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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, tanműhely…

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



MERRE TOVÁBB? - döntéselőkészítés

 Helyes önismeret (készségek, képességek, kompetenciák)

 Motiváció – érdeklődés

 Szakmák ismerete

 Pályaismeret kialakítása

 Tudás, felkészültség – tanulmányi eredmény, tanulási módszerek

 Továbbtanulási lehetőségek, intézmények ismerete



Kompetencia mérés



Főbb jellemzők

Gimnázium Technikum Szakképző iskola

4 év (5) 5 év (6) 3 év (4)

Közismereti tárgyak Ágazati alapvizsga 

után szakma

Ágazati alapvizsga

után szakma

2 idegen nyelv 1 idegen nyelv 1 idegen nyelv

Érettségi:

Magyar

Matematika

Történelem

Idegen nyelv

választott

Érettségi:

Magyar

Matematika

Történelem 

Idegen nyelv

szakma

Szakmai vizsga

4 term.tud.tárgy 1 term.tud.tárgy (szakmai

ismeretekben)



GIMNÁZIUM

 Közismereti tárgyak oktatása, általános műveltség fejlesztése

 Tagozat (emelt óraszám), fakultáció választás

 Két idegen nyelv

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

 50 óra közösségi szolgálat teljesítése

 Továbbtanulási lehetőségek: 

- felsőoktatás (nyelvvizsga, 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  



GIMNÁZIUM

 Radnóti Miklós Gimnázium (matematika-fizika, kémia, biológia, humán, angol, spanyol, Arany J. T. 

Program)

 SZTE Gyakorló Gimnázium (matematika, fizika, természettud. orientáció (emelt bilológia), informatika, 

humán, magyar-francia)

 Deák Ferenc Gimnázium (magyar-angol, humán-idegen nyelv, matematika-angol, angol, német, 

spanyol, kezdő német, természettudományos, mozgóképkultúra és média, általános)

 Tömörkény István Gimnázium (magyar-német, magyar-spanyol, angol, német, humán, biológia és 

környezetvédelem, ének-zene, általános)

 SZT Eötvös József Gimnázium (angol, biológia, média-informatika, általános)

 Dugonics András Piarista Gimnázium (általános, sport, angol)

 Karolina Gimnázium (általános)

 Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium (általános)



GIMNÁZIUM

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI GIMNÁZIUMOK:

 Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium ( emelt magyar-

történelem, emelt matematika-fizika-digitális kultúra, emelt biológia-kémia, emelt szintű 

angol)

 Németh László Gimnázium, Általános Iskola (általános természettudományos orientáció 

emelt sziltű nyelvi képzéssel)

SZENTESI GIMNÁZIUM:

 Horváth Mihály Gimnázium (francia, haladó angol, haladó német, matematika-fizika, 

biológia kémia, sport-vízilabda, sport-társastánc, irodalom-dráma-média, földrajz, 

humán, általános)



TECHNIKUM

 5 éves képzés

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

 A második három év duális képzés – munkaszerződéssel gyakorlat cégnél 
vagy ágazati képzőközpontokban (pénzbeli juttatás, ösztöndíj)

 12. osztály: közismereti tárgyakból érettségi

 13. osztály: szakmavizsga – technikusi végzettség

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

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







SZAKKÉPZŐ ISKOLA

 3 éves képzés

 Az első év ágazati alapozó ismereteket adó képzés

 A második két év duális képzés tanműhelyekben vagy cégeknél

 Érettségit 2 év alatt esti tagozaton lehet szerezni









SZEGEDI TECHNIKUMOK, SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK

 Tömörkény István Szakgimnázium  (képző- és iparművészeti)

 SZSZC Kőrösy József T. (gazdálkodás és menedzsment nyelvi előkészítő:angol/német; 1+5 év; 

gazdálkodás és menedzsment, 5 év)

 SZSZC Vasvári Pál T. (informatika és távközlés, kereskedelem, 1+5;gazdálkodás és menedzsment, 

informatika és távközlés; 5 )

 SZSZC Gábor Dénes T. (informatika, sport, pedagógia, környezetvédelem, távközlés, közlekedés, 

szállítmányozás és logisztika, közlekedésgépész, vízügy) (elektronikai műszerész)

 SZSZC Csonka János T. , SZI (specializált gép-és járműgyártás 5; 3, rendészet közszolgálat 5; 3, 

pályaorientációs osztály 5)

 SZSZC Vedres István T (építőipar+NYEK, 1+5 , építőipar,  kreatív-kreatív vizuális alágazat; 5 )

 SZSZC Déri Miksa T (gépészet, specializált gép-és járműgyártás , elektronika és elektrotechnika , 5)

 SZSZC Tóth János Mórahalmi SZI (informatika és távközlés, pedagógia , 5) (turizmus vendéglátás, 3) 



SZEGEDI TECHNIKUMOK, SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK

 SZSZC Móravárosi T, SZI (fa- és bútoripar, vegyipar, szépészet, épületgépészetelektronika-és 

elektrotechnika, kreatív;5), (gépészet, épületgépészet, építőipar, fa- és bútoripar, elektronika- és 

elektrotechnika, kreatív; 3)

 SZSZC Krúdy T, SZI (kereskedelem 5;3, turizmus- vendéglátás;5; 3, turizmus vendéglátás 1+5), 

(szakács, cukrász, pincér- vendégtéri szakember, kereskedelmi értékesítő)

 SZTE Kossuth Zs. T, SZI (egészségügy, kreatív ; 5 )

 ASZC Kiss Ferenc T (mezőgazdaság és erdészet;5 )

 ASZC Fodor József T, SZI (élelmiszeripar; 5; élelmiszeripar ; 3)

 ASZC Bedő Albert Erdészeti T, SZI (mezőgazdaság és erdészet, 5,3 )

 SZSZC József Attila SZI ( gépészet, kreatív- kreatívipar alágazat, mezőgazdaság és erdészet, szociális, 
fa- és bútoripar;3; szakiskola 1+2; készségfejlesztő iskola, dobbantó program, műhelyiskola) 



SZEGEDI ALAPÍTVÁNYI KÖZÉPISKOLÁK

 Waldorf Gimnázium (általános)

 Baptista Középiskola (általános, rendészet és közszolgálat)

 Szent Benedek T, SZI (általános, informatika, turisztika)

 Vántus István Gyakorló T: előadóművészet (zene, magánénekes)

 Premier T: művészeti (zene, tánc)

 Wesley Középiskola (általános)

 Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola (gépészet, elektrotechnika)



ORIENTÁCIÓS OSZTÁLY

 8 osztályt végzett diákok számára jött létre (bizonytalanok, dönteni még nem 
tudó)

 Már a 2020/2021-es tanévben teljes programként indul a Csonkában

 Cél - jövőkép és életpálya kialakítása

 Cél - a személyes, társas és alap kompetenciák fejlesztése (számol, olvas, 
szöveget értelmez)

 Cél - szakmák, ágazatok megismertetése

 Projektekben mentortanár irányításával végeznek feladatokat

 8 - 12 fős osztályok



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 József Attila Szakképző Iskola működteti



MŰHELYISKOLA

 Új képzési forma

 Mester-tanítvány kapcsolat - tanítás helyett mentorálás

 Részképesítés megszerzése (néhány hónapos képzés), nem lesz közismereti 

tantárgy

 Műhelykörnyezet, gyakorlatorientált képzés

 Munkakeresés támogatása

 Dobbantó programban való részvétel utáni továbbtanulási lehetőség



SZEGEDI ALAPÍTVÁNYI KÖZÉPISKOLÁK

 Waldorf Gimnázium (általános)

 Baptista Középiskola (általános, rendészet és közszolgálat)

 Szent Benedek T, SZI (általános, informatika, turisztika)

 Vántus István Gyakorló T: előadóművészet (zene, magánénekes)

 Premier T: művészeti (zene, tánc)

 Wesley Középiskola (általános)

 Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola (gépészet, elektrotechnika)



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 gyermeke

- 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!)     

- a felvételiző tanuló a tájékozódástól függetlenül is jelentkezhet a központi 
írásbelire

 SNI tanuló kedvezményei az írásbeli vizsga során a szakértői véleményben foglaltak 
alapján az alábbi:

- időhosszabbítás

- segédeszköz használata

- egyedi értékelés



HASZNOS OLDALAK

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

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

 www.felvi.hu (felsőfokú szakkereső, szakleírások, önismereti kérdőívek…)

 https://www.kir.hu/KIFIR2/TTJegyzekKereso/?fbclid=IwAR0zeXKb8u2XyW7kQvZd_Ud5U7JY0daP3KpKM0E_M1tzk1z-
B78hSzEQL4c(intézményi adatok, tanulmányi területek, iskolák országos adatbázisa…)

 https://ikk.hu/rolunk (minden ami az új szakképzési rendszerről tudni érdemes, (képzési kimeneti követelmények; 

fordítókulcs: régi szakmák- új szakmák)

http://palyavalasztas.csmpsz.hu/
http://www.oktatas.hu/
http://www.felvi.hu/
https://www.kir.hu/KIFIR2/TTJegyzekKereso/?fbclid=IwAR0zeXKb8u2XyW7kQvZd_Ud5U7JY0daP3KpKM0E_M1tzk1z-B78hSzEQL4c
https://ikk.hu/rolunk




„Mikor találsz valamit, ami annyira leköt, hogy nap mint nap akár ingyen is 

csinálnád, akkor célegyenesben vagy. Ha találsz valakit, aki hajlandó érte 

megfizetni is, akkor megvan a hivatásod.”
Nick Vujicic

csmpsz.palyavalasztas@gmail.com

www.palyavalasztas.csmpsz.hu

https://www.citatum.hu/szerzo/Nick_Vujicic
mailto:csmpsz.palyavalasztas@gmail.com

