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Projekt adatok

Projekt rövid neve:	IT-Shape

Szerződésszám:	2013-1-HU1-LEO05-09615

Projekt:	I-TShape	-	Európai	szinten	versenyképes	

informatikai	képesítés	a	magyar	szakképzésben

Időtartam:	2013.	október	1.	–	2015.	szeptember	30.

A pályázat típusa:	innováció	transzfer	

Program:	Leonardo	da	Vinci,	az	Európai	Unió	

Élethosszig	tartó	tanulás	programjának	szakképzési	

alprogramja

Résztvevő országok:	Magyarország,	Olaszország,	

Írország

A projekt weboldala:	http://it-shape.hu

Kontakt:	Hartyányi	Mária	igazgató,	ITStudy	Hungary	

Számítástechnikai	Oktató-	és	Kutatóközpont	Kft.

E-mail: maria.hartyanyi@itstudy.hu

Európai szinten versenyképes informatikai 
képesítés a magyar szakképzésben

it-shape.hu

A	projekt	az	Európai	Bizottság	támogatásával	jött	létre.
Ez	a	kiadvány	(közlemény)	a	szerző	nézeteit	tükrözi,	az	Európai	Bizottság	
nem	tehető	felelőssé	az	abban	foglaltak	bárminemű	felhasználásért.

Professzionális	IT	tanúsítvány



A EUCIP rendszer tartalmaz egy úgynevezett „Mag” (Core) és további 21 szakma- specifikus képesítést, 

amelyek a különböző munkaterületekhez szükséges szakmai profilokat, kompetencia-halmazt írják le.   

A 21 profiltól független a „EUCIP IT Administrator” minősítés, amely az IKT tevékenységek adminisz-

trációs területeit fedi le.

EUCIP Core képesítés 
A	EUCIP	Core	képesítés	megszerzéséhez	a	jelölteknek	három,	a	EUCIP	Core	Syllabus	3.	0	
dokumentumban	részletesen	leírt	tudásterület	szakmai	követelményeit	kell	teljesíteniük:
A.)	Tervezés	terület	(Plan	Area):	az	információs	rendszerek	alkalmazása	és	menedzselése
B.)	Fejlesztés	terület	(Build	Area):	Az	információs	rendszerek	fejlesztése	és	integrálása
C.)	Üzemeltetés	terület	(Operate	Area):	az	információs	rendszerek	működtetése	és	támogatása

A projekt célja az EUCIP Core képzési program
bevezetése és honosítása a magyar szakképzési rendszerben.

„A	vállalkozásoknak	olyan	informatikai	szakemberekre	van	szüksége,	akik	a	saját	szakterüle-
tük	alapos	ismerete	mellett,	az	üzletvitelhez,	a	szervezetben	való	munkavégzéshez,	projekt-
feladatokhoz,	csapatmunkában	való	részvételhez	szükséges	készségekkel	is	rendelkeznek	.”

I-T Shape projekt célja
Az	 I-TShape	 projekt	 célja	 a	 Számítástudományi	 Társaságok	 Európai	 Tanácsa	 (CEPIS	 -	 Council	 of	
European	 Professional	 Informatics	 Societies)	 által	 kidolgozott	 EUCIP	 Core	 (European	 Certification	
of	 Informatics	 Professionals)	 képzési	 program	 magyarországi	 bevezetése	 és	 honosítása	 a	 hazai	
szakképzési	rendszerben.	
A	program	bevezetésével	olyan	európai	szinten	értékesíthető	informatikai	képesítéssel	gazdagodhat	a	
hazai	szakképzés,	amely	közvetlen	válasz	a	munkaerőpiacon	élesen	mutatkozó	igényre:	
a	 cégeknek	 és	 vállalkozásoknak	 olyan	 informatikai	 szakemberekre	 van	 szüksége,	 akik	 a	 saját	
szakterületük	 alapos	 ismerete	 mellett,	 az	 üzletvitelhez,	 a	 szervezetben	 való	 munkavégzéshez,	
projektfeladatokhoz,	csapatmunkában	való	részvételhez	szükséges	készségekkel	is	rendelkeznek	
(az	angol	nyelvű	szakirodalomban:	T-shaped	professionals).	
A	projekt	hosszú	távú	hatásaként,	az	Európai	Unióban	elismert	informatikai	szakképesítés	megszerzése	
növeli	a	magyar	fiatalok	és	felnőttek	elhelyezkedési	esélyét

EUCIP
A	EUCIP	–	Informatikai	Szakemberek	Európai	Minősítése	–	az	CEPIS	(Council	of	European	Professional	
Informatics	 Societies)	 és	 az	 ECDL	 Alapítvány	 által	 informatikusok	 és	 IT	 alkalmazók	 számára	
kidolgozott	 képesítési	 és	 kompetencia	 fejlesztési	 keretrendszer.	A	CEPIS	 non-profit	 szervezet	 célja	
az	informatika	munkaerő-piaci,	üzleti	és	társadalmi	hatásainak	azonosítása,	az	informatikai	szaktudás	
szabványosításának	elősegítése.	A	CEPIS-ben	32	európai	ország	35	tagszervezet	működik	együtt.

Termékek
•	 A	„EUCIP	Core	IT	Professional”	

lokalizált,	magyar	nyelvű	
tematikája

•	 Magyar	nyelvű	tanári	
segédkönyv	oktatók	számára

•	 EUCIP	portál	–	magyar	nyelvű	
önértékelő	teszttel	

•	 Akkreditált	EUCIP	Core	
képzési	program

Elsődleges célcsoport
A	 szakképzésben	 tanuló	 magyar	 diákok,	 felnőttek,	 akik	
pályamódosításra	 kényszerülnek,	 és	 a	minősítéssel	 nem	
rendelkező	informatikai	szakemberek.
Másodlagos célcsoport
A	szakképzésben,	felnőttképzésben	oktató	tanárok,	a	kis-	
és	középvállalkozók	alkalmazottai.
Célkitűzések
1.	 A	“EUCIP	Core”	szakképesítés	honosítása	

Magyarországon
2.	 A	hazai	“EUCIP	Core”	képzés	tematikájának	

kidolgozása.
3.	 Az	eredmények	tesztelése:	kísérleti	képzés	keretén	

belül	az	első	modul	kipróbálása	50-60	magyar	diák	
bevonásával.

4.	 A	“EUCIP	Core”	képzési	program	akkreditálása	a	
hazai	felnőttképzési	rendszerben..

A 3.0 verzióban a  szakmai profilok már igazodnak 
az európai e-Kompetencia Keretrendszerhez (e-CF-hez).

EUCIP Professzionális szint
Az	 EUCIP	 Professzionális	 Szint	 egy	 adott	 informatikai	 szakma	 gyakorlásához	 szükséges	 speciális	
kompetenciákat	írja	le.	A	professzionális	szint	eléréséhez	szükséges	szakmai	kompetenciákat	a	jelöltek	
képzésben	 illetve	 gyakorlati	 feladatok	 elvégzése	 során	 szerezhetik	meg.	Az	 informatikai	 szaktudást	
igénylő	munkaterületek	kínálata	igen	gazdag;	számos	is	olyan	modell	létezik,		amelyek	az	adott	munkakör	
betöltéséhez	szükséges	kompetencia-készletet	határozza	meg.	A	EUCIP	Professzionális	szint	jelenleg	
21	különböző	szakmai	profilt	tartalmaz.	Az	EUCIP	professzionális	szint	elérésének	előfeltétele	a	EUCIP	
Core	szakmai	követelményeinek	sikeres	teljesítése.	A	3.0	verzióban	a		szakmai	profilok	már	igazodnak	az	
európai	e-Kompetencia	Keretrendszerhez	(e-CF-hez),	ahhoz	a	referencia	keretrendszerhez,	amelynek	
fejlesztésében	részt	vesznek	az	érdekeltek	Európai	e-Skills	(http://eskills.eun.org),	és	CEN	(European	
CommitteeforStandardization	–	Európai	Szabványügyi	Bizottság)	Workshop	szervezetek	részéről.


