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Új szakmacsoportot indítanak 
2011. szeptemberétől a Kós 
Károly Szakképző Iskolában. 
Weszprémy Barna Gábor igaz-
gatóval az oktatási intézmény 
jelenlegi helyzetéről, a képzés-
bővítés részleteiről beszélget-
tünk.

– Mekkora tanulói létszámmal 
mûködik jelenleg az iskola?

– 524 fővel.
– Ez pozitív, vagy negatív 

elmozdulást jelent az elmúlt 
évekhez képest?

– Még mielőtt idejöttem, 
be akarták zárni az iskolát. 
A megbízott igazgató a tantes-
tületre támaszkodva megmen-
tette az intézményt. Akkor volt 
egy látványos visszaesés, de ezt 
sikerült korrigálni. Attól kezdve 
emelkedik a létszám, és ez a ten-
dencia úgy tûnik, folytatódik. 
Az iskolának a maximált hall-
gatói létszáma – amire az enge-
délyünk van – 777 fő. Annyit 
biztos, hogy nem fogunk elérni, 
de nem is akarok, mert nem 
tudjuk elhelyezni őket, nincs 
annyi hely.

– Mi lehetett az iskola háttér-
be szorulásának oka?

– A korábbi idők meglehető-
sen elhibázott oktatáspolitikájá-
nak megfelelően mindenkit az 
érettségi felé tereltek, a szak-
munkásképzés háttérbe szorult. 
Ennek az lett az eredménye, 

hogy egyrészt a munka becsüle-
te tûnt el, másrészt, ha szükség 
volt valamilyen szakemberre, 
hónapokig lehetett keresgélni, 
amíg találtunk egy olyat, aki 
meg is tudja oldani a problémát. 
Az új kormányzat megpróbál 
ezen változtatni – az más kér-
dés, hogy ez az út a jó, vagy 
sem. Még ők sincsenek kész a 
koncepcióval, csak egy terv van, 
hogy a szakképzést vissza kéne 
állítani a régi rangjára, de hogy 
ezt hogyan valósítják meg, az 
még nem teljesen átlátható.

– Eddig milyen képzések közül 
választhattak a diákok?

– Autószerelő, villanyszerelő, 
karosszérialakatos, festő, élel-
miszer- és vegyi áru eladó, illet-
ve lányosabb szakmaként még 
női ruhakészítők is voltak. De 
itt is különbséget kell tenni: van 
az érettségire épülő képzés, és 
a 10., vagy 8. osztályos beme-
nettel mûködő szakképesítések 
megszerzése. Az autószerelő 
például érettségihez kötött.

– Kapnak valamiféle visszajel-
zést az itt végzett tanulók továb-
bi pályafutásáról?

– A nyomonkövetés nem 
megoldott. Az NSZFI (Nemzeti 
Szakképzési és Felnőttképzési 
Intézet) mostanság – egy-két 
héttel ezelőtt – fejezte be a 
Pályakövetési Rendszer nevû 
program tesztelését, ami erről 

szól. Tehát ez is folyamatban 
van, vagy megoldottnak néz 
ki. Még most nem mûködik, 
de már megindult efelé is egy 
lépés, hogy nyomon lehessen 
követni az innen kikerülők 
pályafutását.

– Hogyan jött az új szakma-
csoport indításának ötlete?

– Az iskola kínálatát frissíteni 
kell. Olyan szakmával kell fris-
síteni, ami eladható. Megnéztük 
Érd gazdasági terveit, koncepci-
óját. Ebből kiderült, hogy egye-
bek mellett idegenforgalommal 
akarnak foglalkozni. Ahhoz 
pedig ezek a szakmák illesz-
kednek.

– Konkrétan mely szakmák 
sorolhatók ebbe a kategóriába?

– Szakács, cukrász és felszol-
gáló.

– Miből gondolták, hogy az 
érdi tanulók igény tartanak ven-
déglátóipari képzésekre?

– Én Csepelről jöttem. Ott két 
ilyen iskola van a kerületben. 
Láttam, hogy a vonzáskörzet-
ből milyen rengeteg gyerek 
van azokban az iskolákban. Az 
lenne a cél, hogy Érden tartsuk 
meg őket.

– Mi szükséges egy új szakma-
csoport indításához?

– Kell megfelelő szakember-
gárda, akik ezeket a szakmá-
kat oktatni fogják. Ez durván 
két embert jelentene, de az 
sem biztos, hogy a kezdetektől 
főállásban tudnánk alkalmazni 
őket, mert azért azt látni kell, 
hogy a szakképzés mai rendsze-
re szerint van a 9., 10. osztály, 
amikor a gyerekek gyakorlati-
lag nem tanulnak még szakmai 
ismereteket, utána lehet szak-

képző évfolyamba beiratkozni… 
Nagyon nehéz megmondani, 
hogy szeptembertől a kollégá-
nak meglesz-e a megfelelő óra-
száma vagy sem. Ha meglesz, 
akkor szükség van főállásúra, 
ha nem, akkor csak óraadóra, de 
vannak olyan kollégák, akikkel 
már ezt egyeztettük, vállalják 
és csinálni fogják akár ebben 
a formában, akár a másikban. 
Vannak más feltételei is: a tan-
konyha, amit most építünk. Az 
iskolában van egy közétkezte-
tésre berendezkedett konyha, 
meg hozzá egy ebédlő, ami-
ből leválasztottunk egy hatszor 
hetes alapterületû részt, amiből 
tankonyhát fogunk kialakítani, 
illetve folyamatban is van már 
a létrehozás. Ott tartunk, hogy 
a berendezések beszerzését 
készítjük elő. Keressük a meg-
felelő árú és minőségû terméke-
ket hozzá.

– Mi a minimum létszám, ami 
alatt nem indul el a képzés?

– Ha a szakképzésről – tehát 
a 11. évfolyamról – beszélünk, 
akkor ha már tíz fő összejön, 
azzal el lehet indulni. A törvény 
meghatározza, hogy a gyakorla-
ti képzést 12 főnél nagyobb cso-
porttal nem lehet megtartani, 
nem lehet egyszerre több gye-
reket foglalkoztatni tankonyhá-
ban. Ha egy ilyen csapat össze-
jön, akkor az már mûködhet. 

– Ön szerint vendéglátó vég-
zettséggel lesz lehetőségük elhe-
lyezkedni a fiataloknak?

– Én úgy gondolom, hogy 
igen. A város vezetése szeretne 
ebben is fejleszteni.

A Kós Károly Szakképző 
Iskola egyébként szakmacso-

A Kós Károly Szakképzõ Iskolában 

Új szakmacsoport indul
Szakács,  cukrász,  pincér  –  2011.  szeptemberétõl  új 
képzésekre  jelentkezhetnek  a  10.  osztályt  végzett 
tanulók  a  Kós  Károly  Szakképzõ  Iskolában.  Az  érdi 
diákok a jövõ tanévtõl helyben sajátíthatják el a ven-
déglátó szakma csínját-bínját.

portjai mellett 2010. január 15. 
óta folyamatosan induló tanfo-
lyamokat is hirdet. Az érdek-
lődők választhatnak az 50 órás 
gépírás, illetve a 40 órás varró és 
számítógép-használó képzések 
közül.

Információ és jelentkezés az 
alábbi elérhetőségeken:

2030 Érd, Ercsi út 8.
06 23 365 531
06 23 365 501
kos.erd@hawk.hu

 Kovács Renáta

Itt lesz az iskola tankonyhája

A 
sz

er
zô

 fe
lv

ét
el

e

mozaik

Olvasóink írják
Ötvenegy évesek

Mármint ötvenegy 
éves házasok. Az 
évforduló alkalmá-
ból fiuk, menyük és 
unokájuk köszön-
tötte – sok bol-
dogságot, további 
hosszú, örömökkel 
teli életet kívánva 
– Magony Jánost 
és feleségét, szü-
letett Pajor Ilonát. 
A  k ö s z ö n t ő k h ö z 
magunk is csatlako-
zunk, további, sze-
rető családjuk köré-
ben eltöltött boldog 
éveket kívánva az 
immár ötvenegy éve 
házas házaspárnak.


