemo Turismo ügyvezetője várt bennünket.
Kérdezett minket tapasztalatainkról, a szakmai programokról. Igazán kíváncsi volt az
észrevételekre, az általunk, esetlegesen tapasztalt hiányosságokra is, hisz építkezni, fejlődni
úgy lehet, ha mindent figyelembe veszünk hozzá. Feltehettük a bennünk maradt kérdéseket.
A megbeszélések végén átvehettük a programban való részvételünkről kiállított
tanúsítványokat.
Természetesen nem lenne teljes egy olaszországi szakmai tanulmányút záróvacsora nélkül.
A vacsora során mindenki a hét legemlékezetesebb, mind szakmai mind személyes
szempontok alapján legfontosabb, legszebb pillanatait elevenítette fel. Ez kiváló alkalom
volt arra, hogy hazatérve még sokáig emlékezzünk az együtt töltött időre.
A tanulmányút eredményei, konklúzió
Bár a program végén maradtak bennünk kérdések, nagyon sokat láttunk, tapasztaltunk. Egy
hét sok mindenre elég, és az új tudással újabb kérdések szoktak felmerülni, melyek
megválaszolása akkor és ott nem lehetséges. Ezt majd utólag mindenki a maga szakterületén
nyilván beszerzi az interneten megtalálható információkból. Sajnos az olasz kamarai
rendszer nem foglalkozik direktben szakképzéssel, ezért nem volt lehetőség tőlük
informálódni például a duális képzéssel kapcsolatban.
Az olasz szakképzés egyes pontokban nagyon eltér az itthon megszokottól. A magyar
szakképzés ráadásul egy erős átalakuláson megy keresztül, aminek a végét még nem látjuk.
Sok jel mutat arra, hogy a honi szakképzést erősíteni szándékozik a kormányzat, de hogy
ebben hol és mennyi szerepe lesz a szakképző iskoláknak, és mennyi a vállalkozásoknak,
most még nem világos. Reméljük, hogy a gazdaság érdekeit szem előtt tartva a legokosabb
megoldás születik majd.

Békéscsaba, 2019.04.26.
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