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SCHAEFFLER AKADÉMIA ÉS TANMŰHELYI MODERNIZÁCIÓ AZ UTÁNPÓTLÁS-TERVEZÉS
SZOLGÁLATÁBAN
Az FAG Magyarország Ipari Kft. mobilitási projektet valósított meg az Erasmus+ program
keretében meghirdetett Szakképzési tanulók és munkatársak mobilitása elnevezésű pályázat
révén. A projekt keretében a vállalat négy munkatársa németországi tanulmányúton vett részt,
amelynek során korszerű, modern eszközökkel felszerelt tanműhely képzési folyamatait és
eszközeit tapasztalták meg, illetve újszerű és tanulóközpontú pedagógiai módszereket
ismertek meg.
Az FAG által megvalósított tanulmányút alapvető célja volt, hogy a vállalat fejlessze gyakorlati
képzésének minőségét egyrészt azáltal, hogy a tanműhely működtetésében szerepet vállaló
munkatársak megismerik a fogadó partnereknél zajló folyamatokat és adott esetben átveszik azt vagy
egyes elemeit, másrészt pedig azáltal, hogy mobilitásuk révén tapasztaltabb, szakmailag felkészültebb
és eredményesebb munkatársak vesznek részt a debreceni tanműhely működtetésében. A
mobilitásban a vállalat Schaeffler Akadémia csoportvezetője, a gépészeti és villamossági tanműhely
két szakoktatója és a felnőttképzési tréner – aki szakoktatói feladatokat is ellát – vettek részt.
A nyelvi, szakmai és kulturális felkészítést követően került sor a Schaeffler Csoporton belül
Herzoganaurachban és Schweinfurtban működő tanműhely meglátogatására, ahol a munkatársak kétkét napot töltöttek el. A látogatás során a kiutazók a német duális szakképzést és annak működését
szerették volna megismerni és összehasonlítani a hazai tapasztalatokkal. Általános felmérést
végeztek azzal kapcsolatban, hogy milyen szakmai területen jöhet szóba tudásimport a későbbiekben.
A tanulmányút rövid, de annál intenzívebb időtartama alatt számos olyan eszközt és folyamatot
ismertek meg, ami a hazai tanműhely működésének továbbgondolására ösztönözi őket. Ennek
eredményeként egyes elemek – mint például az elvárások és vállalások tisztázására irányuló évindító
workshop szervezése a tanulók számára, középiskolákban alkalmazott toborzási célú megjelenés
eszközei vagy a tanműhely és a társterületek együttműködésének módszere – már bevezetésre
kerültek a hazai tanműhelyben is, illetve jelenleg is zajlik a folyamatok átvilágítása.
Annak érdekében, hogy az érintettek minél szélesebb köre értesüljön a projektről és annak
eredményeiről, ezért a mobilitásban résztvevő vagy más kompetens munkatársak belső vállalati és
külső nyilvános eseményeken vállalják előadások tartását. Ennek keretében ismertetik a projekt
eredményeit és hatását. Tekintettel arra, hogy a terjesztési célcsoportok különbözőek, ezért az
előadók igyekeznek differenciálni és a megfelelő tartalmú információt átadni a hallgatóságnak. A
vállalat a korábbi években már aktív közreműködést tanúsított a szakképzéssel kapcsolatos
rendezvények tekintetében, ezért a terjesztési csatornák egy része már rendelkezésre áll és
bejáratott, azonban a tervek között szerepel a Debreceni Szakképzési Centrummal és más vállalatok
tanműhelyével való aktívabb kapcsolattartás.
A mobilitás eredményeként a résztvevők nem csak tapasztaltabb munkatársakká váltak, hanem újabb
és újabb kihívásokkal találják szemben magukat, hiszen a kiutazás eredményeként fokozatosan építik
be a folyamataikba azokat az elemeket, amelyek adaptálására lehetőség nyílik a magyar képzési
szerkezet figyelembe vétele mellett.
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