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1. A VSZC Ipari Szakgimnáziumának általános bemutatása 

1.1. A Veszprémi SZC Ipari Szakgimnáziumának rövid története 

Az iskola 1949-ben alakult 17-es számú Ipari Gimnázium Vegyipari Tagozat néven. Az új 

intézmény jogelődje Állami Nőipariskola volt, a Szeglethy utcában, a mai Padányi iskola épületében. A 

vegyipari képzéshez ez azonban szűkösnek bizonyult, így 1950-ben a diákok a tanévet már egy új 

épületben kezdhették el az Iskola utcában, az Angolkisasszonyok egykori rendházában. Az iskola neve 

is megváltozott 6-os számú Vegyipari Technikumra. Ekkortól lett a „Vegyi” a város egyik népszerű és 

idővel patinás iskolája. A képzés ekkor általános és szervetlen kémiai volt. Az oktatást ebben az időben 

4 tanár mellett számos óraadó végezte. 1955-ben már annyian a jelentkeztek, hogy az iskola felvételi 

vizsgát tartott. Az egyre több tanuló miatt 1956-ban már kevés volt a meglévő laborhely, ezért az iskola 

további laborokat építését kezdte meg. A laborszárny 1958-ra készült el. 

Az ipari igények miatt 1958-ban elindult a színesfémipari (később alumíniumiparira átkeresztelt) 

képzés is. A 60-as évek a Vegyi fénykora, a technikumba 6-7-szeres a túljelentkezés, és az egész 

országból özönlöttek a tanulók. Ennek következtében 1968-ra az iskola túlnépesedett a tanulók 70-75% 

kollégista volt, az épületben lévő kollégium kicsivé vált ennyi diáknak. Hosszas tervezés és építkezés 

után az új, modern kollégiumot 1969-ben adták át a mai Stadion utcában. A felszabadult helyekre újabb 

osztálytermeket lehetett kialakítani, ekkor került a mai helyére a tanári, és lett a díszteremből könyvtár. 

Lényegében ekkor alakult ki az épület mai belső szerkezete. 

1969-től felmenő rendszerben a technikum szakközépiskolává alakult át, a végzett diákok a 

technikusi oklevél helyett érettségit tettek, ami jelentősen csökkentette az intézmény presztízsét. Ez is 

hozzájárult ahhoz, hogy csökkent a vegyészképzésbe beiskolázott tanulók száma, míg az 

alumíniumiparisoké nőtt. Tovább rontotta vegyészek helyzetét, hogy 1978-tól szakmunkáscélúvá tették 

a vegyész oktatást vegyianyag-gyártó és vegyészanalitikus osztályokat indítva, a szakmunkás-

bizonyítvány még kevésbé vonzotta a jelentkezőket. 1985-ben vissza is tértek a vegyésztechnikus-

képzésre. 

1981-ben indult el a híradástechnikai tagozat. Ez sok tanulót vonzott az iskolába, ezért a 

helyhiány miatt a híradástechnika részére új szárnyat építettek. 1983-ban érkezett meg az első négy 

számítógép az iskolába, ezután az iskola önként fölvállalva számítógéptermet hozott létre, s heti egy 

órában minden tanulónak órarend szerint lehetőséget is biztosított a gépek használatára. 

A rendszerváltás és a szocialista nagyipar csődje nehéz helyzetbe hozta az intézményt, váltani 

kellett, mert az eddig oktatott szakok elavulttá váltak. A Világbank által meghirdetett program jelentett 

kitörési lehetőséget. 1992-ben az alumíniumipari képzést a 

fémipari váltotta fel, majd ez egy év múlva átalakult gépész 

tagozattá. 1993-ban a híradástechnikából létrejött az 

informatika tagozat. A vegyész szak megmaradt, csak a 

tananyaga alakult át, s végül 1995-ben indult a legfiatalabb 
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világbanki képzés, a környezetvédelmi szak. Ezekkel az átalakulásokkal párhuzamosan bővült az iskola 

profilja is, 1992-ben, mivel jelentősen nőtt az érdeklődés iránta, gimnáziumi osztályok is indultak, ezzel 

lett az iskola neve Ipari Szakközépiskola és Gimnázium. 1998-tól kisebb-nagyobb megszakításokkal 

kézilabdás osztályok is indultak, ezzel iskolánk a veszprémi kézilabda-utánpótlás egyik bázisává vált. 

1.2.  A Veszprémi SZC Ipari Szakgimnáziumának jelene 

Iskolánk büszke tanulmányi, sportversenyeken elért eredményeinkre. Az utóbbi tíz évben több 

mint 20 országos első helyet szereztek diákjaink különböző versenyeken. 

Az iskolai könyvtárunk több mint 35 ezer kötetes. Számos rendezvény, előadás, különleges órák, 

könyvbemutatónak ad otthont a különleges, magasztos könyvtárunk. 

A legfontosabb iskolánk számára az, hogy a diákok szeretnek idejárni. 

2012-ben döntés született a gimnáziumi képzés kivezetéséről. Az utolsó gimnáziumi osztály a 

2016/2017-es tanévben érettségizett. A kifutó tanulócsoportok helyett újabb szakközépiskolai osztályok 

indultak. 2013-ban mechatronikai, 2014-ben műanyag-feldolgozó képzéssel bővült a kínálatunk. majd 

2016-ban kisgyermekgondozó képzést is hirdettünk angol illetve német nyelvi előkészítővel. Közben 

Veszprém várostól előbb a KLIK lett az intézmény fenntartója, majd 2015. július 1-től a Veszprémi 

Szakképzési Centrum tagintézményévé váltunk.1 

A műanyag-feldolgozó képzés, az országban egyedülálló. A megyében működő nagy, 

műanyaggal foglalkozó cégek munkaerő igényének kielégítését célozza meg. Kiemelendő még 

iskolánkban a vegyipari képzés, amely egyedül itt van a régióban, és a technikusi oklevél megszerzése 

után nagyon jó álláslehetőségeket kínál. Harmadik éve indul nyelvi előkészítő évfolyammal a 

kisgyermekgondozó és -nevelő képzés, ahová elsősorban a kisgyermekekkel szívesen foglalkozó 

lányokat várunk. A nyelvi előkészítő az általános iskolában tanult nyelvre épül.  

Tanulóink a szakmai tanulmányi versenyeken évek óta mindegyik szakon országos döntőben 

szerepelnek.  

A kompetenciamérés alapján diákjaink az országos átlag fölött teljesítettek, mind matematikából, 

mind szövegértésből csak 5-6 szakgimnázium teljesít jobban nálunk az országban. Szakgimnáziumban 

csak egy nyelvet kell tanulni, ami választható az angol és német nyelvek közül, kivéve az informatika 

szakon, ott kötelező az angol.  

                                                             
1 https://www.ipariszakkozep.hu/iskola-tortenete Letöltés dátuma: 2019.04.28. 

https://www.ipariszakkozep.hu/iskola-tortenete
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Minden érettségi tárgyból biztosít iskolánk emelt szintű képzést. Az idegen nyelven és az 

informatikán felül, a magyar nyelv és irodalom, és a matematika is csoportbontásban van 9-10. 

évfolyamon. 

Sokoldalú szabadidős tevékenységre van lehetőség: sport, kulturális bemutatók, diákszínpad, 

énekkar, sítábor, vízitábor. Igény szerint lehetőség van a kötelezőn túl, újabb idegen nyelvek tanulására 

is. 

Az iskola önálló kollégiummal nem rendelkezik, a tanulók a városi kollégiumban nyerhetnek 

elhelyezést. 

A nappali rendszerű oktatás mellett a felnőttképzésbe is részt vett iskolánk. 2017-ben ballagtak 

az utolsó esti képzésben részt vett tanulók. 

A VSZC Ipari Szakgimnáziumában jelenleg hét, egymástól különböző, egymásra nem épülő és 

nem is átjárható szakma képzése folyik az alábbi szakokon nappali tagozaton. 

 Gépgyártástechnológiai technikus 

 Kisgyermekgondozó 

 Környezetvédelmi technikus  

 Mechatronikai technikus 

 Műanyagfeldolgozó technikus 

 Szoftverfejlesztő 

 Vegyész technikus 

Induló képzési formák a 2018/2019. tanévre: 

A szakképesítés (képzési program) A jelentkezés 
feltétele megnevezés kimenetének típusa időtartama 

vegyipari szakmacsoport  
érettségi + 13. évfolyamon 
vegyésztechnikus 

4+1 8 általános 

környezetvédelem-
vízgazdálkodás szakmacsoport  

érettségi + 13. évfolyamon 
környezetvédelmi technikus 

4+1 8 általános 

informatika szakmacsoport  
érettségi + 13. évfolyamon 
szoftverfejlesztő 

4+1 8 általános 

gépészet szakmacsoport  
érettségi + 13. évfolyamon 
gépgyártástechnológiai 
technikus 

4+1 8 általános 

gépészet szakmacsoport  
érettségi + 13. évfolyamon 
mechatronikai technikus 

4+1 8 általános 
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vegyipari szakmacsoport  
érettségi + 13. évfolyamon 
műanyag-feldolgozó technikus 

4+1 8 általános 

szociális szakmacsoport  

angol nyelvi előkészítős 
évfolyam + érettségi + 13. 
évfolyamon 
kisgyermekgondozó és –nevelő 

1+4+1 8 általános 

szociális szakmacsoport  

német nyelvi előkészítős 
évfolyam + érettségi + 13. 
évfolyamon 
kisgyermekgondozó és –nevelő 

1+4+1 8 általános 

A központi felvételi eljárás során matematika és magyar nyelv felvételi lapot kell kitölteniük. A 

kapott pontszámok adódnak a jegyeikhez az alábbiak szerint: 

Az alábbi táblázat mutatja az iskolánkba felvételiző 8. osztályos diákok felvételi pontjaik 

számítását (minden szakhoz) 2 

A hozott pontokat ezekből számítjuk, 
maximum: 50pont 

A szerzett pontokat ezekből számítjuk, 
maximum: 50pont 

7. év végi és 8. félévi jegyek az alábbi 
tárgyakból: 

 Matematika 

 Magyar nyelv és irodalom tárgyak átlaga 

 Történelem 

 Idegen nyelv 

 Fizika vagy Biológia vagy Kémia 
(választható) 

 Matematika központi írásbeli felvételi 

 Magyar nyelv központi írásbeli felvételi 
Mindkettő pontszámai felezve (azaz az elérhető 
50-50 pontból 25-25-öt számolunk) 

Elérhető maximális felvételi pontszám: 100 pont. 

A pontszámítás eredményeképpen az idei évben is sikeresen indítjuk mind a hét szakot. 

Túljelentkezés van informatika, mechatronika és gépész szakon is. A műanyag-feldolgozó és a 

környezetvédelmi szak egy osztályba kerül, mert a népszerűség, az érdeklődés és a beiratkozás 

alapján. 

  

                                                             
2 https://www.ipariszakkozep.hu/felveteli-informaciok-szakonkent  
Letöltés dátuma: 2019. május 1. 

https://www.ipariszakkozep.hu/felveteli-informaciok-szakonkent
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Ennek megfelelően az alábbi diagram3 mutatja a felvett és beiratkozott tanulók számát, melyből 

látszik, hogy iskolánk népszerű a diákok körében.  

A felvételi eljárás során bekerült diákoknak orvosi alkalmassági vizsgán kell átesnie a sikeres 

beiratkozást megelőzően. 

Szakmai alkalmasságát kizáró okok4: 

Gépészet (gépgyártástechnológiai technikus, mechatronikai technikus) 

 A végtagok jelentősebb anatómiai és funkcionális rendellenességei. 

 Súlyos szív fejlődési rendellenesség. /kardiológus szakorvos javaslata szerint/ 

 Kézen súlyos bőrbántalom. 

 Nagyfokú látás gyengeség. 

 Átlag alatti testi fejlettség /egyéni elbírálást igényel/ 

Informatikus (szoftverfejlesztő) 

 A végtagok azon nem kompenzálható rendellenességei, amelyek a munkavégzést 

akadályozzák. 

 Súlyos szív fejlődési rendellenesség. 

 Színtévesztés /egyéni elbírálás alapján/ 

 Nagyfokú látás gyengeség. 

                                                             
3 Iskolai dokumentum 
4 https://www.ipariszakkozep.hu/szakmai-alkalmassagot-kizaro-okok  
Letöltés dátuma: 2019. május 1. 

https://www.ipariszakkozep.hu/szakmai-alkalmassagot-kizaro-okok
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Vegyészet (laboratóriumi technikus, műanyag feldolgozó technikus) 

 A statikai rendszer és a végtagok jelentős anatómiai és funkcionális rendellenessége /ortopéd 

szakorvos javaslata szerint/ 

 Szív és a keringési rendszer idült betegsége /kardiológus szakorvos javaslata szerint/ 

 Kombinált kezelést igénylő asthma /pulmonológus szakorvos javaslata alapján/ 

 Vérképzőrendszeri megbetegedés 

 Krónikus májbetegség 

 Halláscsökkenés egyéni elbírálás szerint 

 Idült bőrbetegség 

 Epilepszia 

 Vegyszerekkel szembeni túlérzékenység 

 Színtévesztés /enyhe fokban egyéni elbírálás adható/ 

 Nagyfokú látás gyengeség /egyéni elbírálás alapján/. 

Környezetvédelem (környezetvédelmi méréstechnikus) 

 A végtagok azon nem kompenzálható rendellenességei, amelyek a munkavégzést 

akadályozzák. 

 Súlyos szív fejlődési rendellenesség. /kardiológus szakorvos javaslata szerint/ 

 Mindkét fül halláscsökkenése a beszédértés zavarával. 

 Színtévesztés /enyhe fokban egyéni elbírálás adható/ 

 Nagyfokú látás gyengeség. 

Az iskolába érkezett és 

kiiratkozott tanulók számának alakulását 

mutatja az alábbi diagram5, melyből 

szembetűnik, hogy az átjárhatóság 

nehezítésével vagy megszűnésével a 

kiiratkozott tanulók száma nőtt, az 

érkezett tanulók száma pedig megszűnt. 

 

                                                             
5 Iskolai dokumentum 
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2. A pályaorientáció célja és fontossága 

2.1. A pályaorientáció célja 

A pályaorientáció az utóbbi években egyre hangsúlyosabb szerepet kap az iskolák falai között. A 

jelenség oka, hogy napjainkra a hagyományos statikus szakmastruktúrák megszűntek. Új szakmák 

jelennek meg a foglalkoztatási palettán, a régi szakmák egy része megszűnik vagy átalakul. A 

megszerzett szakmai bizonyítvány sokszor már nem feltétlen egyezik meg a hivatás művelésével. A 

foglalkozás gyakorlása során sokszor szembesül azzal a munkavállaló, hogy választott szakmája 

átalakul, ezért új ismeretek szerzésével tudja feladatát ellátni. 

A pályaorientáció ennek megfelelően elsősorban életpálya tervezésére, a pályákkal kapcsolatos 

tájékoztatásra, orientációra fekteti a hangsúlyt. A pályaválasztás olyan folyamat, amely során több 

alkalommal kell döntéseket hozni. Szilágyi Klára megfogalmazása szerint a pályaorientáció „a tanuló 

egyéni igényeinek figyelembevételével segíti a megfelelő pálya kiválasztását, kiterjedt információnyújtás 

révén”6, a megfelelő döntéshez pedig az egyénnek szüksége van pályaismeretre, munkaerő-piaci 

ismeretekre, valamint önismeretre. A pályaorientáció pedagógiai fejlesztési folyamat, melynek célja, 

hogy az egyén képessé váljon az életútja során várható változások megértésére, elfogadására és 

kezelésére. Ennek érdekében olyan támogató rendszer kialakítására van szükség, amely segíti az 

egyént ebben a folyamatban, biztosítja számára a megfelelő információkat és a segítő szolgáltatásokat7. 

Az Európa Tanács 2008-ban megfogalmazott definíciója kiterjeszti a pályaorientációt az iskolás 

kor mellett a felnőttkorra is. Az élethosszig tartó pályaorientáció olyan tevékenységek összessége, 

„amelyek bármilyen korú állampolgárok számára, életük bármely pontján lehetővé teszik képességeik, 

kompetenciáik és érdeklődésük felmérését, hogy észszerű oktatási, képzési és foglalkoztatási 

döntéseket hozzanak, valamint, hogy menedzselni tudják egyéni életútjukat a tanulás, a munka és az 

élet egyéb területein, ahol ezeket a képességeket és kompetenciákat elsajátíthatják és/vagy 

használhatják.”8 Ebből a meghatározásból következik az egyén felelőssége is, amelyet az életpályájával 

kapcsolatos döntéseiért vállalnia kell. 

Az iskolai pályaorientáció elsődleges célja, hogy a tanulók elsajátítsák azokat a kompetenciákat, 

amelyek birtokában képesek lesznek saját egyéni életpálya-vitelre, illetve felkészültek egy esetleges 

                                                             
6 Szilágyi - Völgyesy, 1996:59 
7 Borbély-Pecze – Gyöngyösi – Juhász, 2013a 
8 ELGPN Szakszótár, 2013:26 
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pályakorrekcióra. Ezek a készségek és ismeretek, amelyeket életpálya-építési kompetenciáknak 

nevezünk, a következők:  

- a szakmai pályák, illetve a munka világában való eligazodáshoz, az álláskereséshez 

kapcsolódó készségek;  

- az önismeret fejlesztése, az öndefiníció folyamatos felülvizsgálata;  

- a tanulási utak és képzési lehetőségek ismerete;  

- a társadalmi, gazdasági folyamatokkal kapcsolatos, valamint a képzési és munkaerő-piacot 

érintő változásokra vonatkozó információk megszerzésének képessége;  

- a döntések előkészítéséhez, valamint azok következményeinek kezeléséhez szükséges 

készségek.9 

A felsorolt kompetenciák elsajátítását a pályaorientáció három feladatkörébe sorolhatjuk: 

1. önismeret fejlesztése 

Az egyén adottságainak, képességeinek, lehetőségeinek és céljainak ismeretét jelenti. 

2. pályaismeret 

A szakmák és foglalkozások munkavégzéssel kapcsolatos tartalmának és a hozzájuk 

kapcsolódó általános és speciális követelményeknek az ismeretét tartalmazza. 

3. munkaerő-piaci ismeretek elsajátítása 

Az egyes foglalkozásokkal illetve munkakörökkel kapcsolatos kereslet-kínálati viszonyok, 

az elérhető keresetekre vonatkozó információk és prognózisok ismeretét jelenti. 

Ennek megfelelően az iskolák feladata, hogy kialakítsa a fiatalokban az életkoruknak megfelelő 

életpálya építési készségeket, önismeretet, valamint, hogy hozzásegítse őket a pályaorientáció 

szempontjából fontos információkhoz. 

Iskolánkban a pályaorientációs tevékenységek feladatai: 

- az iskola iránt érdeklődő általános iskolás tanulók és szüleik tájékoztatása képzéseinkről 

- a tanult szakma megismertetése és megszerettetése saját tanulóinkkal 

- a tanulók önismeretének fejlesztése 

- a tanulók tájékoztatása a tanult szakma lehetséges kimeneteiről 

- a tanulási nehézséggel küzdő tanulók támogatása, szükség esetén szakember segítségével 

                                                             
9 Sultana, 2011 
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- tehetségek felismerése, tehetséggondozás 

- a tanult szakmával és a rokon szakmákkal kapcsolatos pályaismereti információk biztosítása 

- a munkaerő-piacon történő elhelyezkedést segítő ismeretek nyújtása (önéletrajz, motivációs 

levél elkészítése, állásinterjú) 10 

A pályaorientáció fontossága 

A VSZC Ipari Szakgimnáziumában jelenleg működő hét féle, különböző, egymásra nem épülő és 

nem is átjárható szakma képzése folyik nappali tagozaton. 

Észrevehető, hogy az általános iskolában, 14 évesen választott szakot elhagyók száma évről 

évre csökken. Ezt igazolja a végzős diákok felmérése alapján az alábbi diagram  

 
  

                                                             
10 Borbély-Percze Tibor Bors – Gyöngyösi Katalin – Juhász Ágnes: Az életút-támogató pályaorientáció a köznevelésben (Új 
Pedagógiai Szemle 2013.) 
Hegyi-Halmos Nóra: Az iskolai pályaorientáció szerepe és gyakorlata a hazai köznevelési intézményekben doktori (PhD) 
disszertáció 2016. http://ppkteszt.elte.hu/file/Hegyi_Halmos_Nora_dissz.pdf  
Letöltés ideje: 2018. 04. 09. 
Nemzeti Pályaorientációs Portál: A pályaorientáció 2015  
https://palyaorientacio.munka.hu/intezmenyek/info/hasznosinfok/intezmenyeknek/1957  
letöltés ideje: 2018. 04. 09.  
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A szakképzés szervezésének feltételei  

Mind a hét, iskolánkban jelenleg nappali rendszerű oktatás mellett működő szak esetén 

érvényesek az alábbi feltételek: 

Személyi feltételek: A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Tárgyi feltételek: A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések 

felsorolását a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza.  

A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra  

A szakközépiskolai képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) szakmai 

tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi utáni 

évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos képzés első 

szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakközépiskolai szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, 

összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai évfolyamokra jutó ágazati 

szakközépiskolai szakmai tantárgyainak tartalmával, összes óraszámával. 
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3. Pályaorientáció megvalósulása 

A pályaorientáció megvalósulása intézményünkben 

Intézményünkben tanulóink szakképzésben vesznek részt, ezért a pályaorientáció három fő 

területen valósul meg:  

1. Az iskola és a szakképzés iránt érdeklődő 8. osztályos tanulók tájékoztatása, segítése a 

szakmaválasztásban 

2. Saját tanulóink számára a tanult szakma alaposabb megismertetése, a szakma 

szeretetének elmélyítése, felkészítés az életpálya tudatos tervezésére 

3. Pályakorrekció segítése azoknak, akik számára a választott szakma mégsem felel meg. 

Mindhárom területhez a következő konkrét feladatok megvalósítása tartozik: 

1. Az önismeret fejlesztése 

2. Pálya- és szakmaismeret 

3. A munkaerőpiac ismerete 

A jelenleg működő, beiskolázásra került mind a hét képzés az alábbi folyamatábra alapján történik 

iskolánkban. A szakonkénti folyamatábrák az 1. számú mellékletben láthatók. 

  

13. ÉVFOLYAM  
KOMPLEX 

képesítő vizsga 

mellék-
szakképesítés 

ÉRETTSÉGI 
magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, 

idegen nyelv 
+ SZAKMAI ÉRETTSÉGI 

9-12. 
ÉVFOLYAM 

FELSŐFOKÚ INTÉZMÉNY 
EGYETEM 

TECHNIKUS 
képesítés 

SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSEK 
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3.1. Az önismeret fejlesztése 

Az önismeret a pályaorientáció szempontjából azt jelenti, hogy az egyén tudatában van annak, 

hogy milyen képességekkel, ismeretekkel, tudással rendelkezik, mi iránt érdeklődik, milyen céljai 

vannak, hogyan viseli a stresszt illetve mekkora az akaratereje.  

A különböző foglalkozások, pályák más és más képességprofilt, személyiségjellemzőket 

kívánnak. A munkavégzés módja egyénenként eltérő, vagyis mindenki más módon szeret dolgozni. A 

munkamód összetevői a munkatempó, a munkavégzés ritmusa, az önállóság, a célszerűség, a 

precizitás, a monotónia-tűrés, a gondosság és a fáradékonyság. Ezeket a személyiségjellemzőket is 

lényeges beazonosítani és a választott foglalkozás igényeivel összevetni.  

A helyes önismeret a pályaorientáció szempontjából meghatározó, hiszen az egyén önmagáról 

alkotott képe nagyban befolyásolja életútjával kapcsolatos jövőbeni elképzeléseit. Az egyén életútja 

során fontos, hogy olyan pályát válasszon, amely számára pozitív élményeket ad, vagyis szereti, amit 

csinál. Ezért fontos lépés a pályaorientáció szempontjából az érdeklődési kör felmérése is.  

Az osztályoknak, esetleg érdeklődő csoportoknak lehetőségük van igénybe venni a szakemberek 

(védőnő, ifjúságvédelmi felelős, iskola rendőr, iskola pszichológus, szociális munkás, külsős előadók) 

által tartott előadásokat, de több be van építve az osztályfőnöki tanmenetbe is az életkornak 

megfelelően pl.: drogprevenciós előadások, szexuális felvilágosítás, internet biztonság. 

Az iskolában dolgozó szakemberek segítenek azon diákoknak, akik elbizonytalanodtak, 

motivációjuk csökkent vagy magánéleti válságba sodródtak. A folyamatábra jól bemutatja, hogy 

iskolánkban egy célért, a diákért dolgozunk, ezért a kommunikáció eszközével elérhetővé válnak az 

iskolában dolgozó szakemberek. 
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A fent említett szakemberek mellett kulcs fontosságúak a szaktanárok, az osztályfőnök és a szülő 

együttműködése is a vezetőséggel a jelentkező problémák leküzdésében. 

3.1.1. Az érdeklődés felkeltése  

Elsősorban az iskolánk iránt érdeklődő általános iskolások részére történik szakmabemutató 

rendezvényeken, vetélkedőkön keresztül. Ugyanakkor, azok a diákjaink, akik a rendezvények 

lebonyolításában segítenek, saját bevallásuk szerint is megerősödnek szakmai elhivatottságukban. 

Rendezvényeink: 

- Kémiai Játszóház  

- Környezetvédelmi Akadályverseny 

- Gép-Ész-Lelde – vetélkedő a gépészet iránt érdeklődőknek 

- Informatika Levelező Verseny 

- Műanyagos vetélkedő 

- Szakmák Éjszakája 

3.1.2. Képességek, célok beazonosítása 

Az Iparkodjunk projekt is azért jött létre, hogy az iskolába beérkező 9. évfolyamos tanulók 

beilleszkedését, esetleges felzárkóztatását segítse tanulás módszertani és önismereti feladatokkal. 

Intézményünkből kimaradó, más iskolába átiratkozó diákok nagy része a 9. évfolyamon következik be. 

Főleg osztályfőnöki órákon valósul meg, beszélgetésekkel, önismereti tesztek kitöltésével. Ebben 

az osztályfőnökökön kívül külső előadó (pl. pszichológus) vesz részt. 

A tanulók számára munkamódjuk megismerésére és fejlesztésére alkalmas lehetőségek a 

szakmai gyakorlatok, valamint a nyári gyakorlatok. Nyári gyakorlat a következő képzésekben részt vevő 

tanulóknak kötelező (2018/2019-es beiskolázás): 

- gépgyártástechnológiai technikus (10. és 11. évf.) 

- kisgyermekgondozó (10. és 11. évf.)  

- környezetvédelmi technikus (10. és 11. évf.) 

- mechatronikai technikus (10. és 11. évf.) 

- műanyagfeldolgozó technikus (10. és 11. évf.) 

- vegyész technikus (11. évfolyam) 
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3.1.3. Tehetséggondozás 

A tanulók tehetségének kibontakoztatása, fejlesztése meghatározza későbbi szakmai életútjukat, 

ezért a pályaorientációnak ez is jelentős területe. 

A szakmai versenyekre történő felkészítés intézményünkben kiemelt feladata mindegyik szakmai 

munkaközösségnek.  

A versenyeken való sikeres szereplés növeli a tanulók szakma iránti elkötelezettségét. Többek 

között a következő versenyekre készítjük tanulóinkat: 

- Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny – vegyész 

- Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny – 

környezetvédő 

- Nemes Tihamér Nemzetközi Informatikai Tanulmányi verseny – informatika 

- Arany Dániel Matematika Verseny 

- Medve Matek 

- Zrínyi Ilona Matematikaverseny 

- NÁBOJ 

- Országos CNC Gépkezelői és Programozó Versenyen 

- Innovációs verseny 

- Charles Babbage Országos AutoCAD és Inventor Versenyen 

- Nemzetközi Informatika Verseny 

- Bakonyi Bitfaragó Bajnokság 

- Magyar szépkiejtési verseny 

- Angol Szépkiejtési Verseny 

- OKTV 

A 12. évfolyamosok számára rendezett ÁSZÉV (Ágazati és Ágazaton Kívüli Szakmai Érettségi 

Vizsgatárgyak) versenyek döntőjében elért jó helyezésért felvételi többletpontot szerezhetnek a tanulók. 

Ez a szakirányban továbbtanulni vágyók számára komoly motiváló tényező. 

A 13. évfolyamosok OSZTV-n (Országos Szakmai Tanulmányi Verseny) elért kiemelkedő 

teljesítménye - az elért eredménytől függően - mentesíti őket a 

szakmai vizsga egészének vagy egy részének teljesítése alól, 

ez szintén jó eredmény elérésére ösztönzi a tanulókat. 
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3.1.4. Felzárkóztatás, korrepetálás, fakultációválasztás 

A gyengébb eredményeket elérő tanulók korrepetálása egyrészt a bukások számának 

csökkentése miatt lényeges elem, illetve segíti a tanulót a választott szakma megszerzésében, a 

lemorzsolódás csökkentésében is. Korrepetálást, konzultációt a közismereti és a szakmai 

munkaközösségek egyaránt tartanak tanulói igény és a munkaközösségen belüli megegyezés szerint. 

Hasonló célt szolgál az intézményünkben működő TANKÖR is. 

A 9. év elején felmérés alapján szűrjük ki a felzárkóztatásra szoruló diákokat matematikából, 

akiknek kell járniuk heti rendszerességgel felzárkóztatásra. Délutáni foglalkozások keretében lehetőség 

nyílik az első évfolyamos tanulóknak tanulás módszertani, önismeret fejlesztési foglalkozások 

részvételére. 

10. évfolyamban kell választaniuk, hogy emelt óraszámú szakmai vagy más tantárgyat fognak-e 

tanulni 11. évfolyamban vagy a lemorzsolódás, lemaradás megelőzése érdekében a felzárkóztatást 

választják. A +1 óra matematika kompetenciafejlesztést és +1 óra magyar kompetencia fejlesztés 

keretében van erre lehetőségük a fakultáció ellenében. 

Több diák elképzelése, hogy a 2020-ban bevezetésre kerülő új felvételi rendszer miatt emelt 

érettségi vizsgáját a szakmai érettségiből kívánja majd letenni.  

3.2. Pálya- és szakmaismeret 

A pályaismeret nem csak az adott szakma tartalmának, követelményrendszerének, a 

végzettséggel betölthető foglalkozásoknak az ismeretét jelenti, hanem ide tartozik a mindennapi 

munkatevékenységek pontos feladatainak, eszközeinek, szépségeinek és nehézségeinek, valamint a 

szakmai tudás elmélyítésének, a továbbtanulási lehetőségek megismerése is. 

Az iskolánkba jelentkező nyolcadik osztályosok és szüleik a nyílt napokon és szakmabemutató 

rendezvényeken a tanított szakmák alapvető tartalmát, lehetséges kimeneteit ismerhetik meg. Ezeket 

a lehetőségeket tartalmazzák az 5.1. mellékletek. 

Az iskolánkban szakmát tanulók számára a pályaismeret elsajátítására számos lehetőség adódik: 

- szakmai gyakorlatok 

- cégeknél eltöltött nyári gyakorlatok 

- üzemlátogatások osztályszinten osztálykiránduláson szakmai beépített program keretében 

vagy szakonként, esetleg évfolyam szinten 

- pályaorientációs nap keretében meghívott céges 

előadások 

- egyetemekről meghívott vendégek előadásai a 

képzésekről 
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Öregdiák találkozó: Ezen a napon mindig más és más, az iskolában jelenleg folyó képzések közül 

egy saját diákunk mutatja be szakmáját, eredményeiket, tevékenységeiket az itt végzett öreg diákoknak. 

Ez kitűnő alkalom a szakma iránti elkötelezettség elmélyítésére. 

A cégekkel való kapcsolattartás ebből adódóan fontos és intenzív eleme az intézmény 

pályaorientációs tevékenységének, megvalósításában a gyakorlati oktatásvezető valamint a szakmai  

tanárok vesznek részt. 

A többek között (5.2. melléklet) az alábbi cégekkel áll intézményünk szakmai kapcsolatban: 

- Bakonykarszt Zrt 

- Pepperl + Fuchs Kft 

- Continental Hungária Kft 

- Bakonykarszt Zrt. 

- Balluff Elektronika Kft. 

- Egis Gyógyszergyár Zrt 

- Lantech Kft 

- Veszkomp Kft 

- Valeo Auto-Electric Magyarország Kf 

A munkaerőpiac és a képzési piac ismerete 

A sikeres életpálya-menedzselés fontos feltétele, hogy az egyén tisztában legyen a 

munkaerőpiac szereplőivel, jellemzőivel, sajátosságaival, valamint a munkaerőpiac éppen aktuális 

helyzetével, a várható változások trendjeivel. A munkaerő-piaci ismeretek kiterjedhetnek a 

munkaerőpiacon való elhelyezkedést segítő alapvető ismeretekkel, az álláskeresési technikák, az 

önéletrajz és a motivációs levél készítésének alapjaival, valamint az interjún való viselkedés 

mikéntjével. 

Ezen ismeretek elsajátítására a következő lehetőségek nyílnak intézményünkben: 

- 10. évfolyamon Pénzügyi és vállalkozási ismeretek tantárgy keretében pénzügyi 

ismereteket, 

- 13. évfolyamon a Foglalkoztatás II tantárgy keretében munkajogi ismereteket, a 

munkaviszony létesítésével kapcsolatos ismereteket és az álláskereséshez szükséges 

hasznos információkat tanulnak tanulóink. 

- Pályaorientációs Napon a Munkaügyi Központból hívott előadó tájékoztatja a tanulókat. 
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4. Pályaorientációs tevékenység várható eredményei 

„Az élethosszig tartó pályaorientáció olyan tevékenységekre utal, amelyek lehetővé teszik az 

állampolgárok számára, hogy felmérjék képességeiket, készségeiket és érdeklődésüket, ésszerű 

oktatási, képzési és foglalkozási döntéseket, hozzanak; egyéni életpályájukat a tanulási, munka- és 

egyéb környezetben úgy irányítsák, hogy ezek a képességek és kompetenciák felismerhetők és/vagy 

használhatók legyenek.”11 

A gazdaság jellemzői és a választható munkák kínálata folyamatosan változik, ezért fontos 

felismerni, hogy a sikeres életpálya azon múlik, hogy az egyén mennyire képes ezekben a 

változásokban eligazodni és ehhez alkalmazkodni. 12 

A munkaerő-piaci ismeretek bővítésére és a pályaorientáció támogatására az állami 

szervezeteken (regionális munkaügyi központok, családsegítők) kívül további lehetőséget kínálnak a 

non-profit szervezetek (ifjúsági irodák, alapítványok) is, melyek megjelenését iskolánkban már 

megemlítettük. Az iskolákban dolgozó pedagógusok, szakemberek, pályaorientációs szakemberek 

továbbá a különböző rendezvények, állásbörzék, online portálok is segítséget nyújtanak. A cél, hogy a 

lemorzsolódás csökkenjen, a diákok az általuk választott szakon végezzenek, tanuljanak tovább az 

egyetemeken vagy dolgozzanak a szakmájukban. 

Iskolánk kitűnő, együttműködő kapcsolatot tart fenn többek között a Pannon Egyetemmel. A 

kölcsönös együttműködést is bizonyítja, hogy az évente megrendezésre kerülő végzősök báljának több 

éve már az egyetem aulája biztosítja a helyszínét. Több egyetem mellett a Pannon Egyetem 

rendszeresen megjelenik rendezvényeinken. (Informatika Verseny, Pályaorientációs rendezvény stb.) 

Végzett diákjaink jelentős része a környékbeli egyetemeken folytatja tanulmányait, többek között:

 Pannon Egyetem 

 SZE 

 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  

 Budapesti Műszaki Egyetem 

 Kaposvári Egyetem 

 Óbudai Egyetem 

 Pécsi Tudományegyetem 

                                                             
11 Jackson,2004. 12. o. 
12 https://palyaorientacio.munka.hu/intezmenyek/info/hasznosinfok/intezmenyeknek/1957  
Letöltés dátuma: 2019. május 1. 

https://palyaorientacio.munka.hu/intezmenyek/info/hasznosinfok/intezmenyeknek/1957
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 SZTE 

 Budapest Corvinus Egyetem 

 ELTE 

 

A fenti diagram az iskolai tanulmányi átlag alakulását mutatja a 2008/2009. tanévtől. Jól 

prezentálja diákjaink fejlődését és a tanulás, továbbtanulás és a szakma iránti elkötelezettségük 

növekedését is mutatja. 

Sokan pedig azoknál a környékbeli cégeknél vállal munkát szakmájában, akiket a nyári 

gyakorlatok során már megismertek. 

 

Intézményünkben a sikeres pályaorientációs tevékenységnek köszönhetően a szakmában 

elhelyezkedő és szakirányban továbbtanuló diákjaink aránya nő. 
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5. Mellékletek 

5.1. melléklet 

A VSZC Ipari Szakgimnáziumban jelenleg működő szakok folyamatábrája 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
A 2018/2019-es tanévben gépgyártás-technológiai technikus szakra beiskolázott tanulók képzési 
lehetőségei. 
  

13. ÉVFOLYAM  
KOMPLEX 

képesítő vizsga 

GYÁRTÓSORI 
GÉPÉSZ  

mellék-szakképesítés 

ÉRETTSÉGI 
magyar nyelv és irodalom, matematika, 

történelem, idegen nyelv 

+ SZAKMAI ÉRETTSÉGI 

9-12. 
ÉVFOLYAM 

FELSŐFOKÚ INTÉZMÉNY 
EGYETEM 

GÉPÉSZTECHNIKUS 

SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSEK 
 Gépipari automatizálási technikus  

 Gépipari mérnökasszisztens  

 Gépszerelő technikus 

 Gépszerkesztő technikus 

 Szerszám- és készülékszerkesztő technikus 
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A 2018/2019-es tanévben kisgyermekgondozó szakra beiskolázott tanulók képzési lehetőségei. 

  

13. ÉVFOLYAM  
KOMPLEX 

képesítő vizsga 

CSALÁDSEGÍTŐ 
ASSZISZTENS 

mellék-szakképesítés 

ÉRETTSÉGI 
magyar nyelv és irodalom, 

matematika, történelem, idegen nyelv 
+ SZAKMAI ÉRETTSÉGI 

9-12. 
ÉVFOLYAM 

FELSŐFOKÚ INTÉZMÉNY 
EGYETEM 

KISGYERMEKGONDOZÓ, 
NEVELŐ 

SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSEK 
 Gyermekotthoni asszisztens 

 Rehabilitációs nevelő, segítő 

 Szociális asszisztens 

 Szociális gondozó és ápoló 

 Szociális szakgondozó 
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A 2018/2019-es tanévben környezetvédelem szakra beiskolázott tanulók képzési lehetőségei. 
  

13. ÉVFOLYAM  
KOMPLEX 

képesítő vizsga 

HULLADÉKFELVÁSÁRLÓ
- ÉS GAZDÁLKODÓ 

mellék-szakképesítés 

ÉRETTSÉGI 
magyar nyelv és irodalom, matematika, 

történelem, idegen nyelv 

+ SZAKMAI ÉRETTSÉGI 

9-12. 
ÉVFOLYAM 

FELSŐFOKÚ INTÉZMÉNY 
EGYETEM 

KÖRNYEZETVÉDELMI 
TECHNIKUS 

SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSEK 
 Hulladékgazdálkodó szaktechnikus 

 Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus 

 Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus 

 Települési környezetvédelmi szaktechnikus 

 Természetvédelmi szaktechnikus 
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A 2018/2019-es tanévben mechatronikai szakra beiskolázott tanulók képzési lehetőségei. 
  

13. ÉVFOLYAM  
KOMPLEX 

képesítő vizsga 

VILLAMOS 
BERENDEZÉS SZERELŐ 

ÉS ÜZEMELTETŐ 
mellék-szakképesítés 

ÉRETTSÉGI 
magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, 

idegen nyelv 

+ SZAKMAI ÉRETTSÉGI 

9-12. 
ÉVFOLYAM 

FELSŐFOKÚ INTÉZMÉNY 
EGYETEM 

MECHATRONIKAI 
TECHNIKUS 

SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSEK 
 Gépgyártástechnológiai technikus 

 Gyártósori gépbeállító 

 Gépi forgácsoló 

 Járműipari fémalkatrész-gyártó 

 Ipari gépész 
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A 2018/2019-es tanévben vegyész szakra beiskolázott tanulók képzési lehetőségei. 
  

13. ÉVFOLYAM  
KOMPLEX 

képesítő vizsga 

GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY
-GYÁRTÓ 

mellék-szakképesítés 

ÉRETTSÉGI 
magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, 

idegen nyelv 

+ SZAKMAI ÉRETTSÉGI 

9-12. 
ÉVFOLYAM 

FELSŐFOKÚ INTÉZMÉNY 
EGYETEM 

VEGYIPARI 
TECHNIKUS 

SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSEK 
 Drog- és toxikológiai technikus 

 Gyógyszeripari laboratóriumi technikus 

 Műszeres analitikus 

 Papíripari technikus 
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A 2018/2019-es tanévben szoftverfejlesztő szakra beiskolázott tanulók képzési lehetőségei. 

  

13. ÉVFOLYAM  
KOMPLEX 

képesítő vizsga 

Irodai informatikus 

mellék-szakképesítés 

ÉRETTSÉGI 
magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, 

idegen nyelv 

+ SZAKMAI ÉRETTSÉGI 

9-12. 
ÉVFOLYAM 

FELSŐFOKÚ INTÉZMÉNY 
EGYETEM 

SZOFTVERFEJLESZTŐ 

SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSEK 
 CAD-CAM informatikus  

 Gazdasági informatikus  

 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető  

 Informatikai rendszerüzemeltető  

 Irodai informatikus  

 IT mentor  

 Műszaki informatikus  
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5.2. melléklet  

A VSZC Ipari Szakgimnáziummal hivatalos, szerződéses kapcsolatban álló cégek listája 

Arany Oroszlán Patika 2000 Bt 

Arany oroszlán patika Veszprém 

Aranyhíd Patika Bt. 

Aranyponty Zrt. 

Arconic-Köfém Kft 

Asklepios Gyógyászati Bt.  

Autoferro Autószerelő- és Lakatosipari Szövetkezet 

Bakony Ipari Kerámia KFT 

Bakonykarszt Zrt. 

Bakonykarszt Zrt. Nagyvázsonyi Üzemvezetőség 

Bakonykarszt zrt., Központi laboratórium  

Balluff Elektronika Kft. 

Bestbyte Plus Veszprém 

Bestbyte Veszprém  

BOCK HUNGÁRIA KFT 

Chemark Termelő és Kereskedő Kft. 

Continental Automotive Hungary Kft. 

Csillag Patikák 

Digitál Szervíz Kft. 

Drum Fémforg Kft. 

Egis Gyógyszergyár Zrt. Körmendi Gyáregység 

ELGOSCAR-2000 Kft 

Fagyöngy "2000" BT 

Ferro-Trió Bt. 

FLEXMONT Szereléstechnikai és Automatizálási Kft 

Gróf Eszterházi Kórház 

Gu-Fém Kft 

Hidroplan Nord Kft. 

Hymato Products Kft 

Infornax Számítástechnikai Szövetkezet 

Inotal Alumíniumfeldolgozó Zrt. 

ISD Kokszoló kft. 

Kamilla Patika Veszprém 

KEDVENC RENDELŐ Kft. 
Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Veszprém 
Megyei Szakaszmérnökség 

Lantech Kft 

Le Belier Magyarország Formaöntöde Zrt. 

Magyar Közút NZrt. Veszprém Megyei Igazgatóság 

Magyar Közút Nzrt. Veszprémi Labor 

Márkó-tech Kft 

Mordor Studio Bt. 

Nitrogénművek Zrt 
Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, 
Környezet- és Földtudományi Intézet 

Őrangyal Gyógyszertár 
PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Vízközmű-
szolgáltató Zrt. 

PATIKA VÁR BT. (Kabay János Gyógyszertár) 
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Pepperl + Fuchs KFT 

Pepperl+Fuchs Fém és Műanyagtechnikai Kft 

Pepperl+Fuchs KFT 

Pernix Pharma KFT 

Plasticor 

Pláza Patika Veszprém 

Poppe+Potthoff Hungária Kft 

Rhodius Magyarország KFT. 

Solidsteel kft. 

Stabilfészek Kft. 

Stamári Malom KFT 

Szervezet pontos neve 

Tátorján Patika Kft. 

Tésidombi Patika Bt. 

T-NC Technika Kft.  

Transmoduls Kft 

Vajda Művek Kft. 

Valeo Auto-Electric Magyarország Kft. 

Veszkomp KFT 

Vesz-Mont'2000 Kft. 

Veszprém Televízió Kft. 

Web 4 Experts Kft. 

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 

Zsirai és Társa Bt. 

 


