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Kedves Szülő!
Az Ön családja is fontos döntés előtt áll, hiszen hamarosan választaniuk kell, hogy gyermekük
hol és milyen területen folytassa tovább tanulmányait. A döntés nem könnyű, egy életpálya
kiválasztása nagy körültekintést igényel. Az új szakképzési rendszer ezt a választást kívánja
megkönnyíteni, és számos eszközzel támogatni.
A legfontosabb változás, hogy az általános iskolai tanulmányokat befejező diáknak már nem
szakmát kell választania, hanem egy érdeklődésének megfelelő irányt, azaz ágazatot. Az első
időszakban (technikum esetében 2 évig, szakképző iskola esetében 1 évig) a területre széles
rálátást biztosító ágazati alapismereteket tanulnak a diákok. A konkrét szakmát így később
választhatják ki, megalapozott ismeretekkel sajátíthatják el, olyan élethivatást választva,
amelyben örömüket lelik. A szakképzés mellett döntő fiatalnak nem kell elhelyezkedési
nehézségektől tartania, hiszen a mesteremberek és a technikusok iránt mindig nagy a
kereslet. Ha gyermeke egy szakma mestere szeretne lenni, a szakképző iskolát javasoljuk, ha
magasabb szintű tudást szerezne, akkor a technikum a biztos választás!
A technikum a minőségi szakmai oktatás helyszíne. A megszerezhető technikus
szakképzettség középvezetői szintű ismereteket biztosít. Az ötéves képzés egyesíti a
gimnázium és a szakmatanulás előnyeit. Az új szakképzési rendszerben, eltérően a
gimnáziumtól, öt helyett négy tantárgyból kell érettségi vizsgát tenni, mivel a szakmai vizsga
ötödikként beszámít az érettségi tantárgyak közé. Az öt év elvégzése után a végzős diák
egyszerre kapja kézhez az érettségi bizonyítványt és a technikusi oklevelet, de még a
nyelvvizsga megszerzésére is lehetősége van, hiszen ugyanolyan óraszámban tanulják a
gyerekek az idegen nyelvet, mint a gimnáziumban. Az itt végzettek jelentős előnyt élveznek
majd a felsőoktatási felvételi eljárásban, a szakirányú továbbtanulás esetén.
A szakképző iskola három éves, itt képezzük a szakmák mestereit. Az ágazati ismereteket adó
első év után történik a szakmaválasztás. Az ezt követő két évben duális képzés formájában,
elsősorban vállalatoknál, vállalkozóknál van lehetőség elsajátítani a szakmai ismereteket.
Előnye, hogy a tanulás mellett ekkor már munkabért is fog kapni tanuló.
A szakképzést választó diákok családja már az első évfolyamtól bevételhez jut. Technikumban,
nappali rendszerű oktatásban minden tanuló az első időszakban általános, havi 8 ezer forint
összegű ösztöndíjra jogosult két éven keresztül. A szakképző iskolák első évfolyamán ez havi
16 ezer forintot jelent egy éven keresztül. A későbbiekben a nappali képzésben tanulók
teljesítményük alapján részesülnek ösztöndíjban, amit tanulmányaik előrehaladtával
munkabér válthat fel. A duális képzésben részt vevők a minimálbér 25-60 százalékára
számíthatnak, ami az utolsó évben akár 100 százalékra is emelkedhet. Újdonság, hogy a tanulók
vizsgaeredményüktől függően a sikeres szakmai vizsgát követően egyszerre kapnak meg 150
ezer és 300 ezer forint közötti összeget pályakezdési támogatásként.
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Évente kétezer tehetséges tanuló hátrányos helyzetére és jó tanulmányi eredményére tekintettel
külön támogatásra, az Apáczai ösztöndíjra is jogosult lesz.
Szeretném hangsúlyozni, hogy a szakképzésből egyenes út vezet a felsőoktatásba is. A
technikum elvégzése is előnyt jelenthet a felvételi eljárás során, de azoknak, akik már biztosak
a pályaválasztásban, az Okleveles Technikusi képzést ajánljuk. Ez az új képzési forma az
egyetemek előszobája. Lényege, hogy a tanulók a technikum és egy felsőoktatási intézmény
által közösen kidolgozott, emelt szintű szakmai program alapján végzik a technikumot, amelyet
követően tanulmányaikat automatikusan folytathatják az együttműködésben részes
felsőoktatási intézményben. A felsőfokú végzettség így ráadásul az előre meghatározott
kreditek elismerésével rövidebb idő alatt is megszerezhető. A program keretében nemcsak a
közép- és felsőfokú oktatási tartalmak, hanem a duális képzés összehangolására is lehetőség
van, így a tanulók felsőfokú duális képzése is automatikusan annál a vállalatnál folytatódhat,
amellyel korábban szakképzési munkaszerződésük volt.
A képzésben új ágazatként jelenik meg a kreatív ipar, amelyre Kreatív Technikusi képzést
indítottunk. A korábbi időszakban a kreatív, „ügyes kezű”, művészetekhez vonzódó gyerekek
csak a művészeti szakgimnáziumokat tudták választani. Most a Kreatív Technikum lehetőséget
ad tehetségük kibontakoztatására úgy, hogy szakmát szereznek. Jó példa erre a grafikus,
amelyet választhatnak művészetként szakgimnáziumi továbbtanuláshoz, vagy ipari
grafikusként tanulhatnak tovább egy Kreatív Technikumban.
Az Innovatív Képzéstámogató Központ honlapján sok hasznos információt találhatnak,
amelyek segítik a tájékozódást a megújult szakképzés által kínált lehetőségekről.
Szakmakártyák és tájékoztató anyagok mellett térképes intézménykereső is megkönnyíti az
iskolaválasztást.
A jó iskola- és pályaválasztással hosszú távon megalapozhatja gyermeke jövőjét! A megújuló
szakképzés sokféle irányból érkező fiatal számára teszi lehetővé, hogy a szándékaikhoz és
készségeikhez legjobban illeszkedő, a munkaerőpiacon jól értékesíthető tudást sajátíthassanak
el. Biztos vagyok benne, hogy ha nyitottak a szakképzés irányában, akkor a gyakorlatorientált
iskolarendszerben megtalálják a gyermekük érdeklődési körének megfelelő képzést. Önt és
családját is körültekintő tájékozódásra bíztatom, hogy közösen megfontolt döntést
hozhassanak!
A szakképzés jó választás!
Budapest, 2021. január 15.
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