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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
 

 

A kiutazó adatai: 

név: Horváth Zoltán 

beosztás: műszaki oktató, okleveles villamos mérnök 

iskola: BMSZC Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Technikum 

e-mail cím: zoltan.horvath@umszki.hu 

 

Az út ideje és helyszíne: 

- 2022. május 3-tól május 8-ig 

- Németország, Baden-Württemberg tartomány, 

Stuttgart és Esslingen am Neckar 

 

A külföldi látogatás célja: 

Az Erasmus+ program keretében négy oktató kollégám és jómagam 6 napot töltöttünk a németországi 

Esslingen an der Neckar és Stuttgart városokban azzal a céllal, hogy vendéglátónknak, az Esslingen  

székhelyű Festo  GmbH&Co. KG cégnek a német duális szakképzésben vállalt tevékenységébe, valamint 

a céggel partnerségben álló Friedrich-Ebert-Schule oktatási tevékenységébe betekintést nyerhessünk. 
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A magyar szakképzés 2020-tól vette át a duális szakképzés rendszerét, és Németország e téren szerzett 

sok évtizedes tapasztalata hasznos ismereteket tudott nyújtani számunkra. 

 

 

 

 

Programok és tapasztalatok: 

Érkezésünktől kezdve egészen a hazautazás napjáig a FESTO mindvégig gondoskodott szállításunkról, 

szállásunkról és a programok szervezéséről. 

Az érkezés napján a „Festo Akadémiát” mutatták meg, amely a Festo csoport képzéseivel foglalkozó 

egysége. 

A következő napokon találkozhattunk a FESTO automatikai és mechatronikai szakterületű 

tanműhelyeiben dolgozó tanulókkal. Gazdagon felszerelt műhelyük valósághűen modellezi az ipari 

körülményeket. A műhelytanár alkalmanként instruálta a tanulókat, de többnyire önálló munkát 

végeztek, ami egyébként oktatásuk egyik fő célja is, hogy önálló munkavégzésre alkalmas, minél 

szélesebb körű tapasztalatokkal bíró leendő munkavállalót képezzenek. E cél elérésben fejlett 

szoftverek biztosítása és használata is segíti a résztvevőket. 
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Ellátogattunk egy szakképző iskolába is, ahol előadást hallottunk az ottani mechatronikai képzésről. Az 

iskoláról is elmondható, hogy rendkívül jól felszerelt, a tanulóknak „szinte bármilyen” eszköz a 

rendelkezésükre áll, ami a tanulmányaikhoz kapcsolódik. 

 

 

 

 A záróvizsgákról, a végzett tanulók elhelyezkedési lehetőségeiről is tartott a FESTO egyik képviselője 

előadást. Az előadásban a tanárok szakmai továbbképzéséről is szó esett. 

Záróprogramként ellátogattunk a FESTO által Esslingenben megrendezett szakmák éjszakája (Nacht 

der Bewerber) rendezvényre. A cég célja, hogy minél több leendő tanulót megnyerjen magának. A fiatal 

látogatók megismerkedhetnek különböző szakmákkal, kipróbálhatnak az adott szakmához kapcsolódó 

berendezéseket, tájékoztatást kapnak tanulási lehetőségeikről. 

A szakmai előadásokon túl minden nap volt lehetőségünk a kollégákkal közösen városnéző sétákra, 

kikapcsolódásra. Szombaton például a stuttgarti Porsche Múzeumban jártunk. Külön köszönet jár 

némettanár kolléganőnknek, aki amellett, hogy a szakmai programokon végig tolmácsolt részünkre, az 

ilyen kötetlen programokon is végig segítette az eligazodásunkat Németországban. 
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Összefoglalva: a német duális szakképzésről, de elsősorban az automatikai és mechatronikai 

szakirányokról kaptunk bepillantást az oktatási rendszer különböző helyszínein a FESTO szemszögéből. 

Láthattuk, hogy a cég nagy hangsúlyt fektet a dolgozói utánpótlásra. Ez megmutatkozik egyrészt az 

oktatáshoz szükséges, költséges felszereltségében, de az oktatással/továbbképzéssel foglalkozó 

egységeinek felkészült és elkötelezett munkáján is. 

Érdekes tapasztalat volt látni a magyar szakképzés fejlődési lehetőségét szakterületemen, mert úgy 

gondolom, főleg a felszereltség tekintetében nagy elmaradás tapasztalható nálunk a német képzési 

viszonyokhoz képest. 

Ezen kívül a munkatársi viszonyok alakulása szempontjából is nagyon hasznosnak találtam az utat. 

Mivel nem egy munkacsoportban dolgozom a kiutazó társaimmal, nem volt eddig lehetőségem 

közelebbről megismerkedni velük. A közös programok, vacsorák során nagyon jó közösség alakult ki, 

és azt gondolom, ez majd az iskolai szakmai együttműködésre is pozitívan fog hatni. 

 

Budapest, 2022. május 22. 


