A duális képzések megismertetését célzó programok
középiskolások, középiskolai pedagógusok és egyetemi
oktatók számára
A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképzõ és Vidékfejlesztési
Kara 2015. október 13-án és 15-én két sikeres programot rendezett meg ?A gépészeti és
informatikai ágazatok duális és moduláris képzéseinek kialakítása a pécsi
tudományegyetemen? (TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0009) pályázat keretében. A
programok a duális képzések szélesebb körû megismertetésének lehetõségét
szolgálták a továbbtanulás elõtt álló középiskolások, a középiskolák pedagógusai,
osztályfõnökök, szakoktatók, illetve az egyetemi oktatók számára.
2015. október 13.
A "Karrierkovács" pályaválasztási, pályatanácsadási program középiskolásoknak
program 2015. október 13-án 14 órától került megrendezésre a Szekszárdi Szakképzési
Centrum (SzSzC) tagintézményeinek (Szent László Szakképzõ Iskolája és Kollégiuma,
Vendéglátó Szakképzõ Iskolája, Bezerédj István Szakképzõ Iskolája) 114 hallgatója
számára. A programot Juhász Gábor, az SzSzC igazgatója moderálta, a hallgatók
igényeihez igazítva. A programon Cséfalvay Ágnes, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és
Iparkamara osztályvezetõje tájékoztatta a középiskolás hallgatókat a duális képzésrõl,
illetve a képzés tapasztalatairól. dr. Vámosi Tamás, a PTE KPVK oktatója életpálya- és
karrier-tanácsadást tartott a hallgatóknak, a gépészeti és informatikai ágazatokra
vonatkozó statisztikákkal, kimutatásokkal és tanulmányokkal alátámasztva. Molnár
Katalin Emõke pályaválasztási tanácsadó, pszichológus a pályaválasztás nehézségeire
és buktatóira is kitérõ elõadása általános iránymutatást adott a hallgatóknak a helyes
pályaválasztás megtalálásához. A hallgatók bevonásával interaktívvá tett program
kérdések és válaszok résszel zárult.
2015. október 15.
A duális képzések ?társadalmasítása" elõsegítése érdekében 2015. október 15-én 14
órától workshop programra hívtuk meg a középiskolák pedagógusait és az egyetemi kar oktatóit
Az eseményre a Szekszárdi Szakképzési Centrum (SzSzC) fõigazgatója, és szakmai
fõigazgató-helyettese mellett az SzSzC tagintézményeibõl (Szent László Szakképzõ Iskola és
Kollégium, Vendéglátó Szakképzõ Iskola, Bezerédj István Szakképzõ Iskola) több, mint
húsz pedagógus érkezett.
A résztvevõket Dr. Horváth Béla egyetemi tanár, a PTE KPVK dékánja köszöntötte,
kiemelve, hogy az egyetemi integrációval megújult Kar bevezetésre váró új szakjaival a
térség megnövekedett mûszaki szakemberigényére kíván reagálni. Ezt szolgálja a
duális képzés tervezett bevezetése is. A programban Szûcsné dr. Füredi Szilvia, a
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
igazgatója tájékoztatta a megjelenteket a munkaerõpiaci aktualitásokról. Cséfalvay Ágnes, a
Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara osztályvezetõje elõadásában rámutatott:
fontos, hogy olyan gyakorlati képzési helyek legyenek, ahol a fiatalok a munka világával
találkozva szerezhetnek kellõ tapasztalatot. Az elõadásokat követõ mûhelymunka során Dr.
Haag Éva, Szekszárd Megyei Jogú Város alpogármestere elmondta, hogy a
megyeszékhely Önkormányzata a mûszaki szakemberképzés megújulását a

munkahelyteremtés, a cégek idevonzása, a fiatalok itthon tartása miatt különösen fontosnak
látja. Tóth László a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési
osztályvezetõje a témát egy másik nézõpontból közelítette meg: véleménye szerint a
duális képzés az oktatási rendszer egyik lehetõsége a gazdaság aktuális történéseire
való gyors reagálásra. Együttmûködést ajánlva és az oktatási rendszer más szereplõinek
bevonását javasolva a további közös gondolkodásba szólt hozzá a témához Ábrahám
Norbert, az SzSzC fõigazgatója is.

