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A szakmunkA szakmunkááshishiáány nny nöövekedvekedéése, az iskolarendszerse, az iskolarendszerűű
szakkszakkéépzpzéés rugalmatlanss rugalmatlansáága, elavultsga, elavultsáága, szga, szüükskséégessgesséé
tette a hagyomtette a hagyomáányos knyos kéépzpzéési msi móódok sdok süürgrgőős s áátalaktalakííttáássáát.t.

A gazdasA gazdasáág igg igéényeihez igaznyeihez igazííttáássáát !!!!!!t !!!!!!
NNáálunk is megjelent az lunk is megjelent az éélethosszig tartlethosszig tartóó tanultanuláás fogalma s fogalma éés s 

igigéénye nye Life Long LearningLife Long Learning..
A gazdasA gazdasáági fejlgi fejlőőddéés is ks is kööveteli egyre nagyobb rveteli egyre nagyobb réétegek tegek 

munkmunkáába ba áállllííttáássáát.t.



•• Iskolai vIskolai véégzettsgzettséég ng nöövelveléésese
•• (meghat(meghatáározza a megszerezhetrozza a megszerezhetőő szakkszakkéépzettspzettséég g 

szintjszintjéét)t)
•• _ _ TanulTanuláási ksi kéépesspesséég fejlesztg fejlesztéésese
•• (magasabb iskolai v(magasabb iskolai véégzettsgzettsééggel nggel nőő))
•• _ _ PiackPiackéépes munkavpes munkaváállalllalóói tulajdonsi tulajdonsáágok gok 

megszerzmegszerzéésese
•• ((„„egyenegyenéértrtéékkűű a szakka szakkéépzettspzettsééggelggel””))

A SzakkA Szakkéépzpzéés igazs igazííttáása a hazai sa a hazai éés EUs EU--s s 
gazdasgazdasáági iggi igéényekheznyekhez



•• RRöövid, max kvid, max kéét t ééves kves kéépzpzéés, de ts, de töörekedni rekedni 
kell az egy kell az egy ééves idves időőtartamra.tartamra.

•• Az elAz eláágazgazáások sok éés rs réész szakksz szakkéépespesííttéések sek 
bevezetbevezetéése.se.

•• A SajA Sajáát munkahelyen tt munkahelyen tööltltöött szakmai tt szakmai 
gyakorlatgyakorlat

•• OktatOktatáás a vs a váállalkozllalkozáás telephelys telephelyéén.n.
•• SajSajáát szakemberek bevont szakemberek bevonáása a tansa a tanííttáásba. sba. 

(Nagyobb fegyelem) (Nagyobb fegyelem) 



A 21/2007. V. 21. szA 21/2007. V. 21. száámmúú SZMM rendelet. SZMM rendelet. 
tartalmazza a Miniszttartalmazza a Minisztéérium hatrium hatáásksköörréébe be 
tartoztartozóó szakmszakmáák szakmai k szakmai éés s 
vizsgakvizsgaköövetelmvetelméényeit. nyeit. 

„„Kicsi barKicsi baráátstsáágos gos éés s ááttekinthetttekinthetőő”” rendelet rendelet 
alig 4454 oldal az egalig 4454 oldal az egéészsz

•• Ebben a tEbben a töörvrvéényben a nem hagyomnyben a nem hagyomáányos nyos 
iskolarendszeriskolarendszerűű, tant, tantáárgy alaprgy alapúú kkéépzpzéés s 
kköövetelmvetelméénye jelenik meg. nye jelenik meg. 



•• ElEláágazgazááss= egy = egy öönnáállllóó szakma amely egy szakma amely egy 
feladatkfeladatköörröön beln belüül egy jl egy jóól kl köörrüülhatlhatáárolhatrolhatóó
tevtevéékenyskenyséégi  kgi  köör vr véégzgzéésséére jogosre jogosíít.t.

•• Pl A tevPl A tevéékenyskenyséégi kgi köör a r a BBáányaipari technikusnyaipari technikus amely amely 
öönnáállllóóan nem sajan nem sajááttííthatthatóó el csak az elel csak az eláágazgazáásai. (ok a sai. (ok a 
kkéépzpzéési idsi időő rröövidvidííttéés) a rs) a réégi akngi aknáász szakma 4 sz szakma 4 ééves, csak ves, csak 
iskolarendszerben megszerezhetiskolarendszerben megszerezhetőő volt. volt. 

•• Az azonos modulokbAz azonos modulokbóól a kl a köövetkezvetkezőő eleláágazgazáás s 
megszerzmegszerzéése esetse esetéén nem kell vizsgn nem kell vizsgáázni.zni.



Rész szakképesítés= egy önállóan is 
elsajátítható szakmának (ez esetben minden rész 
szakképesítés végzésére jogosít) az alacsonyabb 
óraszámban szűkebb követelményrendszer 
alapján elsajátítható szakképesítése
Pl  A  Bányászati gépkezelő ez önállóan elsajátítható
Ennek részképesítései A táblázatban szereplő
szállítóberendezés kezelő és a ásványkitermelő
gépkezelő, 
Az azonos modulokból a következő rész szakképesítés 
megszerzése esetén sem kell vizsgázni.



•• RRáéáéppüüllééss egy adott szakmegy adott szakmáának a moduljaira nak a moduljaira 
ééppüüllőő, meghat, meghatáározott modulokat tartalmazrozott modulokat tartalmazóó úúj j 
munkakmunkaköör ellr ellááttáássáára kra kéépespesííttőő ismeretanyagismeretanyag









Követelmények a képzővel szemben

Intézményi és programakkreditáció megléte
Ez feltétele a szakképzési támogatás felhasználásának saját dolgozók 
részére.

Képzési szerződések megkötése a hallgatókkal.
A képző és a hallgató feladatainak egyértelmű rögzítése, jogszabály írja elő.

A modulvizsgák eredményeinek hozzáférhetősége a tanulók 
számára.
A képesítő vizsgára bocsátás feltétele a sikeres modulzáró vizsga. 
Visszajelzés a hallgatók, és az oktató számára a tananyag elsajátításának 
mértékéről.
A továbbképzéseken a már tanult témákból ne kelljen újra vizsgázni 



A munkahely saját szakembereinek bevonása az  oktatásba.

A tananyaghoz kapcsolódó helyi sajátosságokat alaposabban ki tudja emelni az 
előadó, lényegesen jobb a tanulók óralátogatási és tanulmányi fegyelme, 

eredményesebbek a vizsgák.

A megrendelő igényeinek figyelembevétele a képzés 
időbeosztásában

Ez szintén a hiányzások csökkentésében fontos tényező. A váltott 
műszakos hallgatók esetén a cégek a hétfői napot kérik általában mert 
ekkor e legegyszerűbb a kieső dolgozók pótlása. A művezető képzésben 
a hét közepére eső konzultációs napokat  gyakraban választják, mert a 

hét eleje és vége mindig okozhat gondot.



Kapcsolattartás a hallgatókkal, és a munkahelyekkel elektronikus 
úton.

A legtöbb szakmában főleg az érettségihez vagy felsőfokú végzettséghez 
kötöttekben követelmény a számítógépes ismeret felhasználói szinten. Így a 
tanulóktól elektronikusan kért írásbeli feladatmegoldások, a feladatok és a tanulási 
segédletek, szabályzatok, törvények elektronikus átadása szintén a szükséges 
kompetenciaszintet javítja. A munkáltatókkal a tanulói eredményeket hiányzásokat 
naprakészen lehet közölni, segítséget kérhetünk a gyakorlati feladatokkal 
kapcsolatban. 



Korszerű egyéni tanulást segítő, multimédiás oktatás.

A felnőttképzés fontos eleme a szemléletes oktatóanyag, amely a hallgatói figyelmet 
képes ébren tartani, az ábrák, fotók, animációk segítségével jól érthetőek a 
technológiai folyamatok.
Lehetőleg olyan jegyzeteket adjunk a tanulóknak amelyek az előadás közbeni 

jegyzetelést minimálisra csökkentik.
Tapasztalat hogy azoknak az előadásoknak a hatékonysága gyenge amikor a 

hallgatónak írni kell. Túl sok figyelmet igényel a jegyzetelés és lassú a haladás is. 
Megfigyelésem szerint a nagy sortávolsággal nyomtatott vagy ppt formátumú jegyzet 
kinyomtatása,  hozza a legjobb eredményt, mert ebbe megjegyzéseket tudnak írni a 
megfelelő helyre.



OKJ- Bizonyítvány vagy hatósági vizsgáztatás biztosítása.

A tanfolyami záróvizsgák OKJ bizonyítvánnyal, vagy hatóság előtti vizsgával 
esetünkben bányahatóság, közlekedési felügyelet, zárulnak. Ennek időbeni 
bejelentése fontos feladat a tanfolyam időben történő zárásához. 
A hallgatók vizsgafelkészítése elővizsgák szervezése



Europass bizonyítvány:

A külföldi tulajdonú cégek és egyre inkább a munkavállalók is igénylik
a nemzetközileg is érvényes bizonyítvány kiegészítőt amely egységes 

kódrendszere segítségével az EU tagországokban megkönnyíti  a 
munkavállalást.

Hasznos weboldalak



Köszönöm megtisztelő figyelmüket !


