Mi a duális szakképzés?
A duális szakképzés két részből áll: elméleti oktatásból egy szakképző iskolában (az
idő kb. 1/3 részében) és gyakorlati képzésből (az idő kb. 2/3 részében) az üzemben.
Ennek a képzési formának a keretei között a fiatalok azonnal gyakorlati
munkakörülmények közé kerülhetnek, míg a vállalkozások hozzájuthatnak a saját
igényeikre kiképzett munkaerő utánpótláshoz.

Mi a Hamburg Modell?
A Hamburg Modell egy szakképzési rendszer, amely a Hamburgi Szakképzési Intézet
által Hamburgban (Németország) került kifejlesztésre, ahol 5 éve sikeresen
alkalmazzák.

szakképzés teljes időtartamába. Az oktatási- és tananyag megfelel a duális
szakképzés első éves anyagának.

Mik a „Jövőkép“ projekt céljai?
A „Jövőkép: Egy éves szakképzés“ projekt keretei között megtörténik a Hamburg
Modell transzferálása más országokba, hozzáigazítása az adott országok egyedi
viszonyaihoz, majd a helyi implementációjának megvalósítása.

Milyen esetben jelentkezzenek a fiatalok ebbe a rendszerbe?
Ha,




Ez egy elismert eljárás, amelynek segítségével azok a fiatalok is
be tudnak kapcsolódni a szakképzésbe és egy éven belül át
tudnak lépni a rendes szakképzési rendszerbe, akik eredetileg
nem találtak a maguk számára megfelelő helyet a szakképzés
rendszerén belül.

Miért érdemes részt venniük a fiataloknak?

Könnyebb, személyre szabott belépés a szakképzésbe

A szakma elsajátítása valódi mikrovállalkozói
környezetben
 Kedvezőbb munkaerőpiaci esélyek

Mit tartalmaz a szakképzés és milyen feltételek
között kerül lebonyolításra?
A képzés néhány hétig tartó elméleti oktatási időszakkal veszi
kezdetét, amely iskolai körülmények között történik. Ezt
követően a résztvevők különböző iskolai és termelő üzemben
zajló képzési folyamatokban vesznek részt. A fiatalok intenzív szakmaorintációs
tanácsadásban részesülnek, vállalatokat és különböző szakmákat ismernek meg
annak érdekében, hogy a számukra leginkább megfelelő szakmát tudják kiválasztani.
Ezzel párhuzamosan hozzájutnak a választott szakmájuknak megfelelő vállalati
képzési helyhez.
A Hamburg Modell által biztosított „belépő időszak“ a szakképzés világába maximum
egy évig tart, ezt követően a fiatalok a választott szakmájukban folytatják
tanulmányaikat a rendes szakképzés keretei között. Ez az első év beszámítható a

sikeresen befejezték általános iskolai tanulmányaikat
nehezen találnak maguknak helyet a szakképzésben

Miért érdemes résztvenniük a vállalkozóknak?




Hosszabb idő áll a vállalatok rendelkezésére, hogy alaposan
megismerjék a fiatalokat
Ezzel párhuzamosan be tudják őket integrálni saját vállalati
termelő tevékenységükbe
Saját cégükre szabott, tökéletes munkarő utánpótlást tudnak
biztosítani a maguk számára.

HASZNÁLJÁK KI AZ ESÉLYT!

A „Hamburg Modell“ projekt magyarországi partnere és a
képzés lebonyolítója a KONTIKI-SZAKKÉPZŐ ZRT.

A „Hamburg Modell“ duális képzési program 2014.
szeptemberben kezdődik. Folyamatosan várjuk a
jelentkezőket, főleg építőipari szakokra.

Ha többet szeretne megtudni a programról, vagy részt
szeretne venni a programban, várjuk jelentkezését!
hamburgmodell@tanext.hu
hamburgmodell@kontikizrt.hu

KONTIKI ZRT.
TANEXT Akadémia
1107. Budapest
Üllői út 132.
www.kontikizrt.hu
www.tanext.hu

BELÉPŐ A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSBE –
az új esély fiatalok és vállalkozások számára

