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Több duális képzést
Fontos a bővítés: rugalmasan, megfelelő színvonalon
A kamara idei szakképzési
feladatairól, aktuális törek-
véseikről Grosch Andreát,
a terület stratégiai koordi-
nátorát kérdeztük.

A 2017-es évre tervezett
szakképzési tanácsadói fela-
datok között kiemelt szerepet
kapott a gyakorlati képzők
számára nyújtott információ-
szolgáltatások bővítése, vala-
mint a város és a térség hiva-
talaival, oktatási intézményei-
vel, civil szervezeteivel, gaz-
dálkodó szervezeteivel a
szakmai együttműködések
erősítése. Ezt a célt szolgálta
a kamara Szakképzési Klubja
is, amely 2017-ben öt alka-
lommal került megrendezés-
re. Örömmel tapasztalták –
fogalmaz a stratégiai koordi-
nátor –, hogy az elméleti és
gyakorlati képzést folytató
szervezetek szorosabb, haté-
konyabb együttműködését
nemcsak ők tartják fontosnak,
hanem erre fokozott igény
mutatkozik a többi szereplő
részéről is. Az egyre égetőbb
szakemberhiány orvoslására
csak összefogással, összehan-
golt akciókkal lehet hatékony
megoldásokat találni. Az el-
múlt év során elindult egy
olyan konstruktív együtt gon-
dolkodás, ami nagyban segíti
ezt a folyamatot, és bíznak
benne, hogy ezt jövőre is
folytatni tudják.

Mindannyian látjuk, hogy
milyen égető problémákat
okoz a munkaerő piacon,
hogy évről évre egyre dráma-
ibb mértékben csökken a nap-
pali tagozaton, szakképzési
évfolyamokon tanulók száma.
Ezek a csökkenő arányok
nemcsak a kedvezőtlen de-
mográfiai sajátosságokból
adódnak, hanem az iskola-
rendszer tavalyi átalakulása is
jelentős mértékben hozzájá-

rult ahhoz, hogy a fiatalok in-
kább a szakgimnáziumi kép-
zések irányába orientálódnak.

Szakképzési tanácsadói ol-
dalról keresik a lehetőségét
annak, hogy a szakgimnáziu-
mi képzésben résztvevő fiata-
lokat is be tudják kapcsolni a
duális képzés rendszerébe, hi-
szen az ő elhelyezkedési esé-
lyeiket is javíthatná, ha már a

tanulmányaik során valós
gazdasági környezetben szer-
zett gyakorlati ismeretekhez,
tapasztalatokhoz juthatnak. A
szakgimnáziumok és a gaz-
dálkodó szervezetek is nyitot-
tan állnak ehhez a kérdéshez,
ezért a kamaránál bíznak ben-
ne, hogy közös erővel sikerül
megteremteni hozzá a megfe-
lelő szabályozási kereteket.

Az a körülmény, hogy a
2015/16-os tanévtől az első
két szakma megszerzése in-
gyenessé vált Magyarorszá-
gon, elsősorban a felnőttokta-
tás iránti érdeklődés jelentős
növekedését eredményezte.
Fontosnak tartják –fogalma-
zott Grosch Andrea –, hogy a
gyakorlati képzésben tanuló-
szerződéssel történő részvétel
lehetősége a felnőttek részére
is minél szélesebb körben
biztosított legyen.

Jelentős változás volt az
idei évben, hogy megemelke-
dett a gyakorlati képzés nor-
matív támogatása fejenként
453 ezer forintról 480 ezer
forintra, ami hatékonyabb tá-
mogatást jelent a gazdálkodó
szervezetek számára a gya-
korlati képzés vállalásához. A
támogatás 60 százaléka a fel-
nőttoktatásban résztvevő ta-
nulók után is igénybe vehető.

A következő időszakban is
keresik azokat a megoldáso-
kat, amelyekkel rugalmasan,
de azért a megfelelő szakmai
színvonal garantálásával tud-
ják biztosítani a duális képzé-
si lehetőségekbe történő be-
kapcsolódást minden érintett
szereplő számára. Kollégáik
minden szakképzéssel kap-
csolatos kérdésben állnak ren-
delkezésre a Piac téri irodá-
ban ( telefon: 25/501-951).

A mesterképzés is növeli a duális képzés színvonalát: mestervizsga ősszel a kamara szervezésében
Fotó: Ady Géza

Grosch Andrea

Fontosak a gyakorlati
képzés helyszínei
A kamara biztosítja a hatósági ellenőrzést
A duális szakképzés beve-
zetése, a gazdálkodó szer-
vezetek növekvő arányú
részvétele a gyakorlati kép-
zésben egyre jobban kie-
meli a gyakorlati képzés
helyszínének fontosságát,
erről Varga Eszter szakkép-
zési tanácsadóval beszél-
gettünk.

Nem kerülhető el a gya-
korlati képzőhelyek jogszabá-
lyi, szakmai, módszertani
vizsgálata, ezt a tevékenysé-
get hatósági ellenőrzések ke-
retében kell a kamaráknak
biztosítaniuk 2012. szeptem-
berétől –tudjuk meg a szak-
képzési tanácsadótól. Kiemelt
felelősséget jelent annak
megállapítása, hogy egy-egy
gazdálkodó szervezet alkal-
mas-e az adott szakmában
gyakorlati képzés folytatásá-
ra, ezért a kamarák ellenőrzé-
si munkáját az érintett szakte-
rületeket jól ismerő külső sza-
kértők is segítik.

A közreműködő szakértők
vizsgáztatási rendszere 2013-
ban indult, és mivel a jogsza-
bályi környezet és a gyakorla-
ti képzéssel összefüggő felté-
telrendszer dinamikusan vál-
tozott az elmúlt években,
ezért az ellenőrzéshez szüksé-
ges ismereteket is frissíteni
kellett. Ebben az évben min-
den olyan ellenőrzést végző
szakértő újra vizsgázott, aki
az első terminusban szerezte
meg tanúsítványát, és azóta is
aktív együttműködésben áll a
kamarával. Ezen kívül az el-
lenőrzési tevékenységet újon-
nan megkezdő szakértők ré-

szére is kötelező a képzésben
és a vizsgán való részvétel.

A Dunaújvárosi Kamará-
nál 2017. szeptember-októbe-
rében zajlott a gyakorlati kép-
zőhely-ellenőrök felkészítési
programja 27 szakértő részvé-
telével. Az ellenőrzések le-
folytatásához szükséges kom-
munikácós és konfliktuskeze-
lési technikák gyakorlatias is-
mertetését követően sor került
egy általános ellenőrzési
módszertani modul, valamint
az ellenőrzési tevékenységet
és a gyakorlati képzést meg-
határozó aktuális törvényi
szabályozások áttekintésére.

A vizsga november 3-án
volt, ahol 26-an vehették át az
ellenőrzési munka folytatásá-
ra jogosító tanúsítványukat,
közülük nyolcan újonnan kez-
dik meg szakértői munkáju-
kat.

A sikeres vizsgát tevők
magas száma is bizonyítja,
hogy jól felkészült, tapasztalt
szakértői stáb segíti a kamara
gyakorlati képzés biztosításá-
val összefüggő szakmai mun-
káját, akikkel zökkenőmentes
és hatékony együttműködést
tudnak megvalósítani – fogal-
mazott Varga Eszter –, a jövő-
ben is maximálisan számíta-
nak közreműködésükre.

Varga Eszter

Tapasztalt
szakértői stáb

segíti a munkát

A kamarai Szakképzési Klub tegnapi rendezvényének résztvevő
Fotó: Ady Géza

A tapasztalatokról
Kerekasztal beszélgetést
szervezett a szakmákat, a
szakmaválasztást népsze-
rűsítő idei programok ta-
pasztalatainak összegzé-
sére tegnap a Dunaújvárosi
Kereskedelmi és Iparka-
mara Szakképzési Klubja.

Az eseményre meghívták
mindazon intézményeket, kö-
zép- és általános iskolákat,
amelyek ilyen jellegű, a szak-
mákat népszerűsítő rendez-
vényt – városi, vagy intézmé-
nyi szintűt – szerveztek, illet-
ve partnerként együttműköd-
tek kamarai rendezvényben.
A tapasztalatok összegzésére
azért van szükség, hogy az

érintett szereplők minél haté-
konyabban, egymást erősítő
módon szervezhessék meg a
későbbiekben az ilyen jellegű
rendezvényeket. A szakkép-
zésben drasztikusan csökken
a diákok száma, ugyanakkor
az országban egyre nagyobb
problémát jelent a szakember-
hiány. A munkaerőpiaci igé-
nyekhez igazodó szakképzési
rendszer, a duális képzés, a
tanulószerződés, a hiányszak-
mák elsajátításának ösztöndí-
jas támogatása több fiatal szá-
mára teheti vonzóvá a szakma
választásával megnyíló élet-
pályát, azonban megfelelő
módokat kell találni az ilyen
irányú döntésük elősegítésére.

Várják a jelentkezéseket
Jövő év elején indulnak az országos szakmai versenyek
Az országos szakmai ver-
senyekre december köze-
péig lehet jelentkezni, ja-
nuárban pedig már az elő-
döntőket tartják a területi
kamarák szervezésében,
helyben ezt a feladatot év-
ről évre Kelemenné Halász
Melinda szakképzési ta-
nácsadó fogja össze.

A Szakma Kiváló Tanulója
Verseny (SZKTV) és az Or-
szágos Szakmai Tanulmányi
Verseny (OSZTV) első fordu-
lója, az írásbeli elődöntő az
illetékes területi kamarák
szervezésében zajlik. Tavaly
országosan ötezerkétszázan
írták meg a feladatsorokat
negyven szakmában. Dunaúj-
városban húsz szakmában,

hat iskolából százhuszonki-
lencen indultak a megmérette-
tésen. A tét a második fordu-
lóba, a már országosan szak-
mánként egy-egy kijelölt

helyszínen megtartásra kerülő
válogató versenyre való kiju-
tás.

Azonban az indulók szá-
mára, ha nem is jön össze a
továbbjutás, fontos az is, mi-
lyen eredményt érnek el: ha a
megszerezhető pontok 60 szá-
zalékát elérik, akkor mente-
sülnek a szakmai vizsga során
az írásbeli alól. És ez jelentős
könnyebbséget jelenthet.

A helyi elődöntőket –
ahogy már írtuk – év elején is
a területi kamarák szakképzé-
si tanácsadói szervezik, és ez
minden évben sok, ugyanak-
kor örömteli munkát jelent
Kelemenné Halász Melinda
szerint. A jelentkezők számá-
hoz igazodó módon, mintegy
húsz szakmában, az előírások
szerint kell megszervezni az
írásbeli elődöntőt, a helyszí-
nek biztosításához a Piac téri
iroda mellett több iskola se-
gítségére is számítanak.

Kelemenné Halász Melinda

EURÓPA-BAJNOKSÁG BUDAPESTEN

A jövő áprilisi Szakma Sztár Feszti-
vált, az országos szakmai verse-
nyek döntőjét követően szeptem-
ber 26-28-án egy még jóval na-
gyobb szabású szakmai verseny
helyszíne lesz a Hungexpo: itt tart-
ják majd a EuroSkills 2018 ver-
senyt, mely a szakmák Európa-baj-
noksága. Ezen 28 ország 600 fia-

talja vetélkedik 36 szakmában, a
lebonyolításban 500 szakértő vesz
részt, és 100 ezer látogatóval szá-
molnak a szervezők. Az esemény
egyben a hazai szakképzés színvo-
nalának, a nemzetközi versenye-
ken elért eredményeknek az elis-
merése, a régióban elsőként ha-
zánk rendez ilyen versenyt.

A jó eredmény
mentesíthet az

írásbeli alól

Az új uniós
rendeletről
Amit az új európai uniós
Adatvédelmi Rendeletről
tudni kell címmel szervez
ingyenes tájékoztató fóru-
mot a városi kamara no-
vember 30-án 13 órától.

Óriási meglepetés érheti
azokat a vállalatokat, ame-
lyek félvállról veszik a hama-
rosan hatályba lépő új uniós
adatvédelmi változásokat,
amelyek jelentős jogi és tech-
nikai feltételeket is támaszta-
nak. Bár a jogalkotó két év át-
meneti időt adott a felkészü-
lésre – ami nemsokára lejár -,
mégis sokan lehetnek olya-
nok, akiket meglepetés érhet,
ha később a törvény lesújt rá-
juk, mivel most nem is gon-
dolják, hogy a jogszabály ha-
tálya alá tartoznak, így nem is
foglalkoznak ezzel a kérdés-
sel. A témában dr. Lojek Le-
vente adatvédelmi jogi sza-
kértő (Bovard Kft.) tart előa-
dást. Kapcsolódó lehetőség-
ként a Modern Vállalkozások
Programját mutatja be László
Csaba IKT tanácsadó (Ma-
gyar Kereskedelmi és Iparka-
mara). A részvétel ingyenes,
de előzetes regisztrációhoz
kötött (email: dkik@dkik.hu,
telefon: 25/502-060).


