Miért érdemes duális
képzésben tanulni?
A gyakorlati oktatásod a szakképző
intézménnyel
együttműködő
cégeknél,
vállalatoknál történik, valós gazdasági
környezetben szerezhetsz elméleti és
gyakorlati ismereteket. A duális képzőhely
szakképzési munkaszerződést köt veled,
munkabért és egyéb juttatásokat biztosít
számodra a képzés során. A szakképesítés
megszerzését
követően
–
kölcsönös
elégedettség
esetén
–
munkaviszony
létesíthető.

Kiadványunk röviden
összefoglalja, miért érdemes
szakképzésben továbbtanulni.
Ha kérdésed van, további információért
keresd a kamara honlapját:
www.fmkik.hu/szakkepzes
a
kamara Facebook pályaválasztási oldalát:
https://www.facebook.com/palyavalasztasfe
jer
További hasznos oldalak:
www.tanuloszerzodes.hu
www.szakmasztar.hu

Miért tanulj technikumban?
✓ Érettségi és technikus végzettséget ad
✓ Képzési idő: 5 év
✓ A 2. év végén ágazati alapvizsgát követően
választasz szakmát!
✓ Három évet szakirányú oktatásban töltesz,
elsajátítod a szakma csínját-bínját!
✓ A 4. év végén előrehozott érettségit tehetsz
magyar,
történelem,
matematika
tárgyakból.
✓ A 4. érettségi tárgyad idegen nyelv.
✓ Az 5. érettségi tárgy (az 5. év végén)
technikusi vizsgával egyenértékű (az emelt
szintű érettségi lehetővé teszi a szakirányú
felsőoktatásba való jelentkezésed).
✓ Ösztöndíjat kapsz már az alapoktatás során,
munkabért
a
duális
képzésben,
pályakezdési juttatást sikeres technikusi
vizsga esetén.
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Miért érdemes szakképző
iskolában tanulni?
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Mennyi ösztöndíjat kaphatsz?
✓
✓

Ha technikumban tanulsz a 9-10.
évfolyamon, a minimálbér 5 %-át kapod
ösztöndíj formájában.
Ha szakképző iskolában tanulsz a 9.
évfolyamon a minimálbér 10 %-át kapod
ösztöndíjként.

Szakmai végzettséget ad
Képzési idő: 3 év
Egy év ágazati alapoktatásban veszel
részt.
Az 1. év végén ágazati alapvizsgázol és
ezt követően kell szakmát választanod!
Két évet szakirányú, duális képzésben
töltesz (csökkentett óraszámú
közismereti tárgy mellett).
Ösztöndíjat kapsz már az ágazati
alapoktatás során, munkabért a duális
képzésben, sikeres szakmai vizsga
esetén pályakezdési juttatásban
részesülsz.

„A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése
érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog
iránt tud az ember, amit szeret is.
Amikor hivatást választunk érdemes tehát
figyelembe venni az érdeklődési területeinket,
ami által olyan munkánk lehet, amelyet
szeretünk is, és amivel hosszú távon is szívesen
foglalkozunk.”
/Internet:”Lélekgémes”/

Mennyi pályakezdési
juttatásban részesülhetsz?
A minimálbér 80-180 %-át kaphatod,
függ a szakmai vizsga eredményedtől,
szóval érdemes jól tanulni a képzés
során.
Sikeres, eredményes felvételit kíván a
szakképzési csoport!

Mit érdemes tudni a
szakképzési
munkaszerződésről?
Szakképzési munkaszerződéssel helyezkedsz
el a duális képzőhelyen, a minimálbér 60-100
%-át kaphatod, ez függ a szakmai
felkészültségedtől és tanulmányi
eredményedtől.

Amennyiben a duális képzéssel
kapcsolatban további kérdésed van,
fordulj pályaorientációs tanácsadó
kollégánkhoz!
Tel.: +36 (22) 510-310,
E-mail:
szakkepzes@fmkik.hu;
palyaorientacio@fmkik.hu
Honlap:
http://www.fmkik.hu

