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TÖRVÉNYEK


KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY: a köznevelési intézményekben folyó
pedagógiai munka szakaszai, az egyes iskolai évfolyamok
tananyaga és követelményei, NAT, kerettanterv, érettségi…



SZAKKÉPZÉSI TÖRVÉNY: szakképzés 4.0, technikum, szakképző iskola,
felzárkóztató évfolyamok, duális képzés, ágazati képzőközpontok…



FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNY: alapképzés, mesterképzés, bejutási
feltételek, hallgatói jogviszony, ösztöndíj rendszere…

MERRE TOVÁBB?



Helyes önismeret (készségek, képességek, kompetenciák)



Motiváció – érdeklődés



Szakmák ismerete



Pályaismeret kialakítása



Tudás, felkészültség – tanulmányi eredmény, tanulási módszerek



Továbbtanulási lehetőségek, intézmények ismerete

Iskolatípusok
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TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK
Felsőoktatás

Érettségire épülő szakmák

+ÉRETTSÉGI

Gimnázium

Technikum

Szakképző iskola

GIMNÁZIUM


Közismereti tárgyak oktatása, általános műveltség fejlesztése



Tagozat (emelt óraszám), fakultáció választás



Záró dokumentum: érettségi vizsga (4 kötelező, egy szabadon választott
tárgyból)



50 óra közösségi szolgálat teljesítése



Továbbtanulási lehetőségek:

- felsőoktatás (emelt szintű érettségi)
- szakképzés (felső-, vagy középfokú)

Ki tanuljon gimnáziumban?


Aki teljesíti a felvételi követelményeket (írásbeli, szóbeli, alkalmassági)



Aki fejleszteni szeretné általános műveltségét



Aki szívesen tanul, teljesítménye folyamatos és állandó



Aki képes a magasabb követelményrendszernek megfelelni



Aki a felsőoktatásban szeretne továbbtanulni (tudatos tagozat és tudatos
fakultáció választás, tudatos emelt szintű érettségire készülés)



Aki továbbtanulása érdekében a nyelvvizsga megszerzésére törekszik



Aki szakirányú továbbtanulási döntését szeretné elhalasztani

GIMNÁZIUMOK
RADNÓTI GIMNÁZIUM:
matematika-fizika, kémia, biológia, humán, angol, spanyol, Arany J. T. Program
SZTE GYAKORLÓ GIMNÁZIUM:
matematika, fizika, biológia, informatika, humán (történelem, magyar), magyar-francia
DEÁK GIMNÁZIUM:
magyar-angol, humán-idegen nyelv, matematika-angol, angol, német, spanyol, kezdő német,
természettudományos, média, általános
TÖMÖRKÉNY GIMNÁZIUM, SZAKGIMNÁZIUM:
magyar-német, magyar-spanyol, angol, német, humán, biológia-környezetvédelem, ének-zene,
általános, képző- és iparművészeti
EÖTVÖS GIMNÁZIUM:
angol, biológia, média-informatika, általános
DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM:
általános, sport, angol
KAROLINA GIMNÁZIUM:
angol, német

SZAKKÉPZÉS – SZAKKÉPZÉS 4.0



Szakmajegyzék (OKJ), alapszakmák bevezetése (174)



Duális képzés további erősítése



Digitális oktatási tartalmak



Hiányszakmák megszűnése, minden szakma támogatott



Ösztöndíjrendszer (alanyi jogon járó általános ösztöndíjrendszer – Apáczai,
szakképzési ösztöndíj – állam vagy munkaszerződés – vállalkozás)



Karrierlehetőség a szakképzésben tanulóknak



Egyenes út a szakirányú felsőoktatásba – OKLEVELES TECHNIKUS



Idegennyelvi képzés támogatása

TECHNIKUM


5 éves képzés (érettségit és szakmát adó képzés)



Az első két év ágazati alapozó ismereteket adó képzés - a végén ágazati
alapvizsga



A második három év duális képzés – gyakorlat tanműhelyben vagy
munkaszerződéssel cégeknél (pénzbeli juttatás, ösztöndíj)



12. osztály: előrehozott érettségi (matematika, magyar, történelem)



13. osztály: érettségi (idegennyelv és a szakma) – technikusi végzettség



Szakirányú felsőoktatás: szakmai vizsga eredményét veszi figyelembe
(kreditszámítás, tantárgyak elismerése)



Természettudományos tantárgyak (fizika, kémia, biológia, földrajz)
oktatása - egy kiválasztása az adott ágazatnak megfelelően

OKLEVELES TECHNIKUSI KÉPZÉS

OKLEVELES TECHNIKUSI KÉPZÉS


A program a technikum és a felsőoktatási intézmény – valamint a duális
partner vállalat(ok) – együttműködésén alapszik.



A tanulók a technikum és egy felsőoktatási intézmény által közösen
kidolgozott, emelt szintű szakmai program alapján végzik a technikumot.



A képzésbe beépített többlet ismeretanyag elsődlegesen felsőfokú alapozó
ismeretek elsajátítására irányul.



A képzés elvégzését követően a tanulók tanulmányi eredményük
függvényében felvételre kerülnek az együttműködésben részes felsőoktatási
intézménybe.



Az előre meghatározott kreditpontok elismerésével a felsőfokú tanulmányok
időtartama lerövidülhet.

SZAKKÉPZŐ ISKOLA



3 éves képzés (alapszakma végzettséget adó képzés)



Az első év ágazati alapozó ismereteket adó képzés – a végén ágazati
alapvizsga



A második két év duális képzés tanműhelyekben vagy cégeknél
(pénzbeli juttatás, ösztöndíj)



Alapszakma képzés folyik - ebből 4-5-6 hónapos speciális szakirányú
képzéssel lehet szakosodni (a vállalati igényeknek megfelelően)

Ki tanuljon szakképzésben?


Aki teljesíti a felvételi követelményeket



Aki rendelkezik szakmai irányultsággal



Aki érettségi mellett szakmai ismereteket szeretne elsajátítani



Aki tisztában van a szakágban tanított szakma sajátosságaival,
követelményeivel, elvárásaival, oktatási rendszerével



Aki szívesen tanul duális rendszerben, aki szívesen dolgozik és építkezik
mások tapasztalataiból



Aki középiskolai tanulmányai után a munka világában szeretne
elhelyezkedni



Aki a szakképzésből szeretne a szakiránynak megfelelő egyetemi
képzésre bejutni

ORIENTÁCIÓS OSZTÁLY


Nyolc osztályt végzett diákok számára jön létre, akik még bizonytalanok,
továbbtanulási irányukról még nem tudnak dönteni



Cél: jövőkép és életpálya kialakítása



Cél: a személyes, társas és alapkompetenciák fejlesztése (számol, olvas,
szöveget értelmez)



Cél: szakmák, ágazatok megismertetése



Projektekben mentortanár irányításával végeznek feladatokat



8 - 12 fős osztályok



A Szegedi SZC Csonka János Technikum működteti

DOBBANTÓ PROGRAM



Magatartási és tanulási zavarokkal küzdő tanulóknak!



Iskolarendszerű oktatásban lemaradó diákoknak!



A rendszerből már kisodródott 15-25 éves fiataloknak!



Felzárkóztató program, célja az oktatás vagy a munka világába való
visszavezetés



Sikeres egyéni életút megtalálásához eljuttató lehetőség



A Szegedi SZC József Attila Általános Iskola és Szakképző Iskola működteti

MŰHELYISKOLA



Új képzési forma



Mester-tanítvány kapcsolat - tanítás helyett mentorálás



A cél: részszakképesítés megszerzése (néhány hónapos képzés),
közismereti tantárgyakat nem oktatnak



Műhelykörnyezet, gyakorlatorientált képzés



Munkakeresés támogatása



Dobbantó programban való részvétel utáni továbbtanulási lehetőség



A Szegedi SZC József Attila Általános Iskola és Szakképző Iskola működteti

SZAKKÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJ
Technikum

Szakképző iskola



Ágazati alapoktatás (9-10. évfolyam): 8370FT



Ágazati alapoktatás (9. évfolyam): 16 740FT



Szakirányú oktatás (11-13. évfolyam):
szakképző intézményben, tanműhelyben:
8370-58 590Ft - tanulmányi eredménytől
függően



Szakirányú oktatás (10-11. évfolyam):
szakképző intézményben, tanműhelyben:
8370-58 590Ft - tanulmányi eredménytől
függően



Szakirányú oktatás (11-13. évfolyam): duális
szakirányú oktatásban (munkabér): 100 440167 400Ft – szakképzési munkaszerződés
alapján



Szakirányú oktatás (10-11. évfolyam): duális
szakirányú oktatásban (munkabér): 100 440167 400Ft – szakképzési munkaszerződés
alapján



Egyszeri pályakezdési juttatás: sikeres
szakmai vizsga esetén, a szakmai vizsga
eredményétől függően 133 920-301320Ft



Egyszeri pályakezdési juttatás: sikeres
szakmai vizsga esetén, a szakmai vizsga
eredményétől függően 133 920-301320Ft

TECHNIKUMOK, SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK
CSONKA TECHNIKUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA:

KŐRÖSY TECHNIKUM:

Specializált gép- és járműgyártás: Gépjármű
mechatronikai technikus, Járműfényező,
karosszérialakatos, gépjármű mechatronikus

Gazdálkodás és menedzsment: pénzügyi-számviteli
ügyintéző (nyelvi előkészítő formában is)

Rendészet és közszolgálat: Közszolgálati technikus,
Rendészeti őr

TÓTH JÁNOS TECHNIKUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA
(MÓRAHALOM):

VASVÁRI TECHNIKUM:
Informatika és távközlés: szoftverfejlesztő és –tesztelő
(nyelvi előkészítő formában is)
Kereskedelem: idegen nyelvű ipari és kereskedelmi
technikus (nyelvi előkészítő formában is)

Pedagógia (SZG): pedagógiai munkatárs

Gazdálkodás és menedzsment: vállalkozási ügyviteli
ügyintéző

Informatika és távközlés: szoftverfejlesztő és –tesztelő

VEDRES TECHNIKUM:

Turizmus és vendéglátás: cukrász, pincér-vendégtéri
szakember, szakács

Építőipar: Magasépítő technikus (nyelvi előkészítő
formában is)
Kreatív: Grafikus

TECHNIKUMOK, SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK
GÁBOR DÉNES TECHNIKUM, SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA:
Pedagógia SZG: Pedagógiai munkatárs
Informatika és távközlés: Infokommunikációs hálózatépítő és –üzemeltető technikus, informatikai rendszer- és
alkalmazás-üzemeltető technikus, távközlési technikus
Közlekedés és szállítmányozás: Vasútforgalmi szolgálattevő technikus, logisztikai technikus
Környezetvédelem és vízügy: Környezetvédelmi technikus, vízügyi technikus
Sport: Sportedző (a sportág megjelölésével), sportszervező (a sportág megjelölésével)
Elektronika és elektrotechnika: Elektronikai műszerész
DÉRI TECHNIKUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA:

Gépészet: Gépgyártás-technológiai technikus, gépész technikus, Gépi és CNC forgácsoló
Specializált gép- és járműgyártás: Mechatronikai technikus
Elektronika és elektrotechnika: Automatikai technikus, elektronikai technikus, ipari informatikai technikus

TECHNIKUMOK, SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK
KRÚDY TECHNIKUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA:
Kereskedelem: kereskedő és webáruházi technikus, kereskedelmi értékesítő
Turizmus-vendéglátás: cukrász szaktechnikus, szakács szaktechnikus, turisztikai technikus (kéttannyelvű formában
is), vendégtéri szaktechnikus, cukrász, pincér – vendégtéri szakember, szakács
MÓRAVÁROSI TECHNIKUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA:
Elektronika és elektrotechnika: erősáramú elektrotechnikus, villanyszerelő
Vegyipar: vegyész technikus
Fa- és bútoripar: faipari technikus, asztalos, kárpitos

Szépészet: fodrász technikus, kozmetikus technikus
Épületgépészet: épületgépész technikus, hűtő- és szellőzésrendszer-szerelő, központifűtés- és
gázhálózatrendszer-szerelő
Építőipar: ács, burkoló, festő, mázoló, tapétázó, kőműves, szárazépítő Gépészet: hegesztő, ipari gépész
Specializált gép- és járműgyártás: mechatronikus karbantartó

TECHNIKUMOK, SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK
JÓZSEF ATTILA SZAKKÉPZŐ ISKOLA:
Szociális: Gyermek- és ifjúsági felügyelő, szociális ápoló és gondozó
Gépészet: Épület- és szerkezetlakatos
Mezőgazdaság és erdészet: Kertész
Kreatív: Divatszabó Fa- és bútoripar: Asztalos
KISS FERENC TECHNIKUM:
Mezőgazdaság és erdészet: erdésztechnikus
FODOR TECHNIKUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA:
Élelmiszeripar: sütő- és cukrászipari technikus, húsipari technikus, tejipari technikus, pék, pék – cukrász, hentes és
hústermék készítő, tejtermékgyártó
KOSSUTH TECHNIKUM:
Egészségügy: egészségügyi asszisztens, rehabilitációs terapeuta, általános ápoló
Kreatív: grafikus, divat-, jelmez- és díszlettervező

ALAPÍTVÁNYI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK
WALDORF GIMNÁZIUM:
Általános (5 éves)
WESLEY GIMNÁZIUM:
Általános
BAPTISTA GIMNÁZIUM, TECHNIKUM:
Általános, angol
Rendészet és közszolgálat: közszolgálati technikus
SZENT BENEDEK GIMNÁZIUM, TECHNIKUM:
Általános,
Informatika és távközlés: informatikai rendszer- és
alkalmazás üzemeltető technikus, szoftverfejlesztő- és
tesztelő
Turisztika-vendéglátás: turisztikai technikus, vendégtéri
szaktechnikus

VÁNTUS ISTVÁN SZAKGIMNÁZIUM:
Előadóművészet: fafúvós, rézfúvós, húros/vonós,
billentyűs/ütős, magánénekes szakmairány
PREMIER SZAKGIMNÁZIUM:
Előadóművészet: énekes szólista, fafúvós, rézfúvós,
húros/vonós, billentyűs, ütős, kortárs-, modern táncos
szakmairány
GÁL FERENC TECHNIKUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA:
Épületgépészet: épületgépész technikus, hűtő- és
szellőzésrendszer szerelő, víz- és csatornarendszer szerelő,
központifűtés- és gázhálózat szerelő
Gépészet: hegesztő
Elektronika és elektrotechnika: villanyszerelő

SNI tanulókra vonatkozó speciális eljárási szabályok (SNI, BTMN)
20/2012. (VIII.31.)EMMI rendelet 33.§ (3) bekezdés



Középfokú intézmények egyedileg határozzák meg az értékelés szabályait



Szülői felelősség és feladat: a tájékozódás, valamint annak tisztázása, hogy írásbeli
esetén, milyen kedvezményben részesülhet a tanuló



A Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vagy a Nevelési tanácsadó szakértői
véleményében foglaltak alapján kell a kérelmet benyújtani az írásbelit lebonyolító
intézménybe( Fontos a Szakvélemény érvényességének ellenőrzése!)



SNI tanuló kedvezményei az írásbeli vizsga során a szakértői véleményben
foglaltak alapján az alábbi:
- időhosszabbítás
- segédeszköz használata

- egyedi értékelés

HASZNOS OLDALAK


www.palyavalasztas.csmpsz.hu (továbbtanulással kapcsolatos hasznos információk,
időpontok, intézmények, bejutási feltételek…)



www.szakkepzes.ikk.hu (alapszakmák leírása, választható képzések és szakmairányok
a technikumi és a szakképző iskolai képzésekből, kompetencia elvárások…)



www.szakkepzesszeged.hu (SZSZC)



www.oktatas.hu (központi felvételi feladatsorok matematikából és magyarból, javítási
útmutatók, eljárásrend…)



www.felvi.hu (szakkereső, szakleírások…)



www.kir.hu (intézményi adatok, iskolák országos adatbázisa…)



https://dari.oktatas.hu/kir_kifir_keres?fbclid=IwAR3OlgOqIQUpw90o0GeYJlfjOQUNlt_OM
sfDPEYbbnm24m8c2Zv2Nghr-Bc

Köszönöm a figyelmet!
csmpsz.palyavalasztas@gmail.com
www.palyavalasztas.csmpsz.hu

