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Az előadás témái

• Jogszabályi változások

• KKK és PTT felépítése

• A tanulási eredmény alapú (TEA) 
oktatás

• Oktatási projektek készítése

• A duális képzőhelyek bevonása a 
projektekbe

• Mi kötött és mi ajánlott?



Változások aközépfokú oktatásban

2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet szakképzésről szóló törvény  

végrehajtásáról.

A törvény célja - többek között- olyan szakképzési rendszer kialakítása, amely:

• segíti a tudatos szakmaválasztást;

• igazodik a XXI. század munkaerőpiaci követelményeihez;

• a gyakorlati tanulásra épít,

• a szakképzés és a gazdasági szféra közötti együttműködés erősítésére alapoz;

• valós munkaerőpiaci esélyt és biztos megélhetést biztosító szakképzettséget ad.

A törvény jelentős változásokat indukál az oktatás szemléletében,  

módszereiben, szervezésében.

RUGALMASSÁG!!



Milyenproblémák merülnek fel a szakképzésben
Egyidejűleg különféle egymásnak is gyakran ellentmondó igényeknek való  

megfelelés:

Mit szeretne a diák? Mire alkalmas a diák? Mihez fér hozzá a diák?  

Mit szeretne a szülő? Mi alapján dönt a szülő?

Mit vár a munkaadó? Meg tudja-e fogalmazni az elvárásait? Miben tud segíteni?

Hogyan változik a világ? LLL

Kiket képzünk? Gyakran tanulási nehézségekkel küzdő, motiválatlan, szociálisan hátrányos helyzetű  

diákokat.

Mire képes a képző intézmény?  

Kik végzik a képzést?

Milyen módon képzünk?

Mi történik egy-egy szakmai órán?  

Milyen eredményei vannak a képzésnek?

Milyen hiányosságai vannak a képzésnek?  

Milyen lehetőségei vannak az iskoláknak?

És kinek mi jut még az eszébe?



Oktatási rendszer

Felnőttek képzése

Köznevelés Felsőoktatás Szakképzés

Következmény = Lehetőség



Szakképzés megújul:

Ágazati alapvizsga

Technikus vizsga= emeltszintű
érettséginek számít

➢ Szerkezetében

➢Tartalmában

➢Duális képzés  
módszertanában

➢Támogatási rendszere

Technikum

Szakképző

Programtanterv

Képzési és Kimeneti Követelmények

Tanulásszervezés



Szakképzési rendszer2020-tól



Szakképzés rendszere 2020-tól – Szakképző Iskola



Szakképzés rendszere 2020-tól - Technikum



Aszakképzés rendszere

Szakképző iskola Technikum

Vizsgák: A 3. év után szakmai  

vizsga
A 4. év után előrehozott érettségi 3 tárgyból  

(matematika, magyar, történelem)

Bizonyítvány: Szakmai bizonyítvány

Az 5. év után érettségi idegen nyelvből és  

szakmai vizsga

Technikusi oklevél

A technikumban tett szakmai vizsga emelt szintű érettségi vizsgának felel meg.A  

technikumban az érettségi bizonyítványt az 5. év után kapják meg a tanulók.



Aszakképzés rendszere

Képzési idő összesen:

Szakképző iskola

3 év

1 évÁgazati alapoktatás:

Szakirányú oktatás: 2 év

Technikum

5 év

2 év

3 év

(A technikum gimnáziumi érettségi után is elvégezhető. Az ágazati alapoktatás ekkor 0,5 év, a  

szakirányú oktatás 1,5 év.)

Az ágazati alapoktatás befejezése után ágazati alapvizsgát kell tenni. A  

sikeres vizsga a továbblépés feltétele.

Az iskolába jelentkezés ágazatra történik. A szakképző iskolában a 9.,  

technikumban a 10. évfolyam végén kell konkrét szakmát választani.



Az oktatás és képzés szabályozása

Bemenet szabályozás
Felvételi vizsga, tankönyv, tanulási környezet előírása

Folyamat szabályozás
A tanítási-tanulási folyamat működésének folyamatos szabályozása

Részletes szabályok a teljes képzési folyamatról (mit, milyen óraszámban kell oktatni,  

stb.)

Kerettantervi szabályozás, előírt a tantárgy, óraszám és 10 % szabadsáv

Eredményalapú szabályozás
A tanítási-tanulás folyamat során elérendő eredmény rögzítése

Az elvárt eredményt (kompetenciákat) írja le, meghatározza a vizsga módját.

KKK, az elvárt eredmények rögzítése, módszertani szabadság, 20 % szabadsáv

Minden típus létezik az oktatási rendszerekben, de az a  

kérdés melyik a meghatározó.



Tanulási eredmény fogalma

tudás elismeréseeredmények  

A végzet

fontosak a

hal gatótól/tanulótól manapság már

„A tanulási  

szempontjából...  

elsősorban nem azt kérdezik, hogy „mit kellett teljesítenie, hogy

diplomát/szakmai végzet séget szerezzen?”, hanem azt, hogy „most, a

végzés után mit tud elvégezni?”. Ez a megközelítés a munkaerőpiac

számára is fontos, és az egész életen át tartó tanulás, a nem

hagyományos tanulási formák és az egyéb, nem formális oktatási

tartalmak figyelembe vétele révén egyfajta rugalmasabb megközelítést

mutat.”
Európa Tanács,2002

Declan Kennedy: Tanulási eredmények megfogalmazása és azok használata. Gyakorlati útmutató  

https://docplayer.hu/1970817-Tanulasi-eredmenyek-megfogalmazasa-es-azok-hasznalata-gyakorlati-



A tanulási eredményalapúmegközelítéselőnyei

• segítik az oktatókat abban, hogy a diákok számára pontosabban meghatározhassák, mit  

is várnak el tőlük

• segítik a diákokat abban, hogy hatékonyabban tanuljanak, hiszen így tudják, hol 

is  tartanak éppen

• segítik az oktatókat abban, hogy hatékonyabban alakíthassák az oktatás tartalmát,  

hiszen ezek a követelmények egyfajta sablonként szolgálnak számukra

• nyilvánvalóvá teszik, hogy a diákok várhatóan mit profitálnak az adott képzésből

• segítik az oktatókat abban, hogy a tanulási eredményekhez illeszkedő oktatási 

stratégiát  alkalmazzanak a felkészítés során

• segítik az oktatókat abban, hogy kollégáiknak pontosabban el tudják magyarázni, milyen  

célt is szolgál egy-egy adott tevékenység

• segítik azt, hogy a vizsgákon valóban azt az anyagot kérjék számon, amit

feldolgoztak

• segítik, hogy megfelelő oktatási formát és értékelési módszereket lehessen

alkalmazni

• a végeredmény előírása biztosítja az alkalmazkodást: a diák, szülő, iskola, 

munkaadó  igényeihez, mert így különféle feldolgozási utak alakíthatóak ki.

Declan Kennedy



Szakképzésszabályozása – Szabályozódokumentumok www.ikk.hu

Képzési és kimeneti  

követelmények  

KKK

Programtanterv  

PTT

Szakmai program

Szakmai és  

vizsgakövetelmények  

SZVK

Szakképzési Kerettanterv  

szakmai rész

Szakmai program

Új Régi

Központi  

dokumentum

Iskola  

készíti

Központi  

dokumentum

http://www.ikk.hu/


Azoktatást meghatározó dokumentumok

Képzési és kimeneti követelmények (KKK)

• Az egyes szakmákhoz a szakképzésben kötelezően alkalmazandó képzési

és kimeneti követelményeket ír elő a szakképzésért felelős miniszter.

• A KKK a korábbi bemeneti és folyamatszabályozás helyett kimenet-, 

illetve  tartalomszabályozást alkalmaz.

• Tanulási eredmények segítségével fogalmazza meg, hogy az iskola milyen

felkészültségű tanulókat bocsát ki.

• Az eredmények eléréséhez vezető utat, módszereket nem írja elő.

• A KKK-kat a szakképzésért felelős miniszter a minisztérium honlapján teszi közzé.



Mibenúja KKKazSZVK-hozképest?

A KKK-k azt határozzák, meg, hogy a tanulónak  

milyen kompetenciákat kell megszereznie az  

oktatás során.

Az SZVK-k azt  

szabályozzák, hogy mit  

kell az oktatás során  

megtanítani.

Alapkérdések:

• Mit tanítsunk?

• Hogyan tanítsunk?

Alapkérdések:

• Milyen tevékenységek ellátására legyen képes

a tanuló?

• Milyen mértékű autonómiára és

felelősségvállalásra van szüksége a tanulónak  

az eredményes munkavégzéshez?

Bemenetalapú vagy

folyamatszabályozás.

Kimeneti szabályozás, a tanulási eredmény a  

fontos.



Az oktatást meghatározó dokumentumok

Programtanterv (PTT)

• A KKK alapján készül.

• Tanulási területeket és azokhoz rendelt tantárgyakat

tartalmaz.  

• Rögzíti:

• ezek ajánlott óraszámát;

• az évfolyamok közötti megoszlását stb.

Programtanterv tartalmaz a helyi gazdasági környezethez igazodó  

szakmai célokra felhasználható szabad időkeretet (~20%)



Az oktatást meghatározó dokumentumok

Programtanterv (PTT)

Részlet egy programtantervből:

Az „Évfolyam összes óraszáma” kötelező, a többi ajánlott érték.



Az oktatást meghatározó dokumentumok

Szakmai program

• A programtanterv alapján készül.

• A szakképző intézmény dolgozza ki, és teszi közzé honlapján.

• Tartalmazza többek között:

• a szakképző intézmény nevelési programját;

• a szakképző intézmény oktatási programját;

• a KKK és a PTT alapján konkretizált képzési programot.



Az oktatást meghatározó dokumentumok















AKKK felépítése
Az ágazati alapvizsga leírása Írásbeli és gyakorlati vizsgarészből áll.



AKKK felépítése
Az ágazati alapvizsga leírása Írásbeli és gyakorlati vizsgarészből áll.

Az ágazati alapvizsga beszámít a szakmai vizsga 
eredményébe (pl. a fodrász szakmában 10%)



AKKK felépítése
A szakmai vizsga leírása

Írásbeli és projektfeladat vizsgarészből áll.

Az írásbeli tartalmát központilag állítják elő, a KKK-ban megfogalmazott szempontok  

alapján. Online, teszt jellegű, számítógéppel értékelhető feladatok lesznek.



AKKK felépítése
A szakmai vizsga leírása Írásbeli és projektfeladat vizsgarészből áll.

A projektfeladat több vizsgarészből is állhat. Nincs külön szóbeli

(„tételhúzásos”) vizsga, ez összekapcsolódik a gyakorlati résszel.



Aprogramtanterv (PTT) – tartalmuk nagy része ajánlás 



Az oktatás és képzésszabályozása – Ágazatialapvizsga
Vizsgák szabályozása  

Belső értékelés:

Szintvizsga (korábban):
• A szintvizsga annak mérésére szolgál, hogy a tanuló a szakközépiskolai vagy szakiskolai képzés  

első szakképzési évfolyamán elsajátította-e az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges  

kompetenciákat.

• A tevékenység a szakképző iskola bevonásával történik, a vizsgán a tanulóknak  

szakképesítésük szerinti szakmai gyakorlati feladatot kell végrehajtaniuk a szakmai és  

vizsgakövetelményben előírtak alapján.

• Szakmai gyakorlati feladat (70%), mérés (20%), munkavédelem (10%)

Ágazati alapvizsga (most):
• 1 vagy 2 év után

• megállító jellegű

• az iskola szervezi a KKK alapján

• írásbeli és gyakorlati vizsga



Az oktatás és képzés szabályozása – Szakmai vizsga

Vizsgák szabályozása  

Külső értékelés:

Szakmai képesítő vizsga (korábban)
• vizsgarészek: szóbeli, írásbeli és gyakorlati vizsga

Szakmai vizsga / Technikus vizsga (most)
• külső szervezésű (később vizsgaközpontok, így a megbízhatóság és érvényesség biztosítható)
• nincs külön szóbeli vizsga (objektivitás)
• megjelenik a portfolió (tanuló tanulási tevékenységének „összes” terméke)
• vizsgarészek: központi interaktív vizsga, projektfeladat



Szakmai elméleti oktatás módszertani problémái
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Utalása módszertanimegújulásra a törvényben:

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm.

rendelet

14. § (6) A szakképző intézmény szakmai programja tartalmazza a

szakképző intézményben alkalmazott sajátos pedagógiai módszereket,

ideértve a projektoktatást is. A projektoktatás során a témaegységek

feldolgozása, a feladat megoldása a tanulók érdeklődésére, a tanulók

és az oktatók közös tevékenységére, együttműködésére épül a

probléma megoldása és az összefüggések feltárása útján.

(7) A szakképző intézmény valamennyi évfolyamát átfogó szakmai

programot használ.



Projektmunka jellemzői

A négyfázisú modell – projekt lépései

1. Témaválasztás és célkitűzés:

· Választás · Feltárás · Célkitűzés

2. Tervezés

· A munka lépéseinek, az időbeli lefolyásának, a munkaformának, a munka  

módszereinek, az információ megszerzésének, a projekt vezetésének, a pénzügyi  

kiadásoknak a meghatározása.

3. Kivitelezés

· Információgyűjtés · Feldolgozás · Bemutatás

4. Értékelés

• A kitűzött célokra visszatekintve a három kompetenciaterület 

felülvizsgálata.  szakmai kompetencia, tanulási és munkakompetencia,

szociális kompetencia



1. Általános információk a projektről

Projekt címe, azonosítója (ha használnak azonosítót): ……………………………………

Melyik ágazathoz/szakmához kapcsolódik a projekt: ……………………………………

Melyik évfolyamon valósul meg a projekt: 

…………………………………………………

A projektszervezés szintje (aláhúzással jelölni): 

osztályszintű      évfolyamszintű      iskolai szintű    iskolák közötti projekt

A projektszervezés formája (aláhúzással jelölni):     egyéni projekt        csoportos projekt

A projekt megvalósulási helyszíne (több is aláhúzható):

tanterem           iskolai tanműhely         duális képzőhely      üzemlátogatás (szakmai 

program)

A projekt időtartama (óraszáma): …………………………………..



típus szerző cím megjegyzés (pl. 

oldalszám)

tankönyv

munkafüzet

2. A projekt rövid leírása, erőforrások

A projekt leírása:

▪ a projekt témája: 

▪ a résztvevők feladata: 

▪ a projekttermék rövid bemutatása:

▪ a záróértékelés formája, eszközei: 

▪ csoportok száma, csoportlétszámok: 

Szükséges erőforrások:



típus van / nincs

tanterem / tanműhely

humánerőforrás (oktató)

típus megjegyzés 

(pl. 

van/nincs)

szükséges eszközök

anyagszükséglet

típus van / nincs

tanterem / tanműhely

humánerőforrás (oktató)



részfeladat
készségek, 

képességek
ismeretek

elvárt 

viselkedés-

módok, 

attitűdök

önállóság és 

felelősség 

mértéke

3. A projekt részfeladatokra bontása, és a részfeladatok 

megfeleltetése a KKK-ban szereplő (4. pontban részletezett) 

kompetenciáknak.



4. A KKK-ban szereplő mely kompetenciák elsajátítását segíti a projekt?

Az adott ágazat/szakma KKK-jából szükséges bemásolni a teljes 

táblázatot, és abban zöld színnel jelölni, hogy az adott projekt mely 

kompetenciák elsajátítását támogatja! (az alábbi táblázat csak minta, 

törölni szükséges)

Sorszám Készségek, képességek Ismeretek
Elvárt

viselkedésmódok, 
attitűdök

Önállóság és felelősség
mértéke

1

Olvassa és elemzi az 

adott

termékelkészítéséhez a 

faipari alapszerkezetek

műszaki rajzait.

Ismeri, és értelmezi a 

fakötések, 

alapszerkezetek 

ábrázolási módjait 

(nézeti és metszeti 

rajzait).

Átlátja és magabiztosan 

alkalmazza a különböző 

ábrázolási módokat.

Önállóan képes a faipari

alapszerkezetek rajzait

értelmezni.

2

Olvassa és elemzi az 

adott kárpitosipari

termékre vonatkozó 

feladatutasítást.

Ismeri az adott kárpitos 

termék készítéséhez 

szükséges

műveleteket (ragasztás, 

bevonó anyag szabás, 

bevonás).

Átlátja és magabiztosan 

alkalmazza a 

kárpitosipari termék 

elkészítéséhez szükséges

műveleteket.

Önállóan képes

feladatutasításokat

értelmezni.

3

Megtervezi a faipari 

alapszerkezet

készítésének műveleteit.

Ismeri a fa-és bútoripari 

ágazatban alkalmazott 

alapszerkezeteket, az 

elkészítésük
műveleteit.

Tudatosan választja ki az 

alapszerkezetek

elkészítéséhez szükséges

műveleteket.

Önállóan dönt az

alapszerkezetek

elkészítésének

műveleteiről.



5. A PTT-ben szereplő mely tantárgyakhoz és milyen óraszámban 

kapcsolódik a projekt?

tanulási terület tanulási téma tantárgy

ajánlott 

óraszám 

a PTT-ben

óraszám a 

projektben

Műszaki 

alapozás

Villamos 

alapismeretek

Villamos 

áramkör
90 45

Villamos 

áramkör 

ábrázolása

18 9

Gépészeti 

alapismeretek

Munkabiztonsá

g, tűz- és 

környezetvédele

m

18 2

Műszaki rajz 

alapjai
72 36

a projekt óraszáma:
92



6. A projekt részfeladataira fordított időkeret és az értékekés módja (az 

értékelés során célszerű figyelemmel lenni az ágazati alapvizsga és a 

szakmai vizsga értékelési szempontjaira)

projekt részfeladatok

becsült oktatási 

idő

(óra)

értékelés módja*

a projekt összóraszáma:

* az értékelés kapcsán az alábbi értékelési módok közül célszerű választani: szöveges

értékelés, a projekt eredményeinek tárolása portfólióban (dokumentáció, fényképek),

osztályzat (a teljes projektre egy érdemjegy), osztályzat (a teljes részfeladatra egy érdemjegy),

osztályzat (tanulási területenként), osztályzat (tanulási témánként), osztályzat

(tantárgyanként), tanulói önértékelés



DIVATBEMUTATÓ RENDEZVÉNY

EGY ÉTEL 
ELKÉSZÍTÉSE





Oktatásszervezése

Napiprojektsáv Projektnapok

Projekthetek



A humán erőforrással kapcsolatos változásokaz iskolában

A szakképző intézményben a szakképzési alapfeladatok ellátását oktatók  

végzik. A törvény tehát nem különböztet meg „tanárt” és „gyakorlati 

oktatót”. (A  korábbi „tantestület” elnevezése ezután „oktatói testület”.)

A törvény az oktatók éves munkaidőkeretére ad előírást, nem a heti kötelező 

óraszámot  határozza meg. Ez lehetővé teszi azt, hogy az iskola tömbösítse az 

oktatást: lehet,  hogy egy oktatónak pl. két hétig minden nap hét órája lesz, utána 

pedig két hétig nem  lesz órája.

A tömbösítés keretében ugyanaz az oktató tarthat elméleti és gyakorlati  

foglalkozásokat is. A projekt alapú oktatás során ez lenne az ideális.



A szakmai oktatás és a duálisképzésösszefüggései

Az oktatásirányítás arra törekszik, hogy a tanulók egyre nagyobb arányban  

teljesítsék a gyakorlati képzést gazdálkodó szervezetnél.

Ennek feltétele, hogy az iskola és a vállalat együtt tudjon működni egymással.

Ez mindkét félre komoly szervezési feladatokat ró.

A törvény nem különít el szakmai elméleti és szakmai gyakorlati oktatást, 

tehát  az is járható út, hogy a duális képzőhely a teljes szakmai oktatást 

elvégzi, a tanuló csak a közismereti órákra megy az iskolába.

Az oktatás megszervezhető úgy is, hogy a tanulók 3 hetet a duális

képzőhelyen, utána pedig egy hetet az iskolában töltenek (tömbösítés).



A szakmai oktatás és a duálisképzésösszefüggései

Ha egy adott osztály minden tanulója egy adott duális képzőhelyen vesz részt a  

szakmai oktatásban, akkor az iskola és a duális képző viszonylag könnyen  

megegyezhet az oktatás szervezéséről.

Ha egy adott osztály tanulói több duális képzőhelyen vesznek részt a

szakmai oktatásban, akkor célszerű az iskolának és a duális képzőhelyeknek

közösen megegyezni az oktatás időbeosztásáról.

Sok duális képzőhely kéri, hogy a tanulók „egy hét iskola - egy hét gyakorlat”

rendszerben tanuljanak. Amennyiben a duális képzőhelyen az adott iskolából

több osztály tanulói vannak jelen, akkor ügyelni kell az osztályok „A” és „B” hét

közötti arányos elosztására.



A régi és az új rendszer „együttélése”

Az új rendszer 2020. szeptemberi bevezetését követően a szakképző  

iskolákban 2, a technikumokban 4 évig párhuzamosan fut a régi és az 

új  rendszer.
Nehézséget fog okozni, hogy egyes osztályokat esetleg már projekt alapon

oktatunk, másokat pedig a régi, órarendi keretek között.

A törvény szerint az ágazati alapoktatást szakképző intézményben kell 

megszervezni.  Ezt figyelembe véve meg kell keresni azokat az oktatókat, akik 

elméleti és gyakorlati  részt is tudnak oktatni az ágazati alapozó oktatásban, és velük 

indítani a projekt  alapú oktatást.
Projektfeladatok tekintetében érdemes megkeresni a duális képzőhelyeket,

valószínűleg tudnak segíteni feladatok tervezésében és összeállításában.



Készülődésa „Z”generációsmunkavállalókra…



Készülődésa „Z”generációsmunkavállalókra…
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Köszönöm a figyelmet!


