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A német duális képzés tanulmányozásának
helyszínei

Szakképző intézmény Hotel Neptum (gyakorlati hely)

Kereskedelmi és Ipar Kamara



Fantasztikus fogadtatás az iskolában



Gyakorlati hely szerepe a képzésben

• a gyakorlati képzés helyszíne

• érdemi munka, 

• a gyakorlatot irányító szakemberek szerepe meghatározó

• a diákok munkanaplót vezetnek

• szoros együttműködés az iskolával, és a kamarával. 



Kereskedelmi és Ipar Kamara

• A szakképzésben koordináló szerep

• A szakképzésben részt vevő szereplők kontrollja

• Tanulmányi szerződések megkötése

• Vizsgák szervezése



Hogyan lehet részt venni a szakképzésben?

• a jelöltnek tudnia kell, milyen területen szeretne szakmát tanulni,

• keresnie kell egy olyan munkahelyet, ahol felajánlanak az 
érdeklődésének megfelelő képzési helyet,

• miután a munkáltató aláírt egy befogadó nyilatkozatot, a tanuló 
követheti az iskola és gyakorlati hely által megszabott 
menetrendet,

• három éven át heti 3-4 napot a munkahelyen kell tölteni, a 
maradék 1-2 napot pedig elméleti oktatással,

• A szakképzésben való részvétel nincs érettségihez és életkorhoz 
kötve.



A német duális képzés előnyei

• akit felvesznek valamilyen duális szakképzésre, bízhat benne, 
hogy a következő években biztos munkahelye lesz az oktatással 
párhuzamosan, 

• a képzés ideje alatt is fenn tudja tartani magát,

• úgy tanulnak szakmát, hogy három éven át figyelhetik 
mestereiket, és közben egy-egy munkahelyen belül minden 
feladatkört megismerhetnek,

• a hároméves képzés végén az iparkamara által elismert vizsgát 
teszik le, a végzettek nagy részét a cégek általában azonnal 
alkalmazzák.



Szakképzés itt és ott

Német duális képzés

• Piaci igények hívják életre,

• Gyakorlatorientált,

• Szoros együttműködés a cégek 
és az iskola között,

• Elismert szakmák,

• Megbecsült pedagógusok

Magyar szakképzés

• A kamara dönt az egyes szakmák 
keretszámairól,

• A képzésben az iskolának van 
meghatározó szerepe,

• A gyakorlati helyek szerepe 
kialakulatlan, bizonytalan, 
színvonala hullámzó,

• Gyakran elavult ismeretek, nem 
versenyképes szakmák.



KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!


