
 
 

A duális képzés  
 

 

 

A munkaerőpiacon jelentkező szakember hiány, valamint, az oktatásban felmerülő 

problémák kiküszöbölése érdekében vezették be németországi minta alapján hazánkba is a 

duális oktatást. 

A duális képzés a szakoktatás és a vállalatok igényének összehangolása, együttműködése 

nyomán kialakult képzésforma. Az elméleti oktatás a szakiskolában, a gyakorlati képzés 

üzemekben, vállalatoknál történik. Az iskolák feladata, hogy az általános műveltséget és a 

szakelméleti ismereteket átadják, míg az üzemi képzés a szakmai képességeket fejleszti. Ez a 

képzésforma a szakoktatás, gazdaság és munkaerőpiac még szorosabb összekapcsolódását 

eredményezi, ugyanis a duális képzésben töltött évek alatt a diák piacképes szakmai tudásra és 

tapasztalatra tesz szert. 

Iskolánkban a 2o18-2o19-es tanévben indult először duális asztalos szakosztály a Szél Mob 

faipari partnercéggel, valamint kertész szakosztály a székelykeresztúri Nagy-Küküllő 

Mezőgazdasági Szövetkezettel partnerségben.   

Mivel az első év tapasztalatai biztatóak voltak, azóta minden tanévben duális oktatásban 

indult az asztalos képzés. Közös célunk, hogy olyan szakembereket képezzünk, akik az iskola 

befejezése után szakmunkásként munkahelyet találjanak s ezáltal is itthon maradásra 

ösztönözzük fiataljainkat.  

 

A duális képzés előnyei: 

 

A duális képzés számos előnyt hordoz magában mind a képzésben részt vevő diákok, mind a 

cégek, vállalatok és az iskola számára. 

 

- A duális képzésben az oktatási intézményekben folytatott elméleti és a vállalatoknál 

zajló gyakorlati képzés párhuzamosan, konkrét sajátos szabályok betartásával   

történik.  

- A diák a képzés alatt a vállalat által nyújtott technológiával ismerkedhet meg. 

- A legjobb szakemberektől tanulhatja meg a szakma alapjait és fortélyait, egy 

dinamikus csapat tagja lehet, ahol nap mint nap új emberekkel és kihívásokkal 

találkozhat. 

- A duális oktatás felelősség vállalásra ösztönöz, ugyanakkor lehetőséget biztosít az 

elméletben megszerzett tudás gyakorlati alkalmazására és bővítésére. 

- A duális képzésben résztvevő diákokat a cég, a szerződésben meghatározott feltételek 

alapján, pénzbeli juttatással támogatja a képzés ideje alatt. 

- A diák a duális képzés elvégzése után a szakdiploma mellett álláshoz is jut, hiszen az 

őt foglalkoztató partnercég, szívesen alkalmazza. 

- A képzésben résztvevő partnercég számára azért előnyös ez a képzésforma, mert a 

saját igényeinek megfelelő szakemberek képzésével biztosítja az igényeinek megfelelő 

humán erőforrást.  



- A duális szakoktatással csökken mindkét fél kockázata, ugyanis az iskolából való 

kilépés és a munkapiacra történő belépés összecsúszik.  

 

 

 
 

 


