
Ceglédi Szakképzési Centrum

Bem József Műszaki Technikum és 

Szakképző Iskola

Milyen lehetőségeket, kihívásokat 
hordoz az új duális szakképzési 
rendszer az iskolák, fenntartók 

számára?

Illés Zoltán

2021. november 4.



Témák

◼ Háttér információk (iskolai, egyéni)

◼ Együttműködés MIÉRT, HOGYAN?

◼ Szakképzés 4.0 felé

◼ Túl sok és túl „kevés” információ

◼ Szakma & Adminisztráció

◼ Termelés vagy oktatás?

◼ Képzési Program szerepe, problémái (KKK, PTT)

◼ Órarend és KRÉTA

◼ Portfolió – ami jó!  

◼ Projektszemlélet előnyei, sATu projekt



Háttér információk

911 tanuló
8 ágazat

>15 szakma
>40 (15) duális 

képzőhely

317 ált gépszerelő (4+1)
Gépész műszaki tanár 
Villamos szakoktató
Oktatás informatikus

Gépész elmélet -CAD/CAM/CNC
Szakmai vizsgabizottsági tag 

Képzőhely ellenőrzés
Igazgatóhelyettes



Szakképzés 4.0 felé

◼ Finomhangolás

◼ Alapképzés + szakirányú képzés

◼ Felnőttek oktatása, saját dolgozó képzése

◼ Beszámítási lehetőségek

◼ +Képzési Program ---> tervezett képzés

◼ Ösztöndíj <? munkabér

◼ Portfolió = folyamatos munkakövetés

◼ Projektek



Együttműködés miért?

Szakképzett munkaerő

Oktatási, pedagógiai 
tapasztalat

Technológiai 
háttér

Piacképes 
tudás

Szakmai 
támogatás

Erasmus+Promóciós 
lehetőség 
(SZKTV)

Iskola
Duális 

képzőhely



Együttműködés hogyan?

75/25



Túl sok és túl „kevés” információ

◼ Szakképzés 4.0 stratégia

◼ Szakképzési törvény 2019. évi LXXX tv.

◼ Szkr 12/2020 Korm. Rendelet

◼ Ikk.hu Útmutatók Képzési Program, szakma 
leírások (PTT, KKK)

◼ KRÉTA adminisztráció

◼ Kamarai nyilvántartásba vétel

◼ Munkaszerződés

◼ E-mail + megbeszélés (40 perc)



Szakma & Adminisztráció
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Termelés vagy oktatás?

◼ Szakemberek túlterhelése

◼ Feladatok előkészítése, követése = idő

◼ Termelési terület ---> tanműhely

◼ Képzési stratégia ---> Képzési Program



Képzési program készítés menete

• Szakma 
megnevezés

• SZJ szám

PTT

•Iskolai ????

•% képzőhelyen???

•Duális képzőhely ????

Óraterv 
(óraszámok?) •Tantárgy/téma

•min % képzőhelyen

•KKK > követelmény

•projekt feladatok

•Értékelés, vizsgák

Képzési Program
(tanmenet)

• Tantárgyfelosztás

• Órarend

• Tanmenet

• Munkaszerződés

E-KRÉTA

KKK



Képzési Program

PTT KKK

E-KRÉTA tanmenet



Órarend és KRÉTA

◼ Nehézségek

◼ Tantárgyfelosztás (_i, _d)

◼ Projektek vagy tantárgyak > órarendbe

◼ Heti 2 napba 17 iskolai óra

◼ Eltérő munkarend képzőnként

◼ KRÉTA vezetés határidőkkel

◼ Hiányzások vezetése, igazolása



Órarend



Portfólió – ami jó!

◼ Szakmai vizsga része szóbeli helyett

◼ Folyamatos nyomon követhetőség

◼ Munkanapló

◼ Áttekintő, rendszerező szemlélet

◼ Produktum, mint cél > Projektek



Munkanapló (sablonok)



Vizsga projekt 2021 – SATU

◼ GF

◼ SZK

◼ GT



Köszönöm a figyelmet!


