SZAKKÉPZÉSI RENDSZER
2015. július 1-jétől a szakképző iskolák a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól (KLIK) a
Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal,
fenntartásába kerültek.
A szakképzés rendszerének átalakításával összefüggésben 2015. július 1-én lépnek hatályba a
KLIK fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes
kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggő
módosításáról szóló változások.
Gyökeres változás kezdődik a hazai közoktatásban
Bevezetésre került a szakképzési centrum megnevezés, amely 2015. június 15-én lépett hatályba.
(A szakképzési centrumokra a szakképző intézmények hatékonyabb, összehangoltabb működése,
az erőforrások hatékonyabb közös felhasználása érdekében van szükség. A korábbi szakképző
iskolák a szakképzési centrumok tagintézményeiként működnek tovább, de ezekben a
centrumokban szakközépiskolai, kifutó jelleggel gimnáziumi, továbbá szakiskolai és speciális
szakiskolai képzés is folyhat.)
Új intézménytípusok
Az átalakítás teljesen megváltoztatja a szakképzés struktúráját is, de nyitva hagyja a
lehetőséget mindenkinek az érettségi megszerzésére és az egyetemi továbbtanulásra.
Az új rendszerben: szakiskolák, szakközépiskolák és szakgimnáziumok lesznek.
A szakiskola a sajátos nevelési igényű tanulókat készíti fel szakmai vizsgára, a munkába álláshoz,
az életkezdéshez szükséges ismereteket nyújtanak.
Az eddigi szakiskolák viselik a jövőben a szakközépiskola nevet. A szakközépiskolában a diákok
három év után szakmunkás-bizonyítványt szerezhetnek. Ha még két évig tanulnak, érettségit is
tehetnek.
A szakgimnázium az érettségit adó eddigi szakközépiskolák neve ez lesz a jövőben, amelyben a
9-12. évfolyam elvégzése után a diákok szakmai érettségit tesznek. Az érettségit követően
megszerezhető szakképesítés ágazatába illeszkedő szakmai tartalmak oktatására kerül majd sor a
kötelező érettségi vizsgatárgyak mellett. E szakmai többlettartalom révén az oktatás elsősorban
a választott ágazatban történő szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulást célozza. Ugyanakkor,
ha az iskola megszervezi, és a szabad órakeretek között biztosítja a lehetőséget a tanuló
számára, nincs akadálya annak, hogy a tanuló más, nem szakirányú tárgyakból is felkészüljön az
érettségire, illetve, hogy más szakirányú felsőoktatási intézményben tanuljon tovább.
A 9-12. évfolyamon a szakmai képzés időtartama mintegy fél évvel fog nőni. A
szakgimnáziumokban a közismereti tárgyak oktatása más struktúrában zajlik majd, ami bizonyos
tantárgyak esetén kevesebb óraszámot fog jelenteni, más tantárgyaknál pedig többet. Nem
változik azonban a kötelező érettségi vizsgatárgyak óraszáma.

A szakképesítés megszerzése utáni érettségire felkészítő két tanév kizárólag a 4 kötelező
érettségi tárgyból teendő vizsgára készít fel, tekintettel arra, hogy a megszerzett szakképesítés
ötödik vizsgatárgyként lesz elismerhető. A jelenlegi gyakorlat (3 év alatt gimnáziumi érettségire
készítenek fel – minden ott kötelező tárgy leoktatásával) inkább a papírformát teljesíti: ezzel
szemben a 2 éves, az érettségi tárgyakra koncentráló felkészítés valós felkészítés lesz.
A szakképzés fejlesztési tervei között továbbra is hangsúlyosan szerepel a tanműhelyen kívüli,
gazdálkodó szervezeteknél folyó gyakorlati képzés erősítése, így a középtávú, 2018-ig terjedő
elképzelések között az jelenik meg, hogy a gazdálkodóknál folyó jelenlegi mintegy egyharmados
gyakorlati képzési arány mintegy 50%-ra emelkedik.
A képzési struktúra átalakításával lehetővé válik, hogy mind a szakgimnáziumi, mind pedig a
szakközépiskolai képzés érettségi végzettséget és szakmai végzettséget (szakképesítés
megszerzése) is egyaránt nyújtson, ezzel is elősegítve a munkaerőpiacra történő sikeres
belépést, illetve továbbtanulás esetén a felsőfokú tanulmányok megkezdését.
Gimnáziumi képzés
A szakképzést folytató középiskolák leválasztása a gimnáziumokról nem mindenhol fogja
megszüntetni a gimnáziumi képzést, azonban várható, hogy a gyengébb oktatású gimnáziumok
megszűnhetnek.

