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Bár tudnám, 

hova, de hova, 

de hova, de 

hova megyek…
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BÜSZKÉN VÁLLALHATÓ VÁLASZTÁS 



A SZAKKÉPZÉS 

A JÖVŐ LEHETŐSÉGE

Innováció a szakképzésben
2020- tól



21. SZÁZAD  

A VÁLTOZÁSOK ÉS KIHÍVÁSOK KORA                      

Szükség van

 a szakmájukat jól ismerő szakemberekre

 még gyakorlatiasabb képzésre

 új képzési struktúrára, tartalmakra

 a szakmai tudás megbecsülésére 



ÚJ ELVÁRÁSOK – ÚJ KIHÍVÁS

 Összehangolt hálózatok kora

 Foglalkozásokhoz szükséges készségek

átrendeződnek:

pl. fontossá válik: 

 problémamegoldás, együttműködés,

alkalmazkodás, kreativitás, innovatív gondolkodás



VÁLASZ A KIHÍVÁSOKRA

ALKALMAZKODÁS

szakképzés és felnőttképzés 

rendszerszintű megújítása és tovább fejlesztése 



Szakképzés

ALAPKÖVETELMÉNYEK 

Átlátható

Duális 

képzés

Karriert 

kínáló

Átjárható

Megtartó 

képesség



A szakmai képzés fejlesztése 

Vonzó 

szakképzési 
környezet

pl.

Korszerű 

tanműhelyek

Karrier-

lehetőség

pl.

Szakirányú 

felsőoktatás

Naprakész 

tudású 

oktatók

pl.

Mérnökoktatók

Három alappillér a szakmai képzés megerősítéséhez



Az új szakképzési struktúra alaprendszere



SZAKKÉPZÉS 2020



INTÉZMÉNYTÍPUSOK 2020

SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY
Átlátható



TECHNIKUM – 5 ÉV

9. évfolyam

13. évfolyam

10. évfolyam

11. évfolyam

12. évfolyam

Érettségi:
• idegen nyelv

• szakmai vizsga = emelt szintű ágazati érettségi 

Szakmai képzés

Előrehozott érettségi:

• matematika
• magyar nyelv és irodalom

• történelem

Munka világa Felsőoktatás

Szakma + Érettségi

Ágazati alapvizsga



Technikusi képzés „keresztmetszetben



TEHÁT A TECHNIKUM

 Egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit

 matematika, magyar, történelem, egy idegen nyelv      

ugyanaz a tananyagtartalom, ugyanolyan óraszám, mint 

a gimnáziumban

 11. évfolyamtól duális szakmai oktatás

 Érettségi bizonyítvány + technikusi OKLEVÉL  5 év alatt 

 Előny a szakirányú felsőoktatási felvételin: 

emelt szintű tantárgyi vizsga + többletpont



Képzések „összehangolása”

Karriert 

kínáló



SZAKKÉPZŐ ISKOLA - 3 ÉV

9. évfolyam

10. évfolyam

11. évfolyam

Szakmai vizsga

Szakmai képzés

Érettségire felkészítés

(esti tagozaton)

Munka világa

Felsőoktatás

Szakma

Ágazati alapvizsga

Érettségi

Karriert 

kínáló



Szakképző iskola „keresztmetszetben



RUGALMASSÁG

ÁGAZATON BELÜL
különbözeti vizsga nélkül

Technikumból szakképző iskolába

Szakképző iskolából technikumba

Átjárható



PÉLDA – ÁGAZAT: KREATÍV

Ágazati alapoktatásban

könnyűipari           

technikus

divatszabó

Szakirányú oktatásban

ruhaipar női szabó



DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI MODELL 

KETTŐS KÉPZÉS

elméleti oktatás ISKOLÁBAN gyakorlati képzés VÁLLALATNÁL

általános műveltség      gyakorlati képességek fejlesztése  

szakelméleti ismeretek                                       munkaszerződés = jövedelem

valós munkakörnyezet

korszerű szakmai gyakorlati ismeretek és munkahelyi tapasztalatok 
megszerzése 

CÉL

Duális 

képzés



TECHNIKUM és SZAKKÉPZŐ 

ISKOLA FELADATA

biztos szakmai alaptudás 

versenyképes, gyakorlati szaktudás

megszerzett tudás alapján a megélhetés megteremtése

kulcskompetencia

képesség felnőttként a szakmai fejlődésre

képesség az önálló/ munkahelyi környezetben zajló tanulásra

. 

Megtartó 

képesség



A szakmai képzés fejlesztése 

 Képzés fejlesztésének és átalakításának fő CÉLJA:

MINŐSÉGI, JÓ SZAKEMBEREKET 

ADNI 

A MAGYAR GAZDASÁGNAK! 



JÖVŐKÉP A SZAKKÉPZÉSBEN

 Pályaválasztók számára vonzó

 Szakmai karrier – biztos egzisztencia

 Jó eredményű technikusi vizsga          szakirányú felsőoktatás

 Duális képzés         korszerű gyakorlati oktatás         jövedelem 

 Jó tanulmányi eredmény          ösztöndíj 

 Vonzó tanulási környezet         „21. századi iskola”



A SZAKKÉPZÉS A JÖVŐ

És hol 

készülhet fel 

gyermeke a 

jövő 

szakmáira is?





ZSZC
Keszthelyi Asbóth Sándor  TECHNIKUM,                 

SZAKKÉPZŐ ISKOLA és Kollégium

Milyen ÁGAZATHOZ tartozó szakmákat oktatnak?

Gépészet Speciazált gép-

és járműgyártás 
Elektronika és 

elektrotechnika

Szépészet

Rendészet és 

közszolgálat

Egészségügy
Fa- és 

bútoripar
Építőipar Kreatív

Informatika és 

távközlés



ZSZC

Keszthelyi Közgazdasági TECHNIKUM

Milyen ÁGAZATHOZ tartozó szakmákat oktatnak?

Gazdálkodás és 

menedzsment

Közlekedés és 

szállítmányozás



ZSZC
Keszthelyi Vendéglátó TECHNIKUM, 

SZAKKÉPZŐ ISKOLA és Kollégium

Milyen ÁGAZATHOZ tartozó szakmákat oktatnak?

Kereskedelem
Turizmus -

Vendéglátás
Sport



Okos 

döntéssel 

jövőt 

teremtünk!
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És most már

tudom, már 

tudom, már 

tudom, hogy 

hova megyek…

Szakma



Köszönöm figyelmüket!  

Viszontlátásra!

Ne feledjék, a pályaválasztás idén digitálisan folytatódik!

Tájékozódjanak az iskolák honlapjain, kövessék a közösségi 

oldalaikat, nézzék meg a bemutatkozó kisfilmeket!

https://zegszakkepzo.hu/tagintezmenyek/ 

üzenet


