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Szakképzés a munkaerőpiac igényeivel összhangban 
SZÁMALK-Szalézi Szakgimnázium, 1119 Budapest, Mérnök u. 39., 204. terem 

2019. december 5. 9:30–15:00 
 

Mit tehetünk azért, hogy az iskolák és a pedagógusok a szakképzés 

megújításának aktív kezdeményezőivé váljanak? 

A rendezvény alapgondolata az, hogy a tanárok az iskola belső és 

külső kapcsolati hálóját mozgósítva, a digitális kor lehetőségeivel 

élve hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy a végzett diákok tudása, 

készségei közelebb kerüljenek a munkaerő-piaci elvárásokhoz, a 

munkáltatók könnyebben találjanak jól képzett dolgozókat, és a 

végzett fiataloknak ne kelljen már az első állásukban saját szakmai 

hiányosságaikkal szembesülniük. 

 

PROGRAM 

9:30–10:00 Regisztráció 

10:00–10:15 Köszöntés, bemutatkozás  
Halász József igazgató, SZÁMALK-Szalézi Szakgimnázium (házigazda) 
Tóth Lajos Péter igazgató, VSZC Öveges József Szakgimnáziuma (szervező) 

10:15–10:30 Pedagógusok a 21. századi szakképzésért – a Reacti-VET  
Hartyányi Mária ügyvezető, iTStudy Hungary Oktató- és Kutatóközpont 

10:30–11:15 A tanítási órák minőségének fejlesztése szakképző tanárok együttműködő 
kezdeményezésében – a tanórakutatás módszere 
Dr. habil. Győri János, ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet 

11:15–11:25 Miért érdemes az Erasmus+ programban pályázni? 
Jakabné Baján Ilona, KA2-VET szenior koordinátor, Tempus Közalapítvány 

11:25–11:45 Kávészünet 

11:45–12:00 Kereslet és kínálat a munkaerőpiacon 
Salacz Attila, HR Business Partner, Continental AG 

12:00–13:00 Kérdezzük meg a gazdasági szereplőket! – Kerekasztal-beszélgetés cégek, vállalkozások, 
intézmények képviselőivel. Résztvevők: Medzay Anikó, idegenvezető továbbképző központ 
vezető, BKIK; Modla Réka, pedagógiai és családsegítő képzés szakfelelős, SZÁMALK-Szalézi 
Szakgimnázium; Kubesch Mária, tanár; Dr. Róna Iván, turisztikai igazgató; Szabó Zoltán, 
képzési vezető, DENSO Magyarország Kft.; Salacz Attila, HR Business Partner, Continental AG; 
Némedi János, NeO Rendszerház Kft.  
Levezeti: Dr. Sediviné Balassa Ildikó, SZÁMALK-Szalézi Szakgimnázium 

13:00–13:30 Mit kínál a Reacti-VET képzés? A decemberben induló online képzés és együttműködés 
bemutatása. Téringer Anita, iTStudy Hungary Oktató- és Kutatóközpont 

13:30–14:00 Maradtak még kérdések, amelyekről eddig nem esett szó? 

14:00–15:00 Ebéd helyben, a SZÁMENZA étteremben 

 

További információ: az edu@itstudy.hu e-mail címen és az iTStudy Hungary weboldalán.  
Jelentkezés: https://bit.ly/2CCGq6B 

 
A rendezvény a  2018-1-HU01-KA202-047816 azonosítószámú „Reacti-VET – Teachers for Reactive and Responsive 

Vocational Education” című Erasmus+ projekt támogatásával jön létre ezért ingyenes. 

Mint minden oktatási intézmény, a 
szakképző iskolák is alapvetően 
konzervatív intézmények, hiszen az a 
feladatuk, hogy stabil, a társadalom által 
hitelesített tudást nyújtsanak a 
diákjaiknak. A szakképzés ugyanakkor 
naponta szembesül egy ezzel ellentétes 
követelménnyel: a végzettek munkaerő-
piaci sikere érdekében folyamatosan 
megújuló szaktudást kell közvetítenie, 
amely igazodik a felgyorsult technológiai 
fejlesztésekhez. 
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