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A pályaorientációs programnak éppen
az a célja, hogy minél több információ
jusson el a pályaválasztás előtt álló
gyerekek családjaihoz – hangsúlyozta
Bihall Tamás MKIK alelnök.

A cégek már maguk kérik, hogy vigyünk
diákcsoportokat üzemlátogatásra – fejtette ki Bohács József, az SZSZBMKIK
pályaorientációs tanácsadója.

A tanulószerződéses juttatások, a hiányszakmás ösztöndíj jelentős segítség nem
csak a tanulók, hanem a családjuk számára is – mondta Klein Zsuzsa, a BOKIK
pályaorientációs tanácsadója.

(3. oldal)

(3. oldal)

(4. oldal)

Parragh László, az MKIK elnöke

WS díjazottak köszöntése a kamarában

Helyre kell tenni a valódi értékeket Varga Mihály: Hazánk a duális
képzéssel új ösvényen indult el
A pályaorientáció rendkívül fontos a ﬁatalok reális jövőképének kialakításához, nagyobb hangsúlyt kell kapnia az
oktatás minden területén. A mai sztárkultusz és médiavilág hamis képet fest a ﬁatalok elé, amit a felelős társadalomnak, s ezen belül a szakképzésért felelős kamarának,
valós és vonzó pályaképek bemutatásával ellensúlyoznia
kell– hangsúlyozta Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, akivel a kamara új kihívásairól
beszélgettünk.
O. S.

– A média által sugallt
könnyű érvényesülési lehetőségekkel szemben mennyire meghatározó a családi háttér, a szülők, nagyszülők pozitív példája?
– Megváltozott a világ és főként az elektronikus média napjainkban mindennél erőteljesebben hat a ﬁatalokra. Az ideálok
többsége persze korántsem él
olyan jól, mint ahogy látszik és
korántsem igazi sztár. Sajnos az
is tény, hogy nagyon sok olyan
család van, amelyben a gyerekek
nem látnak pozitív példát, nem
ismerik azt az életformát, amikor a szülők minden reggel elmennek a munkába és azzal telik
a napjuk, hogy dolgoznak. Ha pedig abban nőnek fel, hogy a szüleik éjt-nappallá téve dolgoznak,
ezért nem szeretnék az ő életmódjukat követni. Helyre kell
tenni a valódi értékeket a ﬁatalok számára. Ennek érdekében
vissza kell térni a pályaorientációhoz, vissza kell hozni a pályaválasztási tanácsadást. Sőt, szerintem azt is érdemes megfontolni, hogy olyan rendszert hozzunk létre, amelyben a gyerekek
– képességeik alapján – meghatározott iskolába iratkozhassanak be. Téves iránynak tartom,
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hogy gyenge általános iskolai tanulmányi eredménnyel gimnáziumba járjanak a ﬁatalok, amikor láthatóan esélyük sincs arra,
hogy majd bekerüljenek az egyetemre. Sőt, szerintem a gimnáziumokba nagyjából akkora létszámot kellene felvenni, amenyi
a felső otktatási keret. Az általános iskolás gyerekek számára erőteljes és hatékony pályaorientációs eszközökkel meg
tudjuk mutatni a lehetőségeket,
kiválaszthatják azt a szakmát,
amihez jó képességük van, amit
örömmel csinálnak, és nem mellékesen, amiből meg tudnak élni.

– Mennyire életszerű, hogy
a12-14 éves gyerekek el tudják
dönteni, mik akarnak lenni?
– Meggyőződésem, hogy valamiféle támogatásra mindenképpen szükség van ahhoz, hogy a
ﬁatalok a leginkább nekik való
foglalkozást megtalálják. Egyrészt az iskolarendszeren belül,
másrészt kívülről, a kamarai pályaorientációs eszközök révén.
Természetesen ez nem jelenthet
semmiféle kényszert. Meg kell
mutatni a gyerekeknek, hogyan
néz ki egy termelő üzem belülről, milyen a valóságban egy autógyár vagy számítástechnikai
üzem, lássák, hogy milyen szakmák vannak, és azokkal hogyan
lehet boldogulni. Még mindig sok
a klisé, a rossz beidegződés a társadalomban, a közvéleményben
a szakmunkásléttel kapcsolatban, amelyeket csak így lehet eloszlatni. A saját tapasztalatom is
az, hogy a gyerekek nagyon szívesen, érdeklődve fedezik fel, mi
zajlik a szülők munkahelyén, a
gyárakban, üzemekben.
– Hogyan lehet ezt intézményesíteni?
– Úgy, hogy a pályaorientáció
központilag beépülne a rendszerbe. Sokkal hatékonyabb lenne, ha az, ami jelenleg ad hoc
történik, automatizmusként működne. Ehhez társulna a képességfelmérésen alapuló, nem kötelező jellegű, ajánlott pályaválasztás. Emellett meg kellene teremteni az átjárhatóságot a szakmák és az iskolatípusok között,
hogy a szakképzésből tovább lehessen lépni akár a felsőoktatásba is. A rendszer fontos eleme a
pályakövetés is, ami ugyancsak
azt segítené, hogy ha indokolt, a
ﬁatal módosíthasson az eredeti
elképzelésén.
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Szolgáltatás hat célcsoportnak
Európai uniós támogatásnak köszönhetően teljesen megújult a nemzeti pályaorientációs rendszer. Kiemelt jelentőségét az adja, hogy a hazai munkaerő-piaci helyzetben
egyre nagyobb szükség van a helyes szakmaválasztást segítő tevékenységekre, amelyek a foglalkoztatás növelését,
a szakképzett munkaerő biztosítását szolgálják. A projekt eredményeként létrejött Nemzeti Pályaorientációs Portál naprakész információkkal személyre szabott segítséget
nyújt az iskoláskortól a nyugdíjig.
Losonczi Livia

A közelmúltban zárult le a
TÁMOP 2222. „A pályaorientáció rendszerének tartalmi és
módszertani fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt, amely
2012 és 2015 között valósult
meg. Célja a pályaválasztók és
a pályamódosítók szakmai segítése volt, beleértve egy olyan

szolgáltató és információs rendszer kiépítését, amely egy ember
szakmai pályafutásával kapcsolatos valamennyi döntését képes támogatni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a fejlesztés
eredményeként a szakemberek
országszerte képesek olyan egységes színvonalú, elérhető szolgáltatásokat nyújtani, amelyek
a pályaválasztástól a képzésen
át, az esetleges munkahelyváltásig segítik az ügyfeleket. Ehhez

szükség volt olyan módszertani
fejlesztésekre is, amelyeknek része volt a szakmai eszközkészlet
korszerűsítése és a szakemberek felkészítése a pályaorientációs feladatok ellátására.
A pályaorientációs információs- és szolgáltatásnyújtás célcsoportja gyakorlatilag a teljes
aktív korú népesség döntő többsége, valamint kiemelten az általános iskolai, középiskolai, illetve felsőoktatási tanulmányaikat
már megkezdő, vagy folytató ﬁatalok.
A módszertan megalapozása érdekében elkészítették 550
foglalkozás teljes proﬁlját, ezen
kívül reprezentatív felmérés készült az életpálya tanácsadási szolgáltatások ismertségéről,
illetve a lakossági igényekről.
A közvélemény-kutatásból ki-

Ünnepségen köszöntötték és jutalomban részesítették a
2015. évi Sao Paulóban megrendezett WorldSkills magyar
csapatának résztvevőit, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara székházában megrendezett eseményen a kamarai vezetőkön kívül részt vett Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter is.

Parragh László, az MKIK elnöke köszöntőjében utalt arra, hogy
a magyar kormány és a kamara közötti megállapodás szerint
emelni kell a szakmák ismertségét, elismertségét és társadalmi
megbecsülését. E vállalás teljesítésének leghatékonyabb eszközei
a ﬁatal szakmunkások versenyei,
különösen a nemzetközi megmérettetések és a sikeres szereplés.
A WorldSkills versenyen a vártnál sokkal jobb eredmény mögött néhány lelkes ﬁatal, a felkészítésbe hihetetlen mennyiségű
energiát befektető szakmai csapat és pénzt, szaktudást felajánló szponzorok álltak, a kormány
és az MKIK mellett. Fontos a kormány és az MKIK együttműködése, mert ez a közös akarat teremtette meg a lehetőségét annak, hogy 2018-ban a térségben
először Magyarország rendezheti meg a szakmák európai versenyét. A lépéselőny remélhetőleg
versenyelőnnyé is válik, és a gyakorlatorientált szakemberképzésnek köszönhetően gazdasági
versenyképességben is mérhető
lesz – mondta. – A WorldSkills-en
aratott magyar siker arra is egyértelmű bizonyíték, hogy eltűnik
a szakképzés és a felsőoktatás
között lévő, korábban „fényév-

nyi” távolság. A ﬁatalok felsőfokú szakképesítésnek megfelelő
feladatokat látnak el, az informatika erre a legjobb példa. A jövő
versenyképességének feltétele a
szakképzés és a felsőoktatás közötti átjárhatóság megteremtése
– emelte ki Parragh László.
Üzenetértékű a ﬁatal szakemberek versenye, mivel példát állít a ﬁatalok elé ahhoz, hogy érdemes a szakmunkás pályát választani, érdemes tanulni és tökélyre
vinni a szaktudást – hangsúlyozta az ünnepségen Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter, aki
beszédében szintén köszöntötte a WorldSkills sikeres magyar
résztvevőit, felkészítő tanárait és
szakmai szponzorait.
Magyarország az eddigi legkomolyabb eredményt érte el Sao
Paulóban, a résztvevőknek sikerült legyőzni a „tipikus magyar
kishitűséget”, és versenyhelyzetben is kiválóan teljesítettek. A tudást az iskolarendszerben lehet
elsajátítani. Hazánk a duális képzés bevezetésével új ösvényen indult el – szögezte le Varga Mihály.
A Németországban, Ausztriában,
Belgiumban már bevált rendszerekre alapozva dolgozta ki és vezette be a gyakorlatorientált duális szakképzést. Az ott jól működő elemek adaptálásához olyan
pluszt adott hozzá, amely biztosítja, hogy a szakképzés gyorsabban
tudjon reagálni a világ, a gazdaság

derült, hogy az álláskeresők 26
százaléka, a pályakezdők 38 százaléka vett már igénybe életpálya-tanácsadáshoz kötődő szolgáltatást. Az is egyértelművé
vált, hogy a szolgáltatások iránt
egyre nő az igény: az álláskeresők 41 százaléka, a pályakezdők csaknem kétharmada jelezte, hogy a jövőben valószínűleg igénybe venne ilyen szolgáltatást. Erre a tanulóknak van a
legnagyobb igénye, viszont a felmérésből az is kiderült, hogy a
diákok számára nem egyértelmű
a munkaerő-piaci ismeretek fontossága.
A jelenlegi hazai oktatási
rendszerben rendkívül fontos az
iskola szerepe a ﬁatalok pályaválasztásának előkészítésében.
Ugyanakkor hiányzik az oktatott ismeretek pályaválasztási
szemléletű értelmezése, a diákok keveset tudnak a gazdasági
környezetről, a munkaerő-piaci
igényekről. Sokszor csak a tanintézményekben dolgozók elhivatottságán múlik, hogy találkozik-e ﬁatal a döntését segítő in-

formációkkal, szolgáltatásokkal
és ha igen, milyen minőségben?
A projektnek ezért az egyik
legfontosabb eredménye a Nemzeti Pályaorientációs Portál létrehozása volt, amely naprakész
információkkal segít a tanulóévektől a nyugdíjba vonulásig.
Ön- és pályaismeretük fejlesztésével segíti a ﬁatalok pályaválasztását és karriertervezését. Bemutatja a szakképzési lehetőségeket és a karrier utakat,
vagyis a szakképesítések, felsőoktatási lehetőségek egymásra épülését. A portál eligazítást
nyújt a felnőttképzési lehetőségekről, egyúttal szakmai hátteret nyújt a szakembereknek is
a hatékony tanácsadáshoz és az
egymással való kapcsolattartáshoz.
A portál hat célcsoport számára készült. Új generációs ﬁlmektől, kérdőívektől, foglalkozás leírásoktól kezdve számtalan hasznos anyag és dokumentáció érhető el rajta. Sokféle kereső segíti az érdeklődőket az
elérhető szakképesítésekről, a
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Varga Mihály nemzetgazdasági
miniszter

változásaira – mutatott rá a nemzetgazdasági miniszter. Hiszen a
duális rendszer kialakítása abból
indult ki, hogy a gazdaság szükségleteinek alapvetően a gazdaságból kell érkeznie. A gazdasági
szereplőknek kell megfogalmazniuk, hogy az oktatási rendszer hogyan alkalmazkodjon a következő öt-tíz év várható változásaihoz
– mondta. Gyakran halljuk, hogy
bizonyos területeken, éppen a húzóágazatokban, hiány van jól képzett, korszerű szaktudással rendelkező munkaerőből. Korántsem
mindegy azonban, hogy milyen
minőségű lesz a képzett munkaerő a következő években. Az idegen nyelvek ismeretére, önálló
döntéshozatalra, és egy életen át
tartó tanulásra is szüksége van az
érvényesüléshez annak, aki szakmunkás pályára lép – tette hozzá a
nemzetgazdasági miniszter.

foglalkozások sajátosságairól, a
bérekről. Új funkciók is megtalálhatók az NPP-n: például az eportfólió, a karrierúttal kapcsolatos eseményeket rögzítő saját
ﬁók, amely a felhasználó adatait,
pályaorientációs eredményeit,
keresési kulcsszavait és a megtekintett oldalakat is tárolja. Lehetőség van online tanácsadásra
és chat-re is.
A projekt másik fontos eredménye az egységes módszertani alapokon nyugvó tanácsadó
hálózat kiépítése volt. A projekt
időszakában csaknem 3700-an
(60 százalékuk pedagógus) teljesítették a minősített képzési
programot, amely révén pályaorientációs konzulensi kompetenciáikat fejlesztették. A jövőbeli hálózati együttműködés
fontos platformja lehet az NPP
„Tanácsadók Virtuális Közössége” funkciója. A szakemberek
naprakész tájékoztatását szolgálja az Életpálya-tanácsadás folyóirat létrehozása, amely szintén ennek a projektnek köszönhető.
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Hogyan működik a kamarai pályaorientációs hálózat?

Az óraszámoktól az érettségiig

Sokszínű programok segítik a ﬁatalokat

A szakmafejlesztés
aktuális feladatai

A kamarai pályaorientációs hálózatot a 2011. évi szakképzési törvény hívta életre. Bár a területi kamarák már a törvény megjelenése előtt is végeztek pályaválasztást segítő
tevékenységet, a törvényi kereteket a szakképzési törvény
2013-ban hatályba lépő rendelkezései teremtették meg.
Mudri Krisztina
Ezt megelőzően a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara között 2010-ben létrejött megállapodás - a sok egyéb szakképzést
érintő feladat mellett - nevesítette a kamara pályaorientációs tevékenységben való részvételét is.
A 2011. évi szakképzési törvény
pedig már pontosan leírja, hogy
a kamara közreműködik a pályaorientációval összefüggő, törvényben meghatározott feladatok ellátásában.
Ezeknek a törvényi felhatalmazásoknak a hatására állította fel a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara, a szakképzési tanácsadói struktúrához hasonló
pályaorientációs tanácsadói hálózatot is 2012. december 1-től.
Az országos hálózat teljes egészében 2013 nyarára állt fel, azóta a területi kamarák pályaorientációs munkatársai teljes erőbedobással dolgoznak.
A területi kamarák megfelelő
szakmai tudással és tapasztalattal rendelkező szakemberei osztályfőnöki órák keretében segítenek a gyerekeknek önismeretük,
egyéni adottságaik, képességeik
fejlesztésében, a reális önismeret kialakításában. A foglalkozásokon a tanácsadók a tanulók
személyes elképzeléseinek, lehetőségeinek helyes megítélésében
is segítenek. Fő cél felkelteni az
általános iskolások szakképzés
iránti érdeklődését, bemutatni
számukra a pályák, szakmák világát, segíteni őket abban, hogy
több információval rendelkezzenek, hogy könnyebben és helyesebben tudják pályaválasztási
döntésüket meghozni.
A pályaválasztás előtt álló tanulók lehetőséget kapnak arra,
hogy szervezett keretek között
üzemlátogatásokon
vegyenek
részt, és megnézzék az üzemekben, gyárakban hogyan készülnek az alapanyagokból a késztermékek. Betekintést nyerhetnek
az üzemek mindennapi életébe,
láthatják a termelési technológiákat, a folyamatos munkamenetet, a biztonságos munkavégzés
feltételeit és eszközeit. A kisebb
vállalkozásoknál sok esetben le-

hetőséget kapnak arra, hogy kipróbálják a szerszámokat, gépeket, esetleg saját magukat is egyegy termék elkészítésében.
Az elérő programok és az
egyéni tájékoztatás során több
kamara pszichológus bevonásával segíti a pályaválasztás előtt
álló tanulókat, esetenként önismereti foglalkozások és irányultsági kérdőívek kitöltésével.
A szülői értekezletek kereté-

be vételével. A világháló előnyeit kihasználva a területi kamarák
már a legnagyobb közösségi portálon, a Facebook-on is kampányolnak a pályaválasztási orientáció elősegítése érdekében.
A területi kamarák az előző
két évhez hasonlóan 2015-ben is
számos nagysikerű rendezvényt
szerveztek. Bács-Kiskun megyében például Pályaválasztási körutat, Pécsett „Tiéd a Pálya” pályaválasztási kiállítást rendeztek,
Békésben levelezős és „Mesterségem címere” rajz- és fotópályázatot hirdettek, Borsodban „Cipészfűző” versenyt szerveztek. GyőrMoson-Sopron megyében két

Lehetőség van kipróbálni a gépeket, szerszámokat

ben a tanácsadó kollégák információkat nyújtanak a középfokú
iskolai szakképzésről, tájékoztatást adnak a fejlesztési és képzési bizottságok által meghatározott hiányszakmákról, illetve a
kapcsolódó plusz juttatásokról,
valamint ezen szakmák választásának előnyeiről, munkaerő-piaci szerepükről. A kollégák ismertetik a gyakorlati képzés rendszerét, a szakképzést érintő változásokat. A szülői értekezletek
legfőbb célja, hogy eloszlassuk a
kétkezi szakmákhoz kapcsolódó
sztereotípiákat. Lehetőség nyílik rávilágítani a szakmai továbbfejlődés lehetőségeire, a szakma
megszerzésétől egészen a diplomáig.
A támogatási időszak végéig a
területi kollégák várhatóan mintegy hétszáz osztályfőnöki órán
és szülőértekezleten vesznek
részt, és csaknem hatszáz üzemés tanműhely-látogatást szerveznek. Emellett országosan tíz ezer
különféle pályaválasztást elősegítő kiadvány készül, egy-egy
megye prioritásainak ﬁgyelem-

nagyobb rendezvényre is invitálták a pályaválasztás előtt állókat,
Pályaorientációs élménynap és
„Műszaki napot lányoknak” elnevezéssel. Jász-Nagykun-Szolnok
és Somogy megyében pályaorientációs konferenciát rendeztek.
Nyáron sem unatkoznak a területi kollégák, egyre több helyen szerveznek nyári táborokat.
Például Dunaújvárosban napközis nyári tábort, Fejér megyében
Ezermester tábort bonyolítottak
le. Nagy sikert aratott Hajdú-Biharban a „Szakmahajsza” és a
Heves megyeiek iparos tábora.
Vas megyében Kisinas, Nógrád
és Zala megyében pályaorientációs nyári tábor, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében pedig szakmatanulást segítő nyári tábor
gazdagította az általános iskolások nyári programjainak palettáját. Az ősz folyamán KomáromEsztergom megyében „Fiatalok
Európája”, Veszprémben Szakmavilág szakmabemutató pályaorientációs napok, Csongrádban
a „Szakmák az Agóra Színpadán”
című rendezvényt szervezik meg.

Valamennyi területi kamara
képviselteti magát az őszi pályaválasztási kiállításokon, kiállítóként és a legtöbb esetben szervezőként és előadóként is.
A kamarai pályaorientációs tevékenység szorosan összefonódik a megyei fejlesztési és képzési bizottságok és a szakképzési tanácsadók munkájával, s
valamilyen szinten hidat képez
a két tevékenység között. A megyei fejlesztési és képzési bizottságok minden évben meghatározzák azon szakmákat, amelyekre a gazdaságnak szüksége
van. Ezeknek a szakmáknak a
körét terjesztik a Nemzetgazdasági Minisztérium elé, mint hiány- és kiemelten támogatott
szakmákat. A döntést követően
a területi kamarák pályaorientációs tanácsadóinak szakmákat
népszerűsítő kampányában prioritást élveznek ezek a szakképesítések. S minél több tanulót sikerül a szakképzés felé terelni,
annál több tanulószerződés megkötésére van lehetősége a szakképzési tanácsadóknak. A tanulószerződéses rendszerből pedig
nemcsak a tanulók, hanem a gazdaság is proﬁtál, hiszen saját maga számára kiképezheti azokat a
szakembereket, amelyekre hiány
mutatkozott.
A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara támogatásával létrehozott Szakmavilág honlap
(www.szakmavilag.hu) elsősorban azoknak a diákoknak szól,
akik általános iskolai tanulmányaik végéhez közeledve szakmaszerzésben gondolkodnak. A
honlap bemutatja a Magyarországon szakképző iskolában való
továbbtanulásra ajánlott összes
szakmát.
A szerteágazó kamarai segítségnyújtás révén a pályaválasztás
előtt álló ﬁatalok nagyobb számban tudnak jó döntést hozni a jövőjükre vonatkozóan. A területi
kollégák beszámolóiból kitűnik,
hogy a tanulók és a pedagógusok
körében egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a kamara
által szervezett programok.
A kamara pályaorientációs tevékenységének várható hozadéka, hogy már rövidtávon elősegítheti a szakiskolai beiskolázás pozitív változását, vagyis az általános iskolai tanulók közül többen
választják majd a hiány- és keresett szakmákat. Hosszútávon pedig hozzájárul a gyakorlatigényes
szakmákban dolgozók létszámának növekedéséhez.

WorldSkills és EuroSkills versenyek

Csúcsteljesítmények elérése São Paulóban
Magyarország ﬁataljai hatalmasat léptek előre az utóbbi évek EuroSkills versenyein (2012 Belgium, Spa-Francorchamps, 2014 Franciaország, Lille) elért kiemelkedő eredményei után a WorldSkills São Paulo 2015 a „Szakmák olimpiájának” is nevezett világbajnokságon. Hazánk történetében
először sikerült versenyzőinknek dobogós helyezést elérni.
Héger István

Először köszönthettünk világbajnokot László Attila bútorasztalos versenyző személyében, valamint világbajnoki második helyezettet, Csongrádi Dávidot, informatikai hálózati rendszergazda versenyszámban.
Hogyan lehet valakiből szakmájának világbajnoka, Európabajnoka?
Az első állomás, hogy jelentkezik a versenyek válogató versenyeire.
A második állomás a válogató
versenyek sorozata, mely során
bizonyítja, hogy ő a legjobb.
A harmadik állomás a SkillsHungary Nemzeti Döntő.
A negyedik állomás a EuroSkills vagy a WorldSkills verseny.
A sikerhez a folyamat minden

szakaszában sok-sok munka, tanulás, gyakorlás és kitartás szükséges.
A jelentkezés és a verseny
közötti időszakban a szakmai
szponzorok és a kamara arra törekszik, hogy a versenyzők számára megfelelő feltételeket biztosítson a versenyen való eredményes szerepléshez. A felkészülés során a versenyzőket fel
kell készíteni, a versenyzőknek fel kell készülni, hozzá kell
edződni az extrém körülmények
közötti versenyzéshez. A nemzetközi versenyeken több napon át – a WorldSkills négy, a
EuroSkills háromnapos – látogatók ezrei előtt, zajban, a fotósok, ﬁlmesek kereszttüzében,
a zsűri tagjainak ﬁgyelő szemei
előtt kell a versenyzőknek felkészültségüket, tudásukat bizonyítani és a legjobb eredményt
elérni. Európa illetve a világ leg-

A hivatalos magyar csapat

jobbjainak versengésében azzal is nagyon nehéz szembesülni, hogy mások esetleg rövidebb
idő alatt, jobban oldják meg a
feladatokat. Erre a szituációra
jegyezte meg találóan az egyik
versenyzőnk a világbajnokságon: „De itt a világ legjobbjai
versengenek egymással.” A versenyeken nemcsak a feladat, a
körülmények jelentik a kihívást,
hanem a feladatok megoldására
biztosított időkeret is. A verseny
hangjelzésre kezdődik és fejező-

dik be. Előtte, utána tilos a munkadarabon bármilyen munkát
is végezni. A szakértők zsűrije
nemcsak a kész produktumot értékeli, hanem a részeredményeket külön-külön is.
Az eredményes szerepléshez
a szakmai felkészültség mellett
megfelelő ﬁzikai állóképesség, a
mentális, pszichés felkészültség
is szükséges.
A versenyzők számára ezért is
fontos a Szakma Sztár Fesztivál
keretében megrendezésre kerü-

A Kormány 1040/2015. (II.10.) kormányhatározatban fogadta el a „Szakképzés a gazdaság szolgálatában” című,
a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) által benyújtott
koncepciót, mely a szakképzési feladat- és intézményrendszer, a szakképzés szerkezetének átalakítása, a gazdasági igényekkel összehangolt, versenyképes iskola rendszerű
szakképzés biztosítása, az intézményi ﬁnanszírozás hatékonyabb megvalósulása érdekében fogalmazódott meg.
Kakusziné Körtvélyesi Anikó
A koncepcióban megfogalmazott célok elérése érdekében
szükséges az OKJ felülvizsgálata.
A feladatot a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) kapta
meg. Az elmúlt időszakok fejlesztési eredményei, szakmai tapasztalatai és a jogszabály változás
alapján az OKJ felülvizsgálatát a
következő tartalmak mentén kell
elvégezni:
1. Az iskolarendszeren kívüli képzésben alkalmazandó
óraszámok felülvizsgálata
A felnőttképzéssel foglalkozó vállalkozások jelzései alapján
nem piacképesek az iskolarendszeren kívüli képzések számára
előírt óraszámok. A megnövekedett képzési idő és annak költségeit sem a tanulni vágyó sem
pedig a vállalkozások nem tudják vállalni. A beérkezett észrevételeket a szakmai szervezetek
és a szakértők összevetették a
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményével, s indokolt
esetben javaslatot tettek az óraszámok csökkentésére. Mivel
az OKJ-ban megjelenített iskolarendszeren kívüli képzési idő
olyan tanulni vágyókra vonatkozik, akik a szakképesítés megszerzéséről semmilyen tapasztalattal nem rendelkeznek, ezért a
szakmai szervezetek szakmai indokokra hivatkozva több esetben ragaszkodtak a magasabb
óraszámokhoz.
2. A szakképesítéseken belül a rész-szakképesítések kialakítása
Felmerült javaslatként a hoszszabb képzési idejű szakképesítések rész-szakképesítésekre
bontása, annak érdekében, hogy
a szakképesítés fokozatosan
megszerezhető legyen, valamint
a szakképesítés hozzáigazítható
legyen a munkaerő-piacon jelenlévő szűkebb vagy egyedi tevékenységi körökhöz. A rész-szakképesítések kialakítását több
szakképesítés esetében a szak-

lő SkillsHungary Nemzeti Döntő. Ezen a résztvevők a nemzetközi versenyekhez hasonló körülmények között mérhetik öszsze tudásukat. A fesztivál két
napja alatt kipróbálhatják magukat versenyszituációban is több
mint tízezer látogató előtt.
A magyar ﬁatalok EuroSkills
versenyeken elért eredményeikkel 2012-ben és 2014-ben bizonyították felkészültségüket, rátermettségüket. Az európai – 23
ország részvételével megrendezett – versenyben a több arany-,
ezüst-, bronz- és kiválósági érem
megszerzésével az átlagpontok
alapján a hatodik helyen végeztek.
A magyar szakképzés történetében meghatározó jelentőségű a WorldSkills São Paulo
2015 verseny, amelyen versenyzőink 13 versenyszámban képviselték hazánkat és először állhattak dobogóra. A rendkívül
erős mezőnyben, 55 ország versenyében az érmek átlagpontjai
alapján a huszadik helyen végeztek, az arany és ezüstérem mellett mechatronika, virágkötő és
épületasztalos versenyszámokban kiválósági érmet szereztek.
A magyar csapat minden tagja, a
versenyzők, szakértők, valamint
a mögöttük álló szakmai szponzorok és a kamara munkatársai
is maximális teljesítményt nyújtottak.

ma is kezdeményezte, így több
alap-szakképesítés részekre bontását támogatták a szakértők.
3. A Magyar Képesítési Keretrendszer besorolása folyamán tapasztalt szintbeli eltérések korrekciója
Az MKKR rendszerének kialakítása során a szakértők több
esetben szembesültek olyan esetekkel, hogy a szakmai tartalmi elemzések nem támasztották
egyértelműen alá a szakképesítések meglévő szintjét, illetve
egyes szakképesítések esetében
a szakmai tartalom nem igazolta a magas szintű elvárásnak való megfelelést. Ezen feszültségek
feloldása érdekében szükséges a
harmonizáció megvalósítása.
4. Szakmai érettségi vizsga keretében megszerezhető
szakképesítések kialakítása
A szakképzési törvény 2015.
évi LXVI. törvénnyel történt módosítása révén 2016 szeptemberétől megkezdődik a szakgimnáziumi képzés. Az új képzési forma egyik lényeges eleme, hogy a
tanulók már az érettségi vizsga
keretében szakképesítést szerezhetnek. Ehhez szükséges, hogy
mindegyik szakmai érettségi
vizsgatárgyhoz megfelelő szakképesítés legyen rendelve. Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítések kiválasztásához, kialakításához szükséges
annak vizsgálata, hogy lehetséges-e a meglévő szakképesítések
köréből kiválasztani a feltételeknek megfelelő szakképesítéseket
vagy új szakképesítések kialakítása válik szükségessé. Olyan
szakképesítés megszerzésének
lehetőségét kell biztosítani, ami a
közismereti órák csökkentésével
felszabaduló ~ 700 órában elsajátítható, és amivel a munkaerő-piacon keresett munkaköröket lehet betölteni.
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Lassú folyamat a szemléletváltás

Változatlanul sok a hiányszakma

Beérnek az intézkedések

Győr-Moson-Sopron „bezzeg”
megye pályaválasztásban is

2015-től már jogszabály rögzíti, hogy szakképzés keretében megyénként milyen szakmákat hány diák tanulhat.
Így nem fordulhat elő, hogy az állami, egyházi és magán
fenntartású intézményekbe több tanulót vegyenek fel, mint
amennyire a gazdaságnak szüksége van. Bihall Tamás az
MKIK oktatási és képzési alelnöke szerint a pályaorientációt erősíti az is, hogy jövőre az állam már húsz hiányszakmában biztosít ösztöndíjat

Bihall Tamás, az MKIK alelnöke

Losonczi Lívia

– Miért van szükség pályaorientációs
tevékenységre
ma, amikor mást sem lehet
hallani, mint hogy a jó szakma gyakran többet ér a diplománál?
– A pályaorientáció kiemelten
fontos szegmense a szakmunkásképzésnek, mert a magyar
társadalomban még mindig van
egyfajta tartózkodás a szakmatanulással szemben, amelynek
nincs meg a kellő presztízse. A
pályaorientációs
programnak
éppen az a célja, hogy minél
több információ jusson el a pályaválasztás előtt álló gyerekek
családjaihoz. Ez annál is fontosabb, mert a következő tanévtől
mindenki számára, aki az iskolai
képzésben részt vesz, megnyílik a lehetőség, hogy ha akar, tovább tanuljon, vagy újabb szakmát szerezzen. A kormány most
már a második szakma megszerzését is ingyenessé tette, így egy
ﬁatalnak nem kell 14 éves korában végleges döntést hoznia, hanem a pályáját folyamatosan alakíthatja saját érdeklődési köre,
igényei és a piaci lehetőségek

szerint. Ezt kell a családokkal
megértetni.
– A gyakorlatban hogyan
zajlik a pályaorientációs tevékenység?
– A munka megyénként másmás képet mutat, nagyon sokféle ötlettel lehet találkozni, amelyek célja, hogy a pályaválasztás
előtt álló gyerekek érdeklődését
felkeltsék egy-egy szakma iránt.
Minden megyében van egy főállású kamarai munkatárs, aki a
programokat szervezi. Ezek között vannak kiállítások, vetélkedők, de a legfontosabbak a cégeknél, üzemekben, tanműhelyekben tett látogatások, ahol a
ﬁatalok szembesülhetnek azzal,
valójában mit is jelent ma egy
szakma művelése.
– Hol kapcsolódnak be a
megyei fejlesztési és képzési bizottságok a munkába,
hiszen mindez kamarai feladat?
– Valóban, viszont a szakmaszerkezetet az említett bizottságok határozzák meg. A beiskolázásokat nyilván szeretnénk
befolyásolni, hogy a ﬁatalok ne
a könnyebb ellenállás felé sodródjanak, ne a divatszakmákat
válasszák, hanem tudatosuljon
bennük, hogy ha egy komoly felkészülést igénylő ﬁzikai szakmát választanak, akkor biztos a
jövőjük. A hegesztő, vagy szerszámkészítő olyan hiányszakma,
amelyben egy gyakorlattal rendelkező, minőségi munkát végző ﬁatal akár havi nettó 300 ezer
forintot is megkereshet, és ez
azért vonzó kell, hogy legyen. A
megyei fejlesztési és képzési bizottságok dolga tehát az, hogy a
gazdaság, a munkaerőpiac igényeinek megfelelően javaslatot tegyenek egy optimális szakmaszerkezet kialakítására. Ehhez rendszeresen felhasználják
a Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet által készített kutatás
adatait, amelyeket három-négy
ezer cég igényeinek felmérése
alapján állítanak össze.

– Nagyon gyorsan változnak
a szakmák, lehet, hogy néhány
év múlva nem lesz egyáltalán
szükség bizonyos szakmákra.
Mennyire lehet előre tervezni
a szakképzésben?
– Ez jogos kérdés, de az én tapasztalatom alapján bizonyos
trendekre és tendenciákra bizton
lehet alapozni akár közép-, akár
hosszútávon is. Az építőiparban,
a gépiparban, a vendéglátás, a
szolgáltatás területén nem várhatók akkora változások, hogy
ne legyen szükség munkaerőre.
Ezek a szakmák ma feszítő munkaerőhiánnyal küzdenek, tehát
érdekünk, hogy amennyire lehet, ráirányítsuk a pályaválasztás előtt álló ﬁatalok ﬁgyelmét.
Egyébként rendszeresen végzünk nyomon követéses vizsgálatokat is. Ez azt jelenti, hogy három-négyezer végzett szakmunkást kérdezünk meg arról, hogy
hol dolgozik, a szakmájában maradt-e, milyen tapasztalatokat
szerzett az elhelyezkedéssel kapcsolatban. Az így kapott információkat is felhasználjuk a pályaorientációs munkában.
– Lehet-e már eredményekről beszélni? Hiszen a pályaorientációs tevékenység nem
új keletű…
– A folyamat lassú, de egyre inkább észrevehető, hogy bizonyos
„túlképzett” szakmák iránti kereslet csökken, és a hiányterületeken megjelennek tanulók, igaz,
még mindig nem elegendő létszámban. Ennek az is oka, hogy
összességében kevés a gyerek.
Nagyon fontos, hogy az említett
bizottságok a szakképzési szerkezet meghatározásán túl javaslatot tesznek a hiányszakmákra is, mert ennek komoly anyagi
vonzata van. Az állam 2016 szeptemberétől már húsz hiányszakmában ad ösztöndíjat a tanulóknak. Erősíti a folyamatot, hogy a
Nemzetgazdasági Minisztérium
ettől az évtől kezdve jogszabályt
alkot a bizottságok döntéseiből,
tehát megyénként meghatározza, hogy milyen keretszámokat
fogadtak el. Ez a jogszabályalkotás, reményeim szerint, megteremti a gazdaság és a beiskolázás
közötti harmonikus összhangot,
és 2017 szeptemberétől, amelyre
a mostani MFKB döntések vonatkoznak, az igények egyensúlyba
kerülnek a kínálattal.

Győr-Moson-Sopron megyében igazán erős hátországa van
a szakmai képzésnek, hiszen tőkeerős multik és számos beszállító telepedett le a megyében, akik néha lasszóval keresik a szakmunkásokat. Ugyanakkor ez afféle „bezzeg”
megye, ahol a kamara úttörő a pályaválasztási kezdeményezésekben. A legutóbbi Szakma Sztár fesztiválra tizenegy busznyi gyereket vittek a fővárosba. Molnár Mártának,
a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
pályaorientációs munkatársának van miről mesélnie.
Dalia László

– Korábban megpróbáltuk a
középiskolásokat a hiányszakmák felé terelgetni, de az általános iskolásokkal nem foglalkoztunk – mondta el lapunknak
Molnár Márta. – Immár harmadik éve próbáljuk osztályfőnöki
órán, szülői értekezleten, üzemlátogatásokon és cégbemutatókon megkedveltetni elsősorban
a hiányszakmákat. Az első lépés egyébként az volt, hogy elsőként az országban konzorciumot alakítottunk a munkaügyi
központtal, amely ma már foglalkoztatási főosztályként működik, a soproni és a győri kamarával, a KLIK-kel és a Nobilis
Kiállítási Központtal. Ez sokat
segített, hiszen ahogy szoktuk
mondani, együtt hangosabbak
vagyunk, többek között együtt
rendeztünk pályaválasztási kiállítást, amelynek hatalmas sikere volt.
– Az üzemlátogatások is
hasznosak voltak? Bizonyára
nem volt hiány jelentkező cégekből?
– Megosztottuk a munkát a
munkaügyi központtal, ők őszszel, mi tavasszal szerveztük
az üzemlátogatásokat. Valóban
sok cég jelentkezett, többek között a Borsodi Műhely, az Audi,
a Nemak, a Pausits, az IGM Robot, az SMR Hungary, a Török
gépipari Kft. A Borsodi Műhely
például nyolc csoportot is fogadott. Nagyon fontos szempont
volt, hogy a gyerekek ne a koszos munkát, a rossz munkakörülményeket, hanem inkább a

Molnár Márta, a GYMS Megyei KIK
pályaorientációs munkatársa

fejlődési lehetőséget fedezzék
fel. A megyében egyébként húsz
hiányszakmáról beszélhetünk, a
gépi forgácsoló, a szerszámkészítő, a műanyagfeldolgozó, az
elektronikai technikus épp úgy
a keresett szakmák közé tartozik, mint a szakács, a női szabó,
a kőműves vagy a villanyszerelő.
– Hogyan álltak össze a
csoportok, a diákok önként
jelentkeztek, vagy komplett
osztályokat vittek az üzemekbe?
– Miután nehéz megszervezni,
sem idő, sem pedagógus nincs
elég, ezért gyakran teljes osztályokat kísértünk el az üzemekbe, pedig hatékonyabb, ha csak
azt a tíz srácot visszük el, akik
amúgy is érdeklődnek például a vasas szakmák iránt. A cégek nagyon komolyan veszik
az utánpótlás képzést, nem egy
unalmas imázsﬁlmet mutattak a
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gyerekeknek, hanem az ő nyelvükön próbáltak kedvet csinálni
a szakmákhoz. Az osztályfőnöki
órákon előre elmondtam, hogy
mire számítsanak, és mire ﬁgyeljenek. Természetesen olyan osztályba már el se mentem, ahol a
tanulók 98 százaléka gimnáziumba készül…
– Változik az oktatás, átalakulnak az iskolák, eljut-e ez
az információ a szülőkhöz?
– Nos, ezzel küzdünk a leginkább. Hiába szeretnénk elmenni
szülői értekezletekre, ha már az
iskolák is azzal bajlódnak, hogy
nem járnak el a szülők, nincs rá
igényük. Pedig jó lenne elmondani, hogy az új iskolai rend
szerint az új szakközépiskolákban négy év után OKJ-s oklevelet kapnak, vagy hogy lehetőség
van három év alatt megtanulni
egy szakmát, s utána két év alatt
leérettségizhetnek. Tehát az aggodalom, hogy a szakmunkások
nem tanulhatnak tovább, teljesen felesleges…
– Önök viszont ezt nem
hagyták annyiban, mégis elérték a szülőket. Hogyan?
– Készítettünk egy harminckét oldalas pályaválasztási kiadványt, amit a megyében minden diáknak a kezébe adtunk.
S a november 2-i pályaválasztási kiállításon három szülői értekezletet is tartottunk, ezt meghirdettük a lapokban, az iskolákban, meg ahol lehetett. Meg
is telt a csarnok, mindhárom fórumon telt ház volt. És van még
egy találmányunk, ami nagyon
bevált. Egy proﬁ trénerrel önismereti órákat tartunk az iskolákban. A gyerekeket ugyanis
hiába visszük el üzemlátogatásra, ha még nem tudják, mit akarnak, mihez van képességük. A
tréner elmondja, hogy mérlegeljék miben jók, mert ha például
nincs kézügyességük, akkor hiába jelentkeznek cukrásznak. Erre vevők az iskolák, van, ahová
a tréner már harmadszor megy
vissza, már a hetedikesek és hatodikosok is igénylik.

IT-s területre több nő kellene

Lányok Napja a LEGO gyárban
Jó példák Szabolcs-Szatmár–Bereg megyében

Közmunka helyett szakmát adni
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye iparosodás szempontjából
az ország egyik leghátrányosabb térsége. A pályaválasztó
ﬁatalok előtt nincs példa, mivel a falvak többségében a legnagyobb munkáltató az önkormányzat, és a szülők többsége közmunkás. Bohács József, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs tanácsadója mégis kedvező változásokról tájékoztatott.
Dalia László
– A cégek már maguk kérik,
hogy vigyünk diákcsoportokat
üzemlátogatásra, hátha a hetedikeseknek, nyolcadikosoknak
megtetszik az a szakma, amelyből
éppen nagy a hiány a megyében.
Idén 46 osztályfőnöki órát tartottunk és összesen több mint 2600
diáknak mondtuk el, hogyan érdeklődjenek a környezetükben
az autószerelő, a pék, a villanyszerelő szakmáról. A hivatásáról,
a munkájáról mindenki szívesen
beszél, s talán ennek alapján választanak olyan szakmát, amely
egy életen át biztos megélhetést
jelent – mondta el lapunknak
Bohács József.
– Egy-egy szakma képviselőjét elvittük az iskolákba, a gyerekek kikérdezhették a munkájáról, munkakörülményeiről és a ﬁzetéséről is. Idén negyven üzemlátogatást szerveztünk, a tanulók

Bohács József, az SZSZBMKIK pályaorientációs tanácsadója

tizenhat szakmával ismerkedtek
meg testközelből, többek között a
CNC gépkezelő, az autóvillamossági szerelő, a forgácsoló, a lakatos, a hegesztő és ipari gépész
szakmával.

Ezen kívül tizenhat tanműhelyben is jártak a diákok. A duális
képzés bevezetése óta a szakképző centrumok is keresik a kapcsolatokat a kamarával. Kiváló az
együttműködésünk a Nyíregyházi
Képzési Központtal. Szabolcs megyében is több hiányszakmát jegyeznek, többek között a hegesztő, a gépi forgácsoló, a pék és a
cukrász keresett szakmák. Kezdetben a cégek idegenkedtek a
diákcsoportoktól, ma gyakran ők
kérik a kamarát, hogy szervezzenek látogatásokat számukra.
– Amikor 2013-ban elkezdtük a
munkát, nagy nehezen találtunk
tizenkét céget, amelyek hajlandóak voltak fogadni a húsz fős
diákcsoportokat. Jelenleg sokkal jobb a helyzet – szögezte le
Bohács József. – Például a fehérgyarmati Fipszker Kft. egy fémipari cég, amely elsősorban fémkandallókat gyárt. Kiöregedőben
a szakembergárdájuk, de miután
több csoportot is vittünk hozzájuk, beindíthatták a településen a
fémipari szakot, így lesz utánpótlásuk. A nyíregyházi 4s-2000 Kft.
ugyancsak rájött, hogy a CNC kezelő és lakatos utánpótlásuk érdekében érdemes üzemlátogatáson fogadni a diákokat, s már ötször vittünk hozzájuk két-két csoportot.

A LEGO Csoport azt az ígéretet tette dolgozóinak, hogy
olyan munkahelyet biztosít számukra, ahová élmény bejönni, és ami nem csak biztonságos, hanem kiemelkedő körülményeket és juttatásokat, valamint stabil, átlátható működést biztosít. A cég abban is szeretne az élen járni, hogy
folyamatosan növeli a nők arányát a szervezet különböző
szintjein.
Szabolcsi Zsolt
Annak érdekében, hogy a termeléshez kapcsolódó szakmákat népszerűsítsük a hölgyek
körében, csatlakoztunk a Lányok Napja programsorozathoz. Idén második alkalommal
tartottunk nyílt napot a nyíregyházi LEGO gyárban, amely
során harminc középiskolás
lányt láttunk vendégül. A természettudományok iránt érdeklődő ifjú hölgyek nem csak
a termelést tekinthették meg,
hanem találkozhattak különböző területeken dolgozó munkatársainkkal is, valamint több izgalmas feladat során próbálhatták ki magukat. Női szakértőink
tartottak fórumot, ahol elmesélték saját történeteiket és válaszoltak a lányok kérdéseire a
munka világával kapcsolatban
– mondta el Siket Lóránt, a gyár
kommunikációs felelőse.
Az esemény sikerén felbuzdulva azt tervezzük – tette hozzá –, hogy a közeljövőben kifejezetten az informatika, illetve
az ügyfélszolgálatos területünk
megismertetése céljából szer-

vezünk egy hasonló alkalmat.
Kevesen tudják, hogy Nyíregyházán működik a teljes LEGO
Csoportot kiszolgáló IT szolgáltató központ – és mivel vállalatunk gyorsan növekszik, ennek a központnak is egyre több
munkatársra van szüksége. Szeretnénk, ha a ﬁatal hölgyek betekintést nyernének ennek az
izgalmas, ízig-vérig nemzetközi

területnek az életébe, ami korántsem csak a ﬁúk számára
tartogat izgalmas feladatokat és
remek lehetőségeket.
Abban bízunk, hogy ezek
az alkalmak vonzóvá tesznek
olyan szakmákat, karrierlehetőségeket a lányok számára,
amelyekkel egyébként nem találkoznának, vagy amelyekről
nem lenne elegendő információjuk a pályaválasztáshoz. Mivel
gyárunk folyamatosan bővül,
munkatársaink számát is jelentősen növeljük, a következő két
évben legalább 350 új állás nyílik meg nálunk, mindig szívesen vesszük a hölgyek jelentkezését.

A LEGO folyamatosan növeli a nők arányát
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Borsod megyei tapasztalatok

Szakmavilág Szakmabemutató Napok

Égetően hiányzik az utánpótlás

Veszprémi kedvcsináló programok

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a helyi kamara minden
lehetőséget kihasznál, hogy eljusson az általános iskolákba, s a pályaválasztás előtt álló diákoknak bemutassa,
hogy milyen szakmákat tanulhatnának. Idén minden tankerület vezetőjét személyesen felkeresték, hogy az információátadás gördülékenyebb legyen. Klein Zsuzsa pályaorientációs tanácsadó tapasztalatai szerint az iskolák, a diákok és a szülők is örültek az osztályfőnöki óráknak, üzemlátogatásoknak és szakmai bemutatóknak.

„Melyik szakma művelője dolgozik a következő anyagokkal: spakli, glettvas, teddihenger?/porcelánfestő, tetőfedő,
festő, ács/. Egy ápolónak a szakmai ismereteken túl milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie? /kreativitás, szorgalom, együttérző-képesség, önbizalom/.” Egyebek között
ilyen kérdések szerepelnek azon a speciális totókon, amelyek kitöltésére a Szakmavilág Szakmabemutató Napján
nyílik lehetőség.

Dalia László
– Mennyire éltek az iskolák az üzemlátogatási lehetőségekkel?
– Kedvelik az iskolák, de
szükséges hozzá a személyes
tájékoztatás is. Alapvető segítséget jelent a buszbérlés lehetősége. Mi pedig minden alkalmat
kihasználunk, s már az utazás
közben is foglalkozunk a ﬁatalokkal, ott kezdődik a balesetvédelmi oktatás, a cégismertetés és a szakmák bemutatása.
Egyébként a megye egész területén eleget teszünk a felkéréseknek, pontos, teljes körű
információt adunk a szakmatanulás előnyeiről, tanulószerződésről, hiányszakmákról, hiányszakmás ösztöndíjról.
– Milyen cégeket sikerült
megnyerni az üzemlátogatásra, s azoknak mennyire
fontos az utánpótlás?
– Elsősorban azokat a cégeket kerestük fel, ahol már vannak tanulószerződéses jogviszonyban tanulók, akik korban
közelebb állnak a pályaválasztókhoz és könnyebben tudják
motiválni őket, jobban szót értenek egymással. A gyakorlati
oktató is jobban tudja, mivel lehet „megfogni” a gyerekeket. Az
utánpótlás egyre égetőbb probléma
Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében. Sok szakmában év-

Klein Zsuzsa a BOKIK pályaorientációs
tanácsadója

tizedek óta hiányoznak a ﬁatal,
kezdő szakemberek. A „szakik”
lassan elfogynak a gyártási területekről, a termelésből. Amelyik cég hamarabb kezd tanulókat fogadni, hamarabb megtalálja a megoldást és a maga
számára kineveli a munkaerőt.
Húsz cég fogadott csoportokat,
többek között az Épszer Zrt., a
Heinzler Gépgyártó Kft., a Jabil
Circuit Hungary Kft., a Weinberg’93 Kft., a Takata Safety
Systems Hungary Kft., és a BenRoss Kft.
– A megyében mely szakmák keresettek?
– A jövő tanévtől két kedvező változás lesz a hiányszak-

mák területén: az egyik, hogy
a korábbi évek gyakorlatához
képest a 12 helyett most 20 támogatott szakképesítés lesz.
A másik, hogy most technikusi szakmák is tanulhatók ösztöndíjjal. A keresett szakmák
a megyénkben a gépészeti és a
vegyipari, illetve a kereskedelmi, vendéglátóipari és az egészségügyi szakmák. Hiányszakma
többek között az ács, az épületgépész technikus, a gépi forgácsoló, a hegesztő, az ipari gépész, a kőműves, a vegyipari
technikus, a villanyszerelő, a
női szabó és a mechatronikai
technikus.
– Hátrányos helyzetű térségben könnyebb vagy nehezebb a hiányszakmákra jelentkezőket találni az általános iskolákban?
– Egyértelműen könnyebb. A
tanulószerződéses juttatások, a
hiányszakmás ösztöndíj jelentős segítség nem csak a tanulók, hanem a családjuk számára
is. A duális szakképzés során a
tanuló a szakmáját a termelésben nem csak könyvből sajátítja el. A kamarai tanácsadók
a bemutatókon az interaktivitásra törekszenek. Az érdeklődők megtapasztalhatják egy-egy
szakma szépségét, kipróbálhatnak fogásokat, beszélgethetnek
a szakma kiválóságaival. Hiszszük, hogy jó úton járunk!

Andrássy Antal

A nyertesek kisebb ajándékot
kapnak, de ennél talán lényegesebb, hogy a Veszprém Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara által kezdeményezett rendezvényen hasznos ismereteket szerezhetnek a pálya-, iskola- és
szakmaválasztás előtt álló általános iskolák 7-8 osztályos tanulói. S önmaguk képességeikkel,
készségükkel is szembesülhetnek. Bekapcsolódhatnak a neves
szakemberek gyakorlati bemutatóiba, egyebek közt porcelánt
festhetnek, szimulátoron hegeszthetnek, gépi forgácsolhatnak, tetőt ácsolhatnak, marcipán
rózsákat készíthetnek, csőhálózatot szerelhetnek, részt vehetnek megannyi szakma művelésében – tudtuk meg az ötletgazda
Tungli Zsuzsannától, a kamara
pályaorientációs munkatársától.
A VMKIK védjegyével megrendezett szakmabemutató nap három éve vált rendszeressé, legutóbb Veszprém és Várpalota
adta a helyszínt. A munkaügyi

központtal közösen szervezett
veszprémi pályaválasztási kiállításon a térségből érkezett csaknem hatszáz tanuló több mint
egy tucat szakmáról szerezhetett információkat. November
közepén pedig a várpalotai és a
környékbeli iskolások ismerkedhettek meg tíz szakmával illetve
a szakképzés lehetőségeivel. Korábban Zircen, Tapolcán és viszszatérően Veszprémben a legkiválóbb szakemberek prezentációja segítette a ﬁatalokat pályaválasztási döntésük meghozatalában.
A szakmák képviselői kedvezően fogadták a Szakmavilág
Szakmabemutató Napok kezdeményezést, mert a ﬁatalok ﬁgyelmét számos hiányszakmára is felhívhatták – jegyezte meg
Tungli Zsuzsanna. Veszprém megyében például a hegesztő, az
ács, a gépi forgácsoló, az ápoló
és a szakács számít hiányszakmának. Az iskolák, illetve a tanulók körében is jó visszhangra talált a rendezvény, amely hasznos
– és közben játékos – ismeretekkel gazdagította őket.
A VMKIK minden évben más

A helyi médiumokban (megyei napilap, rádiók, televíziók), a kamara saját lapjában, a honlapon és a
közösségi oldalakon is megjelentették a pályaorientációval kapcsolatos legfrissebb információkat.

Sikeresek az üzemlátogatások

Az ösztöndíjas szakmákra
fókuszálnak elsősorban
Pest megyében is nagy hagyománya van az üzemlátogatásoknak, amelyek megszervezésével 2013 február óta Bott
Katalin pályaorientációs tanácsadó foglalkozik a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál. A szakképzési tanárok tanácsai alapján kereste fel azokat a cégeket, ahol tanulókat foglalkoztatnak. Több mint ötven vállalat fogadta
a diákcsoportokat, s miután főleg azok jelentkeztek, akik
szakmát szeretnének tanulni, sikeresnek értékelték az
üzemlátogatásokat.

Bott Katalin, a PMKIK pályaorientációs tanácsadója

Dalia László
– Tapasztalataim szerint egy
teljes osztályt nincs értelme
üzemlátogatásra vinni, hiszen
nem mindenkit érdekel a szakképzés és az üzemek nem is tudnak egyszerre ekkora létszámot
fogadni - mondta Bott Katalin. –
Nyolc-tizenöt fő közötti csoport
az ideális, s nem a nyolcadik
osztályosokra, hanem a hetedikesekre érdemes koncentrálni,
ők ugyanis még jó eséllyel nem

döntötték el, hol tanulnak tovább. A nyolcadikosok ilyenkor
általában már nemcsak döntöttek, hanem be is adták a jelentkezésüket. Elsősorban az ösztöndíjas szakmákra fókuszáltunk, vagyis a gépi forgácsoló,
hegesztőket, lakatosokat, szerszámkészítőket és asztalosokat
foglalkoztató cégekhez szerveztünk üzemlátogatást – foglalta
össze a pályaorientációs tanácsadó. Hozzátette: az egyeztetéseknél az is szempont volt, hogy
az iskolákhoz öt-tíz perces sétával elérhetőek legyenek az üzemek, bár volt olyan vállalat, amit
a távolság ellenére sem akartak
kihagyni, ezért inkább buszt
rendeltek. A jelentkező diákoknak a tanácsadó az üzemlátogatás előtt osztályfőnöki órán elmondta, hogy mire számítsanak
és bátorította őket, hogy mindenekelőtt jól nézzenek körül,
kérdezzenek a vezetőtől, a szakmunkásoktól, hiszen kivételes
alkalom, amikor a munkakörülményektől a ﬁzetésig mindenre
választ kaphatnak.
– Bár a cégek emberei elsősorban a szakma szépségeiről
beszélnek, azért azt sem titkolják, hogy szombaton vagy vasárnap is dolgozni kell, ha éppen olyan megrendelésük van –
emelte ki Bott Katalin. – A gye-

rekek láthatták azt is, hogy az
asztalos sem csak gyalut és vésőt használ, hanem CNC gépen
is dolgozik. A gépi forgácsoló
vagy éppen a szerszámkészítő
ugyancsak számítógép által vezérelt gépeket használ. S egyúttal azt is hallják, hogy ezek keresett szakmák, biztos helyük,
munkájuk lesz holnapután is.
A gyerekeket mindig elkíséri
egy tanár, többnyire az osztályfőnök, aki utólag visszaigazolja,
hogy mennyire sikeres volt egyegy üzemlátogatás. A legfontosabb tanulság, hogy a diákok
többsége először járt munkahelyen, s ha kiderül, hogy az általa választott szakma esetleg nem
neki való, máshogy képzelte, akkor még módosíthat, jelentkezhet máshova.
– Több csoportot vittünk el
olyan szakmák bemutatására,
amelyek fölöttébb népszerűek,
mint a vendéglátás, vagyis szakács, cukrász, pincér – tájékoztatott Bott Katalin. – Meglepő
volt, hogy bár ezek sokkal jobban ismertek, mint például a fémes szakmák, amelyekkel csak
gyárkapun belül lehet találkozni, mégis hiányosak az ismereteik. Más az, amikor egy étterem
konyháját belülről látják, s kiderül, hogy ott még halat is kell
pucolni… A diák elgondolkodik,
hogy erről álmodott-e, ezt szeretné-e valóban hivatásszerűen
végezni? Az üzemlátogatás után
még időben lehet módosítani a
pályaválasztást. A gimnáziumba
készülőknek is szoktam ajánlani, hiszen nem árt, ha az ismereteik bővülnek, nem felejtik el
az üzemlátogatás tapasztalatait
később sem.

Eddig a legnagyobb érdeklődés a zirci rendezvényt kísérte

Tungli Zsuzsanna pályaorientációs
munkatárs

és más járásban kívánja megrendezni a Szakmavilág Napokat,
a tervnek megfelelően legközelebb Sümeg és Pápa kerül sorra.
A rendezvénysorozat helyszínbiztosítását, a standok felállítását és a diákok utaztatási költségeit teljes egészében a kamara
fedezi. A különböző szakmák bemutatásához szükséges berendezéseket, szerszámokat viszont a
résztvevő szakemberek biztosítják. A szakmabemutató nap korántsem egyetlen eszköze, fóruma a VMKIK pályaorientációs
tevékenységének.
Rendszeresen tájékoztató előadásokat tartanak az oktatási intézményekben. A ﬁatalok számára üzemi
és szakiskolai tanműhely látogatásokat szerveznek. A Szakma
Sztár Fesztiválra évente négyszáz ﬁatalt utaztatnak Budapestre. Elindították a „Szakmára fel!”
többfordulós mesterség- és szakmaismereti vetélkedőt is.
– Ez ugyancsak saját „találmány” – tette hozzá jogos büszkeséggel Tungli Zsuzsanna. A vetélkedő során a tanulók négyfős
csapatai egy régi mesterséget,
vagy jelenkori szakmát a legkülönbözőbb módokon, összetett
projektmunkán keresztül – interjúkkal, szlogenekkel, illusztrációkkal –mutatják be a zsűrinek. A
nagy érdeklődéssel kísért vetélkedőt az idei tanévben már harmadszor rendezik meg.

Diákoknak hirdetett pályázatot a BMKIK

Pályaválasztás: kirajzolódik a jövő?
A pályaválasztás és a pályaorientáció fontossága motiválta az idén is a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamarát
(BMKIK), hogy az általános és a középiskolások részére
pályaválasztási rajz- és fotópályázatot hirdessen. A beérkezett pályamunkák száma minden várakozást felülmúlt –
mondta el lapunknak Novodomszki Orsolya, a BMKIK pályaorientációs tanácsadója.
Bod Péter
Tavaly első alkalommal hirdettek Békés megyében a pályaválasztás fontosságát középpontba állító rajz- és fotópályázatot, és a célkitűzés indokoltságát messzemenően alátámasztotta az akkor beérkezett
háromszáznál több pályamunka. – Az érdeklődés az idén még
ennél is nagyobb volt, és várakozásainkat felülmúlva öszszesen 431 pályamunka érkezett be – részletezte az adatokat
Novodomszki Orsolya, akitől
megtudtuk, hogy az általános
iskolásokat hívták a rajz-, míg
a középiskolásokat a fotópályázaton való megmérettetésre.
Az általános iskolákat két korcsoportra bontották, így az ötödik és hatodikosok kerültek az
egyik, míg a hetedik és nyolcadik osztályosok a másik kategóriába. A magyarországi gazdasági kamarák három éve látnak el
pályaorientációs feladatokat, a
szakképzési rendszer átalakításával összefüggő munkáik ennél hosszabb időre tekintenek
vissza.

A beérkezett és előzsűrizésen átesett pályamunkák döntő
többsége a rajzpályázatra érkezett – tudtuk meg Novodomszki
Orsolyától, aki mindehhez hozzátette: a sikerben bizonyára
nagy szerepet játszott az a tény,
hogy díjazzák a diákokat segítő tanárok munkáját. Objektív
szempontrendszer alapján ítélik meg a pedagógusok munkáját, mert egyszerre veszik munkájuknál számításba, hogy diákjaik hány darab pályamunkát
küldtek be, s ez a szám hogyan
aránylik iskolájuk tanulói létszámához. Ezek mellett nagyon
fontos tényező, hogy milyen helyezést érnek el a diákok. Korántsem mellékes, hogy a beérkezett pályamunkák színvonala
egyenletesen magas, ami nem
könnyíti meg a bírálók dolgát,
de emiatt most aligha bánkódik
bárki is.
A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a most második alkalommal meghirdetett
pályázatával egyszerre kívánja
segíteni a diákok pályaválasztását, az általános és középiskolák pályaorientációs feladatait és munkáit. Nem az oktatási
intézmények hibája, hogy a kel-

leténél kevesebb szó esik az iskolákban a pályaválasztásról, és
annak a fontosságáról – jelezte a
kamarai szakember, aki szerint
a hazai gazdasági kamarák a maguk eszközeivel szeretnék segíteni az iskolákat és ezen keresztül a tanulókat, hogy ebben a
kérdésben alaposabb tájékozódást követően a lehető legjobb
döntéseket hozzák meg. A távlati cél nem is lehet más, mint a
hazai szakképzési rendszer megfelelő utánpótlásának biztosítása, amelynek egyenes következménye lehet a megfelelő ﬁatal szakember gárda kinevelése.
Mind-mind azt szolgálja, hogy
elősegítsük a gazdasági növekedést, és a humánerőforrás oldaláról biztosítsuk az ehhez szükséges feltételeket – fogalmazott
Novodomszki Orsolya. Nyilvánvaló módon a mostani rajz- és
fotópályázatban is érvényesülnek ezek a szándékok – tette
hozzá –, az mégis kétségtelen,
hogy a korszerű magyarországi
szakképzés kialakításában nem
lebecsülendő szerepet játszanak
az ilyen és ehhez hasonló újszerű kezdeményezések.
Békéscsabán a nemrégiben
átadott CsabaParkban november 5-én és 6-án pályaválasztási vásárt rendeztek – az idei már
a huszadik alkalom – amelynek
egyik kiállítója a harmincöt középiskola, több főiskola és egyetem valamint cégek mellett a
Békés Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara volt.
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Harminc nagykövet segíti a munkát

Szakma Sztár 2016-ban is

Duális képzéssel a munka világában Sürgető trendváltozás a nőkért
Minden évben fontos kamarai feladat a végzős általános iskolások segítése. Idén sincs másképp, számos újdonság és
program várja a pályaválasztókat – közölte Szilágyi János, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) oktatási és képzési igazgatója.
Kocsi Margit

A területi kamaráknál felkészült pályaorientációs tanácsadókhoz fordulhatnak az érdeklődő diákok a szakmaválasztásban, a duális képzés előnyeinek megismerésében. A
tanév során felméréseket készítenek, üzemlátogatásokat,
nyáron szakmatáborokat szerveznek, népszerűsítik a tanulószerződéseket, ezek révén a
hiányszakmákat is, amelyeknél akár havi 50-60 ezer forint
támogatáshoz is juthatnak a
szakiskolai tanulók. Az is látható, hogy az oktatási intézmények között egyre erősödik
a verseny a diákokért. Demográﬁai okokból ugyanis a szakiskolákban nagyobb mértékben csökkent a tanulói létszám,
mint a középiskolákban. Jó hír
viszont, hogy jövő szeptembertől minden iskolatípusban lehet
érettségit szerezni.
Az is örvendetes, hogy egyre több gazdálkodó szervezet vállal gyakorlati képzést,
amivel tovább erősödik a duális oktatás. Ennek eredménye,
hogy látványosan javult a képzésben közreműködő iskolák,
gyakorlati képzőhelyek, tanulók és szüleik együttműködése
– állapította meg az MKIK igazgatója. Szilágyi János emlékeztetett arra, hogy a szakképzési
törvény 2015. július 1-jétől hatályos módosítása értelmében a
tanulók gyakorlati képzéséről a
szakiskola csak akkor gondoskodhat, ha a kamara nem tudja gazdálkodónál tanulószerző-

déssel elhelyezni őket. Ez azt
jelenti, hogy kizárólag a gazdaság által biztosított összes gyakorlati hely betöltése után, kamarai igazolással lehet a tanműhelyekben maradni. A kamarai
garanciavállalás is azt szolgálja,
hogy 2018-ra a szakiskolai tanulók 70 százalékát vállalatoknál
helyezzék el gyakorlatra. Jelenleg a 80 ezer szakiskolai tanuló közül 41 ezernek van tanulószerződése, ezt a számot 2018ra 56 ezerre kell felvinni – hangsúlyozta az MKIK igazgatója.
Nagyra értékelte, hogy az oktatási intézményekben működő
szakképző centrumok megértették: nem mindegy, mennyi diák tud élni a vállalati gyakorlati
képzés lehetőségével. Az MKIK
a területi kamarákkal együttműködve adja ki az igazolást
arról, hogy ki maradhat az iskolai tanműhelyekben, és minden tanulóval személyre szólóan alakítják ki a gyakorlati képzés formáját és menetét. Ahhoz,
hogy megfelelő tanulók kerüljenek vállalati gyakorlatra, a tapasztalatok szerint jó mérőeszköz a szintvizsga, ugyanakkor
a tanulók kihelyezésével még
összhangba kell hozni a vállalati kapacitásokat.
A tanulószerződések, a kamarai garanciavállalás mellett
a szakképzés népszerűsítésének mind hatékonyabb eszközét jelentik a szakmai versenyek. Szilágyi János elmondta,
hogy 2016. április 18-20. között
ismét megszervezik a Szakma
Sztár Fesztivált, ami egyben
EuroSkills és WorldSkills válogató is lesz. A szakmák európai
és világbajnokságán elért sike-

A Nők a Tudományban Egyesület a pályaorientáció egy
speciális szegmensével foglalkozik, célja, hogy a ﬁatal lányoknak megmutassa: a tudomány és a technika világa is
lehet izgalmas, vonzó és hasznos. Fontos, hogy ne rossz
társadalmi beidegződések és sztereotípiák, hanem kézzelfogható tapasztalat alapján induljanak el a felsőoktatásba
– hangsúlyozta Szigeti Fanni, a Nők a Tudományban Egyesület (NaTe) ügyvezetője.
Losonczi Lívia

Szilágyi János, az MKIK oktatási és
képzési igazgatója

rek is azt bizonyítják, hogy nagy
átalakulás megy végbe a magyarországi szakképzésben. Jövő tavasszal, már a 2018-as budapesti EuroSkills-re készülve
összesen negyven szakmában
tartanak szakma kiváló tanulója és országos szakmai tanulmányi versenyt, várhatóan hat
ezer résztvevővel. Ez rekord
lesz az ilyen rendezvények sorában. Ugyancsak újdonság, hogy
a négy informatikai szakma is
bekerül a Szakma Sztár Fesztiválra, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium döntése értelmében.
Először minden területi kamara
helyi versenyt rendez, utána következik a középdöntő, majd a
döntő. A Szakma Sztár Fesztiválon egyidejűleg minden szakmában tartanak bemutatókat,
foglalkoztató szigeteket működtetnek és tárlatvezetést is
biztosítanak. Vidékről tízezer,
Budapestről ötezer végzős általános iskolást várnak a rendezvényre. A tavaszi Szakma Sztár
Fesztivál az MKIK tervei szerint
már a 2018-as EuroSkills első
főpróbája is lesz.

Egy nap az Alcoánál

– Mióta működik az egyesület?
– 2008-ban alapította tíz kutató: eleinte elsősorban azokkal a
nőkkel foglalkoztunk, akik már
a kutató pályán voltak. Azt láttuk ugyanis – és ezt a nemzetközi statisztikák is megerősítik – hogy borzasztó kevés a nő
a természettudományos szférában, és ha el is jutnak valamilyen
szintig, egy idő után nem tudnak
előrejutni. Az ő munkájukat kívántuk támogatni. Ez nem női
kérdés, hanem gazdasági: minél heterogénebb egy szervezet,
annál produktívabb, annál több
az innováció. Az egyesületnek
egyébként ma már több száz önkéntes tagja van, köztük olyan
férﬁak és nők az ipari szférából,
a kutatóintézetektől, az egyetemi körökből, akik fontosnak találják a céljainkat. Az évek során
folyamatosan ﬁgyeltük az európai trendeket és elmozdultunk a
ﬁatalabb korosztály felé, hiszen
már ott el kell kezdeni a munkát.
– Hogyan tudják a ﬁatal lányok érdeklődését felkelteni?
– A pályaorientációs tevékenységünket négy éve a „Lányok Napjával” kezdtük. Azóta
4500 lányt vonzott be az akció.
A program amerikai eredetű, az
utóbbi években azonban egyre több európai ország rendezi
meg, mint pályaválasztási programot. Németországban 2001
óta 1,5 millió, Hollandiában 2006
óta 9,5 ezer lány kapcsolódott
már be. A Lányok Napja ingyenes, interaktív program. Weboldalunkon (www.lanyoknapja.

hu) különböző programok között lehet válogatni. Igyekszünk
az ajánlatokat mindig nagyon
színesen, a 9-11. osztályosok érdeklődésének megfelelően megfogalmazni. A lányok egy egész
napot tölthetnek a kiválasztott
cégeknél, kutatóintézetekben,
vagy egyetemeken, amelyek
munkatársai szintén nagyon felkészülnek ezekre az alkalmakra.
Igyekeznek bemutatni, hogy miért is jó egy IT cégnél, vagy intézetben dolgozni, milyen előnyei
vannak a műszaki, informatikai
pályáknak, milyen lehetőségek
várnak a nőkre ezeken a területeken. Beleláthatnak a munkafolyamatokba, megismerkedhetnek sikeres, inspiráló személyiségekkel. Az a lényeg, hogy valami képet nyerjenek, mert tapasztalataink szerint nincsenek tisztában azzal, hogy milyen munkakörök vannak. Az akció célkitűzése hosszabb távon, hogy elősegítse a karrierválasztás jelen
trendjének változását, hogy ezáltal a lányok új foglakozási területeket hódítsanak meg.
– A szülők, vagy az iskola nem tud segíteni? Hiszen
mást sem hallani, mint hogy
milyen hiány van mérnökökből, informatikusokból, műszaki emberekből.
– Mi úgy látjuk, hogy sem a
szülőknek, és gyakran sajnos az
iskoláknak sincs elég információjuk. Ezért külön rendezvényeink vannak a pedagógusok számára, akik jelzik is, hogy szükségük van ilyen típusú tájékoztatásra. A „Tanárok a lányokért”
program kicsit hasonló a Lányok Napjához: elvisszük őket
cégekhez, egyetemekre, kutatóintézetekbe, hogy lássák, mit lehet kezdeni manapság a termé-

szettudományos diplomákkal,
és az ott szerzett tapasztalatokat
átemeljék az oktatás hétköznapjaiba is.
– Említette, hogy a még ﬁatalabbak számára is szerveznek programokat. Mire gondoljunk?
– A Lányok Napja inkább a
gimnazistáknak szól, de néha
ilyenkor már késő. Még ﬁatalabb korban kell megismertetni
a gyerekekkel a lehetőségeket,
hogy mire középiskolába kerülnek, legyen valamilyen képük a
különböző pályákról. Ezt a célt
szolgálja az „Apa-Lánya Nap”.
Ennek során a lányok látogatást
tehetnek édesapjuk munkahelyén: a szülők bemutathatják a
munkájukat, a lányok pedig testközeli ismereteket szerezhetnek
például az informatika világából,
a számítógépes játékokon, vagy
az okostelefon használatán túl
is.
– Vannak-e már eredményeik?
– 2012-ben kezdtük, köztük
a 9. osztályosokkal, akik majd
most kerülnek a felsőoktatásba, úgyhogy most lesz egy komolyabb kutatásunk. Azt kívánjuk
végig követni, hogy mi történt
velük ez alatt a három év alatt. A
Lányok Napján minden program
után készítünk kérdőíves felméréseket, és látszik, hogy az ilyen
jellegű színes, újszerű programra, ami nem az iskola falai között történik, nagyon nyitottak,
és ezzel lehet őket igazán megfogni. Ezeket népszerűsítik a
nagyköveti hálózatunk tagjai is,
akik valamennyien középiskolások. Úgy vettük észre, hogy a
tizenéves korosztályt elég nehéz
elérni, de ha valamit egy hasonló korútól hallanak, az mindennél hatékonyabb. Így a partnerekkel való szoros együttműködés mellett, a Lányok Napja sikerében fontos szerepet tölt be
a NaTE Nagyköveti Hálózata is,
amelynek tagszáma 2015. január
óta folyamatosan bővül, jelenleg
harminc középiskolás lány alkotja.

Hasznosak a helyszíni tapasztalatok
A Lányok Napja a pécsi Hauniban
Az Alcoa-Köfém Kft. is csatlakozott a Lányok Napja mozgalomhoz és fogadott egy diáklányokból álló csoportot. Cégen
belül a program célját úgy határozták meg, hogy a technológia, a mérnöki munka egy munkanapba sűrített bemutatásával megpróbálnak kedvet csinálni a műszaki, mérnöki
pályákhoz.
Dalia László

A programban résztvevő lányok egy napra szinte részévé válhattak az Alcoa-nak, mivel szinte „árnyékként” követték egy-egy munkatársunk napi munkáját. Elkísérték őket
a gyárba, a megbeszélésekre,
találkoztak a többi kollégával és megismerkedtek a munkakörnyezettel – mondta el
Meretei Dávid, az Alcoa-Köfém
Kft. Keréktermék üzletágának
HR Business Partnere. – A látogatás során a ﬁatalok jó példákkal, követendő és inspiráló
mintákkal találkozhattak. Alkalom nyílt kötetlen beszélgetésekre is, így első kézből kaphattak információkat arról, mit
is csinálnak „valójában” a munkatársak a különböző pozíciókban. A programban huszonkét
diák vett részt.
Melyik üzemet, milyen
technológiákat mutattak be
a lányoknak?
– Az Alcoa-Köfém Kft.-nél
több üzemet is megnézhettek.
Ezek közül az Alcoa Keréktermék üzletágánál a teljes termelési folyamattal megismerkedhettek. A nálunk töltött idő
alatt a munkatársaink követésén túl, egy teljes gyárlátogatást is szerveztünk számukra,
ahol követhették, hogyan lesz
egy alumíniumtömbből pré-

Meretei Dávid, az Alcoa-Köfém Kft.
Keréktermék üzletágának HR üzleti
partnere

mium minőségű tehergépjármű keréktárcsa. A termelés
bemutatása mellett természetesen az irodai környezetbe is
betekintést kaptak. Hasonló
programra került sor a Hengermű gyáregységnél, a Központi
Szolgáltatásoknál és az Osztott
Szolgáltatási Központban is.
– Mire voltak kíváncsiak?
– Elsősorban az érdekelte
őket, mi kell ahhoz, hogy mérnöki vagy pénzügyi pozícióban dolgozhassanak. Hogy milyen egyetemen vagy főiskolán
és milyen szakon érdemes továbbtanulniuk, milyen fakultációt ajánlott ehhez a közép-

iskolában választaniuk, vagy
milyen szakmai számítógépes
programokhoz kell érteniük, ha
ezt a karriert szeretnék.
– Az Alcoa Wheel Productsnál ma milyen arányban dolgoznak nők?
– Minden üzletágunknál és
szervezeti egységünknél más
és más a nők aránya. A Keréktermék üzletág női munkavállalóinak aránya megközelíti a
harminc százalékot a szellemi munkakörben dolgozók között. Fizikai munkakörökben
ezt az arányt nem mérjük.
– Kaptak-e visszajelzést,
hogy tanulságos, érdekes
volt-e a „rendhagyó” üzemlátogatás?
– Nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk. Elsősorban
azért találták nagyon érdekesnek és rendhagyónak a programot, főként az üzemlátogatást, mert láthatták, hogy az iskolai elméleti tananyag, például a kémia és a matek hogyan
hasznosítható a mérnöki munka során és miért lehet hosszú
távon is érdekes a mérnöki pálya. Ezen kívül azt is értékelték, hogy személyes kapcsolatba kerülhettek olyan foglalkozású emberekkel, akikkel a
hétköznapokban nem találkoznak, mert például a szüleik humán területen dolgoznak. Tetszett nekik a barátságos légkör és az, hogy választ kaptak
a kérdéseikre. A visszajelzések
megerősítették, hogy ennek a
programnak helye van a középiskolások életében. Szeretnénk
hosszú távon folytatni és a lehető legtöbb ﬁatalnak segítséget nyújtani a pályaválasztásában.

Lányokat is várnak a gépiparban
A berendezés- és gépgyártás területén működő pécsi székhelyű Hauni Hungaria Kft. évek óta szervez ﬁatalok számára gyárlátogatásokat és nyílt napokat, valamint a Lányok Napját. A csaknem ezer, magasan képzett dolgozót
foglalkoztató cég ezeken a programokon keresztül kívánja
megismertetni a pályaválasztás előtt álló diákokkal a hiányszakmának minősített gépipari szakmákat és nem titkolt céllal biztosítani a munkavállalói utánpótlást.

Kis Tünde
A gépipari életpálya nem csak
a ﬁúk számára jelenthet lehetőséget, ezért rendezték meg a Lányok Napját is. Mint Salamonné
Maráczi Erika képzési vezető elmondta, a Lányok Napja célja,
hogy felkeltse a középiskolás,
érettségi előtt álló lányok érdeklődését a műszaki, természettudományi és informatikai szakterületek iránt, kibővítse pályaválasztási terveiket a hagyományosan női foglalkozásoktól a
mérnöki és a jövő-orientált szakmák felé. A lányok érdeklődésének felkeltése a gépipar iránt az
évente megrendezett nyílt nap
célja is, ahol Hauni Totót, játékos logikai feladatokat oldhatnak meg a látogatók, de a program része gyár- és tanműhely látogatás, valamint érdeklődési és
ügyességi tesztek kitöltése is.
– A rendezvény felhívja a vállalatok ﬁgyelmét a lányokra,
mint potenciális jól képzett munkaerőre, és talán tudatosítja a
szülőkben és a közvéleményben,
hogy a hagyományosan „férﬁ”

szakmákban is egyre nő az igény
a lányok iránt – foglalja össze a
program egyik fő üzenetét a képzési vezető.
– Meg lehet-e szerettetni a
lányokkal a műszaki pályákat
egy rendezvénnyel?
– Ha megszerettetni nem is
lehet ennyi idő alatt a szakmákat, de legalább be lehet mutatni, hogy vannak „lányok”, akik

jól boldogulnak a „férﬁas” területeken is. Ugyan jelenleg nincs
lány tanulónk itt, a Hauni Hungáriánál, de volt már, gépi forgácsoló szakmában. A nyári gyakorlaton rendszeresen előfordulnak nálunk lányok is, logisztika és gépgyártástechnológia
területen és elmondható, hogy
munkatársaink között viszonylag sok a műszaki ismeretekkel bíró, illetve ilyen területen
dolgozó hölgy. Én magam is gépészmérnök vagyok. Nagyon
jó kapcsolatot ápolunk a Pécsi
Tudományegyetemmel, ebben
az évben is volt gépészmérnök
és villamosmérnök lány hallgatónk. Reményeink szerint egyszer majd kollégáink körében
üdvözölhetjük őket.

A lányok érdeklődésének felkeltése a gépipar iránt
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Továbbra is fontos szerepben az MFKB

Szakma Sztár Fesztivál – SZKTV – OSZTV

A szakmaszerkezeti döntést
végül a kormány hozza meg

A jó szakma felér egy diplomával

A megyei fejlesztési és képzési bizottságok (MFKB) 2012ben kezdték meg működésüket és idén harmadik alkalommal tettek javaslatot az egyes megyék szakképzési irányaira és beiskolázási arányaira már a 2016/2017-es tanévre
vonatkozóan. Ez a javaslat a kiindulópontja a szakmaszerkezeti döntést tartalmazó kormányrendeletnek (297/2015
(X.13.) Korm. rendelet).

Köpeczi-Bócz Attila
A javaslattétel célja, hogy az
állami forrásokat felhasználó
szakképzésben olyan szakképesítések oktatására kerüljön
sor, amelyekhez kapcsolódóan
valódi munkakínálat várható,
a végzett szakmunkások pedig
valódi munkaerő-piaci keresletet kielégítő szakképesítésekkel rendelkezzenek. Azokban
a szakképesítésekben, amelyekben a munkaerő-piaci kereslet nem határozható meg,
az érintett szakképesítésért felelős minisztérium jogosult javaslatot tenni. Ilyenek például a művészeti vagy rendészeti
szakképesítések.
A szakképzési törvényben
meghatározottak szerint a bizottságok három kategóriába sorolva tettek javaslatot az
egyes szakképesítésekre és
szakközépiskolai ágazatokra.
Az első kategóriába a korlátozás nélkül beiskolázható támogatott szakképesítések kerültek. Ezekben költségvetési
hozzájárulásra a képző intézmények (illetve azok fenntartói) valamennyi beiskolázott
tanuló után, korlátozás nélkül
jogosultak. A második kategóriába a korlátozottan támogatott
szakképesítések
kerültek. Ez azt jelenti, hogy
költségvetési hozzájárulásra
a szakmaszerkezeti rendeletben meghatározott keretszámok alapján jogosultak az intézmények fenntartói. Az ily
módon beiskolázásra feljogosított fenntartókat a kormány
szintén a rendeletben jelöli ki,
többnyire az állami fenntartású intézmények preferálásával. A harmadik kategóriába a
nem támogatott szakképesítések kerültek, ezekben költségvetési hozzájárulásra egyetlen képző intézmény sem jogosult.
A bizottságok (és a jogszabályban meghatározott esetekben a minisztériumok) javaslattételét követően az államigazgatás rendszerében folyta-

tódott a kormányzati döntés
előkészítése, melynek során
az MFKB-k által javasolt keretszámok ismeretében, a nem
állami fenntartók jelezhették
a beiskolázással kapcsolatos
vállalásaikat. Ez azonban nem
jelenti azt, hogy ennek megfelelő tartalmú döntés születik,
hiszen a szakképzési törvény
szerint a keretszámok elosztására (és a bizottságok által javasolt keretszám változtatására is) az állami intézményfenntartó jogosult javaslatot tenni.
A szakmaszerkezeti döntést
végül a kormány hozza meg,
melyet társadalmi egyeztetést
követően, rendelet formájában
tesz közzé.
Miután a bizottsági javaslatok megyénként születnek az
eltérő gazdasági, társadalmi
és képzési szerkezet, a fejlesztési prioritások nem teszik lehetővé a megyénkénti javaslatok egymással történő öszszehasonlítását. Ha azonban
a tartalmukat az előző évivel
vetjük össze, jól látható, hogy
az MFKB-k tudatosan és átgondoltan tesznek javaslatot,
felfedezhető a folytonosság az
egyes kategóriákba történő besorolásoknál és a keretszámok
meghatározásánál egyaránt. A
korlátozás nélkül beiskolázható szakképesítések száma
2015. évben megyénként átlagosan 38, míg tavaly 43 volt. A
korlátozottan támogatott illetve a nem támogatott szakképesítések esetében is hasonló helyzet ﬁgyelhető meg. Megyénként átlagosan 114 szakképesítés esetén javasoltak
létszámkorlátot az MFKB-k
(ez 2014-ben 112 volt), míg a
nem támogatott szakképesítések átlagos száma 96 (ez 2014ben 93 volt).
A 2012-ig működő RFKB-k
esetében is látható volt ez a
következetesség, a megyei
rendszerre történő áttérés
azonban ezt tovább erősítette,
s ez a szakképzés hatékonyságának pozitív irányú elmozdulását eredményezte. A gazdaság igényeihez jobban igazodó
szakképzési rendszer, a duális

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a 2007/2008-as tanévtől szervezi és rendezi az országos szakmai versenyeket.
Kezdetben ez a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt jelentetszakképzés erősödése, a ﬁata- te, később az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyekkel
lok elhelyezkedési adataiban egészült ki a szakmai versenyek palettája. A szakmai veris tetten érhető.
senyek országos döntői a Szakma Sztár Fesztivál keretéA kamara által az MFKB-k ben zajlanak.
munkájának támogatása érdekében minden évben elvégzett „Szakiskola” kutatás adasi életpálya népszerűsítéséhez.
Kalmár Zsolt
tai alapján az látszik, hogy az
A cél a szakképzett munkaerő
elmúlt hét év során 20 százautánpótlásának
biztosítása,
lékkal nőtt azoknak a szakami létkérdés a magyar gazdamát szerzett ﬁataloknak az
A szakmai versenyek meg- ság egyik húzóágazatának száaránya, akik elhelyezkedtek rendezésének alapvető célja, mító infokommunikációs szeka munkaerőpiacon. Ezt a nö- hogy bemutassuk a szakmák tor számára.
vekedést azonban úgy kell „szépségeit”, és vonzóvá tegyük
Sikeres szakképzés nem
szemlélni, hogy 2013-tól a ku- a kétkezi munkát az érdeklődő képzelhető el a gazdaság aktív
tatásba bekerültek olyan ﬁatal általános iskolások számára, részvétele nélkül.
szakmunkások is, akiket már ezzel segítve a pályaválasztáA Magyar Kereskedelmi és
titenkilenc hónappal a végzé- sukat. Másrészt a szakképző in- Iparkamara szakképzési szesük után kérdeztek meg (ezt tézmények diákjai lehetőséget repvállalásában nagy hangmegelőzően kilenc hónappal kapnak a versenyzésre, tudá- súlyt fektet a gyakorlatoriena végzés után történt a kérde- suk összemérésére. Ugyanak- tált, gazdaság közeli szakképzés). Az elmúlt három évben kor a rendezvények felhívják a zési rendszer kialakítására, a
növekedett a legdinamikusab- látogatók ﬁgyelmét a gyakorlat szakképzés vonzerejének a nöban az elhelyezkedettek ará- orientált szakképesítésekre is. velésére és a munka világába
nya, hiszen 2013 és 2015 között
A Nemzetgazdasági Miniszté- történő átmenet erősítésére.
16 százalékos a növekedés.
rium (NGM) a Magyar KereskeA Magyar Kereskedelmi és
A kutatásból az is kiderül, delmi és Iparkamarával (MKIK) Iparkamara továbbra sem kér
hogy a kérdezés időpontjában közösen 2016-ban az MKIK-nak nevezési díjat a tanulók után.
foglalkoztatott válaszadók 57 gondozásra átadott szakképeszázaléka a szakképesítés meg- sítések közül harminchat szakA versenyeken
szerzését követően egy hónap- mában, a nappali tagozaton
nál rövidebb idő alatt tudott végzős tanulók számára kilena
következő
szakmák
elhelyezkedni. Ez az adat is cedik alkalommal rendezi meg
végzős tanulói
megerősíti, hogy a szakképzett a Szakma Kiváló Tanulója Vermunkaerő iránt kereslet mutat- senyt (SZKTV) és az Országos
vesznek részt:
kozik a munkaerő-piacon, ami Szakmai Tanulmányi Versenyt
megerősíti a gazdaság igénye- (OSZTV.
Ács, asztalos, asztalosipari szeAz országos döntőre 2016.
ihez igazodó szakmaszerkezet
kialakításának szükségességét. április 18-20-a között a Hungexrelő, bőrdíszműves, cukrász, elÉrdemes azt is megvizsgálni, po F és G pavilonjában (több
adó, épület- és szerkezetlakatos,
hogy a saját szakmájukban el- mint tizenháromezer négyzetférfiszabó, festő, mázoló és tahelyezkedő ﬁatal szakmunká- méteren) kerül sor.
pétázó, fodrász, gépi forgácsoló,
2016-ban megújul az informasok (2013-ig a végzést követőhegesztő, hűtő- és légtechnikai
en kilenc hónappal felvett ada- tikai Országos Szakmai Tanulrendszerszerelő, ipari gépész,
tok, míg 2013-tól a végzést kö- mányi Verseny: az NGM szakkárpitos, kozmetikus, kőműves
vetően tizenkilenc hónappal képesítések mellett az informaés hidegburkoló, központifűtésfelvett adatok) aránya hogyan tikai szakképesítések is helyet
és gázhálózat-rendszerszerelő,
alakul, miként változott az el- kapnak a Szakma Sztár Fesztinői szabó, pincér, szakács, számúlt hét év során. A kutatás válon.
razépítő, szerszámkészítő, vilAz informatikai szakmák taadatai azt mutatják, hogy 2009
lanyszerelő, víz-, csatorna- és
és 2015 között 14,5 százalékkal nulói a 2015/16-os tanévtől
közmű-rendszerszerelő, autonövekedett az elhelyezkedő ﬁ- kezdve a Hungexpo területén
atalok között azoknak az ará- megújult környezetben mérmatikai technikus, elektronikai
nya, akik a szakiskolában meg- hetik össze tudásukat. Az intechnikus, épületgépész techszerzett szakmájukban helyez- formatikai szakképzésért felenikus, erősáramú elektrotechlős Nemzeti Fejlesztési Miniszkedtek el.
nikus, faipari technikus, gépLátszik tehát, hogy a gazda- térium megállapodást írt alá a
gyártástechnológiai technikus,
sági igényekre ﬁgyelemmel ki- Magyar Kereskedelmi és Iparkereskedő, logisztikai ügyintéalakított szakképzési szerke- kamarával annak érdekében,
ző, magasépítő technikus, mezet alkalmas a szakképzés ha- hogy a jövőben közös szakérchatronikai technikus, ventékonyságának növelésére, és telemmel garantálják a verseny
dég látásszervező-vendéglős,
ebben fontos és elengedhe- nemzetközi színvonalú megCAD-CAM informatikus, infortetlen a megyei fejlesztési és valósítását. Az országos nyilmatikai rendszergazda, infoképzési bizottságok szerepe, vánosság biztosítása, az inforkommunikációs hálózatépítő és
hiszen ezek a testületek képe- matikai szakmák népszerűsítések a területi sajátosságok és a se a tanulók körében, illetve a
üzemeltető, szoftverfejlesztő.
szakmai szempontok egyidejű frissen felfedezett tehetségek
értékelésére, ﬁgyelembevéte- gondozása tudatosítja a szaklére és javaslataikban történő terület növekvő jelentőségét
A szakmai tanulmányi verés hozzájárul az informatiku- senyek központi elődöntőből,
megjelentetésére.

válogatóból és döntőből állnak.
A 2016. évi szakmai versenyre jelentkezni a www.
szakmasztar.hu honlapon megjelenő jelentkezési felületen a
versenyfelhívás alapján lehet.
Az MKIK 2016 januárjában a
területi kamarák közreműködésével biztosítja valamennyi
megyeszékhelyen az írásbeli
elődöntők lebonyolítását.
Az MKIK az előírt szintet teljesítők számára a versenyzők
valamennyi versenyrészen elért teljesítménye alapján igazolást ad ki, amelyet a szakmai
vizsgánál beszámítanak. Azokban a szakképesítésekben,
amelyekben nem a meghirdetett rendelet szerint indultak a
képzések, a végző évfolyamos
tanulók is részt vehetnek a versenyen, azonban a versenyszabályzat szerinti feladatokat
kellett megoldaniuk. Ebben az
esetben a versenyen elért eredmények beszámítása a szakmai
vizsgába nem automatikusan
történik.
Nagyon fontos az iskolák felelőssége, hogy a versenyzőket
szakmailag és mentálisan (főleg a döntőre gondolva) is kellően felkészítsék a szakmai tanulmányi versenyekre.
A döntőn a gyakorlati versenymunkák
elkészítésének
folyamatát – a Hungexpo Budapesti Vásárközpontja területén – a látogató közönség ﬁgyelemmel kísérheti. Ez alól csak
néhány olyan gépigényes vagy
balesetveszélyes szakképesítés a kivétel, amelynek döntőit
a nyilvánosság előtt igen nagy
anyagi ráfordítással lehetne
megvalósítani. Ezek döntőit a
Szakma Sztár Fesztivált megelőzően egy-egy szakképző intézményben tartjuk, és az ott
elkészült „verseny remeket” kiállítjuk az Expo területén.
A rendezvény látogatása ingyenes, mindenkit szeretettel
várunk 2016. április 18-án és
19-én.
A szakmánkénti 1-3. helyezett érmet, valamint a gyakorlati felkészítő tanárával együtt
oklevelet kap. Az országos
döntő valamennyi résztvevője számára emléklapot állítunk
ki, emellett a támogatók díjakkal, különdíjakkal ismerik el a
versenyzők teljesítményét.

Jelentkezz
a 2016. évi
országos tanulmányi
versenyekre!

Pályaválasztási kiállítás Szegeden

Színpadon a szakképzés – mindent ki lehet próbálni
Testközelből ismerkedhetett meg több mint nyolcszáz
Csongrád megyei általános iskolás diák a különböző szakmákkal. Többségükről soha életükben nem hallottak – de ez
nem az ő hibájuk.
Garai Szakács László

Mechatronika, robotika. Ezzel a két kifejezéssel még a felnőttek jelentős része sem találkozott, nemhogy a gyerekek, akiknek Szegeden a SzentGyörgyi Albert Agórában mutatták meg október 15-én a nem
is oly távoli jövő csúcsszakmáit. A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakmák az Agóra Színpadán című
rendezvényének az volt a célja,
hogy a lehetőségekhez képest
megkönnyítse a pályaválasztás
előtt álló diákok döntését.
Mindent ki lehetett próbálni, meg lehetett fogdosni, be lehetett kapcsolni. Talán éppen

ezért lett még bonyolultabb a
helyzet: annyi izgalmas élethelyzettel találkoztak a hetedikesek, nyolcadikosok, hogy
nem lennénk meglepve, ha mindent akarnának tanulni... Minden standon, asztalon kipróbálható eszközök és látványos bemutatók sokasága várta a tanulókat – a megyei cégek mellett
a megye szakképző intézményeinek egy része is megjelent
az Agórában, ahol elsősorban a
hiányszakmákból kaptak ízelítőt a ﬁatalok. Az interaktív foglalkozásokon szimulátorok segítségével ki lehetett próbálni
például a hegesztést, vagy a targoncavezetést, sőt, automatizált gyártósorokat, robotokat is
lehetett látni. Nagy sikerük volt
az Agóra Gogol utcai parkolójá-

ban felállított szimulátoroknak,
az emelőkosaras teherautó és a
rendőrség bűnügyi technikai
állomása is „telt házzal ment”
egész nap. A cukrászok, pékek
helyben sült süteményei, pogácsái percek alatt elfogytak. A
szervezők mindemellett szakmatörténeti kiállítással és pályaválasztási tanácsadással is
készültek.
– A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának ez
az egyik legfontosabb pályaválasztási rendezvénye – hangsúlyozta Horváth Gábor, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara képzési igazgatója. Ezen kívül is számos helyen
és módon hívjuk fel a hetedikes és nyolcadikos diákok ﬁgyelmét a pályaválasztás fontosságára. Rendszeresen járunk a pedagógiai szakszolgálat munkatársaival közösen az
iskolákba, ahol különböző pályaorientációs interaktív fog-

lalkozásokat szervezünk nekik, de segítünk az intézményeknek, az osztályfőnököknek abban is, hogy üzemlátogatásokat szervezünk a számukra. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy valóban kipróbálhassák a szakmákat a diákok, ne
csak szórólapokról tájékozódjanak, hogy milyen lehetőségeik vannak a különböző iskolákban. A bemutatott szakmák
többsége a hiány-szakképesítések közé tartozik, így például a
mechatronikus karbantartó, a
mechatronikai technikus, a gépi forgácsoló, a központi fűtésés gázhálózat rendszerszerelő,
az épület- és szerkezetlakatos,
a villanyszerelő, a húsipari termékgyártó, a női szabó, és a
gyakorló ápoló valamint a szociális gondozó és ápoló – sorolta Horváth Gábor.
– Sosem láttam még ilyen robotokat, de nagyon tetszettek.
Igazából eddig nem nagyon ér-

dekelt a ﬁzika meg a matematika, de ha ezekkel ilyen „király” dolgokat lehet csinálni,
akkor lehet, hogy mégsem gimnáziumba megyek. Nem vagyok
rossz tanuló, de eddig a szüleim azt mondták, inkább menjek gimibe, mint szakiskolába.
Nem tudom, elbizonytalanodtam – mondta a hetedikes Pintér Zoltán, a szegedi Rókus II-es
általános iskola diákja. Barátja,
Fazekas Áron határozott már,
autószerelő szeretne lenni.
– Édesapámnak van egy műhelye. Mostanában már megengedi, hogy ott legyek, amikor dolgozik, sőt, segíthetek
is neki. Bár szeretek fűrészelni, fával is dolgozni, de az autók a mindenem. A Mercedesgyárban szeretnék dolgozni,
ez a kedvenc márkám is. Nagy
álmom válna valóra, ha sikerülne. Jó lenne, ha tudnék németül is, sajnos a nyelv nem
megy annyira jól, de ha kell

Horváth Gábor, a CSMKIK képzési
igazgatója

hozzá, akkor majd igyekszem.
Bízom benne, hogy bejutok az
autószerelő iskolába, és akkor mindent megteszek azért,
hogy sikerüljön, és majd Kecskeméten dolgozhassak. Édesapám is azt mondta, nagyon
büszke lenne rám, ha ez valóban összejönne.
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A szakmai vizsgáztatás aktualitásai

Gyakorlati képzőhelyek

Javítani kell a feltételeket

A személyi feltételek szabályozása
jóval szigorúbb lett

A duális szakképzésben a gyakorlati fogások és munkatapasztalatok elsajátítása érdekében meghatározó szerepet
kell kapnia az üzemi képzésnek. Ezt a célt szolgálják a kamara szakképzési javaslatai és törekvései, egyebek közt a
tanulószerződések és a képzőhelyek számának növelése, a
kamarai garanciavállalási rendszer bevezetése és működtetése, a gyakorlati oktatók felkészültségének javítása.

Szabó Bálint, Czipóth Mária

A munkáltatók által elvárt tanulmányi eredmények értékelésében, ellenőrzésében még több
gazdaságban aktívan tevékenykedő szakembernek kellene
részt venni, a foglalkoztatói körből bővíteni kellene az elnöki és
tagi névjegyzéket.
A vizsgahelyszíneket a gyakorlati vizsgák helyszíneinek
és feltételeinek minőségi javításával azonos szintre kellene
fejleszteni, illetve szakképesítésenként egységesíteni. A gyakorlati vizsgarész teljesítéséhez célszerű lenne a feladatokat életszerűvé tenni, a gyakorlati vizsgateljesítmény ugyanis
meghatározó a végső minősítés
kialakításában. A komplex vizsgák szóbeli tételeinek kérdéseit közelíteni kell a gazdaság igényeinek szintjéhez.
A delegálásokat a nehézségek
ellenére ügyes szervezéssel és
koordinálással az előírásoknak
és szabályozásoknak megfelelően megoldottuk, bejelentett
vizsga nem maradt el vizsgabizottság hiánya miatt. Köszönet
érte a területi delegáló kollégáknak.
A moduláris rendszerű vizsgákra a területi kamarák október 7-ig 2208 szakmai vizsgára kértek fel és delegáltak vizsgaelnököt vagy tagot. A komplex szakmai vizsgákra október
7-ig 5969 iskolarendszeren kívüli vizsgára javasoltak vizsgaelnököt illetve vizsgabizottsági tagokat, az iskolai rendszerű
szakmai vizsgák esetében pedig
1888 komplex szakmai vizsgára javasoltak elnököt illetve ta-

gokat. Az NSZFH szinte változtatás nélkül elfogadja a kamarai javaslatokat, csak néhány
esetben változtat visszamondás
vagy egyéb más ok miatti kényszerűségből. Október 7-ig öszszesen 10 065 szakmai vizsgára
végeztünk delegálást illetve tettünk javaslatot.
A kritikus időszak továbbra
is a május-júniusi iskolai rendszerű vizsgákra delegálás, amikor azonos időintervallumban
kell biztosítani a vizsgabizottságokat a szakmai vizsgákra, ﬁgyelembe véve az összeférhetetlenséget, az öregségi nyugdíjas
foglalkoztatást, az átfedéseket
és az egyéb előírásokat. Természetesen ezen időszak alatt az
iskolai rendszeren kívüli felnőttképzésben is folyamatos feladat
a szakmai vizsgáztatás és a vizsgabizottságok biztosítása.
Az elnöki és tagi névjegyzékeken több szakterület is bővítésre szorulna szakmai idegen
nyelvű vizsgával: a gépészet, az
épületgépészet, az elektronika,
az építőipar és az idegenforgalmi szakképesítések, hogy a zsúfoltabb időszakban is garantálni
tudjuk a vizsgabizottságok függetlenségét és szakmaiságát.
Az iskolai rendszerű vizsgák
esetében sokszor jelentősen
csúszott a vizsgabizottsági elnökök, tagok, jegyzők díjazásainak
kiﬁzetése. Reményeink szerint
az új szakképzési centrumok létrehozásával a jövőben jelentősen javul a határidők betartása.
A gyakorlati vizsgafeladatok
előkészítésében kellene még
előrelépni, annak érdekében,
hogy valamennyi vizsgázó számára azonos színvonalon, megfelelő minőségben rendelkezésre álljon a megfelelő nyers-

anyag, munkadarab, kiegészítő
anyag. A vizsgázók pedig gondoskodjanak gyakorlati vizsgán
szükséges egyéni védőfelszerelésekről, munkaruháról.
A moduláris és a komplex
szakmai vizsga átmeneti időszakában, sajnos nem mindenki követte és vette ﬁgyelembe a jogszabályi előírásokat, így a pótló-, illetve javító vizsgákon néha
megoldhatatlan feladat elé kerül
a vizsgaszervező és a vizsgadelegáló szervezet.
Az Oktatási Centrumok esetében is egyértelmű tisztázásra
szorulnak a jogosultságok a dokumentációk aláírásánál, illetve az összeférhetetlenségi jogosultság értelmezésénél. Pontosítani szükséges, hogy kik lehetnek a vizsgabizottság tagjai.
A jó szintű szakmai tudás és
munkatapasztalat elsajátítása
motiváció lehet a szakterületen
történő elhelyezkedésre és a későbbiekben a tanulók gyakorlati
oktatására.
A vizsgabizottsági elnökök és
tagok felkészítésére és továbbképzésére a jövőben is igény
van, 2015-ben mintegy 717-en
vettek részt a továbbképzésben
a kamarák szervezésében.
Az MKIK a területi kamarák
közreműködésével felülvizsgálta az érvényes tagi névjegyzékeket az ISZIIR-ben és az aktualizált tagi névjegyzéket átadta a
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal részére a komplex szakmai vizsgarendszer IUK
(Információs Ügyviteli Keretrendszer) működtetéséhez, vizsgabizottsági tagi delegáláshoz.
Folyik az OKJ és az SZVK ﬁnomhangolása, bizonyos ideig
többféle vizsgakövetelmény lesz
érvényben, az átmeneti helyzet
folyamatos odaﬁgyelést igényel
az érintettektől.
A képzők, vizsgaszervezők,
vizsgabizottságok, foglalkoztatók részére a képesítés elismertetéshez és összehasonlításhoz
nagy segítség lenne a jogszabály-mellékletben megjelentetett konverziós tábla.

Felnőttképzési szakmai programkövetelmények,
programszakértői nyilvántartás
A törvényi szabályozás azokra a felnőttképzési
tevékenységekre terjed ki, melyek állam által
elismert vizsgával záruló, illetve hazai vagy uniós forrásból támogatott képzések az alábbiak
szerint:
• állam által elismert szakképesítés (OKJ) megszerzésére irányuló szakmai képzés,
• támogatott egyéb szakmai képzés,
• általános nyelvi képzés és támogatott egyéb
nyelvi képzés, valamint
• támogatott egyéb képzés.
A felnőttképzési törvény két lépcsős rendszerben szabályozza a hatálya alá tartozó képzések engedélyezési eljárását. Az engedélyezési eljárás első lépéseként a támogatott egyéb
szakmai képzések megvalósítása esetén felnőttképzési szakmai programkövetelményt kell
készíteni, amennyiben hasonló tartalommal és
megnevezéssel programkövetelmény a nyilvántartásban még nem szerepel.
A programkövetelmény az adott szakmai
képzés kereteit tartalmazza, például a szakmai
követelmények, illetve a képzés során megszerzett kompetenciákkal ellátható legjellemzőbb
tevékenység, munkaterület leírását, a képzés
minimális illetve a maximális óraszámát, stb.
A képzés tényleges időtartamát, célját és a
képzés megvalósításának egyéb feltételeit az
Fktv. 12. §-a szerinti képzési programban szükséges rögzíteni.
A szakmai programkövetelmény tartalma
nyilvános, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) honlapjáról mindenki számára
hozzáférhető (www.mkik.hu).
Az MKIK az OKJ-be nem tartozó felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartását vezeti. 2015. április 1-jét követően ki-

zárólag szakmai programkövetelmény alapján
készített és programszakértő által előminősített szakmai felnőttképzési programot lehet
benyújtani engedélyezési eljárásra a Nemzeti
Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH)
felé. Az engedélyezett felnőttképzési programok listája az NSZFH honlapjáról letölthető
(www.nive.hu).
A felnőttképzés területén az MKIK feladat és
hatásköre:
• szakmai programkövetelmények nyilvántartásának vezetése a támogatott egyéb szakmai
képzések esetén,
• programszakértői nyilvántartás vezetése,
szakértői tevékenység ellenőrzése.
A felnőttképzés területén az NSZFH feladat és
hatásköre:
• nyelvi programkövetelmények nyilvántartásának vezetése a nyelvi képzések esetén
• engedélyezési eljárás lefolytatása állam által
elismert szakképesítés (OKJ), a támogatott
egyéb szakmai képzés, az általános nyelvi
képzés és támogatott egyéb nyelvi képzés,
valamint a támogatott egyéb képzés esetén,
• felnőttképzési tevékenység ellenőrzése,
• felnőttképzési szakértői és nyelvi szakértői
nyilvántartás vezetése, szakértői tevékenység
ellenőrzése.
A felnőttképzési programszakértők az adott
OKJ szerinti szakmacsoportnak megfelelően
programszakértői feladatokat láthatnak el. A
programszakértők nyilvántartását az MKIK vezeti. Jelenleg 676 szakértő szerepel a nyilvántartásban.
Összeállította:
Torma Gabriella, képzési koordinátor

Kamaránk a kormányzati célkitűzésekkel összhangban a
gyakorlatorientált, duális képzés meghonosításán munkálkodik. Ennek alappillére, hogy a gazdaság szereplői, a vállalkozások megfelelő számú tanulógyakorlati képzésével
nyissanak kaput az utánpótlás nevelésére. A folyamatban
a mennyiség mellett a minőség is komoly szerepet kap. Ezt
szem előtt tartva végzik felügyeleti tevékenységüket a képzőhelyeket ellenőrző kamarai szakértők.
lemre méltó jelenség, hogy az
anyagilag támogatott jelöltek
mellett 450-en saját költségükre jelentkeztek be a mesterkurA kamarai szakemberek a fel- zusokra.
tételek meglétének ellenőrzése mellett tanácsadással is segítik a képző cégeket, ezzel is
támogatva a képzési hajlandóságot. Az ellenőrzési dokumentumok feldolgozásából jól látható, hogy a kihelyezett gyakorlati képzés mely elemeit kell
erősíteni ahhoz, hogy a jelenlegi csaknem kilenc ezer képzést
végző gazdálkodó száma elérje
a duális képzés zavartalan működéséhez szükséges húsz ezres számot.
Ebben az évben a szakképzési törvény hatására nagy hangsúlyt helyeztünk a külső képzőhelyen gyakorlati képzést végző
oktatók, azaz a személyi feltételek megfelelőségére. A 2011ben kibocsátott szakképzési
törvény módosítása szigorította
a külső képzőhelyen gyakorlati
A 2015. szeptemberi határképzést végző szakemberekkel
szemben támasztott követelmé- időt, illetve a mestervizsgára
nyeket. Egyfelől kettő évről öt kötelezett oktatók körét némiévre növelte a gyakorlati okta- leg módosították a szakképzési
tók számára előírt szakmai gya- törvény 2015 júniusában megjekorlati idő időtartamát. Ez biz- lent változásai. A törvény érteltosítja, hogy a tanulóképzésben mében a mestercím megszerzérészt vevők komoly szakmai ta- sének kötelezettsége alól menpasztalat birtokában kezdjék tességet kapnak azok a külső
meg a gyakorlati ismeretek át- helyen gyakorlati képzést végző
adását. Másfelől a korábbi fel- oktatók, akik
tételek megtartása mellett a • szakirányú felsőfokú végzettséggel és két év szakmai gyamesterszakmában oktatók kökorlattal, vagy
rében 2015. szeptember 1-től a
tanulóképzéssel foglalkozó gya- • felsőfokú végzettséggel és öt
éves gyakorlattal rendelkezkorlati oktatók számára kötelenek,
ző a mestercím megszerzése.
vagy
A szakmai ismeretek frissítése mellett ennek a tudatosabb • betöltötték 60. életévüket,
vagy
oktatói tevékenységet elősegítő pedagógiai ismeretek alap- • a vendéglátóipar ágazatba tartozó szakképesítés oktatását
vizsga letétele a célja, amely a
– a szakképzésért és felnőttszakmai és a vállalkozási ismeképzésért felelős miniszter
retekkel együtt a mestervizsga
által rendeletben meghatárorészét képezi. A kötelezettségzott – egységben folytatják.
hez uniós és hazai forrásból az
További kedvezményt, azaz
anyagi feltételeket is sikerült
biztosítani, ami azt jelentette, felmentést kaphat az oktató,
hogy a képzés és vizsga költsé- aki olyan, a szakmai mestercímgeiből 80 százalékot átvállalt az mel rendelkezik, amelynek miállam. Ebben a formában 2015- nősítési eljárásrendjét a Magyar
ben ötezer szakértő kezdte meg Kereskedelmi és Iparkamara ela mestercím megszerzését a te- fogadta.
rületi kamaráknál. Az is ﬁgyeA 2015. szeptember 1-i határLaczky Gabriella

idő halasztásának lehetőségét
adja a törvény azon rendelkezése, miszerint
• 2015. augusztus 31-ét követően a gyakorlati képzést folytató szervezetnél a képzésben oktatóként olyan személy is részt vehet, aki a
gazdasági kamarának 2015.
augusztus 31-ig írásban leadott nyilatkozatában vállalja, hogy legkésőbb 2016.
szeptember 1-jéig megkezdi a
gazdasági kamara által szervezett mesterképzést és meg-

felel az oktatóval szemben
támasztott egyéb követelményeknek;
• új mestervizsga-követelmény
rendeletben történő megjelenése, azaz új mesterszakma
bevezetése esetén teljesítettnek kell tekinteni a mestervizsga letételének követelményét, ha a gyakorlati oktató az új mestervizsga-követelmény rendeletben történő megjelenésének tárgyévét
követő év szeptemberének
első napjáig megkezdi a gazdasági kamara által szervezett mesterképzést, és megfelel az oktatóval szemben
támasztott egyéb követelményeknek.
A gyakorlati oktató felkészültsége, kvalitása közvetlenül és erőteljesen befolyásolja
a képzés minőségét, ezt a célt
szolgálja a mestercím megszerzésének előírása.
A duális képzés meghatározó
szereplői a külső képzőhelyek.
A minőségi képzés érdekében
olyan jogszabályi változtatások
vannak folyamatban, amelyek
nagyobb arányú támogatással csökkentik a tanulóképzés
anyagi terheit.

Iránytű a Szakmavilág
A szakmát választani készülő végzős általános iskolásoknak hasznos információforrás, valóságos iránytű lehet a szakmavilág.hu honlap, mert itt tájékozódhatnak az összes, szakképző
iskolában tanulható szakmáról, a képzések tartalmáról és a végzést követő kilátásokról is. Hajdu Miklós szerkesztő szerint azért érdemes végignézni ezt a weboldalt, mert konkrét információkat ad a szakképesítéseket adó oktatási intézményekről és a szakképesítésekkel betölthető munkakörökről, akár lakóhely szerint is. Ugyancsak értékes szolgáltatása a portálnak, hogy
közérthetően ismerteti a munkaerő-piaci statisztikákat, és akár a szakmák összehasonlítására
is lehetőséget ad. Decembertől a legfrissebb képzési és munkaerő-piaci információkat is böngészhetik a honlap látogatói.
A 2010 óta működő honlapot a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából a Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet hozta létre, s indulása óta fontos információforrás a pályaválasztási piacon. Hajdu Miklós szerint az eddig ritkán frissülő oldal naprakész információkkal maradhat versenyképes az átalakuló szakképzési piacon. Úgy véli, hogy mindenkinek jól
jönne a pályaválasztással, szakképzéssel foglalkozó kamarai szervezetek ügyfélbarát bemutatása. Ugyanez a helyzet az iskolákkal is. A pályaválasztás előtt állók bizonyára örülnének,
ha olvashatnának az előttük járók tapasztalatairól. Emellett mindenki kíváncsi a különböző
szakmai versenyek eredményeire. Ezek az események azért is felértékelődtek, mert a magyar
fiatalok jól szerepelnek a EuroSkills és WorldSkills versenyeken, s egyre többen tudják, hogy
2018-ban Budapesten tartják a szakmák európai bajnokságát.
Kocsi Margit
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Határon átívelő programok

Egyre népszerűbb a palyavalasztasbaranya.hu

A nők is kacsintgatnak már
a férﬁas pályákra

Színes a programok választéka

A folyamatosan súlyosbodó műszaki szakemberhiány a ﬁatalok pályaorientációját sikeresen támogató módszerek bevezetését tette szükségessé. A „Nők és lányok a műszaki pályán” alcímű, határon átívelő projekten kívül Vas megyében
az anyacéges jó gyakorlatok mintájára a leányvállalatok
berkeiben is megjelentek új, hatékony kezdeményezések.
Bódizs Mária

matokat, miközben mindannyian
közvetlen benyomást szereznek
a gyárban uralkodó hangulatról.
Közülük sokan először szembesülnek a gazdasági élet szakmáinak gyakorlati fogásaival, valamint a termelőberendezések arzenáljának működésével.
A látogatás kezdetén a társaság munkatársai prezentációt
tartanak a diákoknak, amely általános tájékoztatást nyújt a cég
proﬁljáról és szerepéről. Az áttekintő beszámolót követően az
ott dolgozó nők személyes vallomásai avatják be a pályaválasztás előtt álló ﬁatalokat a höl-

A régió egyik legnagyobb
munkáltatója a TDK csoporthoz tartozó EPCOS hagyományosan a Családi Napon biztosít
lehetőséget arra, hogy a gyerekek szemügyre vehessék szüleik
munkahelyét. A vezetett üzemlátogatásokat követően a szülők
saját munkaállomásaikon mesélnek napi feladataikról. E kizárólag magyar specialitásnak számító programot szórakoztató műsor követi, amelynek fellépő művészeit a munkatársak
választják, akárcsak a
közös szórakozás részeként megrendezett főzőverseny zsűrijét is a közösség jelöli ki.
A vállalat biztonságos üzemrészeit a dolgozók óvodáskorú gyermekeiknek csoportjai is
rendszeresen látogatják.
A kicsik mosolya tükrözi, hogy mily nagy örömmel szereznek benyomásokat az EPCOS berkeiben zajló életről. A cég
az idén először szervezte
meg a Nagy TDK Gyer- „Nők és lányok a műszaki pályán” projekt
mekrajz Napot. A vállalat húsz éves történetében a leg- gyek által is betölthető, bár férjelentősebb volumenű fejlesztés ﬁasnak tekintett állások minlezárulta a cégcsoport európai dennapi szépségeibe. A hölgyek
fejlesztő- és gyártóközpontjává vallomásai életkor és munkakör
léptette elő a leányvállalatot. A szerint reprezentálják a cég belgyermekek alkotásai az új épüle- ső szerkezetét. Az általános istek falait díszítik.
kolák végzősei mindig érdeklődA Schaefﬂer csoporthoz tar- ve ﬁgyelik, hogy vasi társaságtozó szombathelyi LuK Savaria nál a targoncák vezetőfülkéiben
Kuplunggyártó Kft. ugyancsak is láthatnak nőket. Ugyanakkor
több alkalommal teremt lehető- a duális gépészmérnök képzésséget arra, hogy a gyárban folyó ben részt vett gyakornoknő szinmunkát az érdeklődők, többek tén állást talált a vállalatnál. E jeközött a lányok is megismerhes- lenség mutatja, hogy a hölgyek is
sék. A 2012-ben elindított Lányos kiválóan helyt tudnak állni a férNap programjait a 7. és 8. osztá- ﬁasnak tűnő műszaki területelyos diákok örömmel fogadják. ken. A cégcsoporton belül nem
Élvezettel szemlélgetik a terme- csupán Magyarországon, hanem
lőüzemben zajló érdekes folya- többek között Ausztriában és

Németországban is szerveznek
hasonló programokat.
A hagyományos nemi sztereotípiák korlátait tudatosan lebontva új utakat talált a pályaválasztásban a „Female Cooperation”elnevezésű osztrák-magyar projekt. A FEMCOOP kezdeményezés a pályakezdő és pályaválasztás előtt álló lányok érdeklődését kelti fel a természettudományos és műszaki szakmák iránt.
A tevékenység részeként a fémipar és az elektronika szegmenseiben dolgozó női szakemberek
bemutatkozásai példaként szolgálnak a gyengébbik nem ﬁatal
képviselői előtt.
A Pannon Novum Nonproﬁt
Kft. projektpartnereivel a stájerországi és az alsó-ausztriai szervezetekkel karöltve „szomszédjárásokat” tartott. A magyarországi
nyugati régió tíz iskolájából száz
diáklány látogathatott el ausztriai ipari parkok üzemeibe,
ahol meggyőződtek
arról, hogy a számítógép vezérelte robotokkal könnyen
elvégezhetők a köztudatban nehéznek
tartott tevékenységek. Az osztrák lányok viszont hazánkban szereztek
hasonló tapasztalatokat.
A
várakozások
szerint e folyamat
hozadékaként
a
térségben csökken
majd a szakképzett munkaerő
hiánya. A sikeres projekt továbbfejlesztve, illetve a partnerség kibővítésével jövőre folytatódik,
hiszen Magyarországon a lányok
műszaki pályán való részvétele
csak a kezdeteknél tart. A ﬁatalok és szüleik idegenkednek e járatlan úttól. A pozitív tapasztalatok által viszont túlléphetnek a
berögződött szerepmintákon és
saját fenntartásaikon. Az iskolák visszajelzései szerint az első
projekt hatása a továbbtanulási jelentkezéseknél már megmutatkozott. A nonproﬁt társaság
másik, következő évi projektje a
nők vállalkozóvá válását kívánja
ösztönözni.

Lányok a Solár üzemben

Dalia László

zást valamint a napelem gyártást.
Ez nem mindennapi technológia,
s számomra kellemes meglepetés volt, hogy milyen érdeklődően, interaktívan álltak a témához.
A tájékoztató és az üzemlátogatás kötetlen beszélgetéssel folytatódott, amelyből kiderült, hogy

A Jüllich Glas Holding Zrt. székesfehérvári Solar üzemében is
rendeztek Lányok Napját. A cég
alelnöke, Jüllich Anikó fogadta
és tájékoztatta a vállalat múltjáról, működéséről a húsz vendég-hölgyet, akik ebből is láthatták, hogy egy műszaki cégnél is
lehet nő a második számú vezető. A családi cég persze sokkal
rugalmasabb, mint egy állami
vagy multinacionális vállalat. A
Solar üzemet Warvasovszky Donát üzemvezető mutatta be a csoportnak, akinek szintén újdonság
volt a Lányok Napja.
Meglepődtem, hogy ilyesmi létezik, de nagyon jó kezdeményezésnek tartom. Fogadtunk volna
húsznál több lányt is, de egyszerre nem tudunk többet leültetni és
körbevezetni az üzemben. Három
órás, kimerítő programot szerveztünk, láthatták az üvegfeldolgo- Lányok napja

Kis Tünde

A „Nyitott kapuk” nevű üzemlátogatások, az osztályfőnöki
órákon tartott tájékoztatók és
önismereti előadások valamint
a pályaválasztást segítő iskolai
szülői értekezletek egész tanévben zajlanak, ám az őszi hónapokban, amikor a döntés előtt
álló nyolcadikosok érdeklődése is fokozódik a továbbtanulás
iránt, a kamara számos programot szervez a szakmák megismertetésére és az információk
átadására.
– Rendezvényeink célja a
szakmák bemutatása olyan módon, hogy a gyerekek testközelből találkozzanak a szakmákhoz
kapcsolódó gyakorlati tevékenységekkel – mondta el SomogyiAntalfy Krisztina, a PBKIK pályaorientációs tanácsadója. – Például az Építs biztos jövőt! program
keretében az építőipari szakmákhoz kerülhetnek közel a pályaválasztás előtt állók, a Felvillanyozó! elnevezésű rendezvény
az informatikához, elektronikához kapcsolódó területeket mutatja be az autóelektronikai műszerész szakmától a szoftverfejlesztőig. Most zajlanak a Jöttem,
láttam... kipróbálnám! rendezvénysorozat további eseményei,
így például a szociális terület,
az egészségügy, a könnyűipar, a

nemcsak a napelem összeszerelést ismerték meg hanem a cég is
szimpatikus lett a számukra.
A Jüllichnél egyébként a négyszáz dolgozó harmada nő, a Solar
üzemre is ez az arány a jellemző. Eddig sem válogattak, sőt az
üzemvezető szívesebben alkalmaz hölgyeket.
Szerencsésebb, ha az összeszerelő szalagnál nők dolgoznak,
mert ez ﬁnommechanikai munka, amely tökéletes precizitást
igényel – mondta Warvasovszky
Donát. – Erre a nők alkalmasabbak, és körülöttük egyébként általában is nagyobb a rend.

vendéglátás-turisztika ágazatok
szakmáit ismertetjük meg egyegy alkalommal szakemberek és
iskolák részvételével.
– Hogyan zajlanak ezek a
rendezvények?
– Standokat állítunk fel a helyszíneken, ahol játékos feladatokat oldhatnak meg a gyerekek.
Végiglátogatják a standokat és
kipróbálják a tevékenységeket,
közben pedig beszélgethetnek
az ott lévő szakemberekkel. Például megnézhetnek ácskötéseket, építhetnek és festhetnek falakat, összeállíthatnak egyszerű
vízvezetékrendszert is. Találkozhatnak az ápolásban használatos eszközökkel, beszélgethetnek egészségügyi dolgozókkal.
Jellemzően az egész megyéből,
egyénileg és csoportosan is érkeznek az érdeklődők. Munkánkat nagyban segítik a – tanulók
képzőhelyéül is szolgáló – helyi
vállalkozások, amelyek helyet
biztosítanak a rendezvényeinkhez.
Decemberben indul és három
hónapig tart a Gép-Ésszel Baranyában gépipari szakmaismereti
verseny, amelyet már hatodik alkalommal hirdetünk meg. A háromfordulós verseny egy online
fordulóval indul, majd következnek az üzemlátogatások és végül a kamarában rendezett döntő, amelyen azon túl, hogy játékos módon megismerhették a
gépipari szakmákat, értékes ju-

Somogyi-Antalfy Krisztina, a PBKIK
pályaorientációs tanácsadója

talomban is részesülnek a gyerekek. A vetélkedő sikerét bizonyítja, hogy a tavalyi tanévben
ötven csapat, azaz százötven fő
nevezett.
– Mindezekről a palyavalasztasbaranya.hu oldalon
is lehet olvasni.
– A honlap 2013-ban indult el,
elsősorban a tanulók számára,
de a szülők és a pedagógusok
sok hasznos információhoz juthatnak általa. Az SNI-tanulókra
külön ﬁgyelmet fordítunk, mert
úgy tűnik, hogy a kamarai honlap jelenti azt a bázist, ahol információkhoz juthatnak. A pályaválasztással kapcsolatos rendezvényeket feltüntetjük az eseménynaptárunkban, beszámolunk róluk a képgalériában, a hírekben
a fontos és aktuális újdonságokról lehet olvasni. A Facebook-on
kampányokat is indítunk az oldal megismertetésére.

NNG, Audi, Epam Systems, Microsoft

Tárt karokkal várják a lányokat
A tudomány és a technika világa a lányok számára is lehet
izgalmas és vonzó. Ezt kívánja demonstrálni az Apa-Lánya
Nap, amelyet a Nők a Tudományban Egyesület az idén első
alkalommal szervezett a 11-14 éves korosztály számára. Az
akcióhoz több egyetem mellett az Audi, az NNG, az EPAM
System és a Microsoft csatlakozott.
Losonczi Lívia

Precíz munkára a nők alkalmasabbak

A Lányok Napja a nyitott és érdeklődő középiskolás lányoknak szól. Túl kevés lány dolgozik ugyanis műszaki és
informatikai területen. Amikor 1993-ban Amerikában kitalálták a Lányok Napját, egyúttal felhívták a lányok ﬁgyelmét olyan pályaválasztási lehetőségekre, melyekre nem
gondolnak, és arra ösztönözték őket, hogy pályaválasztási
döntésüket ne a hagyományokra, hanem az érdeklődési körükre és képességeikre alapozzák.

Szakmacsoportokat bemutató interaktív rendezvényekkel, szülőknek szóló pályaválasztási tájékoztatóval, önismereti tanácsadási napokkal, az SNI-tanulók számára személyre szabott segítséggel és az egyre népszerűbb
palyavalasztasbaranya.hu honlap üzemeltetésével sokrétű
támogatást nyújt a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara (PBKIK) a pályaválasztás előtt álló gyerekeknek
és szüleiknek.

Hazánkban az informatika
területén alig 14 százalék a nők
aránya, az egyetemek gépészmérnöki karaira tavaly tizenháromszor több férﬁ jelentkezett,
mint nő, mechatronikai szakra
pedig még kevesebb lány adta
be a felvételi kérelmét. Napjainkban az IT és természettudományos pályákat ﬁús szakmákként tartjuk számon, számos
sztereotípia és berögződés él a
társadalomban ezekkel a munkakörökkel kapcsolatban. Valószínűleg nagyrészt ennek köszönhető, hogy lányok elenyésző számban választják ezeket
a hivatásokat. Az Apa-Lánya
Napnak éppen az a célja, hogy
fordítson ezen a trenden.
Ez a nap mind a két félnek
nagyon fontos. Az apák végre
a valóságban is bemutathatják
munkájuk érdemi részét, a lányok pedig a hozzájuk legközelebb álló, hiteles személytől
kapnak információkat, amelyek segíthetik őket olyan szakmák megismerésében, amelyekről korábban úgy gondolták, vagy azt hallották, hogy
nem nekik való. Mindemellett
megismerhetik és kipróbálhatják a legfrissebb technikai újításokat.
A nők fokozottabb bevonása
a technológiai pályákra jelentős potenciált jelentene ezen
szakmák számára, amelyek komoly szakemberhiánnyal küzdenek. Ezért vett részt az ak-

cióban a navigációs iparág vezető hazai cége, az NNG. Vezetői szeretnék elérni, hogy minél
több tehetséges lány válassza
az IT karriert. Az alapító vezérigazgató – maga is lányos apuka
– maximálisan azonosul ezzel a
céllal. Az Apa-Lánya Napon elsősorban a programozás rejtelmeivel ismerkedhettek meg
a ﬁatal hölgyek, a cég azonban más módon is megpróbálja inspirálni a lányokat. Tavaly
bekapcsolódott a School programba: ennek során egy újszerű oktatási formában azt szeretnék bemutatni a 11-14 éves
lányoknak, hogy mennyire vonzó egy nő számára is technológiai területen dolgozni. A cég
menedzsmentje szerint a nemekre jellemző eltérő gondolkodásmód és megközelítés nagyon jól működik a konkrét feladatok megoldásakor.
Ma már kevesen tudják, hogy
az első amerikai számítógépnek nők voltak a programozói.
Vajon utódaik ma miért idegenkednek ettől a világtól? Ez a kérdés is felmerülhetett a Microsoft által szervezett Apa-Lánya
Napon. A résztvevők kipróbálhatták a legújabb digitális eszközöket, laptopokat, telefonokat és tableteket, sőt még alapszíntű mobiltechnológiai képzést is kaptak. Láthatták, melyek a legdivatosabb IT eszközök és akár mobil alkalmazást
is készíthettek. A cél ez esetben
is az volt, mint az ország több
városában tartott hasonló rendezvényen: megmutatni a lányoknak azokat a versenyképes

tudományos szakmákat, amelyek biztosíthatják számukra
a stabil jövőt és arra ösztönözzék őket, hogy a sztereotip elvárásokkal szemben merjenek
olyan pályákat választani, ahol
képességeiket, érdeklődési körüket veszik alapul.
Az EPAM System, KözépEurópa legnagyobb, komplex
szoftverfejlesztési megoldásokat kínáló cége rendhagyó gyereknap keretében csatlakozott
a programhoz. Budapesti irodájába ötven, a szegedibe pedig
húsz gyerek látogatott el, hogy
egy napot a szüleik munkahelyén tölthessen. Az EPAM szegedi irodájának munkatársa lányával együtt a zsűri által kiválasztott öt legjobb apa-lánya páros közé jutott. A cég vezetése
szerint a kezdeményezés különösen fontos a megcélzott korosztály számára, hiszen a gyerekek tudni szeretnék, mit csinál az apjuk, amikor azt mondja, hogy dolgozik. Így mindezt
jobban megértik, és közelebb
kerül hozzájuk az informatika,
a mérnöki vagy a kutatói pálya.
Sokan úgy gondolják, hogy
a járműiparban nincs helyük a
nőknek. Az Audi győri üzemében az Apa-Lánya Nap alaposan rácáfolt erre. A lányok mikroszkóp alatt megnézhették az
alkatrészeket, majd 3D-s szemüveggel olyan képeket tanulmányozhattak, amelyek anyagvizsgálatokhoz készültek. Különösen nagy sikerük volt azoknak
az óriás fémtekercseknek, amelyekből az autók karosszériái
készültek, nem beszélve a robotokról, amelyekkel addig csak
ﬁlmekben találkozhattak, és kipróbálták a szélturbinákat is. A
nap végén többen azt mondták,
hogy nem elképzelhetetlen a
számukra járműipari szakképesítés megszerzése.

