
44  HIRDETÉS 2018. NOVEMBER 23., PÉNTEK

Fókuszban a pályaorientációs napok: minden korosztálynak

Hatékonyan segíteni
A fokozódó hazai szakem-
berhiány miatt egyre nő-
nek az elvárások a pálya-
választást segítő tevékeny-
ségekkel szemben, ezért 
mind fontosabbá válik a ha-
tékonyság növelése. A vá-
rosi kamara pályaorientáci-
ós munkájáról készítettünk 
összefoglalót.

DUNAÚJVÁROS A területi ka-
marák hatodik éve játszanak 
fontos szerepet a pályaorien-
táció területén, a nemzetgaz-
daság számára a szakember-
hiány miatt egyre fontosabb 
területen éppen most hangol-
ják össze az érintett intézmé-
nyek, szervezetek munkáját, 
feladatait. Ennek előkészítése-
ként az országban regionális 
egyeztető értekezleteket szer-
vezett a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara, régiónkban a 
dunaújvárosi kamara vállalta 
magára a házigazda szerepét. 
Ezen a rendezvényen is több-
ször elhangzott, milyen fontos 
a pályaorientációs tevékeny-
ségek összehangolása, haté-
konyabbá tétele, hiszen szű-
kös az időkeret, kevés a hoz-
záértő szakember, korlátozot-
tak a pénzügyi források.

A városi kamara az elmúlt 
időszakban egyre gördüléke-
nyebb együttműködést alakí-
tott ki a területen tevékeny-
kedő intézményekkel. Ennek 
egyik fontos eleme a múlt év-
ben bevezetett iskolai pálya-
orientációs napok tartalom-
mal való feltöltése, együttmű-
ködés ezen a téren az isko-
lákkal. Már tavaly is több is-
kola pályaorientációs napjá-
nak megvalósításában vettek 
részt, tavasszal pedig a Szilá-
gyi (ma Szabó Magda) iskola 
teljes pályaorientációs nap-
ját a városi kamara szervezte 
meg, együttműködve az intéz-
ménnyel.

Ősszel már három iskola 
mind a nyolc évfolyamának 
(köztük a Dózsa iskola nyolc-

száz tanulója számára) bizto-
sítottak tartalmas, az egyes 
korosztályokhoz igazodó 
programot: a szükséges szak-
embereket, szaktudást, anya-
gokat, pénzforrásokat. Emel-
lett még további négy iskola 
számára szerveztek a pálya-
orientációs napok részét ké-
pező programokat. A kama-
ra fontos feladatának tekinti, 
hogy minél több iskola vegye 
igénybe a pályaorientációs na-

pokon segítségüket, hiszen ez 
az évente visszatérő esemény 
fontos szerepet játszhat a ta-
nulók tudatos, megalapozott 
pályaválasztásának előkészí-
tésében. A program népsze-
rűsítése érdekében a kamara 
kisfilmet készíttetett, amely 
hamarosan megtekinthető a 
honlapjukon.

Egy-egy pályaorientáci-
ós rendezvény, osztályfőnö-
ki óra, üzem- és tanműhely-
látogatás, egy-egy iskolai pá-
lyaorientációs nap önmagá-
ban azonban kevés ahhoz, 
hogy mind szélesebb körben 
megfelelően segítse az érin-
tettek esetében a jó pálya vá-
lasztását. Még úgy is, hogy 
mintegy 2700-an vettek részt 
a városi kamara mintegy het-
ven rendezvényén 2018-ban. 
És úgy is, hogy más, színvo-
nalas rendezvények is segítik 
a pályaválasztást (dunaújvá-

rosi szakképzés napja, közép-
iskolai nyílt napok, pályavá-
lasztási kiállítás, szakmák éj-
szakája stb.). A pályaorientá-
ciónak egymásra épülő tevé-
kenységek átgondolt folyama-
taként kell felépülnie, ez pe-
dig az egyes szereplők együtt-
működését igényli. A városi 
kamara a Dunaújvárosi Szak-
képzési Centrummal, középis-
koláival, a Dunaújvárosi Tan-
kerülettel és iskoláival, vál-
lalkozásokkal együttműköd-
ve keresi a legjobb, leghaté-
konyabb megoldásokat. A cél-
csoport nem korlátozódik az 
általános iskolák pályaválasz-
tás előtt álló tanulóira, hiszen 
például a középiskolákban, el-
sősorban a gimnáziumi osztá-
lyokban is fontos megadni a 
segítséget egy értékteremtő, 
a munkaerőpiac által keresett 
szakma megtalálásához. DKIK

Kétkezi szakmákat próbálhattak ki általános iskolás tanulók a virtuális térben

A Szakmavilág roadshow látogatott hozzánk
DUNAÚJVÁROS Országos pá-
lyaorientációs roadshow ke-
retében látogatott el egy ka-
mion az elmúlt másfél hónap-
ban az ország számos pontjá-
ra, főként megyeszékhelyek-
re, a városi kamarának sike-
rült elérnie, hogy Dunaújvá-
ros is vendégül láthatta no-
vember 16-án a programot. 
Közel kétszáz hetedik-nyol-
cadik osztályos tanuló – öt is-
kola nyolc osztálya – próbál-
hatott ki virtuális valóság-
ban (VR szemüvegek és kont-
rollerek használatával) négy 
szakmai területből egyet ki-
választva különböző szakmá-
kat, azok fogásait, eszközeit, 

megismerve jellemző környe-
zetüket.

Akár furcsa is lehet, hogy 
kétkezi szakmákat virtuáli-
san próbálnak ki a pályavá-
lasztás előtt állók. Ugyanak-
kor a virtuális élmény a va-
lós megtapasztaláshoz is ked-
vet csinálhat. Érv lehet a road-
show mellett, hogy ma a két-
kezi szakmák művelői számá-
ra is mind fontosabb a digitá-
lis világ ismerete. Így jelzésér-
tékű a két terület összekapcso-
lása. Az viszont vállalt szerepe 
volt a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara által szervezett 
programnak, hogy a virtuá-
lis világ élményét kínálva csa-

logassa be a fiatalokat, hogy 
népszerűsíthesse számukra a 
kétkezi szakmákat.

A dunaújvárosi kamara a 
roadshow helyszínéül a Dózsa 
teret választotta, a mozi aulá-
jában várakozhattak az osz-
tályok, amíg nyolcfős csopor-
tokban bejutottak a kamion-
ba. Várakozás közben sem telt 
az idő haszontalanul: a pálya-
orientációs beszélgetéseken 
az iskolainál kötetlenebb for-
mában eshetett szó a pályavá-
lasztás folyamatáról, beszél-
hettek a résztvevők arról, hol 
tartanak ebben a folyamat-
ban, milyen szempontok sze-
rint szeretnének dönteni.

A magyar kamara a kami-
onban az országot bejárt esz-
közöket, szoftvert várható-
an a későbbiekben a terüle-
ti kamarák rendelkezésére 
bocsátja, így vélhetően a vá-
rosban is újra találkozhatunk 
majd ezekkel.

A roadshow egyben egyik 
eleme is a Magyar Kereske-
delmi és Iparkamara pályaori-
entációt támogató kommuni-
kációs kampányának, amely-
lyel még számos felületen ta-
lálkozhatunk majd, s aminek 
fontos célcsoportját képezik a 
szülők. Te tudod, hogy a gye-
reked miben jó? Mert abban 
lesz igazán sikeres! DKIK

Előadáson 
a változásokról

DUNAÚJVÁROS A NAV Fe jér 
Megyei Adó- és Vámigazga-
tósága Központi Irányítás 
Ügyfélkapcsolati és Tájékoz-
tatási Főosztályának munka-
társai tartottak ingyenes tá-
jékoztató előadást novem-
ber 14-én a Dunaújvárosi 
Kereskedelmi és Iparkama-
ra szervezésében 2018. év-
közi és 2019. évi törvénymó-
dosítások címmel. A nagy-
számú résztvevő számá-
ra megtartott, immár hagyo-
mányosnak mondható ren-
dezvényen szó esett a sze-
mélyi jövedelemadót, a kis-
adózó vállalkozások tételes 
adóját, az egyszerűsített vál-
lalkozói adót érintő változá-
sokról, az általános forgalmi 
adóval kapcsolatos új tudni-
valókról, a társasági adó, kis-
vállalati adó, innovációs járu-
lék előírásainak módosulá-
sáról. Amennyiben lemaradt 
az előadásról, az adóváltozá-
sokról a városi kamara jövő 
évi kiadványában is olvashat 
majd sok más aktuális infor-
máció mellett!

Fórumon
az építőipar
DUNAÚJVÁROS Az építőipart 
érintő aktuális kérdésekről 
tartottak fórumot a kama-
ra székházában november 
19-én. Kozári Mihály, a Fejér 
Megyei Építészek Kamará-
jának tagja az elektronikus 
építési naplóval kapcsolatos 
változásokról, valamint a la-
kóépületek építésfelügyeleti 
ellenőrzésének tapasztala-
tairól, Máté Miklós, a Teljesí-
tési Szakértői Szervezet ve-
zetője működésük jellemzői-
ről beszélt.

HÍREK

Technikaórák rendhagyó módon
A városi kamara egy új pálya-

orientációs program szervezé-

sét indította el ősszel, az első 

ilyen jellegű rendezvények de-

cemberben indulnak. Egy-egy 

hetedikes osztály dupla tech-

nikaórák keretében látogat el 

négy különböző középiskolai 

tanműhelybe. A program lénye-

ge, hogy minél élményszerűbb, 

élvezetes feladatokat kapjanak 

a tanulók az adott helyszíneken, 

kipróbálhassák magukat több-

féle szakma fogásait, eszközeit, 

jellemző környezetét használva, 

megélve. Ugyanakkor természe-

tesen megismerkedhetnek az 

egyes intézmények kínálatával, 

felszereltségével, a gyakorlati 

oktatókkal is.

Pályaorientáció csak 
széles együttműkö-
désben lehetséges

A Dózsa iskolában nyolcszáz gyermek vett részt a pályaorientációs napon Fotó: ZsE

A kamion belsejében virtuális valóság várta a résztvevőket Fotó: DKIK 
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A tanulószerződések 
száma a városban 
nem csökkent
Országos tendencia, hogy 
évről évre csökkennek a ta-
nulói létszámok a szakkép-
zési évfolyamokon. Dunaúj-
városban nem jelentkezett 
számottevő változás a nyil-
vántartott tanulószerződé-
sek számában.

Kőhalmi Kálmán

DUNAÚJVÁROS A dunaújváro-
si kamara 2018-as szakképzé-
si tevékenységére a stabilitás 
volt jellemző, összegezte az 
idei évet Grosch Andrea stra-
tégiai koordinátor. A 2017/18-
as tanévben a közel 1300 fő 
szakközépiskolai képzésben 
részt vevő dunaújvárosi tanu-
ló 85 százaléka (1106 fő) ren-
delkezik tanulószerződéssel. 

Az elmúlt két évben a kép-
zési típusok között jelentős 
átrendeződés tapasztalha-
tó. Egyrészt a nappali képzés 
mellett – az első két szakma 
ingyenes megszerezhetőségé-
vel és a saját munkavállalók-
kal történő tanulószerződés-
kötés lehetőségével élve – je-
lentős létszám jelenik meg a 
felnőttszakképzésben (545 
fő). Másrészt a szakgimnázi-
umi képzéseket választók ará-
nya is jelentősen megnöveke-
dett a szakképzési évfolyamo-
kon tanulók számának rová-
sára (jelenleg mintegy 2500 
diák vesz részt szakgimnázi-
umi képzésben).

A munkaerőpiaci kereslet 
és a szakképzési kínálat ösz-
szehangolása folyamatosan 
komoly kihívást jelentő fel-
adat, hiszen továbbra is tart 
az a tendencia, hogy a hiány-

szakmákra jellemző ágaza-
tokban egyre csökken a beis-
kolázások aránya (egészség-
ügy, elektronika, építőipar), 
amíg a „divatos” szakmák ese-
tében kiemelt érdeklődés mu-
tatkozik (informatikai ágazat, 
vendéglátás-turisztika, egyéb 
szolgáltatások).

A tanulói létszámarányok 
alakulásának eredménye-
ként a 2017/18-as szintvizs-
ga létszámok is radikálisan 

csökkenő tendenciát mutat-
tak. Az előzetesen leadott lét-
számokhoz képest 22 száza-
lékkal kevesebb diák jelent 
meg a vizsgákon, 14 szakmá-
ban mindössze 223 fő. Ez a le-
morzsolódási arány még min-
dig aggasztóan magas, ami 
feltehetően a megalapozatlan, 
rossz pályaválasztási dönté-
sekre vezethető vissza.

Ezért is kap egyre kiemel-
tebb szerepet a kamarai szak-

képzési tevékenységben is a 
pályaorientáció, ezen belül is 
a szakképzés népszerűsítésé-
nek és a tudatos pályaválasz-
tásnak az elősegítése. 

Az idei év szakképzési tör-
vényi szabályozásának egyik 
jelentős változása a tanuló-
szerződés-kötés lehetőségé-
nek biztosítása a szakgimná-
ziumi képzésekre. Az előzetes 
egyeztetések alapján úgy lát-
ják a helyi kamaránál, hogy 
a helyi szakgimnáziumok és 
a gyakorlati képzőként szóba 
jöhető gazdálkodó szerveze-
tek nyitottan állnak a duális 
képzés körének további széle-
sítéséhez.

A duális képzési rendszer 
működtetésének továbbra is 
meghatározó eleme a gyakor-
lati képzés feltételrendszeré-
nek kamarai oldalról törté-
nő biztosítása. Ezzel kapcso-
latban elmondható – fogalma-
zott a stratégiai koordinátor 
–, hogy a jelenlegi tanulói igé-
nyekhez elegendő számú mi-
nősített gyakorlati képzőhely 
áll rendelkezésre a dunaújvá-
rosi kamara illetékességi te-
rületén. A nyilvántartásuk-
ban szereplő 110 gazdálkodó-
egységből jelenleg 99 képző-
helyen folyik gyakorlati kép-
zés. Ezzel együtt továbbra is 
fontos feladatuknak tartják 
annak a lehetőségnek a folya-
matos biztosítását, hogy a di-
ákok minden szakmában mi-
nél több képzőhely közül vá-
laszthassanak. Ennek érdeké-
ben az idei évben hetven po-
tenciális gyakorlati képzőhe-
lyet kerestek fel tanácsadóik, 
és ismertették velük a gyakor-
lati képzésbe történő bekap-
csolódással járó jogokat és kö-
telezettségeket. Közülük ed-
dig hat gazdálkodó szervezet-
nél már meg is történt a kép-
zőhellyé minősítési eljárás, 
és vélhetően a következő idő-
szakban még többen vállalják 
majd az ezzel kapcsolatos fel-
adatokat.

Szakképzést népszerűsítő foglalkozás a városi kamara szervezé-

sében iskolai pályaorientációs napon Fotó: DKIK

Elsők között élt a lehetőséggel a Bánki és a MÁV

Képzés a szakgimnáziumokban
DUNAÚJVÁROS A szakképzési 
törvényi változások az idei év-
től lehetővé tették meghatáro-
zott feltételek mellett a szak-
gimnáziumok 11–12. évfolya-
main is a tanulószerződés kö-
tését. Olyan költségvetési tá-
mogatásban részesíthető kép-
zésekre vonatkozik a lehető-
ség, amelyek a szakképzési 
kerettanterv alapján tanéven-
ként átlagosan legalább 250 
órát meghaladó idejű gyakor-
lati óraszámmal rendelkeznek.

Amennyiben az iskola úgy 
dönt, hogy felajánlja a szak-
gimnáziumos tanulóinak a 
duális képzés lehetőségét, úgy 
a képzés tartalmát meghatá-

rozó szakmai programot a ta-
nulóval tanulószerződést köt-
ni szándékozó gyakorlati kép-
zést folytató szervezetnek kell 
összeállítania. Az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium 
iránymutatása szerint a gya-
korlati képzésnek a főszakké-
pesítés minél gyakorlatiasabb 
elsajátítására, annak vállala-
ti környezetben történő minél 
zökkenőmentesebb gyakorlá-
sához szükséges kompetenci-
ák erősítésére kell irányulnia, 
a főszakképesítés tanítására 
biztosított órakereten túli óra-
keretben. 

A szakgimnáziumok tizen-
egy-tizenkettedik évfolya-

mán megkötött tanulószerző-
dések esetén a tanulók szá-
mára pénzbeli juttatás jár, 
mértéke az adott szakképe-
sítés megszerzésére irányu-
ló szakképzési évfolyamo-
kon megkötött tanulószerző-
dés alapján kifizetett pénzbe-
li juttatás 50 százaléka.

A folyamatban a kamará-
nak a független szakértői sze-
repkört kell biztosítania, a té-
mában illetékes, konkrét he-
lyi és szakmai ismeretekkel 
rendelkező szakértők felké-
résével. A városi kamaránál 
bíznak benne, hogy a jövő évi 
kerettantervek minél széle-
sebb körben fogják lehetővé 

tenni a duális képzés szak-
gimnáziumi képzésekre tör-
ténő kiterjesztését is.

A lehetőséggel elsők között 
élve – városi kamarai közre-
működéssel – sor került a 
DSZC Bánki Donát Gimná-
ziuma és Szakgimnáziuma 
közlekedésgépész szakán ki-
lenc vasúti jármű dízelmo-
tor- és hajtásszerelő tanuló-
jának MÁV-hoz történő kihe-
lyezésére. A szakmai prog-
ram egyeztetését és jóváha-
gyását követően a tanuló-
szerződések megkötését és 
a gyakorlati oktatás megkez-
dését október 1-től tudták 
biztosítani.

Kamarai gyakorlati 
oktatói rendszert 
vezetnek be 
DUNAÚJVÁROS A 2018. január 
1-től életbe lépett szakképzé-
si törvényi változások egyik 
meghatározó eleme az egysé-
ges kamarai gyakorlati okta-
tói rendszer bevezetése, amely 
a jövő évtől lesz elérhető vala-
mennyi érintett vállalkozás 
számára.

A szabályozás értelmében 
ez a követelmény a gyakorla-
ti képzésben közreműködő va-
lamennyi olyan oktatót érint, 
aki iskolán kívüli (külső) gya-
korlati képzőhelyen foglalko-
zik tanulókkal az iskolai rend-
szerű szakképzésben. Termé-
szetesen továbbra is mente-
sül a képzési és vizsgaköve-
telmények alól az az oktató, 
aki: szakirányú felsőfokú vég-
zettséggel és legalább 2 éves 
gyakorlattal, vagy szakirányú 
szakképesítéssel és nem szak-
irányú felsőfokú végzettség-
gel, valamint legalább 5 éves 
gyakorlattal, vagy szakirányú 
mestervizsgával rendelkezik, 
vagy elmúlt 60 éves.

A kamarai gyakorlati ok-
tatói képzés és vizsga a mes-
tervégzettséggel ellentétben 
szakképesítéstől függetlenül 
biztosítja az oktatói jogosult-
ságot. Elsősorban olyan, a kor 
követelményeinek megfele-
lő pedagógiai, pszichológiai, 
kommunikációs és dokumen-
tációs ismeretek átadására ke-

rül sor, amelyek valamennyi 
oktató számára segítséget je-
lenthetnek az érintett korosz-
tállyal való hatékonyabb kap-
csolattartás biztosításához, a 
tanulókkal kapcsolatos prob-
lémás szituációk kezeléséhez, 
a gyakorlati képzés magasabb 
pedagógiai színvonalon törté-
nő megvalósításához.

A képzési idő összesen öt-
ven óra, amely két szakaszból 
tevődik össze: 25 óra elmélet 
és 25 óra (háromnapos) tré-
ning. A program sikeres tel-
jesítése esetén tanúsítványt 
vehetnek kézhez a vizsgázók, 
amely a birtokosát feljogosít-
ja a törvényben meghatáro-
zott egyéb feltételek teljesíté-
se mellett a gyakorlati oktatói 
tevékenység folytatására.

A kamara felhívja minden 
gyakorlati képzéssel jelenleg 
vagy a jövőben foglalkozó gaz-
dálkodó és egyéb szervezet, va-
lamint gyakorlati oktató figyel-
mét, hogy 2019. szeptember 
1-jétől csak kamarai gyakorla-
ti oktatói tanúsítvánnyal ren-
delkező szakemberek foglal-
kozhatnak tanulóval az isko-
lai rendszerű szakképzésben, 
kivéve, ha a fentiekben már is-
mertetett mentességgel rendel-
keznek. A képzésre és vizsgára 
a területileg illetékes kereske-
delmi és iparkamaráknál lehet 
jelentkezni.

Felkészítő program 
a duális képzésről
DUNAÚJVÁROS A kamarák gya-
korlati képzőhely-ellenőrzés-
hez kapcsolódó feladatainak 
új elemeként idén először ke-
rült sor a tanulóképzést foly-
tató szervezetek gazdasági 
és humán területen dolgozó 
munkatársainak jogi és pénz-
ügyi tárgyú felkészítő prog-
ramjának meghirdetésére.

A Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara által központilag 
kidolgozott képzési program 
alapján a városi kamaránál ok-
tóber 29-én került sor a rendez-
vény megtartására. A program 
során a résztvevők áttekinthe-
tő, átfogó és praktikus infor-
mációkat kaptak a képzőhe-

lyek minősítésével kapcsola-
tos követelményekről, a tanu-
lószerződésekkel és együttmű-
ködési megállapodásokkal ösz-
szefüggő jogosultságokról, ad-
minisztratív kötelezettségek-
ről, a tanulók gyakorlati kép-
zésével kapcsolatos normatív 
állami támogatási lehetőségek 
felhasználásának módjáról.

A felkészítés eredménye-
ként a vállalkozások még ha-
tékonyabban fogják tudni fel-
használni a rendelkezésre ál-
ló normatív támogatási lehe-
tőségeket, ezzel a gyakorlati 
képzések valamennyi érintett 
szereplőjének erősödhet a mo-
tivációja.

Össze kell
hangolni a 
munkaerőpiaci
keresletet
a szakképzési
kínálattal

Kamarai szervezésű mestervizsga: biztosítja az oktatói jogosultságot
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