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A szakképzési centrum céljai és feladatai
EU-s szakképzési prioritások:
1. A munkaerő jobb foglalkoztathatósága

2. A képzési kínálat és a munkaerő-piaci kereslet közötti nagyobb összhang
3. A szakképzéshez való jobb hozzáférés biztosítása

(Rigai Szakképzési Nyilatkozat – 2015. június 22)

Ágazati prioritások:
1. Az Ipar 4.0 kihívásaira hatékonyan reagáló képzési rendszer
2. Keresletvezérelt duális modell erősítése
3. Vonzó szakmai karriert nyújtó szakmai képzés
4. Rugalmas tanulási lehetőségek kínálata felnőtteknek
5. Professzionálisan működő intézményrendszer – Szakképzés 4.0

Soproni Szakképzési Centrum célja:
• A munkaerő-piaci igényeknek megfelelő képzési kínálatot kell
biztosítani.
A centrum célja, hogy az iskolai rendszerű szakképzés, ezen belül a
nappali rendszerű iskolai oktatás, felnőttoktatás és a felnőttképzés
területén is minden munkaerő-piaci igényre megoldást tudjunk adni.
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A szakképzési centrum szabályozási
környezte I.
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Gy-M-S Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési
Hivatal

Soproni Kereskedelmi és Iparkamara

Soproni Tankerületi Központ

So pr o ni Sza k k ép zés i Ce nt r um

Duális képzési partnerek

Végzetteket foglalkoztató gazdálkodó
szervezetek

Berg

Fáy

Handler

Vendéglátó

Porpáczy

Vas-Villa
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A szakképzési centrum szabályozási
környezte II.

Fenntartói feladatok:
• Innovációs és Technológiai Minisztérium
• Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

Soproni Szakképzési Centrum – OM: 203051 – köznevelési
intézmény:
• Centrum és a tagintézmények SZMSZ-eiben meghatározott
feladatmegosztás alapján: stratégiai feladatok – közös alapcélrendszer,
gazdasági-pénzügyi irányítás, kapacitásokkal való gazdálkodás,
képzési szerkezet meghatározása – összehangolása, fejlesztések
koordinálása, ezekhez kapcsolódó kapcsolati és képviseleti rendszer

Soproni Szakképzési Centrum tagintézményei:
• Pedagógiai – szakmai önállóság, lebontott költségvetés alapján felelős
gazdálkodás tervezése és végrehajtása
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A szakképzési centrum fő tevékenységei
Soproni Szakképzési Centrum fő tevékenységei:
• Iskolai rendszerű szakképzés
• Nappali rendszerű iskolai szakképzés – 13 ágazatban, 31 szakképesítés
• Híd képzés – 2 ágazatban, 3 szakképesítés
• Felnőttoktatás – 14 ágazatban, 27 szakképesítés, általános iskola 5-8. évf., érettségire
felkészítő képzés

• Felnőttképzés – munkaerőpiaci képzések, rövid idejű képzések, informatikai
és nyelvi kompetencia fejlesztés
• Kollégiumi ellátás (Sopron, Fertőd)
• „Fertőszéplaki Tájházak” – skanzen működtetése, kapcsolódva a turisztikai
szakképzéshez
• Szabad kapacitás kihasználás – szolgáltatás:
• Szállásértékesítés (kollégiumok)
• Tanműhelyi szolgáltatás:
• építőipari
• faipari
• gépjárműjavítás, hatósági vizsgáztatás
• vendéglátás
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Soproni Szakképzési Centrum
tanulólétszám
2015/16. tanév
2016/17. tanév
2017/18. tanév
2018/19. tanév
Szakisk Gimn Szakköz Híd Össz Szakköz Gimn Szgimn Híd Össz Szakköz Gimn Szgimn Híd Össz Ált.isk Szakköz Gimn Szgimn Híd Össz
Nappali
685
57
1786 20 2548
671
29 1847 21 2568
668
0 1797 34 2499
0
648
0 1702 40 2390
Felnöttoktatás
99 150
148
397
471 101
326
898
454
43
466
963
12
514
14
471 0 1011
Összesen
784 207
1934 20 2945
1142 130 2173 21 3466
1122
43 2263 34 3462
12
1162
14 2173 40 3401
Kollégium
207
204
211
220
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A szakképzési centrum tagintézményei
Soproni SzC Berg Gusztáv Szakközépiskolája

Kapuvár
164 tanuló,
iskola,
tanműhely, tankonyha
felnőttoktatás

• faipar,
• építőipar,
• vendéglátóipar,
• élelmiszeripar
• gépészet
• Híd képzés
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A szakképzési centrum tagintézményei
Soproni SzC Fáy András Két tanítási Nyelvű
Gazdasági Szakgimnáziuma

Sopron
472 tanuló,
iskola,
taniroda,
felnőttoktatás,
felnőttképzés

• közgazdaság,
• kereskedelem,
• logisztika,
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A szakképzési centrum tagintézményei
Soproni SzC Handler Nándor Szakképző Iskolája

Sopron
929 tanuló,

iskola, tanműhely,
Bv-képzés (börtön), kórház
felnőttoktatás,

• faipar,
• építőipar,

• informatika,
• képzőművészet,
• szépészet,

• ruhaipar,
• egészségügy
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A szakképzési centrum tagintézményei
Soproni SzC Idegenforgalmi, Kereskedelmi,
Vendéglátó Szakképző Iskolája és Kollégiuma

Sopron

537 tanuló,
iskola, Bv-képzés
kollégium 152 fő,

tankonyha, tanétterem
felnőttoktatás

• vendéglátóipar,
• kereskedelem

• híd képzés
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A szakképzési centrum tagintézményei
Soproni SZC Porpáczy Aladár Szakképző Iskolája,
Kollégiuma és Általános Művelődési Központja

Fertőd, Fertőszéplak, Sarród
386 tanuló,
iskola,
kollégium 68 fő,
Tájházak,
felnőttoktatás

• közgazdaság,
• turisztika,
• mezőgazdaság
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A szakképzési centrum tagintézményei
Soproni SzC Vas- és Villamosipari Szakképző
Iskolája és Gimnáziuma

Sopron
913 tanuló,
iskola,
Tanműhely, Bv-képzés
felnőttoktatás, felnőttképzés

• épületgépészet,
• gépészet,
• informatika,
• közlekedésgépész
• sport
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Jövőkép (I.)

„Célunk, hogy a régió munkaerő-piaci igényeit kielégítő széles szakmai
alapozású, gyakorlat-centrikus, a vállalkozói szemlélet alapjain nyugvó
szakképzés keretében szerezzék meg tanulóink a társadalom által elvárt,
differenciált szakmai végzettségeket, s készüljenek fel a munkaerőpiaci
mobilitásra. A duális szakképzés teljes körű megvalósítása érdekében
szoros együttműködést alakítunk ki minden érintett gazdasági szereplővel,
szakképzési irányító szervezettel.
A képzési struktúra bővítésének fontos eleme a felnőttoktatás. Keretein
belül lehetőséget biztosítunk a munkaerő-piaci igényekhez igazodó
ingyenes szakképesítések megszerzésére, szakmai átképzésekre.
A jövőben integrálni kívánjuk a felnőttképzési formákat a Soproni
Szakképzési Centrum képzési struktúrájába: a továbbképzések, átképzések,
további szakmai képzettségek megszerzésének feltételrendszerével.
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Jövőkép (II.)

El kívánjuk érni, hogy az oktatás folyamatában szerezzenek munkába állást
segítő, problémakezelő ismereteket, szóbeli, írásbeli, informatikai,
kommunikációs készségük fejlődjön, segítve a további ismeretszerzést, a
társadalmi kapcsolatok alakítását, munkaerőpiaci kompetenciák
fejlesztését. Képesek legyenek az önálló eligazodásra, rendelkezzenek jogi,
pénzügyi, munkaügyi ismeretekkel.
A Soproni Szakképzési Centrum a partnerkapcsolatok erősítésével, a
technikai háttér jobb kihasználásával, a szülők intenzívebb bevonásával
eredményesebbé kívánjuk tenni oktató-nevelő munkánkat. Célunk a
Soproni Szakképzési Centrum tagiskolái és a gazdasági régióban lévő
vállalkozások között meglévő kapcsolatok fejlesztése. A pályázatokon
történő eredményesebb részvétellel a Soproni Szakképzési Centrum
hatékonyságának növelése.”
(forrás: Soproni Szakképzési Centrum Pedagógiai programja)
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A szakképzési centrum környezete I.

• A szakképzési centrum Sopron és vonzáskörzetének jól
körülhatárolható gazdasági térségének (soproni és kapuvári járások)
szakképzési feladatait látja el, Sopron megyei jogú város központtal
• A térség lakosságszáma dinamikusan növekszik, amely oka elsősorban
az osztrák munkavállalási lehetőség, de ez komoly hatással van a térség
gazdaságára és munkaerőpiaci helyzetére is (belső munkaerőhiány, magas
vásárlóerő, vállalkozói tőkeerősödés)
– A tanulólétszám növekedése várható a következő években (jelentős
létszám emelkedés, bölcsődei, óvodai, alsó tagozatos korcsoportokban
már tapasztalható)
• A térség Győr-Moson-Sopron Megye részeként gazdaságilag fejlett régió,
a GDP az országos átlag 135,8%-a (forrás:KSH)
• Sopron és térségében a gépipar mellett meghatározó gazdasági ágazat
még a szolgáltatás, a turizmus, a kereskedelem, a logisztika és a
vendéglátás
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A szakképzési centrum környezete II.
•

•
•
•

A térségben a domináns szerepet a KKV-k adják, a szakképzésben fontos
szerepet játszó nagyvállalatok: AUTOLIV Kf., IKEA Industry Magyarország Kft.,
VELUX Magyarország Kft., GYSEV Zrt. Sopron, ROTO Elzett Certa Kft., EURO
Elzett Kft.
Tanulószerződés a szakközépiskolai tanulók körében köze 100%-os,
szakgimnáziumban szakképesítésenként különböző 0- 100% közötti, átlagosan 60 %
A foglalkoztatási ráta a megyében 72,4 % (országos: 69,5%) (2018. III.név) (forrás:KSH)
Munkanélküliség országosan 2018. október 3,7% (forrás:KSH), Győr-Moson-Sopron
Megyében 1,3%, Sopron vonzáskörzetében gyakorlatilag 0%, (osztrák szürke
gazdaság) a közfoglalkoztatottak száma Sopronban 0, Kapuváron 10 fő. (forrás: http://gyormoson-sopron.munka.hu ),

•

Az álláskeresők 26%-a legfeljebb az általános iskola 8 osztályával, 32%-a
szakiskolai, szakmunkás bizonyítvánnyal, 31%-a középiskolai érettségivel, illetve
technikusi végzettséggel, 11%-a diplomával rendelkezett. Látható, hogy sokan
végzettség, képzettség birtokában keresnek állást, ezért felértékelődik a
pályaorientáció szerepe és a felnőttoktatás lehetősége a szakmaváltásra.
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Pályaorientációs portfólió
az általános iskolák számára
• Pályaválasztási napok megszervezése
• Üzemlátogatások megszervezése
• Tanműhelylátogatások
• Projektnapok szervezése
• Osztályfőnöki órák, szülői értekezletek megtartása

• Képességvizsgálat
• Versenyek
• Rendezvények, programok, projektek
• Gazdálkodó szervetek bevonása – életpálya bemutatás
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Szakmák éjszakája, Építsd a jövőt, Mi a pálya ?

18

Pályaválasztási kiállítások
Győr, Sopron
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Szakmák délelőttje, iskolai nyílt napok, általános
iskolai pályaválasztási napok, szülői értekezletek
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Regionális pályaválasztási fórumok
Fertőhomok, Kapuvár, Sopronhorpács
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Pályaorientációs portfólió
„Szaki” - projekt
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Eredmények

• Lemorzsolódás 10 % alatti
• OKM mérések, országos átlag feletti eredmények
• Szakmasztár fesztivál elmúlt három év kiemelkedő
eredményei: fodrász, szobafestő, mechatronikus,
központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő, ipari
gépész, kőműves dobogós helyezések
• EuroSkills válogató: grafikus 2. helyezés
• OSZTV: faipar, gépészeti, közgazdasági, mechatronika,
képzőművészeti országos döntő, dobogós helyezések
• OSZKTV országos 3. helyezés
• Gundel és Schnitta országos vendéglátós 1. és 2.
helyezések
23

Köszönöm megtisztelő
figyelmüket!

Králik Tibor főigazgató
www.soproniszc.hu,

kralikt@soproniszc.hu,

info@soproniszc.hu
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