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Fókuszban a pályaorientációs napok: minden korosztálynak

Hatékonyan segíteni
Előadáson
a változásokról
DUNAÚJVÁROS A NAV Fejér
Megyei Adó- és Vámigazgatósága Központi Irányítás
Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztályának munkatársai tartottak ingyenes tájékoztató előadást november 14-én a Dunaújvárosi
Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 2018. évközi és 2019. évi törvénymódosítások címmel. A nagyszámú résztvevő számára megtartott, immár hagyományosnak mondható rendezvényen szó esett a személyi jövedelemadót, a kisadózó vállalkozások tételes
adóját, az egyszerűsített vállalkozói adót érintő változásokról, az általános forgalmi
adóval kapcsolatos új tudnivalókról, a társasági adó, kisvállalati adó, innovációs járulék előírásainak módosulásáról. Amennyiben lemaradt
az előadásról, az adóváltozásokról a városi kamara jövő
évi kiadványában is olvashat
majd sok más aktuális információ mellett!

Fórumon
az építőipar
DUNAÚJVÁROS Az építőipart
érintő aktuális kérdésekről
tartottak fórumot a kamara székházában november
19-én. Kozári Mihály, a Fejér
Megyei Építészek Kamarájának tagja az elektronikus
építési naplóval kapcsolatos
változásokról, valamint a lakóépületek építésfelügyeleti
ellenőrzésének tapasztalatairól, Máté Miklós, a Teljesítési Szakértői Szervezet vezetője működésük jellemzőiről beszélt.

pokon segítségüket, hiszen ez
az évente visszatérő esemény
fontos szerepet játszhat a tanulók tudatos, megalapozott
pályaválasztásának előkészítésében. A program népszerűsítése érdekében a kamara
kisfilmet készíttetett, amely
hamarosan megtekinthető a
honlapjukon.
Egy-egy
pályaorientációs rendezvény, osztályfőnöki óra, üzem- és tanműhelylátogatás, egy-egy iskolai pályaorientációs nap önmagában azonban kevés ahhoz,
hogy mind szélesebb körben
megfelelően segítse az érintettek esetében a jó pálya választását. Még úgy is, hogy
mintegy 2700-an vettek részt
a városi kamara mintegy hetven rendezvényén 2018-ban.
És úgy is, hogy más, színvonalas rendezvények is segítik
a pályaválasztást (dunaújvá-

A fokozódó hazai szakemberhiány miatt egyre nőnek az elvárások a pályaválasztást segítő tevékenységekkel szemben, ezért
mind fontosabbá válik a hatékonyság növelése. A városi kamara pályaorientációs munkájáról készítettünk
összefoglalót.
DUNAÚJVÁROS A területi kamarák hatodik éve játszanak
fontos szerepet a pályaorientáció területén, a nemzetgazdaság számára a szakemberhiány miatt egyre fontosabb
területen éppen most hangolják össze az érintett intézmények, szervezetek munkáját,
feladatait. Ennek előkészítéseként az országban regionális
egyeztető értekezleteket szervezett a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara, régiónkban a
dunaújvárosi kamara vállalta
magára a házigazda szerepét.
Ezen a rendezvényen is többször elhangzott, milyen fontos
a pályaorientációs tevékenységek összehangolása, hatékonyabbá tétele, hiszen szűkös az időkeret, kevés a hozzáértő szakember, korlátozottak a pénzügyi források.
A városi kamara az elmúlt
időszakban egyre gördülékenyebb együttműködést alakított ki a területen tevékenykedő intézményekkel. Ennek
egyik fontos eleme a múlt évben bevezetett iskolai pályaorientációs napok tartalommal való feltöltése, együttműködés ezen a téren az iskolákkal. Már tavaly is több iskola pályaorientációs napjának megvalósításában vettek
részt, tavasszal pedig a Szilágyi (ma Szabó Magda) iskola
teljes pályaorientációs napját a városi kamara szervezte
meg, együttműködve az intézménnyel.
Ősszel már három iskola
mind a nyolc évfolyamának
(köztük a Dózsa iskola nyolc-

Pályaorientáció csak
széles együttműködésben lehetséges

A Dózsa iskolában nyolcszáz gyermek vett részt a pályaorientációs napon

száz tanulója számára) biztosítottak tartalmas, az egyes
korosztályokhoz
igazodó
programot: a szükséges szakembereket, szaktudást, anyagokat, pénzforrásokat. Emellett még további négy iskola
számára szerveztek a pályaorientációs napok részét képező programokat. A kamara fontos feladatának tekinti,
hogy minél több iskola vegye
igénybe a pályaorientációs na-

Fotó: ZsE

Technikaórák rendhagyó módon
A városi kamara egy új pályaorientációs program szervezését indította el ősszel, az első
ilyen jellegű rendezvények decemberben indulnak. Egy-egy
hetedikes osztály dupla technikaórák keretében látogat el
négy különböző középiskolai
tanműhelybe. A program lényege, hogy minél élményszerűbb,

élvezetes feladatokat kapjanak
a tanulók az adott helyszíneken,
kipróbálhassák magukat többféle szakma fogásait, eszközeit,
jellemző környezetét használva,
megélve. Ugyanakkor természetesen megismerkedhetnek az
egyes intézmények kínálatával,
felszereltségével, a gyakorlati
oktatókkal is.

rosi szakképzés napja, középiskolai nyílt napok, pályaválasztási kiállítás, szakmák éjszakája stb.). A pályaorientációnak egymásra épülő tevékenységek átgondolt folyamataként kell felépülnie, ez pedig az egyes szereplők együttműködését igényli. A városi
kamara a Dunaújvárosi Szakképzési Centrummal, középiskoláival, a Dunaújvárosi Tankerülettel és iskoláival, vállalkozásokkal együttműködve keresi a legjobb, leghatékonyabb megoldásokat. A célcsoport nem korlátozódik az
általános iskolák pályaválasztás előtt álló tanulóira, hiszen
például a középiskolákban, elsősorban a gimnáziumi osztályokban 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 pályaorientációs roadshow keretében látogatott el egy kamion az elmúlt másfél hónapban az ország számos pontjára, főként megyeszékhelyekre, a városi kamarának sikerült elérnie, hogy Dunaújváros is vendégül láthatta november 16-án a programot.
Közel kétszáz hetedik-nyolcadik osztályos tanuló – öt iskola nyolc osztálya – próbálhatott ki virtuális valóságban (VR szemüvegek és kontrollerek használatával) négy
szakmai területből egyet kiválasztva különböző szakmákat, azok fogásait, eszközeit,

megismerve jellemző környezetüket.
Akár furcsa is lehet, hogy
kétkezi szakmákat virtuálisan próbálnak ki a pályaválasztás előtt állók. Ugyanakkor a virtuális élmény a valós megtapasztaláshoz is kedvet csinálhat. Érv lehet a roadshow mellett, hogy ma a kétkezi szakmák művelői számára is mind fontosabb a digitális világ ismerete. Így jelzésértékű a két terület összekapcsolása. Az viszont vállalt szerepe
volt a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara által szervezett
programnak, hogy a virtuális világ élményét kínálva csa-

A kamion belsejében virtuális valóság várta a résztvevőket Fotó: DKIK

logassa be a fiatalokat, hogy
népszerűsíthesse számukra a
kétkezi szakmákat.
A dunaújvárosi kamara a
roadshow helyszínéül a Dózsa
teret választotta, a mozi aulájában várakozhattak az osztályok, amíg nyolcfős csoportokban bejutottak a kamionba. Várakozás közben sem telt
az idő haszontalanul: a pályaorientációs beszélgetéseken
az iskolainál kötetlenebb formában eshetett szó a pályaválasztás folyamatáról, beszélhettek a résztvevők arról, hol
tartanak ebben a folyamatban, milyen szempontok szerint szeretnének dönteni.

A magyar kamara a kamionban az országot bejárt eszközöket, szoftvert várhatóan a későbbiekben a területi kamarák rendelkezésére
bocsátja, így vélhetően a városban is újra találkozhatunk
majd ezekkel.
A roadshow egyben egyik
eleme is a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációt támogató kommunikációs kampányának, amelylyel még számos felületen találkozhatunk majd, s aminek
fontos célcsoportját képezik a
szülők. Te tudod, hogy a gyereked miben jó? Mert abban
lesz igazán sikeres!
DKIK
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A tanulószerződések
száma a városban
nem csökkent
Országos tendencia, hogy
évről évre csökkennek a tanulói létszámok a szakképzési évfolyamokon. Dunaújvárosban nem jelentkezett
számottevő változás a nyilvántartott tanulószerződések számában.
Kőhalmi Kálmán

DUNAÚJVÁROS A dunaújvárosi kamara 2018-as szakképzési tevékenységére a stabilitás
volt jellemző, összegezte az
idei évet Grosch Andrea stratégiai koordinátor. A 2017/18as tanévben a közel 1300 fő
szakközépiskolai képzésben
részt vevő dunaújvárosi tanuló 85 százaléka (1106 fő) rendelkezik tanulószerződéssel.

Össze kell
hangolni a
munkaerőpiaci
keresletet
a szakképzési
kínálattal
Az elmúlt két évben a képzési típusok között jelentős
átrendeződés
tapasztalható. Egyrészt a nappali képzés
mellett – az első két szakma
ingyenes megszerezhetőségével és a saját munkavállalókkal történő tanulószerződéskötés lehetőségével élve – jelentős létszám jelenik meg a
felnőttszakképzésben
(545
fő). Másrészt a szakgimnáziumi képzéseket választók aránya is jelentősen megnövekedett a szakképzési évfolyamokon tanulók számának rovására (jelenleg mintegy 2500
diák vesz részt szakgimnáziumi képzésben).
A munkaerőpiaci kereslet
és a szakképzési kínálat öszszehangolása folyamatosan
komoly kihívást jelentő feladat, hiszen továbbra is tart
az a tendencia, hogy a hiány-

Szakképzést népszerűsítő foglalkozás a városi kamara szervezésében iskolai pályaorientációs napon
Fotó: DKIK

szakmákra jellemző ágazatokban egyre csökken a beiskolázások aránya (egészségügy, elektronika, építőipar),
amíg a „divatos” szakmák esetében kiemelt érdeklődés mutatkozik (informatikai ágazat,
vendéglátás-turisztika, egyéb
szolgáltatások).
A tanulói létszámarányok
alakulásának
eredményeként a 2017/18-as szintvizsga létszámok is radikálisan

csökkenő tendenciát mutattak. Az előzetesen leadott létszámokhoz képest 22 százalékkal kevesebb diák jelent
meg a vizsgákon, 14 szakmában mindössze 223 fő. Ez a lemorzsolódási arány még mindig aggasztóan magas, ami
feltehetően a megalapozatlan,
rossz pályaválasztási döntésekre vezethető vissza.
Ezért is kap egyre kiemeltebb szerepet a kamarai szak-

képzési tevékenységben is a
pályaorientáció, ezen belül is
a szakképzés népszerűsítésének és a tudatos pályaválasztásnak az elősegítése.
Az idei év szakképzési törvényi szabályozásának egyik
jelentős változása a tanulószerződés-kötés lehetőségének biztosítása a szakgimnáziumi képzésekre. Az előzetes
egyeztetések alapján úgy látják a helyi kamaránál, hogy
a helyi szakgimnáziumok és
a gyakorlati képzőként szóba
jöhető gazdálkodó szervezetek nyitottan állnak a duális
képzés körének további szélesítéséhez.
A duális képzési rendszer
működtetésének továbbra is
meghatározó eleme a gyakorlati képzés feltételrendszerének kamarai oldalról történő biztosítása. Ezzel kapcsolatban elmondható – fogalmazott a stratégiai koordinátor
–, hogy a jelenlegi tanulói igényekhez elegendő számú minősített gyakorlati képzőhely
áll rendelkezésre a dunaújvárosi kamara illetékességi területén. A nyilvántartásukban szereplő 110 gazdálkodóegységből jelenleg 99 képzőhelyen folyik gyakorlati képzés. Ezzel együtt továbbra is
fontos feladatuknak tartják
annak a lehetőségnek a folyamatos biztosítását, hogy a diákok minden szakmában minél több képzőhely közül választhassanak. Ennek érdekében az idei évben hetven potenciális gyakorlati képzőhelyet kerestek fel tanácsadóik,
és ismertették velük a gyakorlati képzésbe történő bekapcsolódással járó jogokat és kötelezettségeket. Közülük eddig hat gazdálkodó szervezetnél már meg is történt a képzőhellyé minősítési eljárás,
és vélhetően a következő időszakban még többen vállalják
majd az ezzel kapcsolatos feladatokat.

Kamarai gyakorlati
oktatói rendszert
vezetnek be
DUNAÚJVÁROS A 2018. január
1-től életbe lépett szakképzési törvényi változások egyik
meghatározó eleme az egységes kamarai gyakorlati oktatói rendszer bevezetése, amely
a jövő évtől lesz elérhető valamennyi érintett vállalkozás
számára.
A szabályozás értelmében
ez a követelmény a gyakorlati képzésben közreműködő valamennyi olyan oktatót érint,
aki iskolán kívüli (külső) gyakorlati képzőhelyen foglalkozik tanulókkal az iskolai rendszerű szakképzésben. Természetesen továbbra is mentesül a képzési és vizsgakövetelmények alól az az oktató,
aki: szakirányú felsőfokú végzettséggel és legalább 2 éves
gyakorlattal, vagy szakirányú
szakképesítéssel és nem szakirányú felsőfokú végzettséggel, valamint legalább 5 éves
gyakorlattal, vagy szakirányú
mestervizsgával rendelkezik,
vagy elmúlt 60 éves.
A kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga a mestervégzettséggel ellentétben
szakképesítéstől függetlenül
biztosítja az oktatói jogosultságot. Elsősorban olyan, a kor
követelményeinek megfelelő pedagógiai, pszichológiai,
kommunikációs és dokumentációs ismeretek átadására ke-

rül sor, amelyek valamennyi
oktató számára segítséget jelenthetnek az érintett korosztállyal való hatékonyabb kapcsolattartás biztosításához, a
tanulókkal kapcsolatos problémás szituációk kezeléséhez,
a gyakorlati képzés magasabb
pedagógiai színvonalon történő megvalósításához.
A képzési idő összesen ötven óra, amely két szakaszból
tevődik össze: 25 óra elmélet
és 25 óra (háromnapos) tréning. A program sikeres teljesítése esetén tanúsítványt
vehetnek kézhez a vizsgázók,
amely a birtokosát feljogosítja a törvényben meghatározott egyéb feltételek teljesítése mellett a gyakorlati oktatói
tevékenység folytatására.
A kamara felhívja minden
gyakorlati képzéssel jelenleg
vagy a jövőben foglalkozó gazdálkodó és egyéb szervezet, valamint gyakorlati oktató figyelmét, hogy 2019. szeptember
1-jétől csak kamarai gyakorlati oktatói tanúsítvánnyal rendelkező szakemberek foglalkozhatnak tanulóval az iskolai rendszerű szakképzésben,
kivéve, ha a fentiekben már ismertetett mentességgel rendelkeznek. A képzésre és vizsgára
a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamaráknál lehet
jelentkezni.

Kamarai szervezésű mestervizsga: biztosítja az oktatói jogosultságot
Fotó: DKIK

Felkészítő program
a duális képzésről

Elsők között élt a lehetőséggel a Bánki és a MÁV

DUNAÚJVÁROS A kamarák gyakorlati képzőhely-ellenőrzéshez kapcsolódó feladatainak
új elemeként idén először került sor a tanulóképzést folytató szervezetek gazdasági
és humán területen dolgozó
munkatársainak jogi és pénzügyi tárgyú felkészítő programjának meghirdetésére.
A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara által központilag
kidolgozott képzési program
alapján a városi kamaránál október 29-én került sor a rendezvény megtartására. A program
során a résztvevők áttekinthető, átfogó és praktikus információkat kaptak a képzőhe-

DUNAÚJVÁROS A szakképzési
törvényi változások az idei évtől lehetővé tették meghatározott feltételek mellett a szakgimnáziumok 11–12. évfolyamain is a tanulószerződés kötését. Olyan költségvetési támogatásban részesíthető képzésekre vonatkozik a lehetőség, amelyek a szakképzési
kerettanterv alapján tanévenként átlagosan legalább 250
órát meghaladó idejű gyakorlati óraszámmal rendelkeznek.
Amennyiben az iskola úgy
dönt, hogy felajánlja a szakgimnáziumos tanulóinak a
duális képzés lehetőségét, úgy
a képzés tartalmát meghatá-

lyek minősítésével kapcsolatos követelményekről, a tanulószerződésekkel és együttműködési megállapodásokkal öszszefüggő jogosultságokról, adminisztratív kötelezettségekről, a tanulók gyakorlati képzésével kapcsolatos normatív
állami támogatási lehetőségek
felhasználásának módjáról.
A felkészítés eredményeként a vállalkozások még hatékonyabban fogják tudni felhasználni a rendelkezésre álló normatív támogatási lehetőségeket, ezzel a gyakorlati
képzések valamennyi érintett
szereplőjének erősödhet a motivációja.
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Képzés a szakgimnáziumokban
rozó szakmai programot a tanulóval tanulószerződést kötni szándékozó gyakorlati képzést folytató szervezetnek kell
összeállítania. Az Innovációs
és Technológiai Minisztérium
iránymutatása szerint a gyakorlati képzésnek a főszakképesítés minél gyakorlatiasabb
elsajátítására, annak vállalati környezetben történő minél
zökkenőmentesebb gyakorlásához szükséges kompetenciák erősítésére kell irányulnia,
a főszakképesítés tanítására
biztosított órakereten túli órakeretben.
A szakgimnáziumok tizenegy-tizenkettedik
évfolya-

mán megkötött tanulószerződések esetén a tanulók számára pénzbeli juttatás jár,
mértéke az adott szakképesítés megszerzésére irányuló szakképzési évfolyamokon megkötött tanulószerződés alapján kifizetett pénzbeli juttatás 50 százaléka.
A folyamatban a kamarának a független szakértői szerepkört kell biztosítania, a témában illetékes, konkrét helyi és szakmai ismeretekkel
rendelkező szakértők felkérésével. A városi kamaránál
bíznak benne, hogy a jövő évi
kerettantervek minél szélesebb körben fogják lehetővé

tenni a duális képzés szakgimnáziumi képzésekre történő kiterjesztését is.
A lehetőséggel elsők között
élve – városi kamarai közreműködéssel – sor került a
DSZC Bánki Donát Gimnáziuma és Szakgimnáziuma
közlekedésgépész szakán kilenc vasúti jármű dízelmotor- és hajtásszerelő tanulójának MÁV-hoz történő kihelyezésére. A szakmai program egyeztetését és jóváhagyását követően a tanulószerződések megkötését és
a gyakorlati oktatás megkezdését október 1-től tudták
biztosítani.

