
Most értek össze a szálak
SZAKKÉPZÉS Az új oktatási rendszer centruma alakult meg a nyáron

(Folytatás a 13. oldalról.)
A kamarák sokat tettek

azért is, hogy növekedjen a
szakképzési rendszer von-
zereje, a kétkezi munka el-
ismertsége, így mind több
fiatal válassza ezt az irányt
a továbbtanulás folyamán.
Az oktatás intézményrend-
szerének legutóbbi átalakí-
tása nagy előrelépés volt
azon a téren is, hogy nőjön
az átjárhatóság, az egyes
képzőintézményekben tanu-
lók hasonló lehetőségekkel
választhassanak maguknak
életpályát, további tanulási
lehetőséget. Így a szakkép-
zést választók sem érezhe-
tik zsákutca jellegűnek az
előttük álló pályát. Nyitott
az út számukra az érettségi
gyorsabb megszerzésére,
így akár a felsőoktatásba is.
Ha pedig kiderül, hogy a
választott szakma nem ne-
kik való, vagy nincs iránta
kereslet a munkaerőpiacon,
már a második szakma
megszerzése is ingyenes.
Ezen a téren egy országo-
san sikeres programindítá-
son vannak túl a szakképzé-
si centrumok. (Részletek
keretes írásunkban!)

A megkezdett irányok, a
már „kihúzott szálak” erő-
sítése fontos feladata a nyá-
ron megalakult szakképzési
centrumoknak, tudjuk meg
Őszi Attilától. A kitűzött
célokhoz az eddiginél haté-
konyabb, hiszen a korábbi-
nál kisebb, önállóbb, a kap-
csolatrendszerét helyi és or-
szágos szinten működtető, a
tagintézményeknél kiala-
kult szakmai tapasztalatok-
ra, helyi hagyományokra,
érdekekre építkező rend-
szert alakított ki a Nemzet-
gazdasági Minisztérium
(NGM) a szakképzési cent-
rumok létrehozásával.

A MEGALAKULÁS óta
még három hónap sem telt
el. Azonban a főigazgató
szerint már látszanak a ked-
vező jelek. A hét tagintéz-
ménnyel jó kapcsolat ala-
kult ki az átadás-átvétel so-
rán is, a főigazgatóval egy
nyelvet beszélnek az intéz-
mények vezetői, hiszen
hosszú időn keresztül ő is
az egyik, sikeresen működő
szakképző intézmény, a Lo-
rántffy iskola igazgatója
volt. És a helyi intézmé-
nyek vezetői között eddig is
jó volt a kapcsolat.

Bár a városban több rém-
hír is terjedt az átalakulás
kapcsán, így például az
egyik intézmény, a Bánki
bezárásáról, vagy az isko-
lákban uralkodó káoszról,
ezek nem igazak. Az átme-
net sikeresen zajlik, az in-
tézmények megőrizték ön-
állóságukat, saját arculatu-

kat, maguk gazdálkodnak a
rendelkezésükre bocsátott,
elegendő forrásból. Fontos
feladata a változásnak az is,
hogy a megfelelő finanszí-
rozást biztosítsa. Ugyanak-
kor az első félév átmeneti
állapot ebből a szempont-
ból, hiszen az alulról épít-
kezés jegyében az intézmé-
nyeknek jövőre új költség-
vetés készül.

Őszi Attila szerint a mi-
nisztérium nagyon jó felfo-
gásban intézi a szakképzés
új rendszerének ügyeit. A
Nemzeti Szakképzési és
Felnőttképzési Hiva-
tallal (NSZFH) a
szakképzési centru-
mok havonta egyez-
tetnek a központi
egységes elvek, eljá-
rás rend, központi
programok tekinte-
tében, egyben a
centrumok rendszeresen
osztják meg tapasztalataikat
egymás között is arról, mi-
lyen megoldásokkal értek
el eredményeket.

A HÉT tagintézményben
háromezer-nyolcszázötven
diák tanul. Az alkalmazotti
létszám ötszáztíz, közülük
háromszázhetvenen peda-
gógusok. A Dunaújvárosi
Szakképzési Centrumban
tizenhárman dolgoznak.
Őszi Attila fontosnak tartja
megemlíteni: bármikor
megtalálhatók, elérhetők, a
Gárdonyi iskola egyik
szárnyépületében található
irodájuk nyitva áll minden-
ki számára. A velük kap-
csolatos friss információk

honlapjukon (www.dunauj-
varosiszc.hu) megtalálha-
tók.

A tagintézmények cent-
rumba szervezésének fon-
tos hozadéka, hogy le lehe-
tett tisztítani a képzési pro-
filt, illetve az mindig gyor-
san tud alkalmazkodni a
megváltozott, újként jelent-
kező igényekhez, a gazda-
sági, munkaerő-piaci elvá-
rásokhoz. Két intézmény-
ben vezetik ki a profiltisztí-
tásnak megfelelően a gim-
náziumi oktatást. Százhat-
vanhét szakmában, huszon-

két ágazatban folyik képzés
a tagintézményekben, illet-
ve felnőttoktatás, felnőtt-
képzés, tanfolyamokat is
szerveznek. A duális képzés
(mely esetében a képzés új
rendszer, tanterv szerint
zajlik, a gyakorlati képzés
külső vállalati képzőhelyen
történik) aránya a szakkép-
ző évfolyamokon mintegy
hatvan százalék.

A DUÁLIS képzés idei kö-
telezővé válásával ez az
arány természetesen –
ahogy kifutnak a korábbi
korosztályok – hamar száz
százalékra ugrik. Azonban
a szakképzési centrum kitű-
zött céljai (a kormányzati-
ak, és amiket maguknak ki-
tűztek) már nem ilyen auto-
matikusan válnak elérhető-
vé. És nem is elég hozzá az
sem, ha belül sikerül meg-
valósítani a jó összefogást,
és a fenntartó irányítása
alapján alulról építkezve
működtetni a rendszert. A
sikerekhez széles kapcso-
latrendszert kell kialakítani
a szakképzési centrumnak
környezetével. És ugyan
még az átalakulás, az ala-
pok lerakása köti le fő fi-
gyelmüket, erre is nagy
gondot fordítanak.

Hogy a térségben élők
minél jobban megismerhes-
sék tevékenységüket, saját,
illetve más helyi szerveze-

tekkel közösen megtartandó
rendezvények formáit ké-
szítik elő, részvételüket he-
lyi eseményeken. Megkezd-
ték felvenni a kapcsolatot a
helyi önkormányzatokkal.
A városi kamarával készül
az együttműködési megál-
lapodás, a gyakorlati kép-
zés terén már így is több te-
rületen napi kapcsolat van a
két szervezet között. A fői-
gazgató szerint ezt ki kell
bővíteni pályaorientáció te-
rén, hiszen a szakképzési
centrum fontos feladata,
hogy mind többen vá-

lasszák a piacképes
szaktudás megszerzé-
sét kínáló képzéseket.
A megalapozott pálya-
döntés azt is jelenthe-
ti, hogy csökkenhet a
szakképzésből lemor-
zsolódók azt elhagyók
ma magasnak mond-

ható száma. A pályaorientá-
ció területén közös szakma-
bemutatókra, üzemlátogatá-
sokra is sor kerülhet a ka-
marával. A munkaügyi köz-
pontokat is bevonva pedig
állásbörzékre.

A KAMARÁVAL való kap-
csolat amiatt is fontos a
szakképzési centrum szá-
mára, hangsúlyozza Őszi
Attila, mert a szakképzés-
nek a gazdaság szereplői-
nek igényeihez kell igazod-
nia, ezen a téren pedig a vá-
rosi iparkamara tud szá-
mukra segítséget nyújtani,
közvetíteni ezeket az igé-
nyeket feléjük. Ugyanilyen
szempontból fontos termé-
szetesen az MFKB-val is a
kapcsolat erősítése.

Az eddigi munka során
is találtak már olyan szak-
mát, amely esetében a mun-
kaerőpiac igényelné a helyi
képzést. Például nagy igény
mutatkozik hentesek iránt,
ebben a szakmában jövőre
már el kell indítani a kép-
zést, fel is került a támoga-
tott szakmák közé, megin-
dult a képzés feltételeinek
megteremtése. A másik
szakma a kéményseprőké,
ehhez a Lorántffy iskolában
minden feltétel biztosított,
el lehet indítani a tanfolya-
mot.

A legnagyobb ereje az új
rendszernek a főigazgató

szerint, hogy gyorsan tud
reagálni a változásokra. En-
nek a jelenlegi világunkban
nagy a fontossága. Ha csak
az EU 2020 célkitűzéseket
nézzük, a foglalkoztatási
arány bővítése, a kutatás-
fejlesztés, innováció ösz-
tönzése, az oktatás színvo-
nalának emelése, a lemor-
zsolódás csökkentése, a
szegénység, kirekesztés
visszaszorítása a szakkép-
zés rendszerét is komoly ki-
hívások elé állítja, ahogy az
ezen célok és a nemzeti
programok alapján megfo-
galmazott elvárások is.

A SZAKKÉPZÉSI centru-
mok fontos lépést jelenthet-
nek a gazdaság igényeihez
igazított oktatás terén.
Ugyanakkor a pedagógiai
műhelyek azon a téren is
fontos szakmai központok,
hogy az oktatás ne csak a
pillanatnyi igényekhez iga-
zodjon, például ne szűnjön
meg teljesen egy képzés,
mert éppen kisebb igény
mutatkozik iránta, hiszen az
akár egy szakmai kultúra
helyi elvesztését is jelenthe-
ti. Őszi Attila reményei sze-
rint az új szakképzési cent-
rumok az ilyen jellegű, ár-
nyaltabb, a helyi hagyomá-
nyokat, jövőképet is figye-
lembe vevő kérdésekre is
megfelelő választ tudnak
majd adni.

RÖVIDEN

Paksi látogatás
a városi kamarával
A Dunaújvárosi Kereskedelmi
és Iparkamara már több gyár-
látogatást szervezett az érdek-
lődők számára az ország, tá-
gabb környezetünk kimagasló
jelentőségű üzemeinek megis-
merésére, legutóbb a kecske-
méti Mercedes gyárba szer-
veztek utazást. Október 16-án
a paksi atomerőművet lehet
megtekinteni a városi kamara
szervezésében, várják a jelent-
kezőket az utazásra a kamara
ismert elérhetőségein.

Közvetlen brüsszeli
pályázatok
Jelentős pályázati forrásból
indított magyar nyelvű honla-
pot a Magyar Fejlesztési Köz-
pont. A Közvetlen Brüsszeli
Források címmel, Pályázatok
magyarul alcímmel indított,
www.palyazatokmagyarul.eu
honlap az unióban elsőként,
mindenki számára elérhető,
felhasználóbarát internetes fe-
lületen nyújt naprakész tájé-
koztatást a közvetlen uniós
forrásokra pályázni kívánók-
nak. A weboldalon magyar
nyelven, közérthetően, rend-
szerezve, tematikusan megte-
kinthetőek az Európai Bizott-
ság tizenhat közvetlen támo-
gatású szakpolitikai program-
jában megjelent pályázati kií-
rások összefoglalói.

Webes Ügysegéd
vállalkozóknak is
A KEKKH honlapján 2013.
január 1. óta érhető el a We-
bes Ügysegéd szolgáltatás,
amely az Ügyfélkapu-regiszt-
rációval rendelkező állampol-
gároknak teljes körű elektro-
nikus ügyintézési lehetőséget
biztosít egyes ügytípusok ese-
tén, beleértve az elektronikus
fizetést is. Az EKOP-2.1.15-
2012-2013-001 számú, „In-
tegrált ügyfélszolgálatok in-
teroperábilis informatikai inf-
rastruktúrájának kialakítása”
elnevezésű projekt keretében
a Webes Ügysegéden elérhető
szolgáltatások bővítésével az
egyéni vállalkozók számára
megnyílik a teljes körű elekt-
ronikus ügyintézés lehetősé-
ge. Az Általános Nyomtat-
ványkitöltő (ÁNYK) űrlapos
megoldása helyett 2015. októ-
ber 1-jétől az egyéni vállalko-
zással kapcsolatos ügyek
elektronikusan kizárólag We-
bes Ügysegéden keresztül
lesznek intézhetőek.

Megnyílt az OMÉK
a Hungexpón
Idén szeptember 23-27. között
ismét Budapesten, a Hungex-
pón gyűlik össze az agrárium
színe-java, az ország legna-
gyobb és legelismertebb me-
zőgazdasági seregszemléjén,
az OMÉK-on. Az Országos
Mezőgazdasági és Élelmiszer-
ipari Kiállítás és Vásár Ma-
gyarország legnagyobb, legré-
gebbi, és nagy tradíciókkal bí-
ró agrárgazdasági rendezvé-
nye, amely több mint százé-
ves múltra tekint vissza. A
rendezvény mindenkori kül-
detése az volt – és ma is az –,
hogy az agrárszektor eredmé-
nyeit bemutassa. Emellett
azonban teret kapnak bemu-
tatkozási lehetőséggel, kiállí-
tással, vásárral a rendezvé-
nyen a kézművesek is, így az
iparkamarák számára is fon-
tos az esemény.

Második szakma
Két év tanulással, in-

gyenesen szerezhető már
második szakma is, az ér-
deklődésre jellemző, hogy
országosan tizenegyezer-
ötszázan jelentkeztek a
szakképzési centrumok ál-
tal meghirdetett képzések-
re. A munka mellett elvé-
gezhető, iskolarendszerű
felnőttoktatás a centrumok
tagintézményeiben törté-
nik. Dunaújvárosban két-

száznyolcvan jelentkező-
ből kétszázharmincketten
tudtak beiratkozni, így ti-
zenhárom csoport indulha-
tott el különböző szakmák-
ban. Aki még gyorsan je-
lentkezik, bekapcsolódhat
ezekbe, de már továbbiak-
ra is lehet jelentkezni, me-
lyek a keresztfélévben in-
dulnak. Bővebb informáci-
ók a centrum honlapján:
www.dunaujvarosiszc.hu.

Az oktatásnak a gazdaság
igényeihez kell igazodnia,

szélesebb kitekintéssel

Intézmények

A Dunaújvárosi Szak-
képzési Centrumhoz
hét tagintézmény tar-
tozik: a Bánki, a Duna-
ferr, a Hild, a Kereske-
delmi, a Lorántffy, a
Rudas és a pusztasza-
bolcsi Szabolcs Vezér
iskola. Az intézmények
nevébe bekerült, hogy
a helyi szakképzési
centrumhoz tartoznak,
azonban sajátos arcu-
latukat megőrizték. A
tagintézmények között
centrumszintű össze-
fogásra van szükség,
hogy eredményes, he-
lyi pedagógiai műhely-
ként működjenek.

A szakképzési centrum irodahelyiségei a Gárdonyi iskola épületében, Ősz Attila szerint nyitottak, minden érdeklődőt várnak
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