
  

 
EU projekt Hrvatske obrtničke komore: IMGEX - „Poboljšanje obrazovanja za obrtništvo 
temeljeno na njemačkome iskustvu“ 
 

Stručni suradnici za obrazovanje i predsjednici Odbora 
za obrazovanje Hrvatske obrtničke komore i Obrtničke 
komore Zagreb proveli su tjedan dana u stručnoj posjeti 
partnerskoj komori Obrtničkoj komori za München i 
Gornju Bavarsku u okviru VETPRO projekta 
mobilnosti Odjela za obrazovanje Hrvatske obrtničke 
komore financiranog od strane Programa za 
cjeloživotno učenje EU, potprograma Leonardo da 
Vinci. Tijekom stručne posjete stručni suradnici za 

obrazovanje su imali priliku upoznati se s obrazovnih sustavom za područje obrtništva u 
Saveznoj Republici Njemačkoj te načinom rada i zadaćama Obrtničke komore za München i 
Gornju Bavarsku, Obrazovnog centra München i Obrazovnog centra Traunstein, Majstorske 
škole München, Ceha frizera i kozmetičara, Ceha mehaničara te obrtnika u području 
obrazovanja. Prije same mobilnosti u okviru projekta održane su i jezične i kulturološke 
pripreme u organizaciji Obrtničkog učilišta. Kulturološke pripreme su uključile opće podatke 
o Njemačkoj, njezinoj povijesti, kulturi i gospodarstvu, s naglaskom na Saveznu državu 
Bavarsku i sam grad München, dok su jezične pripreme uključivale osnovne fraze njemačkog 
jezika. 
Brojne informacije i iskustva koja su sudionici stekli u projektu bit će vrijedan poticaj za 
unaprjeđivanje kvalitete kako sustava za obrazovanje za vezane obrte u RH tako i 
svakodnevnog rada sudionika mobilnosti. Njemački obrazovni sustav je ogledni primjer 
uspješno organiziranog strukovnog obrazovanja na svim razinama te je stoga upravo 
Obrtnička komora za München i Gornju Bavarsku odabrana za partnera u projektu. Upravo 
zahvaljujući takvom modelu obrazovanja, tzv. dvojni model obrazovanja, nezaposlenost 
mladih od 15-24 godina je u Njemačkoj, kao i u drugim zemljama koje imaju slične sustave, 
vrlo niska u usporedbi s ostalim zemljama EU-a. Tako ona u Njemačkoj iznosi 8% za 2012. 
godinu, dok neke zemlje EU-a imaju čak 40%. Stoga su i preporuke Europske komisije 
(Priopćenje iz Brugesa iz 2010. godine, kao i Youth Opportunities Initiative iz 2011.) 
usmjerene prema povećanju broja naukovanja i sličnih modela učenja na radnom mjestu, kako 
bi se i u drugim zemljama EU-a smanjila stopa nezaposlenosti mladih. 


