Szakképzéssel kapcsolatos fogalmak

Szakképzési Centrum
2015. július 1-je óta országosan 44 Szakképzési Centrum jött létre. Minden Centrumhoz szakképzési feladatokat
ellátó középfokú iskolák tartoznak. A Centrum önálló költségvetési szervként hivatott a hozzá tartozó tagintézmények gazdasági, szakmai munkáját irányítani, támogatni, ellenőrizni a Fenntartó – Nemzetgazdasági Minisztérium – elvárásainak megfelelően.
Szakgimnázium iskolatípus
Időtartam: 4+1év
A szakközépiskolák a 2016/17. tanévtől szakgimnáziummá alakultak át. A képzés az érettségit megelőző 9-12.
évfolyamokból valamint az érettségit követő szakképzési évfolyamból áll.
Az eddig szakközépiskolai képzéshez képest jelentős változás, hogy az érettségit megelőző szakaszban nagyobb
hangsúlyt kap a szakmai képzés.
A tanulók az érettségi vizsgájuk mellett egy vagy akár több munkakör betöltésére is jogosulttá válhatnak. Az
érettségit követően plusz egy éves képzéssel újabb szakképesítést szerezhetnek. Nagy előnye a szakgimnázium
rendszerének, hogy a 13. évfolyam végére a tanuló érettségi vizsgával, illetve minimum két szakmával tud a
munkaerőpiacra bekapcsolódni.
Amennyiben tovább akarja a tanuló folytatni tanulmányait, úgy tovább is tanulhat a felsőoktatásban. Azon diákok, akik szakgimnáziumba járnak, háromszor több lehetőséghez jutnak, mint azok, akik nem.
Szakközépiskola iskolatípus
Időtartam: 3+2 év
A régebbi rendszerben szakiskolának nevezett intézmények szakközépiskolákká alakultak. Lényeges változásnak számít, hogy a tanulónak a 3 éves szakmai képzést, illetve a komplex szakmai vizsgát követően lehetősége
van az érettségi megszerzésére további 2 éves érettségire felkészítő képzés keretében.
Ennek értelmében a diákok három év után szakmai vizsgát tehetnek és sikeres vizsga után beléphetnek a munka
világába, de lehetőségük van rá, hogy további két év alatt érettségi vizsgát is tehessenek.
Szakképesítés
Egy adott tevékenység folytatására jogosító, Magyarországon szerzett, illetve a külföldön megszerzett és Magyarországon honosított, valamint elismert, alap-, közép- és felsőfokú szakképzésben, a főiskolai vagy egyetemi
szintű alapképzésbe, illetve a főiskolai és egyetemi végzettségű egészségügyi dolgozók felsőfokú szakirányú
szakképzése során megszerzett szakképzettség.
OKJ
Az Országos Képzési Jegyzék tartalmazza az állam által elismert szakképesítéseket. Az OKJ határozza meg a
képzésre vonatkozó alapadatokat.
Bővebb információkhoz juthat a 150/2012. (VII. 6.) az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési
Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló Korm. rendeletből
Duális képzés
Azon tanulók, akik a duális képzésben vesznek részt a közismereti, szakmai és elméleti ismereteiket a szakképző
iskolákban sajátítják el. A szakmai gyakorlati oktatásukra viszont – már rögtön elsőévesként – gazdálkodó szervezeteknél kerül sor, így már a korai tanulmányaik során is betekinthetnek a munka világába.
A vállalkozásoknál, szakmai gyakorlatok helyszínein több lehetősége van a tanulónak megfelelő tapasztalatokat
szerezni, egy egész képzési program részese a szakmát elsajátítani vágyó fiatal.
Tanulószerződés
Szakképző évfolyamon a tanuló gyakorlati képzése a gazdálkodó szervezetnél történik. A tanuló és a gazdálkodó
szervezet között gyakorlati képzés a két fél által megkötött írásbeli tanulószerződés alapján történik
A tanulószerződésre vonatkozó szabályokat (megkötés, módosítás, megszűnés és annak feltételei) a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény szabályozza.
Együttműködési megállapodás
Együttműködési megállapodást az intézmény, valamint a gazdálkodó szervezet köthet nyári időszakban összefüggő szakmai gyakorlatra, illetve tanítási év idején kiegészítő szakmai gyakorlatra.

1

Szakképzéssel kapcsolatos fogalmak

Az oktatási intézmény csak és kizárólag abban az esetben gondoskodhat a diák gyakorlati képzéséről, iskolai
tanműhelyben vagy együttműködési megállapodás kötésével, amennyiben a kamara egy igazolást állít ki arról,
hogy részéről nem biztosított a megfelelő képzőhely a gyakorlat megvalósítására.
Kamarai garanciavállalás
A területileg illetékes kamara garanciát vállal a szakiskolai tanulók iskolán kívüli gyakorlati képzőhelyen való
elhelyezésére.
Amennyiben biztosított a megfelelő képzőhely gyakorlati képzés lebonyolítására és tanulószerződés megkötésére, a tanuló gyakorlati képzése kizárólag tanulószerződés keretei között valósulhat meg.
Hiányszakma ösztöndíj
Minden évben felülvizsgálatra kerülnek területileg a hiányszakmák. A szakmaszerkezeti döntés alapján szakiskolai ösztöndíjban részesítik azokat a tanulókat, akik hiányszakmát választanak és egyúttal jól teljesítenek.
Ösztöndíj mértéke: 252/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról
353/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet 5. melléklet a 353/2017. (XI. 29.) Korm. rendelethez Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítések a 2018/2019. tanévben,
melyek a Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum tagintézményeiben relevánsak lehetnek
Sorszám

Szakképesítés megnevezése

Megye

Azonosítószám

148

VIII/7.

Győr-Moson-Sopron megye

Gépi forgácsoló

34-521-03

149

VIII/8.

Győr-Moson-Sopron megye

Gyakorló ápoló

54-723-02

150

VIII/9.

Győr-Moson-Sopron megye

Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló

54-723-03

152

VIII/11.

Győr-Moson-Sopron megye

Ipari gépész

34-521-04

158

VIII/17.

Győr-Moson-Sopron megye

Női szabó

34-542-06

159

VIII/18.

Győr-Moson-Sopron megye

Szociális gondozó és ápoló

34-762-01

160

VIII/19.

Győr-Moson-Sopron megye

Villanyszerelő

34-522-04

Ösztöndíj mértéke…
a szakközépiskolában
Eredmény

Összeg

2,51-3,0

10.000,-Ft

Eredmény

Összeg

3,01-3,5

15.000,-Ft

3,01-3,5

20.000,-Ft

3,51-4,0

20.000,-Ft

3,51-4,0

30.000,-Ft

4,01-4,5

27.000,-Ft

4,01-4,5

40.000,-Ft

4,51-5,0

35.000,-Ft

4,51-5,0

50.000,-Ft

a szakgimnáziumban:
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Felnőttoktatás
A felnőttoktatás iskolarendszeren belüli oktatás, amely nappali, esti vagy levelező munkarend szerint szervezhető. Felnőttoktatásba bekapcsolódni 16 éves kortól van lehetőség.
A képzéstípusban a diákok a szakképzést folytató intézménnyel tanulói vagy hallgatói jogviszonyban állnak. Az
oktatás az ismeretnyújtáson és elsajátításon alapszik, az abban résztvevők továbbfejlesztik képességeiket, gazdagítják ismereteiket.
Felnőttképzés: 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
Olyan szakmai képzés, továbbképzés, amely a felnőttek tervszerű, céltudatos fejlesztésére irányul. A felnőttképzés iskolarendszeren kívüli képzés, melynek résztvevői a képző intézménnyel nem állnak tanulói vagy hallgatói jogviszonyban. Kapcsolatukat a felnőttképzési szerződés szabályozza.
Egészségügyi alkalmasság
A szakképzésbe bekapcsolódni szándékozó diák egészségi, pszichikai, testi állapota és testi adottságainak felmérése, vizsgálata, annak érdekében, hogy megállapítást nyerjen, hogy képes mások és önmaga veszélyeztetése
nélkül az általa választott szakma gyakorlására illetve a szakmai vizsgára való felkészülésre. Esetlegesen olyan
betegségek kiszűrése a cél, mely az adott szakképesítés megszerzését gátolná.
Szintvizsga
A gazdasági kamara annak mérésére, hogy a tanuló a szakközépiskolai vagy szakiskolai képzés első szakképzési
évfolyamán elsajátította-e az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges kompetenciákat, a szakképző iskola
és a szakképesítésben érintett országos gazdasági érdek-képviseleti szervezet képviselőjének bevonásával a
szakmai és vizsgakövetelményben előírt szintvizsgát szervez az első szakképzési évfolyam tanévében, a február
első tanítási napjától április utolsó tanítási napjáig terjedő időszakban.
Pályaalkalmassági követelmény
A szakképzésbe való bekapcsolódás azon feltétele, amely alapján megállapítható, hogy a szakképzésben részt
venni szándékozó személy képességei, készségei alapján sikeresen fel tud készülni a választott szakma komplex
szakmai vizsgájára és a választott tevékenység ellátására.
Első szakképesítés
Első szakképesítésnek nevezzük az iskolai rendszerű szakképzésben elsőként megszerzett, az OKJ-ban szereplő
minden olyan államilag elismert szakképesítést, amely munkakör betöltésére, tevékenység gyakorlására képesít.
Második és további szakképesítés
Második és további szakképesítéseknek nevezzük, az iskolai rendszerű szakképzésben megszerzett, az OKJ-ban
szereplő minden olyan államilag elismert szakképesítést, amely munkakör betöltésére, tevékenység gyakorlására
képesít és már meglévő államilag elismert szakképesítés birtokában szerzik meg. Költségvetési támogatás szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azt az OKJ-ban szereplő, államilag elismert szakképesítést, amelyet iskolarendszeren kívüli szakképzésben szereztek.
Nem számít második szakképesítésnek a már meglévő szakképesítéssel művelhető munkakör magasabb színvonalon való ellátását biztosító képzés (ráépülés).
Ráépülés
A szakmai és vizsgakövetelmény határozza meg, hogy mely modulok, szakképesítés, rész-szakképesítés, elágazás moduljaira épül, s mely modulokból épül fel. Egy újabb munkakör ellátására képesít.
Érettségi:
Az érettségi vizsga célja annak megállapítása, hogy a vizsgázó
a) rendelkezik-e az általános műveltség alapjaival és olyan képességekkel, amelyek alkalmassá teszik az önművelésre;
b) szert tett-e megfelelő tárgyi tudásra, gondolkodási és tájékozódási képességre, képes-e ismereteinek rendszerezésére és gyakorlati alkalmazására;
c) felkészült-e a felsőoktatási intézményekben folyó tanulmányok megkezdésére.
Az érettségi vizsga egyes vizsgatárgyaiból középszinten vagy emelt szinten tehető érettségi vizsga.
A gimnázium és a szakgimnázium a tizenegyedik-tizenkettedik évfolyamon a kötelező vizsgatárgyból biztosítja,
hogy a tanuló - választása szerint - mind a középszintű, mind az emelt szintű érettségi vizsgára fel tudjon készül-
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ni. A szakközépiskola az érettségi vizsgára felkészítő évfolyamokon a kötelező közismereti vizsgatárgyból biztosítja, hogy a tanuló a középszintű érettségi vizsgára fel tudjon készülni.
A szakgimnázium biztosítja, hogy a tanuló
a) képzési ágazatának megfelelő ágazati,
b) ágazaton kívüli
szakmai vizsgatárgya érettségi vizsgájára fel tudjon készülni.
Emelt szintű érettségi
A gimnázium legalább két, a szakgimnázium az ágazati és ágazaton kívüli szakmai vizsgatárgyon kívül legalább
egy vizsgatárgyból a helyi tantervében meghatározottak szerint teszi lehetővé az emelt szintű érettségi vizsgára
történő felkészülést. E döntéséhez kikéri az iskolai diákönkormányzat véleményét.
Az emelt szintre történő felkészítés mellett a kötelező érettségi vizsgatárgyakon kívül gimnáziumban legalább
három, szakgimnáziumban legalább kettő vizsgatárgyból lehetővé kell tenni a középszintű vizsgára történő felkészülést.
A középiskolák az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítés feladatait egymás közötti megállapodás
alapján közösen is megoldhatják.
Tanulói igény esetén az iskola köteles megszervezni a középszintű érettségi vizsgát minden olyan vizsgatárgyból, amely a helyi tantervében szerepel, valamint tanulói igény esetén a tanulói jogviszony fennállása alatt az iskola köteles fogadni az emelt szintű érettségi vizsgára történő jelentkezést minden olyan vizsgatárgyból, amelyből a tanuló jogosult érettségi vizsgát tenni.
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