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Mi a SULI 4.0 ?

Az előadásomban 10+1 konkrét példákon keresztül, a Miskolci Szakképzési

Centrum és annak Kandó Kálmán Informatikai Technikumának hétköznapjaiból

vett példa alapján mutatom be a kihívásokra adott válaszokat.

A SZAKKÉPZÉS 4.0 stratégia 
hatása, konkrét eredményei 
egy gazdasági térség 
vállalkozásainál és iskolában 
kell megjelennie.



Centrum szinten 
10%-kal több diákot 
vettünk föl az előző 

tanévben. 

A Kandóban az elmúlt 
évben 5 és félszeres 
túljelentkezés volt.

A „Z” generációt megszólítani képes, intenzív marketingkommunikációs 
kampányok indítása.



Élményalapú pálya-tanácsadási rendszer működtetése a Digitális 
Közösségi Alkotótér lehetőségeit is bevonva.
Már 2019. nyarán elindult az első nyári pályaorientációs tábor



- Az ITM 2018-ban döntött a „21. századi szakképző iskola” projekt elindításáról. 
- A program célja a szakmai képzés infrastrukturális feltételeinek ugrásszerű fejlesztése.
- A Miskolci Szakképzési Centrum rendelkezett egy komplex fejlesztési tervvel, amely 
alapján pilot programként 6,5 Milliárd Ft hazai forrásokra alapozva indult „a Miskolci 
Szakképzési Centrum négy tagintézményének komplex infrastrukturális fejlesztése”.

A „21. SZÁZADI SZAKKÉPZŐ ISKOLA” FEJLESZTÉSI PROGRAM

A program zászlóshajója a Kandó Kálmán Informatikai Technikum fejlesztése





DIGITÁLIS ESZKÖZÖK ÉS KORSZERŰ OKTATÁSI TECHNOLÓGIÁK FEJLESZTÉSE

A digitális eszközrendszer fejlesztése stratégiai cél.
• A fejlesztési célok meghatározásába bevontuk az oktatókat.
• Érintőképernyős kijelző programot indítottunk.
• 70 fő fett részt akkreditált képzésben.
• Minden résztvevő készített 3 tananyagegység tartalmat.
A pandémia kikényszerítette a digitális 
eszközhasználat ugrásszerű 
fejlesztését.
• Egységes platform
• Belső képzések
2020 tavaszán a helyi televízióval elindítottuk a 
#ÉRETTSÉGI programot



A tankötelezettség rugalmasabb szabályozása, a végzettség nélküli 
iskolaelhagyás valós idejű nyomon követése

• A SZAKKÉPZÉS 4.0 stratégia kiemelt célja a képzettség nélküli 
iskolaelhagyás csökkentése.

• A 2018. évi 5,1 % induló adat is az országos 12%-nál
lényegesen jobb volt.

• A program elemei:
- Az igazgatók és oktatók érzékenyítése
- Kompetencia mérés
- Egységes kiscsoportos fejlesztő tananyag csomag az       
oktatóknak
- Országosan a legjobb eredmény a matematikai 

kompetenciák fejlesztésében.

2020. 
évre 3%-ra
csökkent a 

lemorzsolódás



EGYSÉGES MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER BEVEZETÉSE ÉS

MŰKÖDTETÉSE

• A működés fontos folyamatait minőségirányítási rendszerbe szervezzük 
a következő tanévtől.

• Néhány kiemelt, szabályozott folyamat:
- Képzési szerkezet tervezése és a bevezetés folyamata
- Bemeneti kompetenciamérés
- Ágazati alapvizsga szervezése és lebonyolítása
- Az oktatói teljesítmény értékelése
- A tanulói teljesítmény iskolai szintű nyomonkövetése a 
Digitális napló alapján



• Cél a duális képzésben résztvevő diákok számának növelése és a 

gyakorlati képzés minőségének fejlesztése.

• Centrumunkban magas a duális képzésben résztvevők aránya

• Az arány ágazatonként jelentősen eltér

• Az informatikai ágazatban komoly nehézségek vannak.

- A középfokú (technikus) végzettségű informatikusról

nem feltételezik, hogy 1-3 hónap alatt projekttaggá tud

válni.

- Az informatikai cégek túlterheltek- nincs szabad

kapacitásuk az oktatásra



Technikus végzettséggel továbbtanulás a szakirányú felsőoktatásban, a 
képzések tartalmi összehangolása



A pedagógus-továbbképzések megújítása 
a szakmai képzésben: vállalati helyszínű 
szakmai képzések, a digitális ismereteket 
és a módszertani kultúrát fejlesztő 
továbbképzések erősítése



„ A cégnél töltött tapasztalatomat az Informatika és 
távközlés alapok I.-II. és az IT Technológia 
tantárgyaknál tudom majd hasznosítani.”

K Roland
Infofutár-Mikrotech Kft-nél töltött időről

„ Sikerült egy apró trükköt ellesni tőlük, melyet majd 
a munkám során használhatok és a kollégáimnak is 
át tudom adni.”

P Gáspár
Joyson Safety System Hungary Kft-nél töltött időről

„ Sokat fejlődtem … megismerkedtem a fejlesztőkörnyezettel, 
a programokkal, illetve a számomra újnak mondható … 
Angularral, ami nagyon tetszett.”

N Bence
Simpsec Kft-nél töltött időről



- Az Ipar 4.0 igényeire választ adó, rövid ciklusú vállalati képzések 
támogatása, a képzési idő csökkentése a felnőttoktatásban és 
felnőttképzésben.
- Kimenetszabályozás a felnőttképzésben is.
- Az előzetesen megszerzett végzettség vagy 
gyakorlatban szerzett tudás beszámítása. 

- A felnőttek szakmatanulásában 
rugalmasabb megoldásokat kellett 
találni.

- Márciusban elindul a Miskolci 
Akkreditált Vizsgaközpont tanúsítása.



A SENIOR generáció számára 
informatika oktatást tartottak a 

Kandó diákjai.

Az Autista Alapítványt támogató 
programban az önkéntesek 80%-a 
a Centrumunk diákja volt.

A társadalmi 
szerepvállalás 
TANULHATÓ.



KÖSZÖNÖM

A FIGYELMET!


