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Intézményi jellemzők:   

A fogadó intézmény a Drezdai Kézműves Kamara, mely több mint száz éve alakult. Jelenleg 22.305 
kézműves tagja van, amelyek 230.000 munkavállalót foglalkoztatnak és 16000 fő vesz részt a 
szakképzésben (nappali és felnőttképzés). A tagok többsége egyéni vállalkozó, de az iparszerűen 
termelő kis- és középvállalkozások száma meghaladja a 3500-at. 

A Drezdai Képző- és Technológiai Központja (BTZ) üzemek feletti triális képzőhelyként működve 3 
szinten van jelen a szakképzésben. Egyrészt pályaorientációs tevékenységet folytat fémipar, faipar, 
könnyűipar területén. Második szintet jelenti a középfokú szakképzésben a szakmunkástanulók 
kiegészítő képzése (épületasztalos,fémipari szerelő szakmák, női szabó, bőrdíszműves,), valamint 
harmadik szint a felsőfokú szakképzésben tanulók kiegészítő képzése (lakberendező,belső építész, 
informatikus).  A szászországi Innung-al (magyar megfelelője: Ipartestület) együttműködve speciális 
pék  képző- és továbbképző központot is működtet, ahol pékek, cukrászok és bolti eladók kiképzése is 
történik.  

A Drezdai BTZ mellett még 2 helyszínen további üzemek feletti képzőhelyet működtet:  Großenhain-i 
BTZ-ben fémipari szakmák oktatása folyik, forgácsoló, lakatos és hegesztő szakirányban, a Pirnai BTZ-
ben  kőműves, szobafestő, bútorasztalos műhelyeket üzemeltet. Adott szakmákhoz kapcsolódó 
specializációkra külön figyelmet fordít, így a felületkezelő, a címfestő/fényező,  a kárpitos szakirányok 
is külön műhelyt kaptak.   

 A BTZ szakmai kapcsolattartó az iskolák és a gazdálkodók között. A BTZ-ben gyakorlati oktatás a 
résztvevők szakirányának megfelelően, német mesteroktatók irányítása mellett történik. A képzési 
központ műhelyei kiválóan felszereltek, a szakmai követelményeknek maximálisan megfelelő 
feltételeket biztosítanak a színvonalas gyakorlati oktatáshoz. A német tanulók 1-2 hetes váltásban 
ismerkednek meg azokkal a technológiákkal, amelyek elsajátítására a gyakorlaton vagy nincs, vagy 
csak korlátozott mértékben van lehetőségük. Ugyanitt történik a tanulók szakmai vizsgáztatása is. 

Ezt a kiemelkedően magas szakmai potenciált szeretnénk kiaknázni e projekt során. A gépi forgácsoló 
és lakatos tanulóink  valamint oktatóink/tanáraink képzését tervezzük ezeken a helyszíneken. 

Speciális szakértelem, jártasság: 

projektben résztvevő munkatársak az Európai Unió több projektjét vezették le, és jelenleg is több 
ország iskolájával állnak kapcsolatban. A magyar  általános kapcsolattartó: Uta Müller asszony, míg 
szakmai kérdésekben Karl-Heinz Herfort szakmai menedzser áll rendelkezésünkre. A műhelyekben a 
legritkább esetben van a mi fogalmaink szerinti állandó szakoktató. A kamara szervezésében az adott 
feladathoz kérik fel (általában a legfőbb fenntartó/támogató vállalkozás) legkiválóbb üzemi 
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szakembereit/oktatóit. Ugyanakkor elvárás, hogy oktatóik sikeresen teljesítsék az ötévente kötelező 
minősítő vizsgát (szakmai és módszertani területen). 


