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Duális képzés 
megvalósítása útmutató 
 

BEVEZETÉS 
 

 

Bevezetés a kézikönyvhöz  

Ezen dokumentumot  “A duális szakmai képzési rendszer gyakorlati képzésének kvalitatív 

megközelítése” című projektben érintett partnerek hozták létre. Kód: 2012-1-TR1-LEO04-35472 5, 

melyet az Európai Unió támogatott a Leonardo da Vinci program kereteiben*. 

 

 

(*)A Leonardo da Vinci program a szakképzésre fókuszál. A programot arra tervezték, 

hogy találkozzon mindazok szükségleteivel, akik érintettek az oktatásban és a 

szakképzésben, továbbá az ilyen képzéseket nyújtó vagy támogató intézményekkel és 

szervezetekkel. 
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A kézikönyv küldetése  

Küldetése, hogy a duális képzés végrehajtását megkönnyítő eszközöket mutasson be* a kis és közepes 

méretű európai vállalkozások területén.  

 

(*) Duális képzés definíciója: Olyan képzés, amely az elméletet a gyakorlattal kombinálja. 

Egyszerre zajlik egy cégnél és az oktatási intézményben is. A cég olyan képességet 

biztosít, amelyek szükségesek az adott tevékenység kivitelezéséhez, míg az iskola 

biztosítja a szükséges iskolai felszereléseket az elméleti tanuláshoz. 

 

 

A kézikönyv célja  

Útmutató a fogalmak területén: Ez az útmutató az európai duális képzés különféle megközelítéseinek* 

tanulmányaiból készült. Mindegyik speciális jellemzőkkel** rendelkezik, melyeket a teljesített képzés 

típusának megfelelőnek minősítettek.  

 

(*) Európában két fő megközelítés létezik a duális képzés koncepciójára, a német modell 

és a svéd modell. Ez az útmutató mindkettőt magában foglalja (lásd A szekció). 

 (**) Sokféle különbség létezik a német modell és a svéd modell között, de 

legjelentősebb különbség a céljukban van: a német modell megfelelő az alacsony 

technológiai szakértelemmel bíró képzéshez, míg a svéd modell alapja egy olyan típusú 

képzés tervezése, amely olyan munkatevékenységeket igényel, melyek magas színvonalú 

technológiai szakértelmet kívánnak a fejlődés érdekében. 
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A kézikönyv célközönsége  

Ez az anyag mindazon érdekeltek számára hasznos lehet, akik érintettek duális képzésben, mind az 

olyan oktatási központok és cégek szempontjából, akik megvalósítanak/használnak ilyen típusú képzést, 

és támogatják az ebben a folyamatban részt vevő profilokat, valamint maguk a tanulók számára is.  

 

A kézikönyv felépítése  

A kézikönyv szerkezete úgy van összeállítva, hogy egy egyszerű és praktikus útmutatót biztosítson, 

amely lehetővé teszi, hogy lépésről lépésre követhessék nyomon a duális megvalósítás különféle fázisait 

egy vállalkozásban. A bevezetést a különböző szektorokban szükséges kompetenciák és képességek 

követik, valamint a duális képzés végrehajtásának eljárásai, emellett számos ellenőrzési eszköz a 

folyamat monitorozása és követése céljából, mely a végrehajtási folyamat során merül fel. Végül a 

használatukra vonatkozó sablonok és példák találhatók, hogy lehetségessé váljon a szükséges kontroll 

gyakorlása a bemutatott erőforrások felett.  

 

 

A projekt célkitűzései  

A COACH projekt fő célkitűzése, hogy összevesse a szakmai képzés kezdeti szakaszában járó emberek 

esetében a gyakorlati képzés tervezésének, végrehajtásának, ellenőrzésének és kiértékelésének 

különböző módszereit, melyeket széleskörűen használnak különböző országokban és régiókban a 

projektpartnerek közül, annak érdekében, hogy a cégek és oktatási intézmények kiválaszthassák és 

adaptálhassák a legjobbat közülük napi képzési rutinjukba. 

A projekt földrajzi kiterjedése  

A projekt földrajzi kiterjedése: a projektpartnerek és csapatuk által elvégzett munka tapasztalataira épít 

a következő európai országokban: Magyarország, Lengyelország és Spanyolország.  
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A projekt szakaszai i 

A projektet a következő szakaszokra bontották le: 

 

 

Projekt szakaszok Partnertalálkozók Ország Dátumok 

1. szakasz 

   Előkészületek Első találkozó Spanyolország 2012. okt. 12. 

2. szakasz 

   Kutatás és jó gyakorlatok 

összegyűjtése 2. szakasz találkozó  Magyarország 2013. márc. 13. 

3. szakasz 

   A kiválasztott jó gyakorlatok leírása 

megosztása  3. szakasz találkozó Lengyelország 2013. jún. 13. 

4. szakasz 

   A legjobb gyakorlatok 

továbbfejlesztése és a Kézikönyv 

elkészítése I. rész 4. szakasz találkozó Magyarország 2013. szept. 13. 

5. szakasz 

   Kézikönyv elkészítése II. rész: 

Ellenőrzés és coaching eljárások 5. szakasz találkozó Lengyelország 2014. ápr. 14. 
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Projekt szakaszok Partnertalálkozók Ország Dátumok 

6. szakasz 

   Nyomonkövetés és kiértékelési 

eljárások a gyakorlati képzésben Zárókonferencia  Spanyolország 2014. jún. 14. 

PROJEKT PARTNEREK ÉS ISMERTETÉSÜK 

PROJEKT PARTNEREK  

 STP – Soluciones Tecno-Profesionales, mint projektkoordinátor, felnőttoktatási központ és 

duális képzést saját soraiban kiépítő cég, 

 ZSTiO – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. 

Stanisława Staszica w Białymstoku mint szakképzési központ, 

 NET-MEX KFT., mint tananyagfejlesztő. 

 

 

SOLUCIONES TECNO-PROFESIONALES (STP)  

 

Képzést és technikai támogatást kínál magáncégek, állami szervek, iskolák és nem kormányzati 

intézmények számára, és az innovációt tűzi ki céljául a kulturális szektorban, továbbá a turizmus, 

fenntartható fejlődés, pénzügyi menedzsment és a non-profit szektor professzionalizációja területén.  

Szolgáltatásunkkal hozzájárulnak az interkulturális fejlődéshez, és az innováció és információ 

elérhetőségéhez olyan egyének és közösségek számára, akik szociális kockázattal és hátrányokkal 

néznek szembe.  
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 Fő tevékenységünk, hogy fejlessztik az oktatási, szociális és kulturális irányelveket intenzív 

együttműködésben egyéb EU-s régiókkal. Ennek eredményeképpen az STP kifejezetten aktív 

oktatási/szakképzési képzések kifejlesztésében és végrehajtásában ugyanúgy, mint az oktatással, 

kultúrával és társadalommal foglalkozó EU-s projektek megvalósításában és elősegítésében is. 

Minden alkalmazott rendelkezik pedagógiai végzettséggel, és ezenfelül egyetemi szintű kutatási 

háttérrel, valamint tapasztalattal rendelkeznek európai együttműködésekben is. 

STP szerepe ebben a projektben: 

Koordinátorként: 

 Irányítani és ellenőrizni a projekt minden egyes szakaszának előrehaladását és a különböző 

célkitűzések elérését. 

 A projekt átfogó menedzsmentje és adminisztrációja, a megvalósított tevékenységek 

megfelelősége és a projekt tartalmához mért kiértékelése, az összes feladat és projektpartnerek 

által kivitelezett feladatkörök megfelelő értékelése, és a terjesztési program (disszemináció) 

megvalósítása.  

 A projekt irányító bizottsága által megtervezett kiértékelési terv végrehajtása, folyamatos 

kapcsolattartás a projekt összes résztvevőjével (mind a partner szervezetekben, mind a 

fókuszcsoportokban), elektronikus hírlevelek terjesztése, és a megfelelő információáramlás 

biztosítása a projektpartnerek között.  

 

Partnerként: 

Köszönhetően kettős szerepének, miszerint oktatóként és munkaadóként is érintett a 

projektben, az STP két nagyon különböző feladatot is gyakorol: egyik oldalon egy szakképzési 

központ, amely módszereket határoz meg és valósít meg a duális képzés megvalósítására az új 

technológiák területén, másik oldalon egy cég, akik befektet a duális képzésbe, eszközként 

használva azt, hogy új alkalmazottakat hozzon a céghez. Ez lehetővé teszi számukra, hogy 

nagyon agilis belső munkacsoportokat hozzanak létre, melyek alaposan ismerik a cég 

szükségleteit és első kézből tapasztalták a folyamat nehézségeit.   
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ZSTiO – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z 

Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku  

 

Stanisław Staszic Szakképzési és Általános Középfokú Oktatási Iskola egy állami középfokú szakképzési 

iskola komplex és integrált osztályokkal. A komplex iskola három típusú iskolát egyesít: 

 

 3-éves Általános Középfokú Oktatási Iskola;  

 3-éves Alapfokú Szakképző Iskola, két foglalkozással: fodrász és szabó;  

 4-éves Szakképző Iskola integált osztályokkal, ahol a tanulók választhatnak a következő 

foglalkozások között: IT technikus, ruhaipari technikus, turistaszolgálati technikus, szállodaipari 

technikus, fodrászati technikus, hirdetési módszerek és szervezési technikus.  

 

Ez az iskola egy egyedi oktatási szolgáltató. Névleg, elkülönítve az állami oktatástól, oktatási lehetőséget 

biztosít sajátos nevelési igényű tanulóknak is. A diákjaik közül, akik a városból, és az azt körülvevő 

falvakból és városokból egyaránt érkeznek, páran fogyatékkal élők.  Az iskola segít a sajátos nevelési 

igényű tanulóknak, hogy többségi iskolákban tanuljanak nem fogyatékos társaikkal együtt. Ez reményt 

ad nekik egy szebb jövőre és fejleszti az önbizalmukat. Gazdagít és toleranciára nevel. Ezen felül segít 

minden tanulónak, hogy fejlesszék szociális viselkedésüket, amelyre a mindennapi életben szükségük 

van.   

Szem előtt tartva a tanulóik többoldalú fejlesztését, az iskola lehetőséget biztosít a sajátos nevelési 

igényű tanulóknak, hogy specialista segítségét vegyék igénybe az iskola alkalmazottai közül; ez 

különböző lehetőségeket foglal magában, úgymint pedagógiai terápia, egyéni átképzés, audio- és 

vizuális észlelés és koordináció rehabilitáció, finommotoros készségek rehabilitációja, oktatási és 

terápiás kompenzációs osztályok lengyel nyelvből, angol nyelvből, matematikából, és informatikai 

tantárgyakból. Számos specialista dolgozik fogyatékkal élő tanulókkal az iskolában: tanári asszisztensek 

számos képzettséggel, SENCO (Sajátos Nevelési Igények Koordinátor), tanulási mentorok, 
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pszichológusok, beszédterapeuták, korrekciós gyakorlatok specialistái, jelnyelvi tolmácsok, támogató 

dolgozók és iskolai védőnő. A tanárok teljesen elfogadják a fogyatékkal élő gyermekek nehézségeit, 

egyéni képességeit és szükségleteit.  

 

Az iskola Białystok városában található, Lengyelország észak-keleti részén, a „Lengyelország zöld tüdeje” 

néven ismert régióban. Ez egy hátrányos helyzetű régió ipar és nagy gyárak nélkül, és kevés pénzügyi 

erőforrással. Ez igen magas munkanélküliséget eredményez, amely elérte a 13,7%-ot 2011 

decemberében. A munkanélküliség aránya a fiatalok között még ennél is magasabb.  

 

Ebben a projektben való részvétellel az iskola lehetőséget szeretne teremteni a tanulóknak arra, hogy 

munkahelyet találjanak, és ezzel egy időben csökkentse a munkanélküliséget is. Annak érdekében, hogy 

az iskola egy jól képzett dolgozót bocsásson útjára, az iskoláknak együtt kell működniük kis- és 

középvállalkozásokkal, hogy megfelelő képzési módszereket fejlesszenek ki, és így képezzék a tanulóikat. 

A gyakorlati képzés tervezésének, végrehajtásának, ellenőrzésének és kiértékelésének különböző 

módszereit összehasonlítva a képzési intézmények képesek lesznek a tanulókat megfelelőbben 

felkészíteni jövőbeli munkájukra a szakmai képzés kezdeti szakaszában járó emberek esetében. A 

végzettek tudni fogják, mit csináljanak, és hogyan dolgozzanak.  
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NET-MEX Innovációs és Oktatási Kft.  

 

A NET-MEX Innovációs és Oktatási Kft. (HU) egy Nagykovácsi székhelyű magyar kisvállalkozás. 2002-ben 

alapították, és a kezdetektől aktívan foglalkozott projektmenedzsmenttel. Fő tevékenységei közé 

tartozik a menedzsment és az innovációs folyamatok, tananyagok és módszerek fejlesztése, és 

tanfolyamok szervezése főként kis- és középvállalkozások részére. A tananyagok kifejlesztésében erősen 

támaszkodik az EU-ra és a nemzeti kutatás-fejlesztési eredményekre. A NET-MEX Kft. tevékenységei 

kreatív és multidiszciplináris megközelítésből írhatók le. Alkalmazottaik között találhatók mérnökök, 

szabadalmi ügyvivő, tanárok és közgazdászok. Részt vett a Magyar Kockázati és Magántőke portáljának 

és logisztikai portáljának kifejlesztésében. A vezető tisztségviselők széleskörű tapasztalatokkal 

rendelkeznek a nemzeti és európai uniós projektek szervezésében és koordinációjában.  

Már évek óta foglalkoznak EU-s és Élethosszig tartó tanulás projektekkel, mindkettőt európai 

partnerségek keretein belül (néhány EU-s országgal közreműködésben) és innovációtranszfer (TOI) 

projektekkel. Együttműködött olyan egyetemekkel, mint pl. a prágai Cseh Élettudományok Egyeteme, 

vagy a Budapesti Műszaki Egyetem, továbbá számos nemzetközi szövetkezetet és szervezetet tudhatott 

partnerei között. Legfontosabb tevékenységeinek célja a vállalkozások (SME-k) elősegítése, a 

megküzdési képességek fejlesztése és a stressz megelőzése, amelyek bizonyos foglalkozásokhoz 

kötődnek, az idősek társadalmi-gazdasági integrációja az IT-s kommunikációs képességeik javítása 

révén, és környezeti témák, mint pl. a YET, CT-TRANS, INNOLOCALSUPPORT, stb. projektek. 
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A. Elméleti háttér 
 

HÁTTÉRHELYZET EURÓPÁBAN ÉS A HÁROM PARTNER-
ORSZÁGBAN 

 

Modellek  

Kultúrák közötti összehasonlítás – német és svéd modellek  

Két fő irányzata létezik Európában a szakképzésnek. Ahogyan azt régóta mondják, a tőke az egyik 

legnagyobb kiegyenlítő a történelemben, és tulajdonképpen ez az egyik legnagyobb különbség a két 

modell erőforrás-intenzitása és alkalmazhatósága között, de biztosan nem az egyetlen. Sokkal nagyobb 

szintű különbségek vannak a szakképzési oktatási és képzési rendszerek (VET) között Németországban 

és Svédországban. 

Dr Papp Sándor – magyar szakképzési szakértő – rávilágít a svéd és német szakképzési rendszerek (VET) 

különbségének 3 fő aspektusára: 1. az előbb említett költségek, 2. a célterület műszaki szükségletei és 

jellemzői, az ismeretek intenzitása 3. a résztvevő tréner/tanár szerepe és felelőssége a szakképzés 

folyamatában a duális képzés során.  

 

A duális képzés modellje Németországban  

Eme rendszer fő célja, hogy a szakképzést gyakorlatorientáltabbá tegye, és segítsen a tanulóknak, hogy 

közelebbi kapcsolatba kerüljenek a jövendő munkakörnyezetükkel, hogy rögzítse és megkönnyítse a 

jövőbeli munkához szocializálódást. 

Ezen cél elérése érdekében - mely kölcsönös előnyt jelent az ipari szektor, a tanulók és az iskolák 

számára is -, az üzemek és a nagyvállalatok is erős elkötelezettséget mutatnak, hogy munkaterületet 

(műhelyt) biztosítsanak a tanulók számára, valamint tapasztalt mestereket, akik megtanítják a diákokat 
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bizonyos szintű gyakorlati ismeretekre. Ebben a modellben nem szükséges kísérő tanár a helyszínen; a 

tanulók bizonyos időt töltenek el a gyárban vagy üzemben, függetlenül az iskolától.   

A felhasználásra vonatkozóan van egy korlátozás, amelyet nem árt, ha észben tartunk, tekintetbe véve 

a megcélzott és megszerzett tudás szintjét és az ismeretek intenzitását. A high-tech felszerelés és 

berendezések nagyon drágák; ezen felül a munkavégzési utasítások megtilthatják, hogy a diákok 

hozzájuk érjenek, vagy akár csak megközelítsék őket. A diákoknak nem lehet kísérletezni egy 

működésben lévő eszközön; nem tudják gyakorolni az üzemeltetési eljárásokat, így mindent 

egybevetve a területen történő gyakorlati tapasztalat megszervezésének általános célja részben 

eltűnik.  

Fentiekből követekezően a duális képzés német típusa megfelelő arra a célra, hogy fizikai munkásokat 

és kézműveseket képezzenek, ámde nem ajánlott high-tech szakmáknak. Emellett akkor javasolt még a 

német modell alkalmazása, amikor szükségtelen áttekinteni a speciális/mély elméleti tudást; a 

munkadarabokat nagy mennyiségben gyártják, így nincs magas kockázat, ha hibát követnének el. Ez a 

modell jól működhet például az autógyártás vagy összeszerelés területén. 

 

A duális képzés modellje Svédországban  

A duális képzés svéd típusa azon az elképzelésen alapszik, hogy a gyakorlati képzés a tanterv részét 

képezi, így egy professzionális tanár irányítása a helyszínen elkerülhetetlen, és hosszú iskolai szünetek 

alatt, mint például a nyári szünet, a tanulók megvalósíthatják szakmai gyakorlatukat. A tanárnak 

tisztában kell lennie az üzem működési folyamataival és be kell mutatnia ezeket a diákoknak. A svéd 

típusú duális képzésben a high-tech szakmák működési folyamatai gyakorolhatóak jól meghatározott 

korlátozásokkal. A kísérő tanárnak össze kell tudnia kötni a munkafolyamatokat a tantervvel, így a 

tanulók tanulhatnak és nyomon követhetik az üzemi berendezések működését még akkor is, ha nem 

szabad hozzányúlniuk. Gyakorolhatnak nem működő (inaktív) állapotú berendezéseken, mely lehetővé 

teszi számukra, hogy egészen hasonló körülmények között próbálkozzanak, mint amilyenek az igazi 

működési körülmények. A svéd modell megfelelőbb elmélet-intenzív és high-tech szakmák számára, de 

extra elkötelezettséget és hatékonyságot igényel a tanárok részéről. A fogadó üzemnek biztosítania kell 

inaktív berendezéseket, amelyeken a diákok gyakorolhatják a szakmai készségeket anélkül, hogy 

veszélyeztetnék a műveletek biztonságát.  
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A duális képzés megfelelő modellje függ a szakma természetétől, az üzem jellemzőitől és a 

munkarutintól. 

A svéd modell drágább, mint a német a fogadó szervezetek kiadásait illetően, és a kísérő tanárral is 

számolni kell. A duális képzési szerződésnek a szakmai része is bonyolultabb, mivel a kísérő tanár 

feladatait és engedélyeit is tartalmaznia kell. Mégis, a high-tech szakképzésben a duális képzés svéd 

modellje a megfelelő. 

 

A duális képzés német modelljének evolúciója (2014) 

Mr. Rolf Ackermann, duális képzési felelős, német oktatási, ifjúsági és sport miniszter (Stuttgart) szerint: 

“Miután ráébredtünk a német duális képzési modell nehézségeire a skandináv modellhez képest, 

megragadtuk a lehetőséget, hogy nagyon fiatal koruktól kezdve vezessük a tanulókat. Így oktatási 

régiókat hoztunk létre, ahol egy szociális munkás egy hálózatot hoz létre több partnerrel egyszerre, 

beleértve cégeket és állami iskolákat, amely lehetővé teszi, hogy közvetítsenek a diákok felé, és 

felkészítsék őket arra, hogy önálló döntést hozzanak jövőjükről, így mellőzve a család befolyását ebben 

a tekintetben.” … “Így megtudják, mit szeretnének csinálni középiskola után. Bátorítjuk az önreflexiót 

már nagyon kis kortól és gyakorlatokat fogalmazunk meg számukra annak érdekében, hogy segítsen 

nekik megerősödni abban, hogy a döntés, amelyet hoztak, jó, vagy sem. Például, ha egy gyerek tanár 

szeretne lenni, 12 éves korban elviszik egy óvodába gyakorolni, hogy „dolgozzon” tanárként egy rövid 

időre. A végén megmondják neki, mik az erősségei és mik a lehetőségei a fejlődésre”. 
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SPANYOLORSZÁG 

Szakképzés Spanyolországban – Történelmi háttér 

A gyakorlati képzési rendszert Spanyolországban évszázadok óta használják, arra a nézetre 

alapozva, hogy a gyakorlati munkatapasztalat képesítést ad elvégzőjének. Mostanában az 

elméleti és gyakorlati képzés kombinálásának ötlete a cégeken belüli képzési központokban lett 

konszolidálva. Ez a helyzet 1990 után terjedt el széles körben, mikor az általános oktatási 

törvényi rendszer kötelezővé tette a gyakorlati képzést a szakképzés képzési ciklusainak végén.  

 

Mindenesetre a jelenlegi tudásalapú gazdaságban a munkahelyeknek egyre növekvő 

mennyiségű és alapvető műszerekhez kapcsolódó készségekre van szükségük: műszaki, 

szervezési, személyes és társas készségekre. Így aztán nem gondolhatunk csupán egy gyakorlat 

alapú tanulásra. Szándékosan kombinálnunk kell az iskolai képzést és a munkahelyi 

teljesítményt. Ez egy szerződéses pozíciót tesz szükségessé, amely lehetővé teszi a tanulók 

számára, hogy csatlakozzanak a céghez egy iskolai oktatással összeegyeztethető módon. Az új 

spanyol szabályozás ezt lehetővé tette (lásd a törvényt a következő oldal végén).  

 

A kis- és középvállalkozások helyzete 2012-2014 között 

A súlyos gazdasági válság eredményeképpen a spanyolországi KKV-k jelenlegi helyzetében közös 

hiányosság az elérhető, jól képzett munkaerő, akik kiképezhetnének és toborozhatnák az újabb 

erőforrásokat.  A cégek szakértői csapata teljes mértékben a produktív feladatok felé fordul, 

hogy biztosítsa a cég folytonosságát. Az új erőforrások felvétele, valamint hogy instruálják és 

mentorálják az új alkalmazottak munkáját, gyakran teljes mértékben kivitelezhetetlen a jelenlegi 

gazdasági körülményeknek köszönhetően. Így szükségessé vált egy könnyű és megfizethető 

megközelítés annak érdekében, hogy a duális képzés megvalósítása egy lehetséges választássá 

váljon ebben a környezetben. Ezen dokumentum szándéka, hogy egy egyszerű és praktikus 

útmutatást nyújtson, amely elősegíti a duális képzésben tanuló gyakornokok feletti szupervíziós 

munkát.  
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Az STP indokai:  

 Kitölteni a KKV-k időbeli és erőforrásbeli hiányosságait a duális képzés végrehajtásának 

érdekében Spanyolországban, 

 Eszközöket biztosítani a nem szakértők számára a képzés során annak érdekében, hogy 

segítsék őket a duális képzésben részt vevő tanulók coachingjában. 

 

A duális képzés evolúciója Spanyolországban (2013-2014) 

Ebben az időszakban számos kormányzati kezdeményezés irányult arra, hogy kiterjessze a duális 

képzést mint kulcseszközt a fiatalok munkanélküliségi rátájának csökkentésére és a gazdasági 

fejlődés elősegítésére. Ezen komoly erőfeszítés eredményeképpen sikeres változásokat 

tapasztalhattunk: 

A duális szakmai képzést választó tanulók száma Spanyolországban 200%-kal növekedett 2014-

ben az előző évhez képest. A projektek 72%-a felel meg a Duális Fok Keretprogram ciklusainak a 

középfok 28%-ához képest. A duális képzési projekteket kifejlesztő vagy kifejleszteni kívánó 

központok száma 2014-ben 375-re nőtt a 2013-as 172-ről. Így az ilyen típusú képzést nyújtó 

központok száma 218%-kal növekedett.  

Azon cégek száma, akik duális keretprogram projektekben vesznek részt 2013-ban 512 volt, ami 

2014-re 1570-re emelkedett, amely több mint 300%-os növekedést jelent.  

 

Szabályozás 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (más néven 

LOMCE). Ebben határozzák meg a duális képzés modelljét a szakképzésben.   

- Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la 

formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual. Ez 

definiálja egy duális képzési programban a gyakornokok általános szerződési feltételeit.  
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LENGYELORSZÁG 

A szakképzés története Lengyelországban  

A második világháború után az iskolák nagyon gyorsan folytatták tevékenységüket. Sem 

épületek, sem tanárok nem álltak rendelkezésre, hogy oktassák a fiatalokat. 1945-ben egy 

országos egyezmény lefektette az oktatás fő szabályozásait és törvényeit, mely szorosan 

kapcsolódott a politikai célokhoz.  

A fő hangsúlyt az írástudatlanság csökkentésére, valamint az általános és felsőoktatási 

központokra helyezték a lengyel tömegek számára. Ezen szabályozásoknak köszönhetően a 8 

éves általános iskolai képzés kötelező és díjmentes volt. 

A fiatalok 18 éves korukig folytathatták tanulmányaikat középfokú oktatási intézményben. 

Többfajta középfokú oktatási intézmény kínált alapszintű szakképzést, műszaki képzést és 

általános egyetemi-előkészítő oktatást.  

1989 volt a szakképzés társadalmi marginalizálódásának kezdete: megszüntették a „gyári” 

iskolákat; bezárták az iskolai szakképző központokat, melyeket „képzési műhelyeknek” hívtak.  A 

műszaki iskolák második választássá vált a tanulók között és a tanterv nem felelt meg a cégek 

követelményeinek.  

2012-es változások 

A szakképzés fő struktúrája nem változik. A változás a következő területeken zajlik: az iskolai 

munka megszervezése, apró változások a tantervben, a záróvizsgák módosítása (2 vizsga a 4 éves 

szakiskolai oktatás során).  

A szakképzésre most 8 alapvető elem kombinációjaként tekintünk:  

(1) diákok, tanulók, irányító szervek  

(2) jogi alap 

(3) oktatási személyzet 
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(4) tanterv 

(5) műszaki alap és épületek 

(6) képzés szervezése 

(7) vállalkozók és oktatási központok 

(8) vizsgafolyamatok. 

 

A szakképzés aktuális helyzete Lengyelországban  

A duális szakképzés/oktatás fő célja Lengyelországban az oktatási politika nyomon követése és 

koordinációja. Továbbá az alkalmazottak képzettségére is összpontosít, beleértve a mobilitást és 

a dinamikus munkaerőpiac szükségletét.  Ez a cél az egyik legfontosabb feladattá vált a modern 

szakképzésben az általánosabb és innovatívabb gazdasághoz képest.  

A műszaki középfokú iskolákban a szakmai tantárgyak az összes tanóra 36%-át fedik le. A 

projektpartner iskolában második és harmadik osztályban a tanulók gyakornoki programban 

vesznek részt, összességében 120 órát ruhaipari technikusként, IT technikusként, fodrász 

technikusként és hirdetési módszerek és szervezési technikusként, és 240 órát szállodaipari 

technikusként és turisztikai szolgáltatások technikusként. A tanulók napi 6 órát töltenek a 

cégeknél 16 éves korukig, és 6-8 órát naponta 16-18 éves koruk között.  

Az általános és szakmai tárgyak egyenlő eloszlása, igazodva a tanulók szükségleteihez, lehetővé 

teszi a tanulók számára, hogy elsajátítsák a kulcskompetenciákat és ezzel együtt egy szilárd 

szakmai előképzettséget szerezzenek. Ezen felül jobb felkészültséget eredményez a tanulók 

körében, amennyiben találkoznak a munkaerőpiac szükségleteivel. A gyakornokoskodás 

tapasztalatot nyújt a fiataloknak, amely nagyon értékes, amikor először akarnak elhelyezkedni, 

akár annál a cégnél, ahol gyakornokok voltak, akár egy másik helyen. 

Az Európai Unió és az Oktatási Minisztérium irányelvei rámutatnak, hogy szükséges a 

szakképzést és a munkaerőpiacot egymáshoz közelebb hozni. Így a munkaadóknak kellene a 

legnagyobb hatást gyakorolniuk a lengyelországi szakképzési rendszer modelljére. Különösen 

fontos, hogy befolyásolják, sőt, meghatározzák a célokat, tartalmakat, az iskolák szervezeti 
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formáit és a tanterven kívüli oktatást. A munkaadók versenyképesebb munkaerőt várnak olyan 

normákkal, amelyek illeszkednek a naprakész munkaerőpiachoz. A másik oldalon viszont nem 

tesznek erőfeszítéseket, hogy növeljék befolyásukat a szakképzés tartalma és minősége 

irányába. 

A kommunikáció az iskolák és a cégek között elég szegényes. A cégek keveset tudnak arról, hogy 

a tanulók mit tanultak az iskolákban, és mikor elfogadják, hogy a tanulók szakképzésen vegyenek 

részt cégüknél, akkor meg kell tanítaniuk nekik az összes készséget, amelyekkel rendelkezniük 

kell, hogy bizonyos területeken dolgozni tudjanak.  

 

A duális képzés kihívásai 

- A duális képzés fontosságának csekély elfogadottsága – figyelemfelkeltés a tanulók, tanárok 

és munkáltatók körében.  

- Kevés együttműködés a szakképzési központok és cégek között – ennek javítása.  

- Alacsony beruházás a humán erőforrásokba – ennek növelése.  

- Kevés gyakornokként eltöltött idő – ennek növelése.  

 

 

MAGYARORSZÁG 

A duális szakmai képzési rendszer rövid története Magyarországon 

A második világháború előtt életteli együttműködés zajlott az ipari szektor és az oktatási 

intézmények között Magyarországon. A fő termelő gyárak kiépítették saját tanítási és gyakorlati 

műhelyeiket. Köszönthetően a háborút követő politikai változásoknak az összes ipari üzem és 

iskola állami tulajdonba került. Az oktatás és szakképzés kormányzati kontroll alá került a 

szocialista időszakban, a Munkaügyi Minisztérium ellenőrzése alá. A Nemzeti 5 éves tervek 

keretein belül mindent előre elterveztek és a szakképző iskolák célszámokat kaptak, amelyek 
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szigorúan követendő követelmények voltak. Így a rendszer garantálhatta, hogy az igényelt 

munkaerő elérhető lesz. 

Duális képzés a ’70-es - ’80-as években 

Amellett, hogy ez egy elég jól teljesítő rendszer volt, működő képzési laborokkal, műhelyekkel, 

tanárokkal és szakoktatókkal, nem volt elég rugalmas, például évekkel a magyar nehézipar 

összeomlása után a kohászat még mindig benne volt a tantervben.  

A ’70-es, ’80-as évek folyamán számos reform változtatta meg az oktatás és képzés egyes 

aspektusait. A tudás mennyisége és komplexitása egyre nőtt, de gazdaságilag még mindig 

alacsony volt a termelékenység és a kivitelezhetőség. 

 

Politikai változások 1989-90-ben 

Az 1990-es politikai változást követően a nemzeti gazdálkodás szerkezete új formát öltött. 

Korábban, ezt megelőzően erős keleti orientációjú volt, mivel a Szovjetunióba és Kelet-Európába 

exportált. A politikai változások kihatottak az egész Kelet-Európai régióra és a Szovjetunióra, 

nem csak Magyarországra, és végül azt eredményezték, hogy Magyarország hagyományos keleti 

piacai eltűntek.  A kormány azon erőfeszítései ellenére, hogy életben tartsa az ipari szektort a 

gyártás privatizációja révén, amely előtte állami tulajdonban volt, a magyar gyárakhoz köthető 

keleti export dominóelvszerűen dőlt romba, ezzel komoly munkanélküliséget okozva.  

A laborok, az ipari és céges műhelyek megsérültek, bezártak, vagy más módon hasznosították 

őket, mialatt a tanároknak, szakmabelieknek és szakértőknek vagy nyugdíjba kellett vonulniuk, 

vagy más munkát keresniük. Ez azt jelenti, hogy a duális szakmai képzés alapvető 

infrastruktúrája összekeveredett a 90-es évekre.  

 

Oktatási reformok 1993-2006 között 

90-es évek során komoly modernizációs kampányok kerültek kivitelezésre a szakképzési 

ágazatban.  Azonban voltak tiltakozások az elavult és korszerűtlen szakképzési tanfolyamok 
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ellen, így ennek következtében 1993-2006 között a Országos Képzési Jegyzékben regisztrált 

képzések száma több, mint 900-ra emelkedett.  Ezek a tanfolyamok függetlenek voltak 

egymástól és egyik szakma átvezetése/traszferálása egy másik szakmai képzésbe nem volt 

lehetséges. Még a teljesen azonos tartalmakat is külön-külön kellett elkészíteni.  

2004-ben egy nemzeti és EU által társfinanszírozott projekt kezdődött abból a célból, hogy 

áttekintse a magyar szakképzési rendszert, és hogy megszüntesse azokat a veszteségeket, 

amelyeket a tantervek ismételgetése okozott. A cél a moduláris alapú oktatási rendszer 

felépítése volt, amelyet felhasználhatnak a különféle oktatási szolgáltatók, és egy olyan struktúra 

létrehozása, amely rugalmasságot biztosít, mikor a folyamatos műszaki fejlesztések és javítások 

azonnal változásokat igényelnek egy modul tartalmában.   

A fő eredmény a megújult Országos Képzési Jegyzék volt, amelyet 2006-ban jelentettek meg 430 

szakképzési programmal. Az egyetlen gyengeség a bonyolult vizsgafolyamat volt, de minden 

egyes modul vizsgái érvényesítőek voltak egy másik szakmai szektorban. 

 

Aktuális változások (2011-2014) 

A 2006-os Országos Képzési Jegyzék rendszere nem szolgált mindenki megelégedésére. A 

változás túl gyors és következetes volt, és egy feltételt figyelmen kívül hagyott: a létező duális 

oktatási infrastruktúrát. Várható volt, hogy az ellentétes nézetek kifejezésre fognak jutni. A 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara lett az a szervezet, amely felülvizsgálja az aktuális 

szakképzési rendszert. A kamarák már hosszú ideje támogatták a gyakorlatorientált szakképzést. 

Ezt a rendszert megerősítették azon kamarai tagok, akik maguk is részt vettek céges duális 

képzési programjaiban, oktatási műhelyeket és gyakorlati képzéseket vezettek.  

Az elmúlt 10 évben a duális képzés elkezdett elterjedni Magyarországon a nemzetközi 

kapcsolatok és tudásmegosztás pozitív hozadékaként. Főként a gyakorlatorientált szakképzés 

német modelljét követve a vezető iparágak, mint például az autóipar, megkönnyítették a 

tudástranszfer rendszer kiépítését abból a célból, hogy fedezzék emberi erőforrás 

szükségleteiket. Egy praktikus know-how transzfer vette kezdetét a generációk között 

(alkalmazottaktól jövőbeni alkalmazottakig/kollégákig) és a szektorok között (az ipari szektor és 
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oktatási szektor résztvevői között). A gyakorlati képzés egyre népszerűbbé és elterjedtebbé vált 

a középfokú szakképzésben, míg a felsőoktatásban még mindig ritkaságszáma megy.  

2011 óta a duális képzés hivatalosan is a magyar oktatási politika része, melyre a megfelelő jogi 

háttér szolgáltat alapot. Mégis visszanyúl a történelmi gyökerekhez.  

A fejlődési folyamat 2011-ben indult, de még mindig nem fejeződött be (2013 március). Ebben 

az új rendszerben a vizsgafolyamat változott: a modulvizsgák helyett egy komplex vizsgatípust 

vezettek be. A képzési modulok még mindig léteznek, de a modulvizsgák nem számíthatók bele 

egy ugyanolyan típusú képesítésbe. Minden egyes szakmai képesítéshez le kell tenni ezt a típusú 

vizsgát, még akkor is, ha a vizsgázó átment a közös modulok megelőző tesztjein/vizsgáin. A 

kérdés az, kinek előnyös ez a komplex vizsga? Egy dolog biztos – nem a tanulóknak! 
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Készségek és kompetenciák 
KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK A DUÁLIS KÉPZÉSHEZ 
 

B E V E Z E T É S  

A szakképzés és duális képzés megtervezéséhez szükséges hozzávalók egyike az, hogy meghatározzuk 

azokat a készségeket és kompetenciákat, melyek a szakmákhoz szükségesek, és melyekre a program 

vonatkozik. Ebben a tanulmányban az azonosított készségeket általános kompetenciákba és szakmai 

kompetenciákba csoportosítottuk. A következő ábra mutatja az általános és szakmai kompetenciák 

szerkezeti lebontását. 

 

 

Az általános kompetenciák közösek az összes szakmai területen, és mind kapcsolódnak a bizonyos fokú 

önállósággal járó feladatok teljesítéséhez egy emberekből álló szervezetben. A szakmai kompetenciák 

Általános 
kompetenciák 

Személyes 
kompetenciák 

Alkalmasság 

Személyiségvonások 

Társas 
kompetenciák 

Együttműködési 
készség 

Kommunikációs 
készség 

Konfliktuskezelési 
készség 

Módszertani 
kompetenciák 

Gondolkodás 

Problémamegoldás 

Módszer és 
munkastílus 

Szakmai 
kompetenciák 

Szakmai tudás Szakmai készségek 
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olyan területekhez kapcsolódnak, amelyek mindegyik szakma esetében speciálisak. Bár a szakmai 

kompetenciák kettéválnak: tudássá, amely foglalkozásokon átívelő képességek készlete, mely különféle 

feladatot elvégzéséhez szükséges, és megtanítható általános módon, valamint a másik oldalon speciális 

készségekké a szakmai fejlődés minden egyes területén. Ebben a tanulmányban az elemzett szakmai 

készségek a listán felsorolt iparágak valamelyikéhez köthetők:  

1. IT ipar 

2. Szállodaipar 

3. Turizmus 

4. Reklámipar 

5. Ruhaipar 

6. Autógépészeti ipar 

Ezen fenti iparágak mindegyikéből számos szakma születik, melyek az iparban szükséges specializáció 

szintjén alapulnak.   

 

MÓDSZERTANI ELEMZÉS 
 

Annak érdekében, hogy megismerjük a szükséges készségeket, interjúkat készítettünk néhány 

szervezettel, és készítettünk egy áttekintést a több szerző által javasolt sokféle képességekről. 

Az általános képességeket illetően több tanulmány született ezelőtt, és az általános képességek elég 

egybehangzóak a képzés megközelítésének különféle szintjein. Dr. Papp Sándor nagyon aktívan részt 

vett a szakmai fejlődést elősegítő általános készségekről és kompetenciákról szóló beszámoló 

áttekintésében; Személyiségvonások, Együttműködés és Kommunikáció csoportokba soroltuk őket. Bár 

a Dr. Papp Sándor féle és az ebben a tanulmányban bemutatott csoportosítás különbözik, azt 

állapítottuk meg, hogy a leírások tökéletesen alkalmazhatóak a szakiskolai duális képzésre. Az 1. 

mellékletben láthatóak az általános készségek leírása Dr. Papp Sándor szerint. 
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Az általános kompetencia csoportokat meghatároztuk és azonosítottuk, de még nem ismertettük az 

útmutató ezen részében.  

 

A szakmai kompetenciákat, melyeket lentebb ismertetünk, a következőkkel írjuk le: 

 Név. A készség közismert vagy leggyakrabban használt neve. 

 Példa. Azon tevékenységek, amelyeket figyelembe kell venni a készség fejlesztésekor.  

 

Jelen munka célján kívül esik a képzési programok fejlesztése, és hogy olyan technikákat és tartalmakat 

adjon át, amelyek szükségesek ilyen készségek kifejlesztéséhez a tanulókban. Azt is meg kell érteni, 

hogy minden egyes szakma más megközelítésekkel rendelkezhet ezen készségeket illetően, a feladatok 

vagy tevékenységek természetétől függően, melyeket a szakmabelieknek el kell végezniük.  

 

ÁLTALÁNOS KOMPETENCIÁK 
 

Ahogyan fentebb is leírtuk, az általános kompetenciák a képességeknek egy közismert halmaza, melyek 

szükségesek bármely specifikus szakmánál, és a következők felé orientálódnak:  

1. Megfelelő kapcsolatok kifejlesztése és fenntartása különféle érdekeltekkel, beleértve a 

munkatársakat a szervezeti hierarchia mentén, beszállítókat, ügyfeleket, stb.   

2. Mindennapi helyzetek önálló megoldása.  

3. Biztosítani a szervezeti struktúra alkalmasságát a szakmai és személyes növekedéshez hasonlóan.  
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A következő táblázat mutatja az ismert általános kompetenciákat: 
Sz

e
m

é
ly

e
s 

ko
m

p
e

te
n

ci
ák

 
Alkalmasság Fizikai adottságok:  Fittség,  Erős fizikum,  Megjelenés 

 Fiziológiai adottságok:  Látás,  Hallás,  Szaglás,  Ízlelés,  Tapintás, 
 Vesztibuláris észlelés,  Térbeli tájékozódás,  Kézügyesség, Stabil 
kéztartás,  Mozgáskoordináció, fizikai ügyesség 

 Pszichológiai adottságok:  Érzelmi stabilitás/egyensúly,  Kitartás 

Személyiség-
vonások 

 Elkötelezettség,  Képesség a fejlődésre/önfejlesztésre,  
Felelősségérzet,  Kockázatvállalás,  Megbízhatóság,  
Monotóniatűrés,  Önrendelkezés,  Határozottság,  Önfegyelem,  
Pontosság,  Precizitás,  Rugalmasság,  Stressztűrés,  
Szervezőkészség,  Teherbírás,  Tolerancia 

Tá
rs

as
 k

o
m

p
e

te
n

ci
ák

 

Együttműködési 
készség 

 Interperszonális készségek,  Kapcsolattartási készség,  
Interperszonális rugalmasság,  Udvariasság,  Kezdeményezőkészség, 
 Állhatatosság,  Meggyőző készség,  Konszenzuskészség,  
Empatikus készség,  Segítőkészség,  Fogékonyság a motivációra,  
Motivációs készségek,  Visszajelzési készségek,  Manőverezési 
készség,  Vezetői készségek,  Tolerancia 

Kommunikációs 
készség 

 Fogalmazási készség,  Nyelvtan,  Szilárd szövegezési ismeretek,  
Kommunikációs rugalmasság,  Érthetőség,  Prezentációs készségek,  
Hatékony interjúzási készségek,  Adekvát metakommunikáció 

Konfliktuskezelési 
készség 

 Kompromisszumkészség,  Konfliktuskerülő készség,  Versengési 
készség,  Konfliktusmegoldási készség,  Megfelelés 

M
ó

d
sz

e
rt

an
i k

o
m

p
et

e
n

ci
ák

 Gondolkodás  Absztrakt/elméleti gondolkodás,  Áttekintési képesség,  Logikus 
gondolkodás,  Kritikai gondolkodás,  Rendszerező gondolkodás,  
Kreativitás,  Tudás megfelelő alkalmazása,  Új ötletek, megoldások 
kipróbálása,  Általános tanulási képességek,  Előzmények/tudás 
megőrzése,  Észlelés,  Numerikus gondolkodás,  Matematikai 
készségek,  Információgyűjtés,  A dedukció hatáskörei. 

Problémamegoldás  Hibakeresés/diagnózis,  Elemzés/problémák feltárása,  Tervezés,  
Kiértékelés,  Ellenőrzési képesség,  Indokok a feltárásra,  
Helyzettudatosság. 

Módszerek és 
munkastílus 

 Rendszerben gondolkodás  Szisztematikus munka  Feladatok 
pragmatikus interpretációja  Intenzív munka  Figyelem Éberség 
Figyelem fókuszálása  Figyelemmegosztás  Nyitott hozzáállás  
Eredményorientáció  Környezet tisztán tartása 

 

Az 1-es mellékletben talál ismertetőt ezekről a kompetenciákról.  
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SZAKMAI KOMPETENCIÁK 
 

A szakmai kompetenciák olyan, speciális területhez kapcsolódó készségek és közös tudás csoportja, 

melyek bármelyik szakmai képzési program kifejlesztéséhez szükségesek. 

A tudást és készségeket ipari háttér felhasználásával elemezték, minden egyes iparterületnek 

megvannak a maga szakmái és specializációi, és ezek közül mindegyiknek konkrét tudás és 

készségkészletet kell kifejleszteni. A szakmák azonosítása az egyes iparágakon belül nem célja ennek a 

kézikönyvnek, és a konkrét tudás és készségek azonosítása sem.  

Szakmai tudás  

 

A közös készségek és kompetenciák az összes foglalkozás számára 

Készség neve Munkahelyi biztonság és egészség 

Példa   A munkahelyi egészség és biztonság, tűzvédelem, környezetvédelem és 

ergonómia fogalmainak megkülönböztetése. 

 Az intézmények és szolgáltatások feladatainak és hatásköreinek 

megkülönböztetése a munkavédelem és környezetvédelem területein  

 A munkavállaló és a munkáltató kötelességeinek és jogainak meghatározása a 

munkahelyi egészség és biztonság területén.  

 Az egészséget és életet érintő kockázatok, és a tulajdont és a környezetet 

érintő veszélyek előre látása, melyek a munkafeladatokkal kapcsolatosak.  

 Az egészségre káros faktorok eredményeinek meghatározása.  

 A munka helyszínének megszervezése az ergonómiai követelményeknek 

megfelelően.  

 Személyes és csoportos védőfelszerelés használata a munkavégzés során. 

 A munkahelyi biztonság és egészség szabályainak és a tűzvédelmi és 

környezetvédelmi szabályok betartása.  

 Munkahelyi balesetekben megsérültek elsősegély ellátása, mikor az élet vagy 

egészség veszélyben forog.  
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Készség neve Üzleti tevékenységek 

Példa 

 

 

 

 

 A piacgazdaság működésével kapcsolatos fogalmak használata.  

 A munkajog rendelkezéseinek, a személyes adatvédelmi törvény, adótörvény 

és a szerzői jogi törvény alkalmazása  

 Az üzlet vezetésével kapcsolatos törvényi rendelkezések alkalmazása.  

 Az iparban jelen lévő cégek és intézmények közötti különbségek és 

kapcsolatok ismerete 

 A szektorokban működő cégek tevékenységeinek elemzése.  

 Az üzleti tevékenység kezdéséhez és folytatásához szükséges dokumentáció 

elkészítése.  

 A folyamatban lévő üzleti tevékenységgel kapcsolatos levelezés lefolytatása.  

 Az üzlet tevékenységet támogató irodai felszerelés és számítógépes 

programok használata. 

 Marketing tevékenységek tervezése és kivitelezése.  

 Az üzleti tevékenység költségeinek optimalizálása.  

 

Készség neve Szakmaorientált idegen nyelvtudás  

Példa   Nyelvhasználat (szókincs, nyelvtan, helyesírás és fonetika), mely lehetővé 

teszi a szakmai feladatokat.   

 Megállapítások értelmezése a tipikus szakmai tevékenységek teljesítményéről  

 Rövid szövegek elemzése és értelmezése tipikus szakmai kötelezettségek 

teljesítményét illetően.  

 Rövid és érthető állítások és írott szövegek megfogalmazása, mely lehetővé 

teszi a kommunikációt a munkakörnyezetben.  

 Idegennyelvű információforrások felhasználása.  

 

Készség neve Kisebb csapatok munkájának szervezése  

Példa   Munkacsapat szervezése a kijelölt feladatok ellátására.  

 Egy személy kiválasztása a kijelölt feladatok ellátására.  

 Ellenőrizni a kijelölt feladatok végrehajtását.  

 Értékelni a kijelölt feladatok minőségét. 

 Olyan műszaki és szervezeti megoldásokat mutatni, amelyek javítják a 

munkakörülményeket és a munka minőségét.  
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 Kommunikáció a munkatársakkal.  

 

Készség neve Személyes és társas kompetenciák 

Példa   Megfelelni a kulturális és etikai alapelveknek.  

 Kreativitás és következetesség a feladatok kivitelezésében.  

 Felelősségvállalás a tettek következményeiért. 

 Nyitottság a változásra 

 Stresszel való megküzdési képesség 

 A tudás és szakmai képességek felfrissítése és tökéletesítése.  

 A szakmai titoktartás betartása.  

 Felelősségvállalás a tettekért. 

 Tárgyalási képesség a megegyezés feltételeiről.  

 Csapatban dolgozás képessége 

 

Készség neve Értékesítés és Marketing 

Példa  Támogató csoportok, online segítség és innovációs források, valamint minden 

egyes szakmai profil aktualizációjának azonosítása.  

 Új vagy továbbfejlesztett munkaterületek megtalálása. 

 Új partnerek megtalálása megoldásokhoz, projektekhez, szolgáltatásokhoz, 

stb. 

 Ügyfelek és jelöltek folyamatos azonosítása és folyamatos kapcsolattartás az 

üzleti lehetőségek felfedezése, valamint a termékekről/szolgáltatásokról való 

visszajelzés érdekében. 

 A versenytársak teljesítményértékelése. 

Képzés Prezentáció készítése az eredményekről. Rávenni az embereket, hogy 

felelősséget vállaljanak és büszkék legyenek eredményeikre. Egy közösségi 

hálózati tanterv elkészítésének elősegítése; a tanulóközösség követése élőben a 

gyakornoki periódus folyamán. A tanulók után érdeklődő cégek azonosítása, 

valamint stratégia és munkalehetőségek keresése az adott cégnél.  

 

Készség neve Stresszkezelés 
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Példa  Prezentációk készítése új termékekről/szolgáltatásokról. 

 Megoldás kitalálása kevés tapasztalattal az adott speciális területen. 

 Az idő nem elég, hogy megoldja egy termék/szolgáltatás minden aspektusát 

 Nem egyértelmű követelmények mellett dolgozás, 

 Az egymással szemben álló érdekek ütköztetése az ügyfél/szolgáltató 

kapcsolatokban, az együtt dolgozó versenytársak között, és többfelé jelentést 

készítő mátrix szervezeteknél  

 Projektek és szolgáltatások eredményeinek és haladásának védelme. 

Képzés Szükséges gondosan azonosítani a nem kívánt viselkedést, amikor a tanulók 

stresszesek lesznek a kontaktórák során. 

 

Készség neve Olvasás  

Példa  Az ügyfelek és kollégák e-mailjeinek elolvasása. 

 Hosszadalmas tervezési specifikációk elolvasása, hogy megértsék a 

kifejlesztendő alkalmazások összes követelményét és jellemzőit, funkcionális 

leírását, a szerkezet áttekintését, a vásárlók interakciós rendszerének leírását, 

az alkalmazási struktúrák adatait, és minden egyes képernyő sémáit és főbb 

pontjait. 

Képzés Problémák megoldása kézikönyvek, gyakorlatok segítségével, amelyek speciális 

nézőpontot igényelnek az érdeklődési tárgyterület speciális szempontjai alapján.  

 

Készség neve Dokumentáció használata 

Képzés Problémák megoldása kézikönyvek segítségével.  Ellenőrzési listákkal való 

munka. Folyamatábrák olvasása és értelmezése. 

 

Készség neve Szóbeli kommunikáció 

Példa  Ügyfelek vagy alkalmazás felhasználók felhívása, a hibabejelentő e-mailjeikre 

vagy hangüzeneteikre válaszolva különböző szoftveralkalmazásokban. 

Közvetlenül az egyénekkel beszéljenek a hibaforrás meghatározása 

érdekében.  

 Ügyfelekkel és képviselőkkel szervezett találkozókon való részvétel abból a 
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célból, hogy tisztázzák a projekt specifikációit, ajánlásokat tegyenek és a 

rendszer szükségleteinek definiálásában megegyezésre jussanak. 

 Kollégákkal és munkatársakkal szervezett találkozókon való részvétel a 

fejlesztésről való információk megosztása érdekében.  

 Ajánlatok bemutatása ügyfelek kis csoportjának, amikor szolgáltatásokat 

kínálnak. 

Képzés A mindennapos tevékenységeknek magukban kell foglalniuk a csapatmunkát, a 

közös problémamegoldást, és a prezentációk készítését a feladatokról és 

vizsgálatokról. Ez óvatosságot igényel a kontaktórák alatt zajló kommunikáció 

folyamán felmerülő, és nem kívánt attitűdök azonosításának szempontjából.  

 

Készség neve Írás 

Példa  Rövid levelek és e-mailek írása az ügyfeleknek és kollégáknak a következő 

témákról: a projektek aktualitásai, értesítés a változásokról és 

módosításokról, kérdések megválaszolása az információk elérhetőségéről 

vagy a problémák kijavításáról.  

 Pályázatokat írni a projektekhez.  

 Fejlesztési útmutatókat írni vagy specifikációkat tervezni a 

dokumentumokhoz, amelyek meghatározzák az ügyfelek szükségleteit és a 

projekt követelményeit.  

 Különféle jelentéseket írni az ügyfelek számára. 

Képzés Jelentések, összefoglalók, rövid cikkek írása, stb. Ezen munkák nagyobb részét a 

tantermen kívül kell elvégezni. 
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SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

 

Készségek és kompetenciák az IT iparágban  

Készség neve Számok és matematika 

Példa  Egész számok 

 Természetes számok 

 Valós számok – decimálisok és százalékok 

 Egyenlőségek és képletek 

 Osztályok, arányok és részarányok használata 

 Mértékegység átváltások 

 Terület, felület, térfogat  

 Statisztika és valószínűség 

 Hogyan végezzünk számításokat 

 Használt mérőeszközök 

 Pénzügyi matematika 

 Ütemezés, költségvetés és számviteli matematika  

 Adatelemzési matematika 

 Numerikus becslés 

Képzés A számokkal és matematikai problémákkal kapcsolatos tantermi feladatok 

végezhetőek közös feladatként, melyekkel a numerikus érvelést gyakorolják. 

 

 

Készség neve Információszerzés 

Példa  Keresés az interneten ehhez hasonlók után: specifikus eredmények, 

dokumentumok, sablonok, tartalmak, képek, zenék, magyarázatok. 

Képzés Fejlesztik és mentorálják a különféle források használatát a high-tech terület 

innovatív aspektusainak vizsgálatain keresztül. Tantermen kívüli munka 

szükséges.  
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Készség neve Számítógéphasználat 

Példa  Gépelés és szövegszerkesztés 

 Táblázatok használata 

 Hatékony prezentációk készítése 

 A következő kommunikációs csatornák használata: e-mail, üzenetküldés, 

konferenciák, internetes telefonálás, etc. 

 Közösségi hálózatok ismerete és előnyeik kihasználása 

 Szervezeti és szemléltető eszközök felhasználása, mint pl. naptár, diagramok, 

projektek, stb.  

 Adatbázisok tervezése megoldás és szervezés érdekében  

Képzés Dokumentáció létrehozása számos speciális szabályhoz igazodva. Projekt vagy 

gyakorlatok eredményeinek bemutatása az osztály másik fele számára.  

 

 

Készségek és kompetenciák a szállodaiparban  

Készség neve Speciális szállodai kompetenciák  

Példa   Különbséget tenni a különböző típusú és kategóriájú szállodai 

szolgáltatásokat nyújtó objektumok között.  

 Különbséget tenni a szállodai szolgáltatások között.  

 Különbséget tenni a szálláshely szolgáltatások felszereltsége között. 

 Különbséget tenni a lakóegységek típusai között.  

 A szállodai szolgáltatások piacának elemzése.  

 Különbséget tenni a marketing fő elvei és eszközei között.  

 A turizmus fajtáinak meghatározása.  

 A vendéglátás fő elveinek jellemzői.  

 A szállodai szolgáltatókra vonatkozó szabályozások alkalmazása.  

 Számítógépes programok használata a feladatok támogatására.  

 

Készség neve Recepciós szolgáltatások tervezése és megvalósítása  

Példa   Szállodai foglalás intézéséhez kapcsolódóan: a feladatok és a hotel 

recepciójának megismerése, a promóciós eszközök használata, az egyének és 

csoportok számára történő foglalási szabályok betartása és különböző 
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foglalási rendszerek használata. 

 Érkező és távozó vendégeknek szóló szolgáltatások: vendégeknek szóló 

szolgáltatások szabályainak betartása a recepción, a vendégek szállodai 

elhelyezéssel kapcsolatos elvárásainak felismerése, a be- és kicsekkolási 

dokumentáció elkészítése, turisztikai információk szolgáltatása, a 

szállodaiparban használatos fizetési formák megkülönböztetése.  

 

Készség neve Vendégeknek szóló szolgáltatások  

Példa   Tisztaság és rend az elhelyezési egységekben.  

 Ételek készítése és felszolgálása.  

 Kiegészítő szolgáltatások szervezése a szállodai szolgáltatásokhoz.  

 

 

Készségek és kompetenciák a turisztikai iparban  

Készség neve Speciális turisztikai kompetenciák  

Példa   Turizmus típusainak jellemzői.  

 A turizmus piacán szolgáltatást nyújtó üzemeltetők megkülönböztetése.  

 Turisztikai üzemeltetők, utazási irodák feladatairól alkotott tudás.  

 A törvények alkalmazása a turizmusra.  

 Turisztikai termékek és szolgáltatástípusok megkülönböztetése.  

 Turisztikai szolgáltatások piacának jellemzése.  

 Belföldi és nemzetközi turizmus jellemzése és figyelemmel kísérése.  

 Turisztikai marketing alapelveinek betartása.  

 Számítógépes programok használata a feladatok megoldásában.  

 

Készség neve Turisztikai események és szolgáltatások tervezése és végrehajtása  

Példa   Turisztikai események és szolgáltatások tervezése és kalkulációja.  

 Turisztikai események és szolgáltatások foglalása.  

 Turisztikai események és szolgáltatások megvalósítása.  
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Készség neve Turisztikai információmenedzsment és turisztikai szolgáltatások értékesítése  

Példa   Turisztikai információk menedzsmentje  

 Turisztikai események és szolgáltatások eladásának menedzsmentje.  

 Turisztikai események és szolgáltatások elrendezése.  

 

 

 

Készségek és kompetenciák a hirdetési iparban  

Készség neve Speciális hirdetési kompetenciák 

Példa   A mikro- és makroökonómiai fogalmak használata.  

 A pénzügyi piac működésének fő elveinek ismerete.  

 A vállalkozások szervezeti és jogi formái közötti különbségek ismerete.  

 Jogi és etikai szakkifejezések használata.  

 Felmérések elemzése és annak megállapítása, hogy megfelelőek-e a 

döntéshozatalra.  

 A marketing elemeinek megkülönböztetése és szerepének definiálása a 

hirdetőtevékenységekben.  

 Árucikkek fogalmának használata.  

 A reklám pszichológiai és szociológiai meghatározóinak ismerete.  

 Számítógépes programok használata a feladatok megoldására.   

 

Készség neve Termékek reklámozása és szolgáltatások értékesítése  

Példa   Termékek reklámjának elkészítése és szolgáltatások kiajánlása.  

 Termékek hirdetése és szolgáltatások értékesítésének menedzsmentje.  

 

Készség neve Reklámkampány szervezése és futtatása  

Példa   Reklámüzenet létrehozása.  

 Hirdetési eszköz megtervezése.  

 Médiaterv készítése.  

 Hirdetési eszköz elkészítése.  

 Hirdetés hatékonyságának kutatása.  
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Készségek és kompetenciák a ruházati iparban  

Készség neve Speciális kompetenciák a ruházati technológiában  

Példa   Ruházati termékekről készült modellrajzok elkészítése.  

 Színkompozíciók kiválasztása.  

 Ruházati termékprojektek használása.  

 Ruházati termékek műszaki rajzainak kivitelezése.  

 Anyagok megkülönböztetése és tulajdonságaik leírása.  

 Anyagtípusok megkülönböztetése.  

 Ruházati anyagok megkülönböztetése és használatuk leírása.  

 Szabók mérési követelményeinek betartása.  

 Kézi öltések kivitelezése.  

 Gépi öltések megkülönböztetése és használatuk leírása.  

 Különböző típusú varrógépek megkülönböztetése.  

 Számítógépes programok használata a feladatok megoldására.  

 

Készség neve Szabászati szolgáltatások 

Példa   Ruházati termékek gyártása.  

 Ruházati termékek átalakításának és kiegészítésének kivitelezése.  

 

Készség neve Ruházati termékek tervezése 

Példa   Kutatási anyagok és ruházati termékek paraméterei.  

 Ruházati termékek dokumentációjának elkészítése.  

 

Készség neve Ruházati termékek gyártási folyamatainak megszervezése  

Példa   Anyagok vágási folyamatának megszervezése.  

 Ruházati termékekhez csatlakozó elemek folyamatának megszervezése.  
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Készségek és kompetenciák az autógépészeti iparágban  

Készség neve Nyelvi és kommunikációs készségek 

Példa   Műszaki szókincs, hivatkozniuk kell a műszaki kézikönyvre, mely különféle 

járműmodellekre vonatkozik. 

 Magas szintű szövegmegértési készség komplex szövegek értelmezése 

céljából. 

 Beszédértési és beszédkészség az ügyfelekkel való optimális interakció 

érdekében. A jó kommunikáció stabilizálja a szolgáltató-vásárló bizalmat, és 

ez elengedhetetlen ezen a területen, mivel az autószerelőknek folyamatosan 

küzdeniük kell az ellen a negatív sztereotípia ellen, hogy kevéssé 

becsületesek. A jó kommunikáció segít továbbá a szerelőknek kapcsolatba 

lépni a forgalmazókkal és gyártókkal. 

 

Készség neve Hallási készségek 

Példa   Talán a legfontosabb készség egy szerelőnek a hallása, mikor egy járművön 

dolgozik, azt szereli. 

 Ha egy szerelő figyelmesen hallgatja, hogy a jármű milyen hangot ad ki 

működés közben, gyakran be tudja azonosítani azt a helyet a járműben, 

ahonnan a probléma származik. A legjobb szerelők hallás után képesek 

azonosítani a szóban forgó problémás alkatrészt. Ahogyan a jármű hangot ad 

ki, azt is elárulja az autószerelőnek, hogy a jármű beállításai megfelelőek-e. 

 

Készség neve Tárgyi készségek 

Példa   Matematika. Munka közben az autószerelők nagymértékben használnak 

matematikát. Például mérik a gépszíjak méretét vagy a rést a gyújtógyertyák 

között. A matematika ismét fontos szerepet tölt be, mikor egy szerelő egy 

jármű kapcsolási rajzait olvassa, vagy az autóban lévő folyadékokat keveri. 

 Kémia. Mivel a szerelők olyan kemikáliákkal dolgoznak, mint a mosófolyadék, 

gázolaj, motorolaj és tisztító folyadékok, így ismerniük kell valamelyest a 

kémiát, és hogy ezen kemikáliák fizikai tulajdonságai hogyan járulnak hozzá a 

jármű működéséhez.  

 Technológia. Tisztában kell lenniük a tudományos áttörésekkel, melyek 

csökkentik a jármű kopását és javítják a vezető és az utasok kényelmét. Mivel 
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a járművek egyre növekvően támaszkodnak a számítógépes rendszerekre, így 

a szerelőknek tisztában kell lenniük az idevágó technológiával (sokféle 

diagnosztikai gépet használnak munka közben). 

 Elektromosság. Szintén fontos, hogy megértsék és képesek legyenek dolgozni 

az elektromossággal, mert az összes jármű bizonyos fokig elektromos 

áramkörökön alapszik.  

 

Készség neve Diagnosztikai és kritikai gondolkodási képesség 

Példa   Néha nincsen a szerelő birtokában a „járműjavítási puzzle” összes darabja, 

egyetlen tünet sokszor több lehetséges problémára is utalhat. Az 

autószerelőknek racionalizálniuk kell, melyik probléma jelenléte a 

legvalószínűbb, mi az, amit tud a jármű gyártmányáról és típusáról, a jármű 

történetéről és az autót felépítő alkatrészekről.   

 Felismerik és elhárítják a problémát. De ha tévednek, vissza kell lépniük és 

újrakezdeni, egészen addig, amíg nem találják meg a probléma forrását. 

Ehhez a szerelőknek rendszerezniük kell a fejükben az összes lehetséges 

problémát, és előhúzni a tudást, amelyet a múltban szereztek meg. 

 Mint ahogyan a jármű hangja elárulja a szerelőknek, hogy mi romolhatott el, 

a jármű megjelenése is elárulja. A jó szerelők megláthatnak alapvető 

problémákat, mint például a kopott tömlők, pusztán vizuális megfigyelés 

által. A legjobb szerelők kevésbé nyilvánvaló problémákat is képesek 

lokalizálni, mint a tűhegynyi méretű lyukakat a hűtőrácsokon vagy 

gáztartályokon.  
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Útmutató az ellenőrzési és 
coaching folyamatokhoz 
BEVEZETÉS AZ ELLENŐRZÉSI ÉS COACHING TEVÉKENYSÉGEKBE 

A duális képzés kombinálja az elméleti tanulást az idő egy részében, másik részében a valós gyakorlatot 

cégeknél (vagy intézményeknél). Mindkettő képzés, a gyakorlat és az elmélet egyaránt, párhuzamosan 

folyik. A képzés kezdeti fázisában a gyakorlat inkább hajlamosabb szabványosságra, és nem fordítják 

arra, hogy ügyfeleket vagy felhasználói tapasztalatokat szerezzenek, valamint mindig biztonságos és 

elkülönített környezetben zajlik. 

A gyakorlat későbbi fázisai magukban foglalhatják a produktív környezetben való munkát. Ez különösen 

akkor jellemző, mikor a gyakorlatot cégeknél végzik. 

Az ebben az útmutatóban leírt folyamatok elmagyarázzák a képzési folyamatot és a képzési struktúrát, 

melyet szakképző iskolák és tanáraik, cégek és coachok és tanulók alakítottak ki.  

 

MÓDSZERTANI ELEMZÉS 

A folyamatokat a következő struktúra alapján írják le: 

1. Folyamat. a folyamat neve. 

2. Leírás. a folyamat leírása, magyarázat, hogy mire való, és miért fontos. 

3. Kulcs lépések. Olyan lépések, amelyek általánosságban megtalálhatóak a folyamatban, emellett 

minden egyes intézménynek vagy vállalkozásnak személyre kell szabnia őket, hogy 

megfeleljenek a szervezet kultúrájának és szükségleteinek.  

4. Mikor / gyakoriság. Megmagyarázza, mikor kell a folyamatot kivitelezni, vagy a gyakoriságot, 

amikor végre kell hajtani. 
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5. Kapcsolódó dokumentáció. Ezen folyamathoz tartozó mellékletekre hivatkozó dokumentáció, 

mint pl. a dokumentumsablonok, szerződések, regisztrációs sablonok, kézikönyvek, stb.  

Ezen eljárások sorozata nem teljes. Minden egyes akadémiának vagy vállalkozásnak személyre kell 

szabnia a folyamatokat, hogy illeszkedjen szükségleteikhez és kultúrájukhoz. Emellett ezek a 

folyamatok kulcsfontosságúak a duális képzési program végrehajtásához, mivel ezek olyan valós 

gyakorlatokon alapulnak, melyeket szakképzési gyakorlatokat működtető szervezetek végeznek.   

Folyamatábra 

A következő kép a cég oldaláról követendő lépéseket mutatja, abból a célból, hogy egy szakképzési 

gyakorlati projektet valósítsanak meg, kombinálva a céges gyakornoki gyakorlatokkal és az egyetemi 

intézményekben tanított elmélettel.  
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Folyamat leírása 

Bemutatjuk a szükséges közös folyamatokat és eljárásokat, melyek nélkülözhetetlenek a gyakorlat 

elmélettel való kombinálásának céljából az egyetemi intézményekben és a cégeknél végzett gyakorlat 

során.  

Folyamat (1) Vállalkozás szükségleteinek azonosítása 

Leírás Ez a folyamat fontos szerepet tölt be abban, hogy meghatározzuk a helyi 

(szektorok alapján csoportosított) cégek szükségleteit. Ennek célja, hogy 

meghatározzuk a kulcsfontosságú szerepeket, felelősségeket, feladatokat, 

eszközöket, technikákat és technológiákat, melyeket az iparágak követelnek. 

Ez az első lépés a program meghatározása előtt, és szükséges átgondolni a 

tényleges igényeket és az aktuális igényeknek megfelelő megoldást biztosítani.  

Kulcs lépések 1. Településen található ipari ágazatok azonosítása 
2. Szektorokra csoportosított vállalkozások szükségleteinek azonosítása 
3. Olyan alapvető programok meghatározása, melyek jobban illeszkednek a 

vállalkozások igényeihez  
4. Ajánlatokat és tanácsokat adni a képzési programok változtatásaira vagy 

kiigazításaira 

Mikor / 
gyakoriság 

Ez a folyamat minden program legelején helyezkedik el, de fontos, hogy 

rendszeres időközönként biztosítsák a folyamatos átszervezést az igények 

mentén. 

Kapcsolódó 
dokumentáció 

1.1 Gyakornoki profil meghatározása 
1.2 HR fejlesztési terv ágazatban elfoglalt hely alapján  

 

Folyamat (2) Diákok kiválasztása / Toborzás  

Leírás A diákok kiválasztási folyamata kulcsszerepet tölt be bármely sikeres képzési 

programban. A kiválasztás olyan folyamat a képzési intézmény számára, amely 

biztosítja, hogy a tanuló összhangban van a megtanulandó szakmával és a 

gyakorlati feladatokkal. 
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A cégeket szintén érdekelni fogja a képzés későbbi fázisában gyakorlatot végző 

tanulók kiválasztása, és ehhez hasonlóan a felvételi eljárás során is.   

Kulcs lépések 1. A program iránt érdeklődő tanulók kiválasztása 
2. A duális képzési program bemutatása 
3. A gyakornokokat fogadó vállalatok coaching kapacitásának hitelesítése 
4. Interjúk és a gyakornokok elfogadása a vállalat részéről a coaching 

folyamathoz 
5. Hivatalos megegyezés a szakképzési központ, a gyakornok és a képzési 

program vendégszervezete között a képzési programról a következőkre 
vonatkozóan: tartalmak, értékelés, szerepek és feladatkörök, ellenőrzési és 
beszámolási folyamatok 

Mikor / 
Gyakoriság 

Ez a folyamat a képzés kezdetét megelőzően valósul meg. A vállalat lehet hogy 

többször végez kiválasztást a tanulók közül, köszönhetően a diákok 

áthelyezésének, valamint hogy biztosítani tudják az összes tanulót elhelyezését 

egy vállalkozáshoz. Ez egy szabályozott folyamat.  

Kapcsolódó 
dokumentáció  

2.1 A duális képzési programban résztvevők értékelése  
2.2 Megállapodás a duális képzésről 

 

Folyamat (3) A tantárgyak programja és az anyagok kifejlesztése/adaptációja 

Leírás Az elmélet és gyakorlat közötti koherencia biztosítása érdekében alapvető 

fontosságú az együttműködés a cégek és a képzési intézmények között, hogy 

igazodhassanak az elméleti kurzusokhoz (beleértve a fogalmakat, feladatokat, 

módszereket, eszközöket és technikákat), melyeket a cégek leginkább képesek 

felhasználni, és a gyakorlatokat, melyek a cégeket tovább fogják fejleszteni. A 

siker kulcsa az, hogy milyen mértékben utalnak a cégben szerzett gyakorlatok a 

tanórákon áttekintett elméletre és feladatokra. 

Ez a folyamat az oktatási intézmény és a vállalatok közötti folyamatos 

összehangolásról és integrációról szól, hogy tükrözzék és biztosítsák az innovatív 

technikák és eszközök adaptációját. 

Kulcs lépések 1. Szabványos képzési programok azonosítása 
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2. Felbecsülni a gyakorlat és az elmélet jelentőségét az ipari igényekhez 
mérten 

3. Az elméleti anyagokat a szükségleteknek megfelelően adaptálni és 
kiegészíteni 

4. Cégeknél elvégzendő szabványos gyakorlatok létrehozása vagy kiegészítése, 
beleértve a következőket: 

o Feladatok szintek szerint 
o Eszközök, technikák és értékelési célkitűzések 
o A coach szerepe 

Mikor / 
Gyakoriság 

A képzési programot, az anyagokhoz hasonlóan, a képzés kezdete előtt el kell 

készíteni, és át kell tekinteni legalább évente egyszer, hogy a javításokat meg 

lehessen valósítani.   

Kapcsolódó 
dokumentáció 

Kód – A dokumentum neve 

 

Folyamat (4) Coachok kiválasztása és fejlesztése 

Leírás A coachok azok az emberek, akik támogatják a gyakornokokat a cégeknél a 

gyakorlatuk során. Figyelmesen kell őket kiválasztani és kiképezni, hogy 

megbizonyosodhassunk róla, hogy rendelkeznek a szükséges készségekkel, hogy 

kezeljék a gyakornokokat, ezenfelül integráló szerepük is van a vállalatok és a 

képzési szervezetek között, hogy biztosítsák a gyakornokok optimális fejlődését, a 

folyamatok megfelelő előrehaladását, és a gyakorlat környezetével kapcsolatos 

problémák megoldását, valamint, hogy az elmélet összhangban legyen a 

gyakorlattal, és a gyakorlat pedig a vállalat működésével.  

Ez a folyamat a cégeknél dolgozó coachok toborzása és kiképzése végett történő 

tevékenységeket tükrözi. 

Kulcs lépések 1. A coaching személyes témájának meghatározása  
2. A coach-csá váláshoz szükséges készségek szintjének felmérése a kiválasztott 

jelentkezőkben 
3. Az aktuális és kívánt készségek között rések betöltése a coachok képzése 

segítségével  
4. A kiválasztott coach-ok újraértékelése, annak érdekében, hogy 
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megbizonyosodjunk, elsajátították a kívánt készségeket és kompetenciákat  
5. A coachingra való képesség hivatalos elfogadása szervezet és a coachok 

részéről  
6. Coachok bevonása a gyakornoki kiválasztási folyamatába 
7. Az oktatási program bemutatása és elfogadása 

Mikor / 
Gyakoriság 

Ez a folyamat a képzés kezdetét megelőzően valósul meg. A coachok kiválasztása 

többször is megtörténhet, hogy minden egyes tanulóhoz ki legyen egy coach 

jelölve.  A coaching kezdetét megelőzően a coachoknak számos képességet fel 

kell mutatniuk, és meg kell érteniük a vállalati környezetet. A coachok által 

segített készségfejlődésnek folyamatos munkának kell lennie. 

Kapcsolódó 
dokumentáció 

Kód – A dokumentum neve 

 

Folyamat (5) Gyakorlat adaptálása és összehangolása 

Leírás A vállalati gyakorlatoknak az elmélettel összehangban kell zajlani, hogy 

biztosítsák a képzés maximális használhatóságát. A gyakorlatoknak nem kell 

mindig teljesen illeszkedniük egymáshoz, különösen a képzés későbbi fázisaiban, 

a cég érdekeinek megfelelően. De fontos, hogy a kezdeti szakaszoknál legyen 

összefüggés az iskolai tanulás és a vállalati gyakorlat között.  

Ez a folyamat a cégnél a gyakornoknak kiosztott munka megtervezéséről szól, az 

elvárásokról a munkavégzéssel kapcsolatban (eszközök, technikák, technológiák, 

stb.), és arról, hogy hogyan mérjük az elvégzett munka eredményét.  

Kulcs lépések 1. Világosan definiálni kell a programot/programokat, amelyhez a cég 
csatlakozni fog 

2. Felismerni azon céges folyamatokat, gyakorlatokat és szakmai szinteket, 
melyekre a cégnek szüksége van 

3. Személyre szabni a folyamatokon, gyakorlatokon, eszközökön és technikákon 
nyugvó gyakorlati programot 

4. Áttekinteni és személyre szabni az ellenőrzési és jelentési folyamatot, hogy 
jobban megfeleljen a szervezet és a gyakornokok szükségleteinek  

Mikor / 
gyakoriság 

Ezt a folyamatot két okból indítják el: 1) a vállalat csatlakozik a duális képzési 
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programhoz és 2) a félév alatti munka megtervezésekor egy új kurzus kezdetén. 

Az első esetben fontos, hogy információt szerezzünk a szükségletekről, 

eszközökről, eljárásokról, a céghez csatlakozó gyakornokok szintjéről, stb. és 

elmagyarázzuk a munkafolyamatot, az értékelési folyamatot és a feladatköröket. 

Kapcsolódó 
dokumentáció 

Kód – A dokumentum neve 

 

Folyamat (6) Vállalat kiválasztása 

Leírás A KKV-k környezetében való munka során a cégek kiválasztásakor mindig 

biztosítani kell, hogy kielégítetlen legyen kereslet. Azokon a helyeken, ahol nincs 

kultúrája a gyakornoki programnak, fontos, hogy kifejlesszük annak előnyeit. 

A kiválasztott vállalatnak meg kell határoznia a fogadni kívánt diákok profilját, 

hogy biztonságos környezetet biztosítson és összehangolja a tanulók coaching 

folyamatát, valamint szintén fontos megbizonyosodni arról, hogy a coachok 

ismerik a vállalati környezetet. 

Kulcs lépések 1. Nyilvánosságra kell hozni a duális képzési programokat a szakképzésben és 
előnyeiket a helyi iparban  

2. A helyi szektorok szerinti új vállalatok azonosítása 
3. Elkötelezni a cégeket a program irányában, és felismerni szükségleteiket és 

korlátaikat 
4. Meghatározni, milyen módon fog a vállalat hasznot húzni a programból 
5. Biztosítani, hogy a szükségletek és korlátok továbbra is érvényben maradnak 

Mikor / 
Gyakoriság 

Ez a folyamat szüntelen munka a duális képzésben, mely magában foglalja a 

hirdetést, nyilvánosságot, a cégek toborzását, akiknek szükségletei össze tudnak 

hangolódni a kurzusok célkitűzéseivel. Szükséges meghatározni a profilok 

kiigazításait (lásd a „Gyakorlat adaptálása és összehangolása” folyamatot), a cég 

kapacitását és a tanulók coachingjának képességét. 

Kapcsolódó 
dokumentáció 

Kód – A dokumentum neve 
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Folyamat (7) A tanulók előrehaladásának ellenőrzése és beszámolókészítés 

(értékelés) 

Leírás A képzés sikerének érdekében fontos, hogy a tanulók jó teljesítményt 

mutassanak az iskolai tevékenységekben és a vállalati munkájukban egyaránt. A 

tanároknak felelőseknek kell lenniük az iskolai értékelésért és a vállalati 

coachingért. 

A folyamat meghatároz olyan tevékenységeket, melyek segítenek mérni a 

tanulók teljesítményét ésszerű módon, és olyan feltételekkel, amelyek 

lényegesek az érdekeltek számára (tanulók, vállalatok, oktatási intézmény és 

tanárok). A fejleményekről történő beszámoló az egyik hajtóereje annak, hogy a 

cég később alkalmazzon egy tanulót.  

Kulcs lépések 1. Incidensek és konfliktusok megoldása 
2. Szerzett készségek értékelése 
3. Az előrehaladás megfelelő szintjének vizsgálata a szervezet és a gyakornokok 

részéről 
4. Fejlődés és a célkitűzésekkel való újbóli összehangolódás (ha szükséges) 

Mikor / 
gyakoriság 

Ez a folyamat szüntelen munka a duális képzésben, melyet tanárok és coachok 

végeznek. Szabályos időközönként végzik. Az értékelések eredményeit az oktatási 

intézmény irányába, a vállalati gyakornoki program irányába, valamint a 

diákoknak és tanároknak címezik.   

Kapcsolódó 
dokumentáció 

Kód – A dokumentum neve 
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B. A duális képzés áttekintése – 
Tapasztalatok és jó gyakorlatok  
Spanyolországban, Lengyelországban és 
Magyarországon 
 

A KÖVETETT MÓDSZER RÖVID LEÍRÁSA 

 

Azon gyakorlatok azonosítása, amelyet a kulcsszereplők használnak nyomonkövetésre a következők által 

valósul meg: tanulmányi kirándulások és cégekkel, szakképzési intézményekkel, kormányzati 

kulcsszereplőkkel készült interjúk segítségével történik a partnerek országaiban, és még sok más 

résztvevővel, akiknek aktív szerepe van a szakképzésben, valamint olyan konferenciákon való részvétel 

által, amelyek szorosan kötődnek a duális képzéshez. 

A következő szekciók összefoglalják minden egyes országban feljegyzett tapasztalatokat a kutatási fázis 

során, különösen a sok szereplővel felvett interjúk tapasztalatait. Jelen szakasz végén (2. melléklet) 

találhatóak a terepmunka alapjául szolgáló interjúkérdések.  

 

ORSZÁGSPECIFIKUS MEGÁLLAPÍTÁSOK 

  

INTERJÚK SPANYOLORSZÁGBAN  

A SPANYOL TAPASZTALATOK ÖSSZEGZÉSE  

2014 első szemeszterében sok beszélgetést és interjút folytattak le az összes szektorban szereplő 

érdekelttel, beleértve a szakképző iskolákat, felsőoktatási intézményeket, KKV-kat és nagy cégeket, 
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valamint a spanyol és katalán kormányok kereskedelmi kamaráit. A lenti felsorolásban láthatunk 

néhányat közülük: 

Kühne & Nagel Ibérica, Desigual, Wallenius Wilhemsen Logistics Ibérica S.L.U, Spanyol 

Foglalkoztatási Államtitkárság,  SIEMENS Spain, Catalonian Chambers of Commerce Council, 

PIMEC¸ Katalóniai Szerelők Egyesülete, Katalóniai Kormányzati Képzési Részleg, CEBADO I Training 

Centre, Autonomus University of Barcelona (UAB), Baix LLobregat Territorial Services Director, 

Esteve Terradas Institute, CEBADO I Fodrászképzési Központ, CIREM Alapítvány, Ckatalán 

Szakképzési Tanács, D’Aleph, El Calamot VET Institute (Gavà), FENT PONTS: Primera Jornada de la 

Formació Professional a Cornellà de Llobregat, Fòrum Delta de la Formació i Qualificació 

Professional, Prat de Llobregat, Ajuntament de Viladecans. Workshop de Formació Dual a 

Viladecans. 

 

Az OKTATÁS területéhez kötődő POZITÍV tapasztalatok: 

 Mr. José Antonio Martin Soler, a katalóniai kormányzat Program, képzés és innovációs 

részlegének főigazgató helyettese. “A vállalatok szerint a szakképzésben tanulók kezdetben nem 

keresik meg azt a kis összeget, amit fizetünk nekik, és utána néha nem fizetjük ki 

erőfeszítéseiket.”   “A tanárok azért vannak benne az üzletben, hogy elsajátítsák, mit csinálnak a 

tanulók és felkészüljenek arra, hogy a cég igényeinek megfelelően képezzék a diákokat”.  

 A CEBADO (egy híres Fodrászati Képzési Központ) mutatott egy esettanulmányt az oktatási 

intézmény és egy duális képzésben részt vevő KKV közötti sikeres integrációról. A siker 

kulcsfontosságú tényezője a CEBADO ügyvezető igazgatójának hatása volt a képzési 

folyamatban.  Tulajdonképpen hittek a duális képzésben, mint a cég növekedésének egyik 

legfőbb lehetőségében. 

 A SIEMENS a spanyolországi duális képzés nagyívű röppályáját mutatja meg. A SIEMENS 

képviselői szerint, még ha a gyakornokok rendelkeznek is a megfelelő kompetenciákkal, akkor is 

értékes a céges képzés, mert számos jól képzett ember van a munkaerőpiacon, így ez értéket 

képvisel a cég számára. 
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 D Esteve Terrades, egy szakiskola igazgatója és a spanyolországi SIEMENS ügyvezető igazgatója 

felismerte, hogy a tanulók nem tudnak kísérletezni az aktuális technológia használatával az 

oktatási intézményben, mert az intézmény felszereltsége mindig a high-tech cégek felszereltsége 

alatt van (mint pl. a SIEMENS). Ezek pozitív motivációs tényezők a tanulók és a tanárok számára 

is, amely közelebb hozza őket a vállalatok által használt leginnovatívabb technológiákhoz. 

 FORUM DELTA: A duális képzés kulcsfontosságúnak tűnik, mely összeköti a piaci szükségleteket a 

szakértőkkel. 

 FORUM DELTA: a spanyol oktatási rendszer által azonosított képzéstípusok: 
A. Munkahelyi képzés  amelyre szakiskolai oktatásként és képzésként (VET) is 

hivatkozunk,  
B. Szakmai képzés  egyetemi oktatás,  
C. Folyamatos képzés  Élethosszig tartó tanulás, dolgozó emberek vagy magasabb 

feladatköröket elérni szándékozók számára  

A duális képzés javítja a szakképzés utáni elhelyezkedési lehetőségeket.  

HIÁNYOK ÉS SZÜKSÉGLETEK A NEVELÉS TERÜLETÉN:  

 Bizonyos általános készségeket a családból hoznak a diákok, de oktatják ezeket a 

szakképzésben is. A duális szakképzés mindazon készségek elméleti feldolgozását nyújtja, 

melyekkel a diákok a szakmai környezetben megismerkednek.  

 A diákok hozzáállása. A tanulónak úgy kell érkeznie a gyakorlatra, hogy tudja, mit kell tenni. 

A tanulónak meg kell értenie, hogy a munkahelyi környezetben a muszáj szakszerűen 

viselkedni, és ez a legkülönbözőbb szabályok betartásával jár. 

  A vállalatokkal való kommunikáció nehézségei. Az a nyelvezet, amit az iskolavezetés használ, 

nagyon távol áll a vállalatok és alkalmazottaik nyelvhasználatától. Gyakran az iskolák 

nehezen értik meg az üzeneteket, melyeket a vállalatok személyzete közvetít feléjük a 

szakképzésben résztvevő diák gyakorlatával kapcsolatban.  Nagyon fontos ezért, hogy a 

kézikönyv elméleti képzettség vagy üzleti profil nélkül is könnyen érthető legyen.  

 Az egyik kritika, mellyel az oktatási szektor a szakmai gyakorlatra diákokat fogadó 

vállalkozásokat illeti, az a „kannibalizmus”, vagyis hogy a cégek a legjobb diákokat a szakmai 

tanulmányaik megszakítására ösztönzik azzal, hogy egész munkaidős állást kínálnak nekik, 

ezzel veszélyeztetve jövőbeni hivatalos pályájukat.  
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 A SIEMENS esetében a vállalat felismerte, hogy az általuk nyújtott alapképzés mindig 

tartalmazza a munkahelyi kockázatmegelőzést, hiszen erre törvény kötelezi a cégeket. Azt 

javasolják, hogy az efféle programok kerüljenek be a hivatalos oktatási programba (a 

vállalkozás környezetének és a szektorra, de különösen az adott vállalkozásra érvényes 

törvényi rendelkezéseknek megfelelően). 

 Hiányok és szükségletek. A vállalatoknak meg kell érteniük, és elébe kell menniük a népesség 

oldalán jelentkező keresletnek. A duális szakképzés jelentős mértékű tervezéssel fenntartja a 

növekedési folyamatot. 

 Bár a duális szakképzés új tétel a törvénykezésben, a tanulók szakmai fejlesztése nem 

újdonság az ország szakképzésében. A törvények mégis keretet adnak az ilyen fajta képzés 

fejlesztésének, és elismerik a duális szakképzés értékeit olyan területeken, mint a nevelés, 

foglalkoztatás, iskolák és vállalkozások integrációja stb. 

 Az Oriol Homs (CIREM Alapítvány) úgy tartja, hogy az élethosszig tartó tanulás és képzés 

elengedhetetlen. Jelen pillanatban is számos vállalkozás szűnik meg vagy bocsát el 

dolgozókat, akik a munkaerőpiacra kerülve szaktudásuk elavulása miatt azonnal ki is 

szorulnak onnan.  

 Fel kell ismerni, hogy a szakmunkástanuló nem olcsó munkaerő. A vállalkozás felelőssége, 

hogy teljesítsen egy oktatási tervet, ezért fontos, hogy szakmai fejlődése érdekében a tanuló 

sorra megismerkedjen a különböző munkafolyamatokkal. 

  Meg kell határozni azokat a pénzügyi mechanizmusokat a duális szakképzés kapcsán, melyek 

segítik a vállalatokat az új modellre való átállás okozta változásokkal szembeni ellenállóságuk 

terén. Nagy erőkkel kell ezeket az információkat terjeszteni annak érdekében, hogy a 

vállalkozások kellő segítséget kapjanak a munkaerő toborzás ezen innovatív módjában rejlő 

lehetőségek megértéséhez.  

 A kereskedelmi szektor az, amelyben a legnagyobb szükség jelentkezik a képzett 

munkaerőre. 

 Az El Calamot Szakképző Intézet felismerte, hogy nem könnyű kihívás kiválasztani azokat a 

szakmunkás tanulókat, akik majd belépnek a vállalkozásokba. Néhány az érintett tényezők 

közül:  
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o Tanulmányi ambíciók. 

o A vállalati környezethez való alkalmazkodás képessége. 

o A másokkal való kapcsolat kialakításának képessége. 

o Mérhető szaktudás. 

 

A piaci vállalatok hozzáállását érintő tapasztalatok  

Egyre növekszik azon vállalatok száma, amelyek megértették a duális szakképzés stratégiai jelentőségét. 

Sokan közülük tovább mentek egy lépéssel, és közvetlen kapcsolatba kerültek szakiskolákkal, hogy a 

szükségleteiknek megfelelő tanulókhoz jussanak. Vegyük például a Desigual divatcéget, akik növekedési 

szükségleteik ismeretében felvették a kapcsolatot a helyi hatóságokkal és szakiskolákkal, hogy 

kielégíthessék igényeiket:  

Diana Arias, Emberi erőforrás igazgató, Desigual-Logisztika: „A DESIGUAL cégcsoport 2015 júliusában 

Viladecanban kezd tevékenykedni. Duális szakképző tanfolyamokra van szükségünk a logisztika terén, 

hogy az új egységet ki tudjuk szolgálni a következő kurzus végére. Aktívan együttműködünk Viladecan 

szakképző iskoláival annak érdekében, hogy legalább 100 tanulónk legyen jövő nyárra. Úgy gondoljuk, 

most van itt az ideje, hogy ilyen képzést honosítsunk meg Viladecanban, ezért állunk ilyen szoros 

együttműködésben a helyi képzésekkel és a politikai szereplőkkel.” 

Egy másik cég, amely közvetlen kapcsolatot épített ki az iskolákkal, hogy az igényeinek megfelelő 

tanulókhoz jusson, a Kühne & Nagel: 

José del Moral (személyzeti igazgató), Kühne & Nagel: „A szakképzéshez való hozzáállásunk a 

szükségleteinknek megfelelően változott. Kezdetben reaktív volt: elmentünk az oktatási intézményekbe, 

hogy megtaláljuk a cég szükségleteinek megfelelő tanulókat, akiket aztán hat hónapig foglalkozattunk a 

vállalatnál. A probléma az volt, hogy hat hónap nem elég arra, hogy a gyakornokok teljes mértékben 

belehelyezkedjenek a cég szervezeti kultúrájába, és hogy megtanítsunk nekik mindent, ami a munka 

elvégzéséhez szükséges, és mi sem tudtuk eléggé megismerni a leendő alkalmazottakat, mielőtt 

beléptek volna a cégbe. A sikertelenség kockázata nagyon magas volt ennél a modellnél.   
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Ezért hát változtattunk a hozzáállásunkon, és felvettük a kapcsolatot az oktatási szektorral, hogy 

együttműködjünk velük a duális szakképzésben, oly módon, hogy orvosoljuk a problémákat, melyeket a 

korábbi modell eredményezett számukra. Így indult el a kétéves duális szakképzés, melyben 

megváltoztak az oktatás súlypontjai. Most a tanulók két évet töltenek a cégnél, hogy kiderüljön, 

valóban elkötelezettek az üzlet iránt, mielőtt alkalmazottként belépnének a céghez.” 

Verónica Argüello (menedzser-asszisztens), Wallenius Wilhemsen Logistics Ibérica S.L.U 

Néhány megkülönböztető jegy más korábban látott modellekhez képest: 

 A Wallenius Wilhelmsen Logistics vezetőségének támogatása a duális szakképzési modell fő 

munkaerő toborzási eljárássá tételében, valamint az innovatív szervezeti kultúra kialakításában. 

 Szigorú kiválasztási folyamat, melyet a képzési központ kezdeményez, és a cég hagy jóvá.  

 Igen sikeres a képzésfinanszírozási modell, mely sajátosan kötődik a német üzleti kultúrához.  

 A FEDE szakképzési központ nagymértékű részvétele és koordinációja a folyamatban, ami növeli 

a vállalt értékét, mely a tőketeremtés egyetlen (vagy legfőbb) központjává vált.  

 

A duális szakképzés hátrányai:  

 A duális szakképzés legfőbb hátránya, ha a képzésre kijelölt személyek tehernek tekintik a feladatot. 

A duális szakképzést vállalaton belüli átfogó képzésként kell kezelni, mely nem korlátozódik egyes 

részlegekre. Ma már megvan ennek a pedagógiai háttere, és a megvalósítására megfelelő rendszert 

hoztunk létre. A szakoktatónak össze kell egyeztetni teendőit a képzéssel, motiváltnak kell lennie, és 

mindenekfelett rendelkeznie kell az átadni kívánt szakmai tudással, valamint az oktatói 

képességekkel, melyekkel ezt megfelelően át tudja adni. Ez elengedhetetlen.  

 Spanyol vállalkozók képzéshez kötött minimálbér megállapítását követelik, és azt, hogy a bérezés az 

egyéni eredményességéhez legyen kötve. A munkáltatók elkötelezettek abban, hogy ösztönző 

szerződésekkel segítsék elő a fiatalok foglalkoztathatóságát, és hogy szakképzéshez és duális 

szakképzéshez kötött minimálbért vezessenek be. 18%-uk tartja prioritásnak az aktív munkaerő-

alkalmazási stratégia fejlesztését.  A vállalkozók különösen nagy hangsúlyt helyeznek a duális 

szakképzésnek a vállalatok proaktívabb hozzáállásával történő megvalósításának szükségességére. 
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De egyáltalán a munkáltatók általi szakképzés nagymértékű erőátcsoportosítást és hatékony 

finanszírozást igényel a menedzsment részéről.   

 Hiányok és szükségletek. A vállalatoknak meg kell érteniük, és elébe kell menniük a lakosság oldalán 

jelentkező keresletnek. A duális szakképzés jelentős mértékű tervezéssel fenntartja a növekedési 

folyamatot. 

 

A duális szakképzést érintő észrevételek  

 A siker kulcsa: Motiválni kell a diákokat tanulmányaik befejezésére. Biztosítani kell, hogy a vezetés 

hivatalosan elfogadja a duális szakképzést a vállalat növekedési stratégiájának érvényes eszközeként 

és részeként.  

 A siker kulcsa: A vállalatoknak meg kell érteniük, hogy a duális szakképzés közép vagy hosszútávon 

megtérülő befektetés. 

 A vállalkozások felismerték, hogy speciális területekre kell tanulókat keresniük (mint amilyen a 

technológia), így a tanulók vérfrissítést jelentenek majd és növelik a vállalat szakmai tudását. 

 Lehetőségek: A közepes vállalkozások érdekeltek lehetnek olyan oktatási programok 

kidolgozásában, melyek az egyes vállalkozások speciális szükségletit elégítik ki. Ilyen például a ROCA 

cég esete, akik az elektromechanika területét a kerámiaiparral való ötvözésében érdekeltek. 

 Sok vállalat hisz a tevékenység útján történő tanulásban és ezt tartja szem előtt az egész képzési 

folyamat során. Néhányan úgy gondolják, hogy a képzés alatt a felelősség a szakoktatót terheli, nem 

a diákot. 

 A vállalatnál való hosszabb tartózkodás haszna a magasabb szintű alkalmazkodás, több kapcsolat a 

többi dolgozóval, és a szervezeti kultúrával való nagyobb mértékű azonosulás.  

 A tanulók kompetencia-profiljának kiértékelése lehetővé teszi, annak meghatározását, hol lehet az 

illetőt a legjobban alkalmazni. Ez csökkenti a rossz helyre történő kinevezések negatív hatásait. 

 Képzik őket, segítik őket, és mellettük állnak az egész folyamat során. Ezáltal fejlődik a munkahelyi 

környezet, növekszik a termelékenység, és javul a cég arculata. Van-e jobb marketing stratégia, mint 

ha egy cég alkalmazottai jó véleményüket hangoztatják munkahelyükről? 

 A duális szakképzés kulcsfontosságú a termelékenységi ráták javításában és a cég arculata 

szempontjából. Emellett költségmegtakarítást is jelent ahhoz képest, mint amikor a 
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munkaerőpiacról kell új munkaerőt keresni, valamint a jelentkezők értékelése is kevésbé költséges 

így.  

 A szervezettel való azonosulás a duális szakképzés kulcsa. Az anyagi ráfordításoknak meg kell 

térülnie, ezért a cégeknek részt kell venniük a tantermi követelmények bizonyos részeinek 

kidolgozásában.   

Kereskedelmi Kamara és más szervezetek/alapítványok   

A Kereskedelmi Kamara kompetenciái 

Az új spanyol törvények rögzítik, hogy a kamarák feladata lesz a vállalati szakoktatók képzése, a képzés 

menetének nyomon követése, és igény szerint mentorok kinevezése a vállalatok számára. A 

rendelkezések szerint a mentorálás távolról is végrehajtható, és csak szükséges esetekben kíván 

személyes jelenlétet. 

A spanyol kormány 

A foglalkoztatási államtitkár, Engracia Hidalgo, úgy fogalmazott (2014.06.09.), hogy a spanyolországi 

munkaerő-piaci reformok megvalósítása óta több mint 203 000 képzési és tanulmányi szerződés jött 

létre, melynek eredményeképpen fiatalok nagy tömege részesül duális szakképzésben, mely az elméleti 

képzést annak valós gazdasági életben történő alkalmazásával kombinálja.  

 

A katalán kormány 

José Antonio Martin Soler, a katalán kormány általános programokért, képzésért és innovációért felelős 

helyettes igazgatója felel a szakképzés megvalósításáért Katalónia területén: „A szakképzésben 

résztvevő tanulókat nem csak az ipari termelő tevékenységben vagy a kereskedelemben lehet 

alkalmazni, hanem a vállalat más területein is, mint amilyen az adminisztráció. Ha a profil nem fedezi 

egyes vállalatok igényeit, újabb profilokat emelünk a képzési ciklusba, vagy új képzést alakítunk ki, 

ahogy ez történt egyes áruházak esetében, akiknek hűtött termékekhez volt szükségük technikusokra.” 

Kedvezmények a vállalatok számára: Nincsenek a tervek gazdasági segítségnyújtásra azon vállalatok 

számára, akik duális szakképzést végeznek. Jelenleg elérhető egyetlen támogatás a 

társadalombiztosításban nyújtott kedvezmény abban az esetben, ha a tanulót a cég gyakorlatra 
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alkalmazza (pillanatnyilag érvényben van a törvény), illetve olyan személyek esetében érhető el 

bizonyos kedvezmény, akiknél fennáll a társadalmi kirekesztődés kockázata.” 

 

INTERJÚK LENGYELORSZÁGBAN  

Lengyelországban három különböző vállalatnál készültek interjúk, ezek a Komserwis, az Ava és az 

Agnes. A Komserwis információtechnológiai cég, az Ava női fehérneműt gyárt, míg az Agnes egy fodrász 

szalon. Mindhárom cég különböző üzletághoz tartozik, de mindháromnak ugyanolyan tapasztalatai 

vannak az iskolai gyakornokok terén. Osztoznak a jó tapasztalatokban, de a rosszakban is. Sajnos a 

rossz gyakorlat és a negatív tapasztalatok túlsúlyban vannak az iskolai szakképzés pozitív vetületeihez 

képest.  

A szakmai gyakorlatot is magába foglaló gyakorlati képzés teljes rendszere egy több évtizedes 

hagyományokra visszatekintő „duális rendszer” eredménye, mely szerint a szakmunkásképző iskola két 

különálló részre oszlott: az elméleti órákra és a gyakorlati tárgyakra, melyeket szintén osztályteremben 

oktatták.  

Ahogy azt korábban említi a kézikönyv, manapság a gyakorlati szakképzés iskolákban és 

munkahelyeken is történik. Célja, hogy az adott foglalkozásnak megfelelő szakmai ismereteket 

nyújtson, és történhet iskolai tanműhelyekben és laborokban, oktatási központokban vagy gyakorlati 

képzési központokban. Az alapfokú szakmunkásképző iskolákban a gyakorlati képzés a szaktárgyak 

mintegy 50%-át teszi ki. A technikumokban ez az arány 20 és 25% között változik. Vannak munkahelyi 

gyakorlatok is mindenféle szakképzésben, melyek két vagy négy hétig tartanak, és egyszer vagy kétszer 

kerül rájuk sor a teljes képzés során. Bár ezek a gyakorlatok a tanulók szakmai tudását és készségeit 

mélyítni, valamint ezek munkahelyi környezetben való alkalmazását elősegíteni hivatottak, valójában a 

gyakornokságnak igen rossz híre van Lengyelországban, és sok kritika éri.   

Negatív tapasztalatok a munkáltatók szemszögéből: 
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 arról panaszkodnak, hogy a vállalatuknál eltöltött gyakorlati idő túl rövid. Gyakran nem is 

tudnak véleményt mondani egy-egy tanulóról ilyen rövid szakmai gyakorlat után. Még 

képzést/tanfolyamokat sem tudnak nyújtani a tanulók motiválásra. Túl rövid az idő arra, hogy a 

diákok megismerkedjenek a szabályokkal, a felszereléssel, a vállaltnál bevezetett és alkalmazott 

technológiával. 

 a helyi munkaadók nem mindig képesek a teljes előírt képzést nyújtani. A vállalatok közötti 

különbségek – még azonos szektorban is – termékek, piacok, klientúra és technológia terén azt 

jelentik, hogy a tanulás feltételei nem egyformák minden szakmunkásképzős diák számára a 

munkahelyeken.  

 a munkáltatónak nincs haszna a tanulóból, mert nem jogosult semmiféle prémiumra, ha a 

gyakornok sikeresen teljesíti a vizsgáit.  

 nincs elég olyan szakember a tanintézetekben, aki képes oktatni és képezni a diákokat. Gyakran 

a saját munkahelyi kötelezettségeikkel vannak elfoglalva, ezért nincs idejük magukat a 

tanulóiknak szentelni. Ez megnehezíti, hogy minden tanuló személyes figyelmet kapjon 

szükségletei és elvárásai szerint.  

 Gyakran nincsenek szerződések az iskola és a munkáltatók között. A szerződés néha nem 

tartalmazza a legfőbb elemet, a részletes képzési programot mind a munkáltató, mind a tanuló 

számára.  

 Néhol a fiktív gyakornokság jelent problémát. Ez akkor fordulhat elő, ha az iskola a szakmai 

gyakorlat értékelési folyamatának formális elemeire koncentrál, ami pusztán egy napló kitöltése 

az elvégzett gyakorlatról, melyet a munkáltató írásban megerősít. A gyakorlat elmaradásából 

mindkét félnek előnye származik (tanuló: van négy hét szünetem; a cég: nincs vele gondom), és 

az iskola megfelelő felülvizsgálata hiányában semmi nem gátolja meg az ügy ilyetén módon való 

lerendezését.  

 A gyakornok képzés költségei a tapasztalt dolgozók munkaideje, a tapasztalatlan gyakornok 

által elkövetett hibák, az elpazarolt anyagok, a szakképző személyzet díjazása, a taneszközök és 

az adminisztrációs költségek miatt néhol igen magas és nem kifizetődő. Ezek a költségek 

nagyban függnek a gyakornoki képzés minőségétől, beleértve olyan tényezőket, hogy van-e 
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speciális oktatói képzés, jár-e a feladatvállalásuknak megfelelő külön státusz és díjazás a 

szakoktatóknak, és így tovább.  

 Megfigyelhetjük, hogy a fiatalok képzettsége és a munkaerőpiac munkáltatói igényei nem 

egyeznek. A gyakornoki képzés tantervét közösen kellene kidolgoznia és megvalósítania a két 

oldalnak: az iskoláknak és a gyakorló munkahelyeknek. Sajnos gyakran nem ez a helyzet, ezért 

nagyon gyenge az együttműködés az iskola és a munkáltatók között. 

Negatív tapasztalatok a tanulók szemszögéből: 

 A diákok gyakran motiválatlanok, és mivel fizetést vagy ösztöndíjat nem kapnak, érthető módon 

kizsákmányolva érzik magukat, és beszűkülnek lehetőségeik arra, hogy megfelelő módon 

alkalmazzák, amit tanultak. 

 Gyakran kezelik őket „szükséges rosszként” vagy betolakodóként, akik csak arra jók a 

munkahelyen, hogy rabolják a többi dolgozó idejét, ezért gyanakvással tekintenek munkájukra.  

 A munkahelyeken túl kevés időt szentelnek a tanulóknak. A diákok képzéséért felelős emberek 

hiánya elégtelen szakmai gyakorlatot eredményez.  

 A tanulók olyan készségeket akarnak elsajátítani, melyek más munkahelyeken is alkalmazhatók, 

amit gyakran rossz szemmel néznek a szakmai gyakorlatot biztosító vállalatok. 

 A munkahelyeket mindig csak az érdekli, milyen azonnali hasznot hozhatnak az ipari tanulók a 

termelésben, és néha kevésbé törődnek azzal, hogy teljes körű tanulmányokat biztosítsanak 

számukra. 

Pozitív tapasztalatok a munkáltatók szemszögéből: 

 A munkáltató által biztosított munkahelyi képzés annak a jele, hogy a szakképzési program 

munkaerő piaci értéket képvisel. 

 Valószínű, hogy a munkáltatók igyekeznek a munkahelyek által nyújtott minden lehetőséget 

kiaknázni annak érdekében, hogy saját jövőbeni munkavállalóikat kiképezzék.   

 A gyakornokok és szakmunkás tanulók hasznos munkát vállalnak, ami hasznot termel a 

munkáltatónak. 
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 A munkahelyi képzés automatikusan kapcsolódik a munkaerőpiac szükségleteihez. A gyakorló 

munkahelyek által kínált „piac” olyan terület, ahol egyensúlyt kell teremteni a tanulók 

karriercéljai és a munkáltató érdekei közt, ez pedig a valódi munkaerőpiac főpróbája.  

Pozitív tapasztalatok a tanulók szemszögéből: 

 A munkahelyi képzés nagyon magas színvonalú tanulókörnyezetet kínál, ami lehetővé teszi, 

hogy a diákok gyakorlati készségeket sajátítsanak el korszerű műszereken, és olyan oktatók 

irányítása alatt, akik járatosak a legmodernebb munkamódszerekben és technológiákban.  

 Lehetőségük nyílik tovább olyan „puha készségek” kifejlesztésére valós körülmények közt, mint 

az ügyfelekkel való helyes bánásmód. 

 A munkahelyi képzés kétirányú információáramlást jelent a lehetséges munkáltatók és 

munkavállalók között, ami a későbbi munkaerő toborzást sokkal hatékonyabbá és kevésbé 

költségessé teszi.  

 A gyakornokok általában hasznosan járulnak hozzá a cég termelékenységéhez. Ez a hasznosság 

tipikusan növekszik a gyarapodó tapasztalattal, és attól is függ, hogyan szervezik meg a 

gyakornokok munkáját. 

Az interjúkból kirajzolódó főbb tanulságok a következők: 

 Az iskolák és piaci szereplők közötti együttműködés az interjúk tanúsága szerint számos 

haszonnal jár mindhárom résztvevő: a tanulók, az iskolák és a vállalatok számára.  

  Tanulói perspektívából kétség kívül az a legnagyobb haszon, hogy valós munkahelyi 

körülmények között sajátíthatnak el gyakorlati készségeket (gondoljunk például az iskolában fel 

nem lelhető modern eszközökre és technológiákra), valamint hogy képet kaphatnak a 

munkáltatói preferenciákról a szükséges képzettség és „puha” készségek terén.  

 A cégek perspektívájából kétségkívül az a legnagyobb haszon, hogy jól felkészült végzett 

szakmunkások állnak munkába náluk. A szervezési gyakorlat és tevékenységek lehetővé teszik, 

hogy kiválasszák a legtehetségesebb gyakornokokat, akik lehetséges jelöltek lesznek különféle 

munkakörökre. Eredményképpen lerövidül a munkaerő keresés, ezzel együtt csökken a 

toborzás és a jelöltek kiválasztásának költsége. A vállalatok védnöksége alatt kivitelezett 
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szakmai gyakorlat adott munkakörök vagy pozíciók betöltéséhez szükséges speciális készségek 

elsajátítását teszi lehetővé a fiatalok számára.   

Minden munkáltató egyetért abban, hogy az ideális gyakornokképzés kívánalmai a következők: 

 Magas színvonal, jól szervezett szakképzéssel a gyakorló munkahelyeken. 

 Vonzónak kell lennie a legkülönbözőbb munkáltatók számára az azonnali és lehetséges 

haszonhoz viszonyított költségek tekintetében.  

 Legyen tartalmas és vonzó a gyakornok számára, hogy alacsony legyen a leforgácsolódás, és 

járjon megfelelő fizetéssel. 

 Költséghatékonyság a szakképzés nyilvános támogatásának alternatív módjai tekintetében.   

Mindannyian egyetértenek abban, hogy a szakmai gyakorlat minőségnek emeléséhez nem elég saját 

szakmai képzésük színvonalának fejlesztése. Arra is szükség van, hogy ne csak konkrét gyakorlathoz 

juttassák a tanulókat bizonyos programokban, szem előtt tartva az egyes szakmák sajátos természetét 

és az ahhoz szükséges részképességeket, hanem, és talán mindenekfelett, a lehető legnagyobb 

mértékben támogassák az iskolát is, annak vezetését és alkalmazottait, a tanári szakszervezeteket azok 

a vállalatok és a munkaerőpiac más szereplői, akik a jövőben az iskola végzőseinek munkahelyévé 

válhatnak. Így az iskolák alapvetően érdekeltek lesznek a szakmunkásképző iskola minőségének 

javításában.  

Sajnos a fiatalok sokkal később ébrednek csak rá, hogy az iskolai diploma gyakorlati tapasztalat nélkül 

nem garantálja a sikert a munkaerőpiacon.   

 

 

MAGYARORSZÁGI INTERJÚK  

Nyolc interjú készült 2014 első trimeszterében az összes érintett szektor, a szakiskolák, a felsőoktatás 

számos intézménye, a kis- és középvállalkozások és nagyvállalatok valamint a kereskedelmi kamarák 

képviselőinek részételével. Az alábbi összefoglaló a következő vállalatok és intézmények képviselőivel 

folytatott interjúk eredményeként jött létre:  
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Audi Akademie Hungaria Kft; Knorr-Bremse Hungaria Kft; Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola 

és Kollégium, Gödöllő; Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola, 

Budapest; KEMU Kandó Kálmán Szakközépiskola és Szakiskola, Kecskemét; Pest Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara; GAMF Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola; Budapesti 

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

 

 

Újra hangsúlyoznunk kell, hogy – ahogy azt korábban a szakképzés egyes országokra jellemző történelmi 

hátterének ismertetésekor kifejtettük – Magyarországon erős történelmi gyökerei vannak a gyakorlati 

képzés és az elméleti oktatás összekapcsolódásának a szakmunkásképzésben. Ez az örökség a 

„hagyományos” foglalkozások esetében, mint amilyen a vendéglátóipar, a fodrászat, az autószerelés stb. 

jelentősebb, mint más területeken. Itt egész konkrétan a felsőoktatásra gondolunk, ahol a rendszer csak 

most kezd körvonalazódni. 

A magyar oktatási rendszer így egyrészről erős szakképzési háttérrel rendelkezik, miközben még mindig 

hiányzik a megfelelő gyakorlati képzés, amely a valós élet- és munkahelyi körülményekhez szükséges 

nem elméleti készségekkel fegyverezné fel a tanulókat. Ez jelentősebb a középiskolákban és a 

felsőoktatásban, habár van már néhány jó példa a duális képzés bevezetésére ezeken a területeken.  

Az interjúkból levonható következtetések alapján elmondhatjuk, hogy növekvő tendencia 

körvonalazódik, ami különböző tényeknek köszönhető. Ha a duális képzést ösztönző tényezőket „felülről 

lefelé” vesszük sorra, akkor az első, amit meg kell említenünk, az oktatáspolitika, amely támogatja a 

duális képzés elterjesztését.  

 Ez új lendületet hoz a már meglévő szakiskolai tanműhelyek és a hagyományos szakmákat űző, a 

múltban is hatékonyan működő nagy gyárakban biztosított gyakorló munkahelyek életébe, ezen 

felül 
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 újabb vállalatok bevonásának ösztönzésével tovább fejleszti a szakképzési rendszert (pl. kis- és 

középvállalkozások is csatlakozhatnak gyakorlati oktatóhelyként a rendszerhez), továbbá 

 pénzügyi ösztönzők és törvényi rendelkezések útján ki is terjeszti azt (növelve a gyakorlati 

képzés arányát az elméleti oktatáshoz képest). 

Magyarországon az általános vélekedés még mindig egyfajta „fekete báránynak” tekinti a 

szakmunkásképzést más karrierkilátásokhoz képest, ezért a szülők és a diákok gyakran vonakodnak ezt a 

lehetőséget választani. Az ilyen képzés a tudatukban egyet jelent az alacsony színvonallal (az oktatás 

minőségét és a diákok tanulmányi képességeit tekintve), melyhez még szegényes kilátások is társulnak a 

várható életpályára nézve. Mivel ezek az előítéletek nem teljesen alaptalanok, a kormánynak, az 

iskoláknak, a kereskedelmi kamaráknak és a vállalatoknak – melyek közül soknak még időre és 

ösztönzésre van szüksége ahhoz, hogy felismerje a képzési hellyé válás lehetséges előnyeit – egyesült 

erővel kell megváltoztatnia ezt a negatív képet. Ezért, ahogy ezt fentebb említettük, pénzügyi 

intézkedések kerültek bevezetésre. 

 A diákok havi juttatást kapnak az államtól (a pontos összeg az oktatási területtől függ, de ez 

jelentős pénz az országos minimálbérhez képest. 

 A vállalatok „fejkvótát” kapnak minden egyes tanuló után (ez megint a szakterülettől függően 

változik), mely fedezi a cégek alapvető képzési költségeit.  

 Bizonyos szakmák esetében a duális képzés még mindig nem a legjobb megoldás, vagy nem 

elégséges. Például a cukrászképzés nagyobb részvételt kíván az iskoláktól a gyakorlati képzésben, 

mivel a cukrászüzemek tevékenységi köre nem fedi le a teljes tananyagot. A diákok nem 

gyakorolhatják a tananyag „régimódi” elemeit a munkahelyeken, ha azok nem felelnek meg az 

éppen aktuális vásárlói trendnek. A cukrászüzletek a vásárlók igényeit tartják szem előtt, így a 

terméklistájuk piaci szabályokat követ. Ezzel szemben az állami tanterv számos olyan 

hagyományos receptet tartalmaz, amit meg kell tanítani a diákoknak. A hiány pótlására a 

vállalatoknál végzett szakmai gyakorlat mellett iskolai tanműhely-gyakorlatokat is kell szervezni.  

Ez egy működő „kísérleti képzési” modell. Természetesen ez új pénzügyi megoldásokat igényel, 

mivel az iskolák működési költsége ezáltal magasabb, mint a duális képzés esetében 

(tanműhelyek fenntartása, szakoktatók bérezése, alapanyagok, közmű költségek stb.), az állami 
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támogatás egy része, mely egyébként a képzésben részt vevő vállalatokat illetné, ebben az 

esetben az iskoláé lesz.  

Az imént vázolt pénzügyi ösztönzés pozitív eredményeket hozott annak tekintetében, hogy a diákok 

és a vállalatok készségesebben vesznek részt a duális szakképzésben, de ez nem elég. Az iskolák 

újabban intenzívebb „marketing” tevékenységet folytatnak a duális képzés pozitív megítélését 

elősegítendő. Az iskolák és a kamarák fontos szerepet játszanak az új diákok és új együttműködő 

cégek bevonzásában a képzés korai és későbbi szakaszában egyaránt.  

 A kereskedelmi kamarák és az iskolák „roadshow”-k, iskola- és üzemlátogatások szervezésével 

segítik a leendő tanulókat és szüleiket, hogy személyes benyomásuk lehessen a duális képzésről 

még a beiratkozás előtt. Ennek köszönhetően pozitívabb hozzáállás alakulhat ki.  

 Vannak intézmények, melyek minden évben „állásbörzéket” szerveznek, ahol a cégek 

megmutatkozhatnak az érdeklődő tanulók előtt, és a diákok valószerű állásinterjúkon 

próbálhatják ki magukat (ezek a valódi állásinterjúkhoz hasonlóan történnek). Kapcsolatok 

épülhetnek ki, és a cégeknek lehetőségük van motiválni a legjobb tanulókat, hogy duális 

szakképzésben résztvevő gyakornokként csatlakozzanak hozzájuk. De nem a cégek döntik el, 

melyik tanuló kerül hozzájuk, hanem legtöbb esetben az iskola és a maga a tanuló.  

 Az iskoláknak hosszú távon kell életben tartaniuk a diákok érdeklődését és a szülők bizalmát, 

ezért arra ösztönzik a tanulókat, hogy vegyenek rész regionális/országos/nemzetközi tanulmányi 

versenyeken, és így váljanak a „Szakma Sztárjává.” Ez lehetőséget teremt, hogy a szakképzés 

magas színvonala kerüljön a figyelem középpontjába, és ahhoz is hozzásegíti a diákokat, hogy 

gazdagabb országos és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. A magas színvonal és a látókör 

szélesítése érdekében szokásos az is, hogy az iskolák tanulmányi utakat szerveznek külföldi 

testvérvárosok partneriskoláiba.  

 A végzett diákok pályakövetése nem könnyű feladat, bár fontos lenne. Vannak iskolák, melyek 

minden évben szalagavató bált rendeznek, ahol a régi diákok, az elsőévesek és a többi jelenlegi 

diák együtt lehet. A volt diákok megoszthatják tapasztalataikat az „utódokkal”, emellett az iskola 

is tájékozódhat volt diákjai helytállásáról a munkaerőpiacon.  
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 Ma már nem tehetik meg az iskolák, hogy ne legyen naprakész megjelenésük az interneten. 

Bebizonyosodott annak hatékonysága, ha az iskolák aktív honlapot működtetnek mely 

informatív a vállalatok és a diákok számára. A cégek számára fenntartott GyIK-rovat (gyakori 

kérdések) megkönnyítheti újabb vállalkozások belépését a duális szakképzésbe. Továbbá a 

diákok is a honlapról tájékozódhatnak a partner vállalatokkal kapcsolatban.   

 A kormány támogató szerepvállalása egyszerűbbé tette az adminisztratív követelményeket (pl. a 

könyvelést) a cégek számára, ami lehetővé teszi, hogy könnyebben kezeljék a duális szakképzést, 

bár ez az egyszerűsítés nem általánosan ismert a kis- és középvállalkozások körében. 

A középiskolák esetében nem beszélhetünk gyakorlati képzésről vagy gyakornokságról.  

 Az oktatási törvények legutóbbi változtatása szerint a diákoknak (9. és 11. évfolyam között) 50 

órás önkéntes szociális munkát kell végezni. Ez sokféleképpen teljesíthető, de minden esetben 

folyamatos, hétről hétre végzett munkának kell lennie, ezzel ápolva a folytonosságot, és 

felkészítve a diákságot a valós életre. 2016-tól az 50 órás önkéntes munka az érettségi vizsga 

kötelező előfeltétele lesz.  

A felsőoktatásban van néhány példa a duális szakképzés megvalósulására, de van, ami még csak álom. 

 A jó példák a műszaki karokról származnak, amilyen a gépészmérnöki vagy a gépjárműipari 

vonatkozású mechatronika, ahol már a munkába állás pillanatában alkalmazni kell a gyakorlati 

ismereteket. Az elméleti tudás nem elégséges. Nyilván a képzés és munka más területein is 

szükséges a gyakorlati ismeret, de úgy tűnik, kevésbé sürgetően, mint a csúcstechnológiát 

igénylő területeken, ezért máshol még nem született meg a kezdeményezés a duális szakképzés 

megszervezésére. Az említett jó gyakorlat egy alulról szerveződő kezdeményezés gyümölcse, 

mely lényegében piaci impulzusból született. Bizonyos (főleg a gépjárműiparban tevékeny) 

nagyvállalatok nagy piaci potenciált képviselnek, ennek köszönhetően az ipari igényeik cégek és 

oktatási intézmények együttműködését követelik a képzésben, ami duális szakképzési modellt 

eredményez. Ebben az esetben a hallgatóknak komoly előválogatáson kell átesniük a vállalatnál, 

hogy megkapják a lehetőséget a duális szakképzésben való részvételre. De ez nem kötelező része 

az egyetemi felvételi vizsgának (a fiatalok dönthetnek úgy is, hogy „átlagos” hallgatók lesznek, 
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akik csak elméleti oktatásban részesülnek az egyetemen). A gyakorlati képzés értékelése a 

vállalat hatásköre, az egyetem nem vesz részt ebben, éppen ellenkezőleg, a vállalatok vesznek 

részt bizonyos mértékben a tanterv kialakításában.  

 A hallgatók részéről a duális szakképzésben való részvétel sokkal nagyobb elkötelezettséget 

kíván, mint a hagyományos egyetemi lét. A befektetett energiáért cserébe fizetést kapnak 

(melyet kizárólag a cég határoz meg, ebbe az egyetem nem szól bele, mint ahogy abba sem, 

milyen szerződést kötnek a cégek a hallgatókkal), mely fizetés az évek múlásával és a gyarapodó 

tapasztalattal együtt növekszik a versenyképességig. Nagyon valószínű, hogy ezek a hallgatók a 

diploma megszerzése után rögtön állást kapnak a duális szakképzésüket végző vállalatnál.  

 Mostanában megfigyelhető egy nagyon ígéretes tendencia, melyet az egyetemek és főiskolák 

aktív kapcsolattartása és növekvő együttműködése jellemez ezen a területen.  

A duális szakképzés gyümölcse hasonló a középiskolák és a felsőoktatás esetében. A diákok nem csak 

gyakorlati ismereteket sajátítanak el, de megismerkednek a szervezeti kultúrával, a szakzsargonnal, 

lényegében a cég munkahelyi környezetébe „szocializálódnak.” Ez az egyik legfőbb cél, ami miatt a 

duális szakképzés egyre ígéretesebbnek alternatívának bizonyul a kis- és középvállalkozások és 

nagyvállalatok számára. „Munkára kész” kollégákat kapnak, akik lojálisabbak lesznek a 

munkahelyükhöz, mint az átlagos dolgozók.   

A minőség biztosítása érdekében a felsőoktatásban duális szakképzésben részesülő hallgatóknak jó 

jegyeket kell szerezniük az egyetemen, és jól kell teljesíteniük a vállalatnál is ahhoz, hogy benn 

maradhassanak a duális rendszerben. „Gyakorlati” vizsgákat tesznek a cégnél pl. előadói készségből, 

projektvezetési készségből stb., és ezekre a vizsgákra gyakran az egyetem vezető tanárait is meghívják. 

A középiskolai szakképzés esetében más a rendszer, mivel itt a gyakorlati képzést a vállalat felügyeli és 

értékeli (a diákok félévenként egy jegyet kapnak, mely összefoglalja a vállalatnál nyújtott 

teljesítményüket), míg a munkahelyen nyújtott gyakorlati képzés általános színvonalának megítélését és 

értékelését a kereskedelmi kamara végzi.  

Nagyobb elkötelezettség érhető el, ha a diákoknak előválogatáson kell átesniük, mint ha a felvétel 

automatikus, és nincs felvételi vizsgához vagy elbeszélgetéshez kötve. 
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Magyarországon a kamarák adják úgymond a „kovászt” a szakképzéshez (de nem folynak bele a 

középiskolai vagy egyetemi/főiskolai oktatásba). A kamarák választhatják ki duális partnerségre a 

cégeket, és a rendszerben maradáshoz felügyelik is azokat. Problémás esetekben mediátorként 

működnek az iskolák és a vállalatok között, emellett konzulenseket delegálnak a kis- és 

középvállalkozásokhoz (mindig ugyanazt a konzulenst az adott vállalathoz, hogy tartós együttműködés 

épüljön ki); szervezik és felügyelik a szakvizsgákat; piaci igényeket és pályakövetést érintő statisztikai 

adatelemzést végeznek; ajánlást fogalmaznak meg a beiskolázási keretszámokra (bár a rendszer nem 

eléggé rugalmas, hogy az aktuális igényeket lekövesse). További tevékenységük, hogy a piackutatáson 

alapuló tanterveket illetően (ez a szerep egyelőre kevésbé domináns) szerződéses keretről 

gondoskodnak (iskola és diák, iskola és vállalat között); szervezik és felügyelik az országos szakmai 

tanulmányi versenyt (Szakma Sztár), együttműködnek az európai és világversenyekkel; népszerűsítő 

tevékenységet folytatnak (tanulmányi utak, roadshow-k). 

A pozitív gyakorlat és tapasztalatok után most összefoglaljuk a duális szakképzés magyarországi 

alkalmazásának legfőbb nehézségeit is. A problémák a következőkből adódnak: 

 A már korábban említett régi előítéletek a szakmunkásképzéssel szemben a diákok és szüleik 

körében. 

 Gyengébb a „diákanyag,” gyakran azok kerülnek ebbe a képzési rendszerbe, akik nem jutottak be 

a gimnáziumokba. A rosszabb jegyek és tanulmányi eredmények nehezítik a magas oktatási 

színvonal fenntartását.  

 A vállalatok híján vannak az ismereteknek a duális szakképzésbe való belépéshez szükséges 

adminisztratív terheket illetően (bár ezek csökkentek a korábbiakhoz képest). 

 A kisebb vállalatoknak nem feltétlenül áll rendelkezésükre az a műszaki háttér, ami tantervi 

követelmények teljesítéséhez szükséges. 

 Gyenge a diákok lojalitása a szakképző intézményekhez, és emelkedik a külföldre távozók aránya. 

 Nem működik a speciális szakmai idegennyelv tanítás. 

 Gyakran változik a nemzeti alaptanterv, ami bonyolulttá teszi az iskolák számára a hosszú távú 

stratégia követését.  

 A piaci igényekhez képest az oktatási rendszer nagyon lassan reagál, és kevéssé rugalmas. 
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 Bizonyos esetekben és területeken szükség van „kísérleti oktatásra.”   

A végzettek pályakövetése nem hatékony (a visszajelzések hiánya miatt). 
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Melléklet 
1.MELLÉKLET: SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
A kompetenciák listája a magyarországi HEFOP-3.3.1-P-2004-09-0071/1.0 projekt keretében készült, a Debreceni 

Egyetem és a Pannónia Egyetem együttműködésével.  

Ez a projekt a Calderoni program részét képezi (webcím: : http://calderoni.ofi.hu/index.php?page=2) 

A kompetenciák listáját Ausztriában és Svájcban is használják a COOL (Cooperatives Offenes Lernen) oktatási 

keretprogram jegyében.  

Jellemvonások kompetenciacsoport  

ELHIVATOTTSÁG, ELKÖTELEZETTSÉG 

Képes és hajlandó viselkedését a szakma igényeihez, céljaihoz igazítani. Inspirálja a munkája, és 

elkötelezett iránta. Olyan szakmáknál lehet kulcskompetencia, ahol különösen fontos az azonosulás a 

szervezeti célokkal és értékekkel, és az erőfeszítés a szervezet érdekében. Ott, ahol a célok és értékek 

szervezeten kívüli képviselete a munkaidő alatt és azt követően egyaránt kiemelkedően fontos. 

 

FEJLŐDŐKÉPESSÉG, ÖNFEJLESZTÉS 

Ismeri saját erősségeit és gyengéit. Tudatosan fejleszti képességeit, készségeit és a munkájához 

szükséges tudását, gyakorlatát. Ott lehet kulcskompetencia, ahol a szakma végzéséhez szükséges 

ismeretek (szabályok, technológia stb.), valamint a munkavégzés feltételei (tárgyi eszközök, környezet 

stb.) folyamatosan változnak. 

FELELŐSSÉGTUDAT 

Felelősségteljesen elvégzi a rábízott feladatokat. Tudatosan viseli saját cselekedeteinek 

következményeit, tudatában van az adott munka végeredményhez való hozzájárulásával. Ott szükséges 

leginkább, ahol emberekért, nagyobb értékekért (pénz, eszközök, berendezések) kell a szakembernek 

felelősséget vállalnia. 

http://calderoni.ofi.hu/index.php?page=2
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KITARTÁS 

Képes a feladat, munkatevékenység által igényelt energia-befektetés hosszabbtávú fenntartására. Képes 

akaratát huzamosabb időn át a feladat elvégzésére összpontosítani. Ott lehet kulcskompetencia, ahol a 

munka természetes velejárója, hogy sok kudarcélmény érheti a szakembert. 

KOCKÁZATVÁLLALÁS 

Képes a bizonytalanság melletti cselekvésre. Kulcskompetencia lehet olyan szakmáknál, ahol a 

munkavégzéshez bátorságra van szükség, ahol nagyobb lehetősége van az élet-, vagy valamilyen más 

szempontból veszélyes helyzeteknek. 

MEGBÍZHATÓSÁG 

A feladatait következetesen elvégzi, a munka során rendelkezésre áll (a munkák során mindig lehet rá 

számítani). Munkavégzése és viselkedése az általános, valamint a munkakörében elvárható erkölcsi-

etikai normáknak megfelelő. A munkához/feladathoz kapcsolódó létező írott és íratlan szabályokat 

egyaránt betartja (pl. titoktartás, korrupciós szándék elutasítása, munkavédelmi szabályok betartása, a 

munkavégzésre előírt technológia betartása). Azokban a szakmákban lehet kiemelten fontos, 

amelyekben a munkavédelmi szabályok, technológiai utasítások betartása, vagy a titoktartás, 

korrupciós szándék elutasítása, a kiszámítható munkavégzés elengedhetetlen. 

        

MONOTÓNIA-TŰRÉS 

Az ismétlődő és/vagy azonos feladatokat is megfelelő figyelemmel, nyugodtsággal és kitartással, a 

kívánt minőségben, határidőre látja el. Kulcskompetencia olyan szakmák esetében, ahol a gyakran 

ismétlődő, azonos, esetleg hosszú ideig tartó, többnyire változatlan, unalmasnak ítélt feladatok 

jellemzik a munkakört. 
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ÖNÁLLÓSÁG 

Képes a rábízott feladatok irányítás és ellenőrzés nélküli végrehajtására. Feladatait saját felelősségi 

körén belül, közvetlen irányítás nélkül képes megtervezni, ütemezni és elvégezni. Hatáskörén belül 

meghozza a feladat eredményes megoldásához szükséges javaslatokat, döntéseket, intézkedéseket. 

Kiemelten olyan szakmákban van rá szükség, ahol akár saját hatáskörön belül, irányítás és kontroll 

nélkül szükséges gyors, felelősségteljes döntéseket hozni, javaslatot tenni, felvállalni a cselekvés 

következményeit. 

DÖNTÉSKÉPESSÉG 

A szükséges és elégséges információk birtokában, időben és a következményeket vállalva képes 

meghozni a reálisnak tekinthető döntést. Ott tekinthető kulcskompetenciának, ahol különösen fontos 

gyorsan, a helyzetnek megfelelően és lehetőségekhez képest optimálisan választani különböző 

alternatívák közül, majd ezt követően a döntést megvalósítani. (Befolyásolja a személy intelligenciája, 

önállósága, önértékelése, határozottsága, kockázatvállalása.) 

ÖNFEGYELEM 

Képes az érzelmeit, illetve negatív cselekedeteit kontrollálni, szabályozni, amikor mások ellenszenvével 

találkozik, vagy stressz alatt dolgozik. Ott jelenik meg kulcskompetenciaként, ahol helyzetektől, 

személyektől, feladatoktól függetlenül a gondolatok, érzelmek, viselkedés kontrollálása 

elengedhetetlen. 

PONTOSSÁG 

Képes betartani az időpontokat. Feladatait határidőre teljesíti. Leginkább azokban a szakmákban fontos, 

ahol az időpontok, határidők be nem tartásának komoly következményei vannak (pl. pénzügyi). 

PRECIZITÁS 

Képes a közel hibátlan munkavégzésre. Olyan szakmában van kiemelt jelentősége, ahol az alapos, 

pontos munkavégzés – emberélettel, nagy értékkel való foglalkozás miatt – elengedhetetlen. 
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RUGALMASSÁG 

Képes hatékonyan dolgozni különböző és változó körülmények (pl. időjárás-változás, változó munkaidő-

beosztás) között. Munkavégzése során képes eltérő helyzetekhez alkalmazkodni anélkül, hogy 

eredményessége csökkenne. Olyan szakmáknál lehet kulcskompetencia, ahol gyakran szükséges 

alkalmazkodni a változó munkakörülményekhez, időjáráshoz, szokásostól eltérő STRESSZTŰRŐ-

KÉPESSÉG 

Jól viseli a munkája során keletkező, feladathoz vagy személyekhez, vagy munkakörülményekhez 

köthető stresszhelyzeteket. Feszített munkatempó, fokozott elvárások és személyes feszültségek 

közepette is képes kiegyensúlyozottan ellátni feladatát. Energiáit stressz teli helyzetekben is képes a 

munka elvégzésére összpontosítani. Leginkább ott van jelentősége, ahol nagymértékű stresszhelyzettel 

lehet számolni. Ez a stressz adódhat a különféle, gyakran változó, gyorsan végzendő feladatokból, 

esetleg kockázatos, életveszélyes helyzetekből, a munka körülményeiből (zaj, szag, látvány stb.), 

emberekért, nagy értékekért történő felelősségvállalásból egyaránt. 

SZERVEZŐKÉSZSÉG 

Képes saját vagy mások munkatevékenységét megszervezni. Ott tekinthető kulcskompetenciának, ahol 

a saját és/vagy mások feladatainak, a feladathoz kapcsolódó időpontoknak, határidőknek a 

megszervezése, menedzselése szükséges. 

SZORGALOM, IGYEKEZET 

Munkaidejét teljes mértékben kihasználja. Keresi az új feladatokat. Vállalja a többletmunkával járó 

feladatokat is. Azokban a szakmákban lehet kulcskompetencia, ahol a munka eredményes elvégzéséhez 

szükséges, hogy a szakember belső indíttatásból újabb feladatokat találjon meg és végezzen el. 

TERHELHETŐSÉG 

Képes a munkatevékenység, feladat igényelte erőfeszítést megtenni és fenntartani. Leginkább ott 

fontos, ahol a munka során gyakran előfordul ugyanannyi idő alatt elvégzendő többletfeladat. 
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TÜRELMESSÉG 

Képes a munkavégzés során a feladatokból adódó helyzetek nyugodt kezelésére. Kiemelkedően azokban 

a szakmákban fontos, ahol a munkafolyamatokból adódóan szükséges a hosszabb várakozási idő 

nyugodt kezelése. 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Minden szakember többé-kevésbé társas közegben dolgozik. Az alábbi három kompetenciacsoportban 

felsorolt tulajdonságok nem azokban a szakmákban kulcskompetenciák, amelyekben a szakember a 

„csupán átlagos társas kompetenciái” révén a megszokott munkatársaival dolgozik együtt, jellemzően 

velük kommunikál és a munka során keletkező konfliktusokat is ebben a körben kezeli. 

Együttműködés kompetenciacsoport  

Együttműködési kompetenciák csoportjába soroljuk azokat a készségeket, képességeket, 

jellemvonásokat, amelyek a munkához kapcsolódó átmeneti, vagy hosszabb távú együttműködési 

helyzetek kezeléséhez szükségesek. Elsősorban olyan szakmák kulcskompetenciái szerepelnek ebben a 

csoportban, ahol a munka „tárgyát” gyakran új személyek (ügyfelek, partnerek, kliensek stb.) képezik, 

akikkel rövid idő alatt, rugalmasan alkalmazkodva kell jó együttműködést kialakítani. Itt szerepelnek 

továbbá azokhoz a szakmákhoz tartozó kulcskompetenciák, amelyekben a szakember „kényes” 

kapcsolatokat kezel, vagy a „kirakatban” van, mivel ő találkozik közvetlenül a cég ügyfeleivel, 

partnereivel. 

KAPCSOLATTEREMTŐ KÉSZSÉG 

Könnyedén alakít ki új kapcsolatokat. 

Leginkább olyan szakmák esetében van rá szükség, ahol a munka sikere nagymértékben múlik a gyorsan 

kiépített kapcsolat minőségén. 
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KAPCSOLATFENNTARTÓ KÉSZSÉG 

A másik félhez és a kapcsolat jellegéhez igazodó stílusban és módon, a munkájához szükséges 

mértékben ápolja kapcsolatait. Olyan szakmák kulcskompetenciája lehet, ahol a szakember 

kiemelkedően fontos személyekkel, partnerekkel tart kapcsolatot. 

INTERPERSZONÁLIS RUGALMASSÁG 

Elfogadóan áll hozzá és alkalmazkodik más személyek stílusához, gondolkodásához, munkatempójához. 

Ott tekinthető kulcskompetenciának, ahol gyakran változik, hogy a szakembernek kikkel kell 

együttműködnie, és a munka eredményessége jelentősen függ az együttműködés sikerétől. 

UDVARIASSÁG 

Mások felé irányuló viselkedése megfelel a helyzetre érvényes udvariassági normáknak. Azokban a 

szakmákban lehet kulcskompetencia, ahol a szakember sok partnerrel, ügyféllel kerül kapcsolatba, és az 

ügyfelek, partnerek az ő viselkedése alapján alkotnak képet a cégről, amelynek képviseletében velük 

találkozik. 

KEZDEMÉNYEZŐKÉSZSÉG 

Kérés vagy külön ösztönzés nélkül, saját magától veti fel ötleteit, gondolatait, elképzeléseit. Olyan 

szakmákban lehet kiemelkedően fontos, ahol gyakran változik a probléma és annak több személy 

együttműködését igénylő megoldása. 

HATÁROZOTTSÁG 

Fellépése és cselekedetei magabiztosságot tükröznek. Olyan szakma kulcskompetenciája, amelynek 

gyakran kell más személyeknél bizonyos szabályoknak vagy elvárásoknak megfelelő együttműködést 

elérni. 

MEGGYŐZŐKÉSZSÉG 

Gondolatait, véleményét mások számára meggyőző módon, eredményes érveléssel teszi közzé. Ott 

lehet kulcskompetencia, ahol a szakember munkájának sikere függ attól, hogy mennyire tudja az általa 

képviselt álláspontot másokkal elfogadtatni. 
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KONSZENZUS KÉSZSÉG 

A minden érintett számára elfogadható, egyetértésen alapuló munkamódszerek és megoldások 

megtalálására vagy kialakítására törekszik. Ott fontos, ahol az együttműködés során a szakembernek 

törekednie kell az ideális és lehetséges elképzelések, vélemények összhangba hozására, illetve az ügyfél 

„idealizált” elképzeléseihez legközelebb álló szakmai megoldás megtalálására és elfogadtatására. 

EMPATIKUS KÉSZSÉG 

Képes felismerni és átérezni más személyek aktuális érzéseit. Olyan szakmák kulcskompetenciája, ahol – 

közvetve vagy közvetlenül – a munka „tárgyát” a partner/ügyfél/kliens érzései alkotják, ezért ezeknek az 

érzéseknek a megértése és elfogadása nagyban befolyásolja a munka eredményességét. 

SEGÍTŐKÉSZSÉG 

A másik személy számára megfelelő módon és tartalommal nyújt támogatást a feladatok elvégzése 

során. Ott lehet fontos, ahol maga a segítségadás (segítő szakmák), illetve ahol mások testi épsége 

múlhat azon, hogy a szakember felismeri-e és megfelelően kezeli-e azokat a helyzeteket, amelyekben 

segítenie kell másokat. 

MOTIVÁLHATÓSÁG 

Képes átvenni a vele dolgozó személyek lelkesedését, amit a feladat elvégzésében hasznosít. Leginkább 

ott van jelentősége, ahol a szakember motiváltsága, lelkesedése „kifelé” is látszik, és ez befolyásolja az 

ügyfelekkel, partnerekkel történő együttműködés sikerét. 

MOTIVÁLÓKÉSZSÉG 

A környezetében lévő személyeket ösztönzi, lelkesíti, inspirálja, bíztatja a feladatok elvégzésére. Olyan 

szakmákban lehet fontos, ahol a munka eredményessége nagymértékben múlik azon, hogy a szakember 

mennyire tudja más személyek érdeklődését felkelteni az együttműködést igénylő feladat elvégzése 

iránt. 
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VISSZACSATOLÁSI KÉSZSÉG 

Segítő és ösztönző módon ad visszajelzést egy másik személynek a viselkedéséről, gondolatairól és/vagy 

munkájáról. Azokban a szakmákban lehet kulcskompetencia, ahol a közösen végzett munka 

eredményéhez szükséges, hogy a szakember az együttműködés során megerősítést, vagy építő jellegű 

kritikát tudjon megfogalmazni mások felé. 

IRÁNYÍTHATÓSÁG 

Elfogadja és fegyelmezetten követi a munka irányítójának utasításait. Azokban a szakmákban különösen 

fontos, ahol bizonyos helyzetek kezelése, megoldása, vagy elkerülése azon múlik, hogy a szakember – 

esetleg félretéve saját elképzelését – mennyire tudja elfogadni és követni az irányítást. 

IRÁNYÍTÁSI KÉSZSÉG 

Egyértelmű iránymutatásokkal, a többiek számára elfogadható módon irányítja a feladat(ok) elvégzését. 

Minden olyan szakmában kulcskompetencia, ahol a munkához tartozik változó, vagy ugyanazon 

személyek irányítása. 

TOLERANCIA 

Előítéletektől mentes, tiszteletben tartja és elfogadja más emberek gondolkodásmódját, viselkedését, 

egyéniségét, személyiségét, képességeit. Azokban a szakmákban van különösen nagy jelentősége, ahol 

a szakember munkavégzését befolyásolhatja bizonyos csoportokról, vagy emberi jellemzőkről 

általánosságban kialakított (negatív) véleménye. 

 

Kommunikáció kompetenciacsoport  

Kommunikációs csoportba tartoznak azok a kompetenciák, amelyek a kommunikáció tartalmától és a 

konkrét kommunikációs csatornától függetlenül léteznek. Így nem tartozik ebbe a csoportba a szaknyelv 

alkalmazása, az írásbeli kommunikáció, valamint a különböző kommunikációs eszközök (pl. 

mobiltelefon, fax) használatának sajátosságai. Ugyanígy nem tartozik ebbe a csoportba a kommunikáció 

tartalmát alkotó információknak a kiválasztása, rendszerezése. Mindezek szakmai készségek, illetve 



Duális képzés megvalósítása útmutató 

76 

 

módszerkompetenciák. Többségében azoknak a szakmáknak a kulcskompetenciái szerepelnek ebben a 

csoportban, ahol a szakember munkájának nagy részét maga a kommunikáció teszi ki, jellemzően 

változó és gyakran új partnerekkel. Itt szerepelhetnek továbbá olyan szakmák kulcskompetenciái is, ahol 

a kommunikáció (főleg a hatékony kérdezés és meghallgatás) elengedhetetlen a gyakran változó 

szakmai munka pontosításához. 

FOGALMAZÓ KÉSZSÉG 

Képes gondolatait kerek és egymással összefüggő mondatokban megfogalmazni. Olyan szakmákban 

kulcskompetencia, ahol a kommunikáció tartalma és/vagy a kommunikációs partner gyakran változik, 

ugyanakkor a szakember munkájának sikere azon múlik, hogy hogyan tud mások számára érthető 

módon információt átadni. 

NYELVHELYESSÉG 

Gondolatai átadása során a megfelelő kifejezéseket használja, valamint helyesen alkalmazza a nyelvtani 

és mondatszerkesztési szabályokat. Hasonlóan az udvariassághoz olyan szakmákban lehet fontos, ahol a 

szakember szóbeli és/vagy írásbeli megnyilvánulásai alapján alkotnak képet az ügyfelek, partnerek a 

cégről, illetve ahol mások számára „minta” lehet a szakember kommunikációja. 

TÖMÖR FOGALMAZÁS KÉSZSÉGE 

Közlendője tömör, ugyanakkor mások számára érthető megfogalmazására képes. Ott lehet 

kulcskompetencia, ahol változó tartalommal és szűk időkeretek közt kell információt átadni a 

szakembernek mások számára. 

KOMMUNIKÁCIÓS RUGALMASSÁG 

Képes gondolatait a fogadó fél számára érthető, hozzá igazodó módon átadni. Olyan szakmákban 

jelentős, ahol gyakran változik, hogy a szakembernek kinek kell átadni, kivel kell megértetnie bizonyos 

információkat. 
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KÖZÉRTHETŐSÉG 

Képes gondolatait olyan módon megfogalmazni, hogy azok szélesebb rétegek, illetve nem szakmabeliek 

számára is érthetőek legyenek. Olyan szakmák számára kulcskompetencia, ahol a szakembernek változó 

és/vagy sokféle felkészültségű személyek felé kell információt közölni, miközben a személyektől nem jön 

visszajelzés arra vonatkozóan, hogy megértették-e az információt. 

PREZENTÁCIÓS KÉSZSÉG 

Képes egy témát, vagy gondolatmenetet összefüggő és strukturált formában előadni. Azokban a 

szakmákban fontos, ahol a munka megköveteli, hogy a szakember gyakran változó, nagyobb terjedelmű 

témákat, információhalmazt közvetítsen mások felé.  
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2. MELLÉKLET: INTERJÚ KÉRDÉSEK  

Általános kérdések  

1. Milyen a jelenlegi képzési rendszer / duális szakképzés helyzete az önök vállalatánál? Vannak-e 
oktatóik az egyes szerepkörökre (pl. duális szakképzési oktató), vagy tervezik-e ilyen munkakörök 
kialakítását? 

2. Hogyan választják ki az oktatókat a cégnél? Létezik-e valamiféle alkalmassági kritériumrendszer, 
melyre a kinevezéseket alapozzák? 

3. Mik az alkalmasság főbb ismérvei? 
4. Mit gondolnak a kötelező (vezetők általi) kinevezésről és az önkéntes jelentkezésről 

(önjelölésről) az oktatók kiválasztását illetően? 
5. Hogyan látják az oktatók díjazását/elismerését munkaidő, fizetés és státusz tekintetében? 
6. Mit gondolnak az oktatók rendszeres értékelésének, fejlesztésének és a feléjük történő 

rendszeres visszajelzés fontosságáról? Hogyan lehetne ezt az önök vállalatánál kidolgozni? 
7. Hogyan vélekednek az oktatók továbbképzésének fontosságáról különös tekintettel speciális 

oktatói készségekre (mint a stressz menedzsment, asszertív kommunikáció stb.)?   
8. Mit gondolnak, hogyan tud az iskolai tantestület hozzájárulni a terepmunka, a gyakorló 

munkahelyeken történő képzés megvalósulásához az önök cégénél? Hogyan tudná a tantestület 
segíteni/helyettesíteni az oktatókat?  

 

Folyamatokra irányuló kérdések  

FOLYAMAT: (1) A VÁLLALKOZÁS SZÜKSÉGLETEINEK MEGHATÁROZÁSA 

1. Mi a képzési program tárgya? Mely vállalkozások (szektorok) vesznek részt a programban? Mi a 
program időtartama? Milyen intézmények szponzorálják a képzési programot? 

2. Mik az önök vállalkozásnak/szektorának fő szükségletei? (többet is választhat a listából és hozzá is adhat 

elemeket) 

a. Specializáció 
b. Ritka készségek 
c. A technológia állandó változása 
d. Képzés/oktatók hiánya 
e. A szükséges készségek egységesítése szektoron belül 
f. Gyakornokok érdektelensége a szektor iránt 

3. Egységesített (hivatalos) szakképzési program szerint dolgoznak? Tapasztalataik szerint mik a képzési 
program meghatározásának jó forrásai, és miért tartják ezeket jó forrásoknak? 

4. Milyen szinten vett részt az önök vállalkozása a program meghatározásában? Részt vettek benne? 
Tettek valamit hozzá a jelenlegi programhoz? Ha újra részt vehetnének a program 
meghatározásában, hogyan szeretnének hozzájárulni ahhoz? 

5. Gondolják, hogy lehetséges lenne egyesíteni erőiket más vállalkozásokkal, hogy összehangolják a 
képzési programot (tartalmak, gyakorlatok, feladatok, technológiák, géppark, megkövetelt 
készségszint)? 
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a. Ha lehetségesnek tartják, gondolják, hogy a részvétel legjobb formája, ha az összes partner 
együttműködése minden fél számára előnyös eredményt szül? 

b. Ha nem tartják lehetségesnek, milyen okból utasítják el a partnerséget? 
6. Ha lehetőségük lenne a képzett szakemberek teljes palettájával számolni, akik minden készséggel 

rendelkeznek, melyeket jelenleg oktatnak, milyen lenne a várható éves kereslet (növekedési 
terveket, aktuális forgalmat, előléptetéseket stb. beleértve)? 

FOLYAMAT: (2) TANULÓK KIVÁLASZTÁSA ÉS TOBORZÁSA 

1. Milyen követelményeknek kell a diákoknak megfelelnie, hogy csatlakozhassanak a programhoz? 
a. Tanulmányi eredmény 
b. Kor 
c. Tapasztalat 
d. A szponzor szervezetek egyéb kötelező érvényű elvárásai? 

2. Melyek a diákok olyan készségei, melyekkel a felvételkor rendelkezni kell? Hogyan értékelik ezeket a 
készségeket? 

3. Le tudnák írni a tanulók kiválasztásának folyamatát? Lépések, benyújtandó feladatok (gyakorlati 
munkák, dokumentumok stb.), profil. Tudnának mutatni példákat a folyamatban használt 
mintadokumentumokra (személyes adatok nélkül)? Mi az önök vállalatának szerepe a 
kiválasztásban? Tevékenységek, követelmények stb. Más intézmény is részt vett a folyamatban? Ha 
igen, mi volt a feladata? 

4. Melyik ponton történik meg, hogy a vállalat kiválasztja a tanulókat? 
a. A program előtt 
b. A program közepén 
c. A program végéhez közeledve 

Előbbre vagy későbbre tolnák ezt a pillanatot? Miért? 

5. Hogyan tervezik meg a tanulók részvételét a cég munkájában? 
a. A program elejétől kezdve 
b. A diákok kis idő után csatlakoznak a vállalathoz 
c. A diákok a program közepe vagy vége táján csatlakoznak a vállalathoz 
d. A diákok a program végeztével csatlakoznak a vállalathoz 

6. Hogyan népszerűsítik a programot? Egy évben hányszor választanak ki diákokat? 

FOLYAMAT: (3) A TANFOLYAM PROGRAMJÁNAK ÉS ANYAGÁNAK FEJLESZTÉSE / ALKALMAZÁSA  

1. Mi a tanfolyam jelenlegi programja az önök cégénél? Mire alapul? Hogyan választanak programot az 
önök képzéséhez? Vannak-e a programért felelős személyek? 

2. Hogyan egyeztetik össze az elméletet a gyakorlattal? Melyik területre összpontosítanak erősebben? 
Mennyi időt szentelnek az elméletre, és mennyit a gyakorlatra? 

3. Együttműködnek az iskolákkal az iskolai program kapcsán? Hogyan járulhatnak hozzá az iskolák a 
tanfolyam programjához? 

4. Rendszeresen értékelik a tanfolyam programját? Hogyan tudják mérni azt? A tanulók 
szükségleteihez és ismereteihez igazítják a tanfolyam programját? 

5. Találkozik a tanfolyam programja az aktuális piaci kereslettel az önök régiójában/országában? 
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6. Használnak innovatív módszereket és eszközöket? Ha igen, mondjanak példákat rá!  

FOLYAMAT: (5) GYAKORLAT, ALKALMAZKODÁS, FINOMHANGOLÁS 

1. Hogyan alkalmazzák az önök vállalatánál a duális szakképzést? Van tervük arra, hogyan illesszék be a 
gyakorlatot a cég működésébe? 

2. Milyen mértékben alapul a gyakorlat az elméleten? 
3. Rendszeresen értékelik a gyakorlatot? Hogyan történik ez az önök cégénél? Ki a felelőse?  
4. Milyen a kommunikáció és az együttműködés a cég és az iskolák között? Hogyan járulnak hozzá az 

iskolák a gyakorlathoz?  
5. Mik a szakmai gyakorlat kivitelezésének korlátai és kényszerhelyzetei? 

FOLYAMAT: (6) A VÁLLALKOZÁSOK KIVÁLASZTÁSA  

1. Megvalósul duális szakképzés az önök vállalatánál? Hogy néz ki ez a képzés? 
2. Milyen előnyei vannak a duális szakképzésnek az önök vállalatánál? Hogyan mérik a sikerét?  
3. Milyen szükségletek és korlátok jelentkeznek a tanulók szakképzésében? 
4. Vannak bizonyos készségek, melyekre összpontosítanak? Mondjanak példákat! 
5. Együttműködnek az iskolákkal a duális szakképzés tekintetében? Hogy néz ki ez az együttműködés? 
6. Támogatják az önök cégénél a duális szakképzésben részt vevő tanulókat? Milyen módon? Fizetnek 

a diákoknak a gyakorlatért?  
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C. Gyakorlati útmutató cégeknek 
 

Az Oktatói kézikönyv egy gyors útmutató, mely egyszerű és gyakorlatias segítséget nyújt a kis- és 

középvállalkozásoknak, hogy a sajátos igényeiket kielégítő duális szakképzési modellt tudjanak kiépíteni. 

Nem tanároknak készült, és lépésről lépésre haladva írja le a folyamatot, melyet a cégeknek követniük 

kell. Sablonokat és gyakorlati példákat is tartalmaz a könnyebb érthetőség érdekében. 

A kiépítés folyamatának támogatása és sikere érdekében ajánlások formájában összefoglalja az 

Európában fellelhető jó gyakorlatokat, ezek a fejezet végén találhatók. 

A SZAKKÉPZÉS KIÉPÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES VÁLLALATI INTÉZKEDÉSEK  

Az alábbi kép a vállalat oldalán meghozandó intézkedések lépéseit ábrázolja annak érdekében, hogy 

olyan szakképzési gyakorlatot építhessenek ki, mely a cégeknél történő szakmai gyakorlatot a 

tanulmányi intézmények által nyújtott elméleti képzéssel vegyíti. 

      VET TRAINING IMPLEMENTATION PROCESS – COMPANY SIDE
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A vállalkozás szükségleteinek meghatározása  

A szakképzési gyakorlat során (szakiskolai diákok cégünknél végzett munkája által) kielégíteni kívánt 

szükségletek világos meghatározása a várt eredmény elérésének kulcsa. Ehhez a következő javaslataink 

vannak: 

 Meg kell határozni azokat a szükségleteket, melyeket a duális szakképzésben a cégnél végzett 

szakmai gyakorlat során ki kell elégíteni. 

 Meg kell magyarázni ezen szükségletek okait és lehetséges következményeit, ha ez eddig nem 

történt meg. 

 Mennyi ideig van szükség ezen szükségletek kielégítésére? 

 Meg kell határozni a vállalat azon területét (területeit), ahol a szakmai gyakorlatot végezni kell. 

 

A szakképzési program meghatározása a szakiskolával  

A szakiskola és a cég megegyeznek egy olyan szakképzési programban, amely igazodik a cég igényeihez. 

Szakképzési szerződés / megegyezés  

A kapcsolat hivatalossá tétele valamilyen szerződéstípussal. Például:… 

A szakmai gyakorlat meghatározása / jóváhagyása  

A vállalat és az iskola megegyezik a tanuló által teljesítendő szakmai gyakorlatban. Minél részletesebb a 

gyakorlat leírása, annál jobb. Annál könnyebb lesz az iskolának és a diáknak megérteni és az 

elvárásoknak megfelelően teljesíteni. Ennek megvalósításához a következő javaslatokat tesszük: 

 Le kell írni az elvégzendő tevékenységeket. 

 Ki kell jelölni a termelési területet, ahol a szakmai gyakorlat zajlik. 

 A használandó eszközök és gépek megnevezése. 

  A szakmai gyakorlatara vonatkozó igények vagy speciális követelmények meghatározása. 

Tanulói profil meghatározása / jóváhagyása  

A szakiskola meghatározza a vállalat igényeinek legjobban megfelelő szakképzési tantervet, és javaslatot 

tesz az ahhoz legjobban illő tanulói profilra. 
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Cégen belüli szakképzési oktatás  

A vállalat oktatója kíséri a diákokat a tanulási folyamatban. 

A diákok előmenetelének figyelemmel kísérése  

A vállalati oktató a következők alapján kíséri figyelemmel a tanulók előmenetelét. 

 Termelési hatékonyság jellemzése  

Ez a jellemzés lehetővé teszi a tanuló szakma gyakorlatának piaci hasznosság szempontjából 

történő értékelését. 

 A hozzáállás jellemzése  

A hozzáállás jellemzése lényegi információhoz juttatja céget a tanuló alkalmasságát illetően egy 

jövőbeni posztra a cég csapatában.   

Diákfelvétel  

Ha a jellemzések pozitív eredményről szólnak, és az üzlet helyzete úgy kívánja, a vállalat alkalmazhat 

tanulókat, ha már ismerik az elvégzendő munkát, és kifejezték vágyukat, hogy a cégnél folytassák a 

munkát.   
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LEGJOBB GYAKORLAT SABLONOK 

 

A következő kérdéssorra választ adhatnak a cégek annak érdekében, hogy jobban felismerjék 

szükségleteiket a duális képzésben részt vevő gyakornokokkal szemben, és pontosan kommunikálhassák 

ezeket a szakképző iskolák felé. Egy pontos meghatározás nyújtja a legtisztább képet a szakképző iskolák 

számára, hogy megtalálják az optimális jelölteket minden cég számára.  Emellett megtalálható egy 

szerződéssablon is, és minden egyes országhoz kapcsolódó jogi információ, amelyet tudniuk kell.   

 

A kérdéseket 5 terület szerint strukturálták: 

1. Vállalati szükségletek 

2. Elvégzendő gyakorlatok 

3. Gyakornoki profil meghatározása  

4. Gyakornokok értékelési űrlapja 

5. Megegyezési űrlap duális képzésről  

 

1.1 Vállalati szükségletek  

Szakképzés megvalósítása – kérdések sablonja 

 

Vállalati igények  

Kérjük, írja le azokat az igényeket, amelyeket a duális képzésnek le kell fednie a 

vállalati gyakorlatban  

 

  

Kérjük, írja le az indokokat és a lehetséges következményeket, hogyha mégsem 

teljesülnek 
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Mennyi időt vesz igénybe az, hogy lefedjék ezeket a szükségleteket?  

  

Vállalat területe(i), ahol a gyakorlat elvégzése szükséges   

  

 

1.2 Elvégzendő gyakorlatok  

Írja le az elvégzendő gyakorlatokat  

  

Műveleti terület, ahol a gyakorlatok elvégzésre kerülnek  

  

Használandó berendezések vagy gépek  

  

Igények vagy különleges követelmények a gyakorlatok elvégzésével 

kapcsolatban  
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1.3 Gyakornoki profil meghatározása  

 

 

Gyakornoki Profil 

Név: ............................................................... 

 

Beosztás: ..................................................................  

FORMÁLIS KÖVETELMÉNYEK 

 

Végzettség 

 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

 

Kurzusok / Oklevelek 

 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

 

TAPASZTALAT 

 

Munkatapasztalat/ beosztás 

/ feladatkörök   

 

.................................................................................................  

.................................................................................................  

.................................................................................................  

.................................................................................................  

.................................................................................................  

................................................................................................. 

 

ÁLTALÁNOS KOMPETENCIÁK*  
1-nagyon alacsony, 2-alacsony, 3-közepes, 4-magas, 5-nagyon magas  

Személyes  megjelenés 
 

1 2 3 4 5 

érzelmi stabilitás  
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1 2 3 4 5 

Társas  együttműködési készség  
 

1 2 3 4 5 

kommunikációs készség  1 2 3 4 5 

konfliktus megoldási készség  1 2 3 4 5 

Módszer   gondolkodás 
 

1 2 3 4 5 

problémamegoldás 1 2 3 4 5 

módszer és munkastílus  1 2 3 4 5 

 

SZAKMAI KOMPETENCIÁK  
1-nagyon alacsony, 2-alacsony, 3-közepes, 4-magas, 5-nagyon magas 

 

Szakmai tudás  

munkahelyi biztonság és egészség  
 

1 2 3 4 5 

üzleti tevékenységek  1 2 3 4 5 

szakmaorientált idegen nyelvtudás  1 2 3 4 5 

kis csapatok munkájának 

megszervezése  

1 2 3 4 5 

személyes & társas kompetenciák  1 2 3 4 5 

értékesítés & marketing  1 2 3 4 5 

stresszkezelés 1 2 3 4 5 

olvasás  1 2 3 4 5 

dokumentáció használata 1 2 3 4 5 

szóbeli kommunikáció  1 2 3 4 5 

írás 
 

1 2 3 4 5 

 

Szakmai készségek **  

..........................................................  1 2 3 4 5 

..........................................................  1 2 3 4 5 

..........................................................  1 2 3 4 5 

..........................................................  1 2 3 4 5 

 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓ  
(amennyiben szükséges)  

 

 

 

.................................................................................................  

.................................................................................................  

.................................................................................................  

.................................................................................................  

.................................................................................................  

................................................................................................. 
* Válasszon pár készséget a listából, és kérdezzen meg egy jelöltet. A jelölt válaszai alapján válassza ki a szintet.  
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** Válassza ki a foglalkozást és illesszen be szakmai készségeket a listából. 

 

 

ÁLTALÁNOS KOMPETENCIÁK 

Személyes Társas Módszer 

Megjelenés:  
Látás 
Hallás 
Szaglás 
Ízlelés  
Érintés  
Vesztibuláris észlelés  
Téri tájékozódás  
Kézügyesség 
Stabil kéztartás  
Mozgáskoordináció  
 
Érzelmi stabilitás:  
Elkötelezettség 
Fejlődőképesség  
Felelősségérzet  
Kitartás 
Kockázatvállalás  
Megbízhatóság 
Monotóniatűrés  
Önrendelkezés  
Határozottság 
Önfegyelem 
Pontosság 
Precizitás 
Rugalmasság 
Stressztűrés  
Szervezőkészség  
Teherbírás  
Tolerancia 

Együttműködési készségek: 
Interperszonális készségek 
Kapcsolattartási készség 
Interperszonális rugalmasság 
Udvariasság 
Kezdeményezőkészség 
Állhatatosság 
Meggyőző készség 
Konszenzuskészség 
Empatikus készség 
Segítőkészség 
Fogékonyság a motivációra 
Motivációs készségek 
Visszajelzési készségek 
Manőverezési készség 
Vezetői készségek 
Tolerancia 
  
Kommunikációs készségek:  
Fogalmazási készség 
Nyelvtan 
Szilárd szövegezési ismeretek 
Kommunikációs rugalmasság 
Érthetőség 
Prezentációs készségek 
Hatékony interjúzási készségek 
Adekvát metakommunikáció 
 
Konfliktusmegoldási készségek: 
Kompromisszumkészség 
Konfliktuskerülő készségek  
Versengési készség  
Konfliktusmegoldási készség  
Megfelelés  

Gondolkodás:  
Absztrakt/elméleti gondolkodás  
Áttekintési képesség  
Logikus gondolkodás  
Kritikai gondolkodás  
Rendszerezési képesség  
Kreativitás 
Tudás alkalmazása  
Új ötletek/megoldások kipróbálása  
Általános tanulási képességek  
Előzmények/tudás megőrzése 
Észlelés 
Numerikus gondolkodás 
Matematikai készségek 
Információgyűjtés 
A dedukció hatásköre 
 
Problémamegoldás: 
Hibakeresés/diagnózis 
Elemzés/problémák feltárása 
Tervezés 
Kiértékelés 
Ellenőrzési képesség 
Indokok a feltárásra 
Helyzettudatosság  
 
Módszer és munkastílus: 
Rendszerben gondolkodás 
Szisztematikus munka 
Feladatok pragmatikus 
interpretációja 
Intenzív munka 
Figyelem 
Éberség 
Figyelem fókuszálása 
Figyelemmegosztás 
Nyitott hozzáállás 
Eredményorientáció 
Környezet tisztántartása 

Szakmai készségek 

IT iparág:  
Számok és matematika 
Információszerzés 
Számítógéphasználat  
 
Ruházati ipar:  

Szállodaipar:  
Speciális szállodai kompetenciák  
Recepciós szolgáltatások tervezése 
és megvalósítása  
Szolgáltatások a vendégek számára  
 

Turisztikai ipar: 
Speciális turisztikai kompetenciák  
Turisztikai események és 
szolgáltatások tervezése és 
megvalósítása  
Turisztikai információmenedzsment 
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Speciális kompetenciák a ruházati 
technológiában  
Szabászati szolgáltatások 
Ruházati termékek tervezése  
Ruházati termékek gyártási 
folyamatainak megszervezése  

Hirdetési ipar:  
Speciális hirdetési kompetenciák  
Termékek reklámozása és 
szolgáltatások értékesítése  
Reklámkampány megszervezése és 

lefuttatása  

és turisztikai szolgáltatások 
értékesítése  
 
Autógépészeti ipar:  
Nyelvi és kommunikációs készségek  
Hallási készség  
Tárgyi készségek  
Diagnosztikai & kritikai gondolkodási 
készség  

 

  



Duális képzés megvalósítása útmutató 

 

 

1.4 GYAKORNOKOK ÉRTÉKELÉSI ŰRLAPJA  

(Ezen dokumentum célja, hogy megértsük és feltérképezzük a tanuló személyiségét)  

Név: ……………………………………………………….  

Tanuló kódja: …………………………………………… 

Születési idő: …………………………………………….. 

Terület: ……………………………………………………. 

Értékelési időtartam: ………………………………… 

1) Munka minősége 
Megbízhatóság 
Precizitás 
Határidők betartása 
Felelősségtudat 
 

2) Hozzáállás 
Motiváció 
Proaktivitás 
Rugalmasság/készségesség 
 

3) Hatékonyság 
 
Munkabírás 
Idővel való gazdálkodás 
 

4) Együttműködés 
Kommunikáció 
Csapatmunka 

 
Ajánlaná Ön ezt a tanulót, hogy a ……………….. (vállalat) alkalmazottja legyen?  Igen Nem 
 

Dátum: ………………………………….   Oktató aláírása: ……………………………  Tanár aláírása: …....................... 

Elvárások alatti 

teljesítmény 

Elvárás szerinti 

teljesítmény 

Elvárások feletti 

teljesítmény 

Mintaértékű 



Duális képzés megvalósítása útmutató 

 

93. oldal 

1.5 Megegyezési űrlap duális képzésről  

 

IV . DUÁLIS KÉPZÉS SZERZŐDÉS TÍPUSAI 

A különböző országok különböző típusú szerződéséeket 

 használnak a képzésben bevont felek között 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 oldali szerződési formát 

használnak a cég és a 

tanuló között:  

Például : Anlia, Dánia, 

Franciaország, 

Németország, Szlovákia  

3 oldali szerződési 

formát használnak 

az iskola, cég és 

tnauló között:  

Például: Észtország, 

Hollandia  

 

2 oldali szerződés 

vagy megállapodást a 

képzőközpont és 

vállaaltok között: 

Például: 

Lengyleország, 

Spanyolország  

Speciális helyzet Magyarországon : 

2 db kétoldalú szerződés van:  

A tanuló és fogadó intézmény (gyakorlati hely) között  - tanulói 

szerződés  

Iskola és a fogadó intézmény (gyakorlati hely) között – 

együttműködési megállapodás  
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Egy gyakornok – fogadó szervezet közötti szerződés általános tartalma  

Fogadó szervezet Gyakornok 

Adószám 

Szervezet neve 

Szervezet székhelye 

Statisztikai azonosító 

Törvényes képviselő neve  

Gyakorlat helyszíne 

Oktató neve 

Cím /Telefonszám /e-mail 

A képzési helyszín célja kizárólag gyakorlati 

képzés? 

Igen     Nem 

 

A gyakornok gyakorlati képzéséért felelős 

személy: 

Felelős személy neve 

Telefonszám / e-mail 

Oktatási azonosító 

Gyakornok neve 

Születési hely 

Születési idő 

Anyja leánykori neve 

Cím /telefonszám /e-mail 

Rendelkezik érettségivel? 

Igen     Nem 

Szakképzési rendszerben szerzett képzettség 

ezen szerződés aláírása előtt 

Van          Nincs 

Ha létezik, mi az OKJ-s képzés azonosító 

száma? 

Jogi képviselő (szülő vagy gondviselő) 

Név 

Cím /telefonszám /e-mail 

Milyen típusú iskolából (szakiskola vagy középfokú oktatási intézmény) és melyik 

évfolyamból érkezik a gyakorlati képzését megkezdő gyakornok?  
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Iskola adatai 

Iskola neve     Azonosító száma 

Székhelye  

Jogi képviselőjének neve 

Az elméleti képzést támogató tagintézmény neve 

Tagintézmény címe 

Szerződés aláírásának szándéka 

A felek megegyeznek, hogy szerződni kívánnak egymással, XXXX törvény szerint. 

Az OKJ szerinti képzési idő XX év. 

A gyakorlati képzés elkezdésének dátuma (a biztosítási jogviszony kezdete):  év/hó/nap 

Várható befejezési idő: év/hó/nap 

Befejezési idő a gyakornoki szerződés megszűnése esetén: (hivatkozással a ..... törvényre §) 

A felek kötelezettségei 

A gyakornokok bérezése /Bankszámla adatok 

A gyakornok által létrehozott termékek tulajdonjoga 

A Kamara ellenőrzési joga 

Egyéb jogi rendelkezések  
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A fogadó szervezet – iskola együttműködési megegyezésének általános tartalma  

Fogadó szervezet Iskola adatai 

Adószám 

Szervezet neve 

Szervezet székhelye 

Statisztikai azonosító 

Törvényes képviselő neve  

Gyakorlat helyszíne 

Oktató neve 

Cím /telefonszám /e-mail 

 

Adószám 

Iskola neve 

Iskola székhelye 

Oktatási azonosító 

Regisztrációs szám 

Statisztikai azonosító 

Törvényes képviselő neve  

Tagintézmény neve 

Tagintézmény címe 

Kontaktszemély neve, címe, telefonszáma 

A felek megállapodnak abban, hogy gyakornokok gyakorlati képzése céljából szerződést 

kötnek a XXX törvény szerint. 

Az iskola kötelessége az előre lefektetett feltételeknek megfelelő gyakornokokat küldeni... 

Jelen szerződés megkötése 

Határozott időre                          Határozatlan időre szól. 

A fogadó szervezet feladatai és kötelezettségei (lista) 

Az iskola feladatai és kötelezettségei (lista) 

Az iskola jelen szerződés aláírásával megerősíti, hogy rendelkezésére állnak a szükséges  

személyi és anyagi körülmények, hogy megkezdje a gyakorlati képzést. 
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Az iskola további feladatai és kötelezettségei 

A gyakorlati képzés finanszírozása és társfinanszírozása 

További jogi rendelkezések 

A Kamara ellenőrzési joga 
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SZAKKÉPZÉSI GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSA – MINTASABLONOK 

 

 

Vállalati szükségletek   

Kérjük, írja le azokat az igényeket, amelyeket a duális képzésnek le kell fednie a vállalati 

gyakorlatban 

 

A számlázási részleg ellátása adminisztratív személyzettel, aki a feladatok kiküldését és a 

számlák nyomtatását intézi. 

 

Kérjük, írja le az indokokat és a lehetséges következményeket, hogyha mégsem teljesülnek  

A papírmunka rengeteg időt igényel, és pontosan kell elvégezni. Ha a vásárlók nem kapják 

meg számláikat időben, nem tudják megfelelő időben elkezdeni a fizetési folyamatot. 

 

Mennyi időt vesz igénybe az, hogy lefedjék ezeket a szükségleteket?  

Minden hónapban másfél hétig, hozzávetőlegesen.  

Vállalat területe(i), ahol a gyakorlat elvégzése szükséges  

BackOffice részleg, számlázás  

 

  

Elvégzendő gyakorlatok   

Írja le az elvégzendő gyakorlatokat  

Papír alapú másolatok készítése a számlákról az Eurowin számlázási szoftver 

eszköz és nyomtató használatával. Borítékokba kell tenni őket, el kell látni őket 

levelezési címekkel és a recepciós asztalhoz vinni annak érdekében, hogy 

levélben vagy futárral elküldjék őket. Beszámolót kell írni a számlák adataival és 
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elküldési dátumukkal egy előre meghatározott Excel számlázási beszámolóban. 

Kövesse az Excel dokumentumban megadott szállítmányozási előírásokat. E-

mail küldés esetén szintén kövesse az előírásokat pontosan és készítsen vázlatot 

az elküldendő levélről, melyet még küldés előtt ellenőrizni fognak.  

Műveleti terület, ahol a gyakorlatok elvégzésre kerülnek  

STP Csoport - Viladecans iroda, 4. emelet. Backoffice Részleg.  

Használandó berendezések vagy gépek  

ERP: Eurowin. Számítástechnikai eszközök: Excel és Outlook elektronikus 

levelező eszközök  

 

Igények vagy különleges követelmények a gyakorlatok elvégzésével 

kapcsolatban 

 

Nincs  

  

Kívánt gyakornoki profil meghatározása  
 

  

 

GYAKORNOKI PROFIL 

Név: Barna Anna  

 

Beosztás: recepciós 

FORMÁLIS KÖVETELMÉNYEK 

 

Végzettség 

 

4-éves szakképző iskola  

Tanulmányok területe: szállodaipari technikus 
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Kurzusok / Oklevelek 

 

Bártender tanfolyam  

Asztalterítési kurzus 

Professzionális ügyfélszolgálati kurzus  

 

TAPASZTALAT 

 

Munkatapasztalat/ beosztás 

/ feladatkörök   

 

Részmunkaidős nyári munka a ‘ROSE VILLA’-ban 

Nyári munka a ‘ROCK PUB’ –ban, mint pincér  

 

 

ÁLTALÁNOS KOMPETENCIÁK  
1-nagyon alacsony, 2-alacsony, 3-közepes, 4-magas, 5-nagyon magas 

Személyes  megjelenés 
 

1 2 3 4 5 

érzelmi stabilitás  
 

1 2 3 4 5 

Társas  együttműködési készség  
 

1 2 3 4 5 

kommunikációs készség  1 2 3 4 5 

konfliktusmegoldási készség  1 2 3 4 5 

Módszer   gondolkodás 
 

1 2 3 4 5 

problémamegoldás 1 2 3 4 5 

módszer és munkastílus  1 2 3 4 5 

 

SZAKMAI KOMPETENCIÁK  
1-nagyon alacsony, 2-alacsony, 3-közepes, 4-magas, 5-nagyon magas 

 

Szakmai tudás 

munkahelyi biztonság és egészség  
 

1 2 3 4 5 

üzleti tevékenységek  1 2 3 4 5 

szakmaorientált idegen nyelvtudás  1 2 3 4 5 

kis csapatok munkájának 

megszervezése  

1 2 3 4 5 

személyes & társas kompetenciák  1 2 3 4 5 

értékesítés & marketing  1 2 3 4 5 

stresszkezelés 1 2 3 4 5 

olvasás  1 2 3 4 5 

dokumentáció használata 1 2 3 4 5 

szóbeli kommunikáció  1 2 3 4 5 

írás 
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1 2 3 4 5 

 

Szakmai készségek**  

Specifikus szállodai kompetenciák  1 2 3 4 5 

Recepciós szolgáltatások tervezése és 
megvalósítása  

1 2 3 4 5 

Szolgáltatások vendégek számára  1 2 3 4 5 

..........................................................  1 2 3 4 5 

 

KIEGÉSZÍTÓ INFORMÁCIÓ 
(amennyiben szükséges)  

 

 

 

Jó pénztárgépismeret 

E-HOTEL szoftver jó ismerete (adatbázis)  

Jogosítvány 

 
* Válasszon pár készséget a listából, és kérdezzen meg egy jelöltet. A jelölt válaszai alapján válassza ki a szintet.  

** Válassza ki a foglalkozást és illesszen be szakmai készségeket a listából. 

 

ÁLTALÁNOS KOMPETENCIÁK 

Személyes Társas Módszer 

Megjelenés:  
Látás 
Hallás 
Szaglás 
Ízlelés  
Érintés  
Vesztibuláris észlelés  
Téri tájékozódás  
Kézügyesség 
Stabil kéztartás  
Mozgáskoordináció  
 
Érzelmi stabilitás:  
Elkötelezettség 
Fejlődőképesség  
Felelősségérzet  
Kitartás 
Kockázatvállalás  
Megbízhatóság 
Monotóniatűrés  
Önrendelkezés  
Határozottság 
Önfegyelem 
Pontosság 
Precizitás 
Rugalmasság 
Stressztűrés  

Együttműködési készségek: 
Interperszonális készségek 
Kapcsolattartási készség 
Interperszonális rugalmasság 
Udvariasság 
Kezdeményezőkészség 
Állhatatosság 
Meggyőző készség 
Konszenzuskészség 
Empatikus készség 
Segítőkészség 
Fogékonyság a motivációra 
Motivációs készségek 
Visszajelzési készségek 
Manőverezési készség 
Vezetői készségek 
Tolerancia 
  
Kommunikációs készségek:  
Fogalmazási készség 
Nyelvtan 
Szilárd szövegezési ismeretek 
Kommunikációs rugalmasság 
Érthetőség 
Prezentációs készségek 
Hatékony interjúzási készségek 
Adekvát metakommunikáció 

Gondolkodás:  
Absztrakt/elméleti gondolkodás  
Áttekintési képesség  
Logikus gondolkodás  
Kritikai gondolkodás  
Rendszerezési képesség  
Kreativitás 
Tudás alkalmazása  
Új ötletek/megoldások kipróbálása  
Általános tanulási képességek  
Előzmények/tudás megőrzése 
Észlelés 
Numerikus gondolkodás 
Matematikai készségek 
Információgyűjtés 
A dedukció hatásköre 
 
Problémamegoldás: 
Hibakeresés/diagnózis 
Elemzés/problémák feltárása 
Tervezés 
Kiértékelés 
Ellenőrzési képesség 
Indokok a feltárásra 
Helyzettudatosság  
 
Módszer és munkastílus: 
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Szervezőkészség  
Teherbírás  
Tolerancia 

 
Konfliktusmegoldási készségek: 
Kompromisszumkészség 
Konfliktuskerülő készségek  
Versengési készség  
Konfliktusmegoldási készség  
Megfelelés  

Rendszerben gondolkodás 
Szisztematikus munka 
Feladatok pragmatikus 
interpretációja 
Intenzív munka 
Figyelem 
Éberség 
Figyelem fókuszálása 
Figyelemmegosztás 
Nyitott hozzáállás 
Eredményorientáció 
Környezet tisztántartása 

Szakmai készségek 

IT iparág:  
Számok és matematika 
Információszerzés 
Számítógéphasználat  
 
Ruházati ipar:  
Speciális kompetenciák a ruházati 
technológiában  
Szabászati szolgáltatások 
Ruházati termékek tervezése  
Ruházati termékek gyártási 
folyamatainak megszervezése  

Szállodaipar:  
Speciális szállodai kompetenciák  
Recepciós szolgáltatások tervezése 
és megvalósítása  
Szolgáltatások a vendégek számára  
 
Hirdetési ipar:  
Speciális hirdetési kompetenciák  
Termékek reklámozása és 
szolgáltatások értékesítése  
Reklámkampány megszervezése és 

lefuttatása  

Turisztikai ipar: 
Speciális turisztikai kompetenciák  
Turisztikai események és 
szolgáltatások tervezése és 
megvalósítása  
Turisztikai információmenedzsment 
és turisztikai szolgáltatások 
értékesítése  
 
Autógépészeti ipar:  
Nyelvi és kommunikációs készségek  
Hallási készség  
Tárgyi készségek  
Diagnosztikai & kritikai gondolkodási 
készség  
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Gyakornokok értékelési űrlapja   

  

(Ezen dokumentum célja, hogy megértsük és feltérképezzük a tanuló személyiségét)   

Név: Barna Anna  

Tanulói kód: XYZ 15  

Születési idő: 1995.12.06. 

Terület: szállodai recepciószolgálat  

Értékelési időtartam: 2014.01.01. –2014.06.30.  

5) Munka minősége 
Megbízhatóság 
Precizitás 
Határidők betartása 
Felelősségtudat 
 

6) Hozzáállás 
Motiváció 
Proaktivitás 
Rugalmasság/készségesség 
 

7) Hatékonyság 
 
Munkabírás 
Idővel való gazdálkodás 
 

8) Együttműködés 
Kommunikáció 
Csapatmunka 

 

Ajánlaná Ön ezt a tanulót, hogy a ……………….. (vállalat) alkalmazottja legyen?  Igen Nem 

Elvárások alatti 

teljesítmény 

Elváráos szerinti 

teljesítmény 

Elvárások feletti 

teljesítmány 

Mintaértékű 
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Dátum: ………………………………….   Oktató aláírása: ……………………………  Tanár aláírása: …....................... 
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Használni kívánt szerződés    

Példa három fél közötti szerződésre  

 

SZERZŐDÉS 

megkötötték  

.....................................................................................................................................................  

 

A következő felek között 

.....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  

 (Név / cím / adóazonosító szám / a gyakorlatot végző személy személyi igazolvány száma)  

 

által képviselt .......................................................... ezután Munkaadó, 

 

és 

.....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  

(Név / cím / adóazonosító szám / a gyakorlatot végző személy személyi igazolvány száma)  

ezekután Gyakornok.  

  

A felek gyakornoki megállapodást kötnek a következő feltételekkel: 
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§ 1. 

1 A gyakornok kijelenti, hogy tanulói jogviszonyban áll 

.....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  

(Iskola neve és címe)  

 

§ 2. 

1 A felek megállapodnak egy .............-tól ..............-ig tartó gyakornoki időszakban. 

2 Ezen megállapodás alapján a gyakornok fogja ellátni a következő 

tevékenységeket/feladatköröket:  

- ...................................................................................................................................................  

- ...................................................................................................................................................  

- ...................................................................................................................................................  

- ...................................................................................................................................................  

- ...................................................................................................................................................  

- ...................................................................................................................................................  

§ 3 

1 A megegyezés ingyenes/díjköteles.  

2 A gyakornok a szerződéses időszak alatt a következő bruttó kompenzációra 

jogosult: ....................................................................................................................................

............  

 

§ 4 

A heti munkaidő a szerződéses időszak alatt  .... óra, hétfőtől péntekig / a következő 

napokon: ..................................................................................................  

 

§ 5 

A szerződéses időszak alatt a gyakornoknak jogában áll felhasználni a munkáltató bármely 

közösségi létesítményét, az alkalmazottakra vonatkozó szabályok szerint.  
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§ 6 

A munkaadó kötelessége: 

1 Először is biztosítani, hogy a gyakornoki képzés megfelel a munkahelyi egészség és 

biztonság szabályainak és a személyes adatok védelmének.   

2 Kiállítani egy igazolást a szakmai gyakorlat alatt a gyakornok által elsajátított munkáról és 

készségekről. 

 

 

............................................ 

(tanuló aláírása) 

 

 

............................................ 

(Iskola képviselőjének aláírása) 

 

............................................ 

(munkáltató aláírása) 

 
 

  

 

 

                                                      
i
  


