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| SZAKKÉPZÉS

A szakképzés további erősítése érdekében átalakulnak az OKJ-képzések, ezzel a kormány újabb lépést tesz a munkaerőpiachoz jobban igazodó szakképzési rendszer felé – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM).

A minisztérium közleménye emlékeztet, hogy a kormány célja a teljes
foglalkoztatás, ennek érdekében
számos, ezt célzó intézkedés történt az elmúlt években az oktatás,
a felsőoktatás és a szakképzés
területén is. A következő lépés a
szakképzés további erősítése, az

szakma elsajátítása már jelenleg
is ingyenes, a jövőben a képzési
idő rövidül, így gyorsabban lehet
szakmát szerezni – közölte az ITM.
Jelenleg az OKJ-ban keverednek a
szakmai és tanfolyam jellegű képzések, így 770 képzés van. Az elavult
Országos Képzési Jegyzékben

replők közreműködésével létrejött
ágazati készségtanácsok (ÁKT)
bevonásával felülvizsgálta a szakképesítések körét. Az ITM szerint
egy olyan új képzési rendszer bevezetése a cél, amely átláthatóbb
a munkavállalók és a munkáltatók
számára is, és jobban igazodik a

eddig a OKJ-képzésnek ismert
szakképesítések hangolása lesz.
A cél, hogy a gazdaság igényeihez idomuljon a szakképzés, és a
munkaerőpiacon értékes és használható szakképesítések legyenek
a képzési kínálatban egy sokkal
egyszerűbb, átláthatóbb, egymásra
épülő rendszerben. Az alapszakmák megszerzésére már az iskolai
rendszerben (technikumokban, szakképző iskolákban) is lesz lehetőség,
amelyre további szakképesítések
építhetők. A felnőttek számára
az iskolarendszerben a második

szereplő képzések száma az uniós
átlag többszöröse, Németországban
például ez a szám 300 alatti. Amíg a
német képzési jegyzék például csak
egy asztalos képesítést tartalmaz,
addig a magyar OKJ-ben asztalos,
műbútorasztalos és asztalosipari
szerelő is szerepel. A cél az, hogy
csökkenjen a szakmaszám, de a
szakmai képzések száma a konkrét vállalati igényekhez igazodva
növekedhet és abban a vállalatok
is aktívan részt vehetnek.
Az ITM a nemzetközi gyakorlatokat
szem előtt tartva, a gazdasági sze-

gyorsan fejlődő gazdasági környezet
igényeihez.
A most megjelent kormányrendelet
már ennek megfelelően jelöli meg
a jövőbeni szakmák új rendszerét,
a 2020/2021-es tanévben indítható
képzések listáját. Így a szakmát
választók egyértelműbb képesítések közül tudnak választani, az
eddig az OKJ-ban szereplő több
mint 700 szakképesítés helyett
a szakképző intézmények jövőre
174 szakma képesítését tudják
kínálni. ■
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