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Tevékenység, téma
Első nap megismertük Chemnitz nevezetességeit. Először a belvárosban található
40 tonna súlyú és több mint 7 méter magas Marx Károly emlékművet tekintettük
meg, amely azon kevés dolgok egyike, ami a város múltjára emlékeztet.
Ellátogattunk az opera előtti térre, megpihentünk Chemnitz leghosszabb padján,
megnéztük a bronzból készült 14 pingvint, ahol azt is megtudtuk, hogy Chemnitz
alaprajza a Déli-sarkra hasonlít. Megtekintettük Chemnitz régi barokk stílusú
városházát.

2015.10.25.

2015.10.26.

A városnézést követően F+U Sachsen gGmbH, a fogadó intézményünk
munkájának megismerése következett.
Három típusú képzésben vesznek részt:
1. Szakgimnázium: 11. évfolyamtól kezdődik és 3 évig tart, 100 tanuló
látogatja.
Háromféle profillal foglalkozik az iskola: táplálkozás, gazdaság és
egészségügy.
2. Felnőttképzés: 18 év fölöttieknek szól ez az iskolaforma, ami nem
ingyenes, 60 €/hó a képzés ára. A tanulmányi átlagtól függően 3 vagy 4
éves. 2,5 átlag szükséges a 3 évig tartó képzéshez. 70 tanuló látogatja.
3. Felsőfokú szakképzés: Ez a mi szakközépiskolánkhoz hasonló. Gazdasági
érettségivel zárul és 2 évig tart. Jelenleg 30 fő látogatja.
F+U Sachsen magániskolájának megismerésével kezdődött a nap, majd a német és
a szász iskolarendszerről hallgatunk meg egy előadást.
A magániskolát 200-250 fő látogatja. A gyakorlati órákon csak 8 tanuló veszt
részt, az osztályok létszáma viszont kb. 28 fő. Ebbe az iskolába a problémás
tanulók járnak, olyan gyerekek, akik nem találnak külső gyakorlati munkahelyet.
A gyerekek belső gyakorlaton vesznek részt, tanműhelyekben sajátíthatnak el
többféle szakmát: logisztikus, kereskedő, gazdasszonyképzés, asztalos,
autószerelő, festő, ápolónő stb.
Szászországi iskolába történő felvétel feltételei:
- alkalmassági vizsga
- orvosi vizsgálat
- beszélgetés
A szász iskolarendszerbe a gyerekek 6-7 évesen lépnek be, amikor egységesen
mindenki elvégzi az 1-4 osztályt, amit alapiskolának hívnak.
5-6. osztályban felvehetnek több választható tárgyat is. 5-es korukban választanak
a gyerekek, hogy merre tanulnak tovább. Elmehetnek 8 évfolyamos gimnáziumba,
ahol 12. év végén érettségiznek, és ahonnan tovább tanulhatnak egyetemen. A
tanulási nehézségekkel küzdő tanulók a „Hauptschule”-be járnak, ami 5-9.
osztályig tart és 2-es átlag kell hozzá, 2 féle vizsga van a végén: egyszerű vagy
minősített. Innen a 2 vagy 3 éves szakiskolában van lehetőség a továbbtanuláshoz.
Szászországban a legtöbben a „Realschule”-t látogatják, ami az 5-10
évfolyamokat jelenti. A vizsga 3 írásbeli és 2-4 szóbeli részből áll. Ebből az
iskolaformából továbbtanulhatnak 2 évig szakiskolában, vagy 2 évig szakirányú
felsőfokú szakképzésen vagy gimnáziumban, ahol leérettségizhetnek és tovább
mehetnek egyetemre. A szakiskolából is lehet menni főiskolára, de csak szakmai
irányba.
A vizsgáztatás a kamarák feladata nem az iskoláé.

2015.10.27.

2015.10.28.

2015.10.29.

Industrie- und Handelskammer (IHK) Chemnitz (Kereskedelmi és Iparkamara
Chemnitz) szakképzésért felelős munkatársának előadása során megtudtuk, hogy
a kamara az államtól kapja a feladatát. Az IHK érdekképviseleti szervezet, ide
tartozik az ipar és a kiskereskedelem. Minden vállalkozás a kamara tagja és
minden vállalkozásnak egy szavazata van a vállalkozás méretétől függetlenül. 80
IHK van Németországban, nincs állami támogatásuk, a tagoknak tagdíjat kell
fizetniük. Jövedelemtől függ, hogy ki mennyit fizet. A tagdíjért különböző
szolgáltatást kapnak. 90000 tagjuk van. Három ellenőrző szerv az állami, pénzügyi
és jogi felügyeli munkájukat.
Feladatuk: képviseljék a tagok érdekeit, segítsék a tagokat szolgáltatásokkal.
Állami feladatok:
- szakiskolák vizsgáztatása, más vizsgák
- engedélyek kiadása vállalkozások részére
- eredetvizsgálat, tanúsítványt ad ki
Duális szakképzés:
Első lépésként szakképzési szerződést kötnek a tanulókkal. A tanulók képzése 2-3
vagy 3,5 év. Párhuzamosan megy a gyakorlati és az elméleti oktatás, 3 napot
töltenek a gyakorlati és 2 napot az elméleti képző helyen. A tanulók a szakképzési
törvénynek köszönhetően 350 szakma közül választhatnak. Minden vállalkozó
megkapja a kerttantervet, abból tudja, hogy mi a feladata. Van egy kerettanterv a
gyakorlatnak és van egy az elméletnek. Ezeket a kerettanterveket a kamara küldi ki
a vállalkozóknak és ő ellenőrzi, hogy betartják- e azokat. Vizsga előtt félévvel a
gyakorlatért felelős személynek alá kell írnia, hogy mindent megtanított. A
tanulónak van egy munkanaplója, amiben vezeti, hogy mit csináltak, a kamara
ellenőrzi ezt is. Az elméleti vizsgát a kamara szervezi, az írásbeli vizsga egységes
az egész országban, egyszerre történik mindenütt. A bizonyítvány egységes, utána
lehet jelentkezni mesterképzésre. A vizsga után a vállalkozó teljes értékű
munkaerőt kap.
Megtekintettük a tanműhelyeket, ahova a diákok mindössze 10%-a jár főleg a
problémás gyerekek, akik nem találnak maguknak gyakorlati képző helyet.
Egy állami szakközépiskolába látogattunk el, ahol az igazgató úr tartott bemutatót
az iskolájukról. A gazdasági iskolában üzletembereket képeznek. Van szakiskolai
és szakgimnáziumi képzése is, ahol kereskedő-, eladó-, és ügyviteli képzés folyik.
10. évfolyam után jönnek hozzájuk a tanulók. 1091 tanulójuk van, amiből 200 fő
tanul szakgimnáziumban és 900 fő szakmunkásnak. A tanári karuk 52 fős. Nagy a
túljelentkezés, a 20 fős üzletemberképzésre 200 jelentkező van minden évben. A
szakiskolai képzés 3 éves, a tanulók 2 napot töltenek az iskolában 3 napot a
gyakorlati munkahelyen. A szakmunkás tanulók 600-800€ ösztöndíjat kapnak,
ezért is népszerűbb, mint a szakgimnáziumi képzés, ami ugyan érettségivel zárul,
de nincs ösztöndíj és magasabb átlag kell a bejutáshoz.
A két éves eladó képzés feltétele a 9. évfolyam teljesítése, ha marad 3.
évfolyamon, magasabb színtű képesítést kap.
A délután folyamán ellátogatunk egy öregek otthonába, ami gyakorlati munkahely
az ápoló tanulók számára. Megnéztük milyen feladatokat láthatnak el: vérnyomásmérés, tálalás, ágyazás.
Az öt nap során lehetőségünk volt a duális szakképzés minden szereplőjével
találkoznunk. A gazdálkodó szervek és oktatási intézmények mellett betekintést
nyertünk a kamara munkáját is.
Összességében elmondható, hogy a német oktatási rendszer sokban különbözik a
magyartól, a duális képzésben sokkal jobban szerepet vállalnak a vállalkozók, mint
nálunk. A vállalkozók felügyelete is jobban megoldott, amit a kamara végez. A
tanulók sokkal jobban motiváltak, mint nálunk, hiszen magas ösztöndíjat és
állásajánlat kapnak.
A képzésünk végén Zertifikátot vettünk át annak bizonyítékaként, hogy egy
használható tudásra tettünk szert a német duális szakképzési rendszerről.

