
Ma az európai és hazai szakképzés kulcskérdése az, hogy 
hogyan lehet az iskolák és vállalkozások közötti kapcso-
latot erősíteni, a végzett diákokat munkaerőpiacon jól 
értékesíthető szakmai tudással felvértezni. Különösen 
élesen jelentkezik ez a probléma az informatikai szakmák 
területén, hiszen az elmúlt tíz évben a változások ebben a 
szakmában még az átlagosnál is jobban felgyorsultak. Az 
„Új készségek és munkahelyek” program keretében zajló 
kutatás eredményeként körvonalazódott az informatikai 
szakképzéssel szembeni új elvárás: a munkaerőpiac egyre 
inkább olyan szakembereket igényel, akik az informatikai 
szaktudáson kívül úgynevezett „transzverzális” készsé-
gekkel is rendelkeznek. Az „e-üzleti készség” (e-Business 
Skills”) feltételezi, hogy az informatikai szakember számá-
ra nem idegenek a vállalkozás belső gazdasági folyamatai, 
és így képes a vállalkozás üzleti céljaihoz illeszkedő infor-
matikai infrastruktúra megtervezésében és kivitelezésé-
ben hatékonyabb szerepet vállalni.
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A konferencián bemutatjuk a EUCIP Core európai szinten elismert 
informatikai bizonyítványt és megszerzéséhez szükséges feltétele-
ket, a magyar és angol nyelvű vizsgákra való felkészítéshez rendel-
kezésre álló tananyagokat, gyakorló teszteket. A képzés fejlesztője 
az Informatikai Szakmai Társáságok Európai Tanácsa (CEPIS - Coun-
cil of European Professional Informatics Societies) és tulajdojdo-
nosa az ECDL Foundation. A CEPIS non-profit szervezet célja az 
informatika munkaerő-piaci, üzleti és társadalmi hatásainak azono-
sítása, az informatikai szaktudás szabványosításának elősegítése. A 
CEPIS-ben 32 európai ország 35 tagszervezet működik együtt.

Az EUCIP Core az EUCIP (European Certification of Informatics Pro-
fessionals) – az informatikusok európai minősítési rendszerének 
alapképesítése, amely további 21képesítést tartalmaz, a a külön-
böző  munkaterületekhez  szükséges szakmai profilokkal. A EUCIP 
Core az informatikai tevékenységet igénylő munkaterületek közös 
alapja, a vállalkozások IT igényeire összpontosítva. A tanúsítvány 
megszerzéséhez három sikeres modulvizsgára (vizsgatesztre) van 
szükség, választhatóan magyar vagy angol nyelven. 
A magyar nyelvű tematika, gyakorlótesztek, tananyagok, vizsga-
tesztek a kétéves I-TShape Leonardo projekt keretében készültek 
el, három ország (Magyarország, Olaszország, Írország) tíz intéz-
mény (köztük négy hazai szakközépiskola) szakemberei, tanárai 
együttműködésében. A projekt során közel 150, a hazai infor-
matikai szakképzésben részt vevő tanuló tett sikeres modul-
vizsgát, és szerezte meg a modulra, illetve a teljes képzésre 
vonatkozó tanúsítványt. 

A projekt célja, hogy a fejlesztések befejezését követően az infor-
matikai szakképzésben részt vevő magyar diákok – az itthoni kép-
zésben megszerzett,  a vizsgakövetelményektől kismértékben elté-
rő tudásukat kiegészítve – megszerezzék az európai országokban 
elismert bizonyítványt angol vagy magyar nyelven. 
A konferencián a hazai szakképzésben hasznosítható ered-
ményeket, és vizsgatapasztalatokat, a jövőbeni vizsgalehető-
ségeket szeretnénk bemutatni a szakmai közönség számára.

A KONFERENCIA PROGRAMJA

10 10 –10 25  Európában elismert szakmai bizonyítvány 
informatikai szakképzésben tanuló diákok-
nak - célok és eredmények

 Hartyányi Mária projektvezető, iTStudy Hungary Kft.

10 25 –10 45  A jelen és a jövő: az EUCIP-tól az e-CFplus-ig
 Pierfranco Ravotto, Olasz Számítástudományi  

Társaság, AICA

10 45 –11 00  EUCIP Core az olasz szakképzésben – a vizs-
gafelkészítő szaktanárok tapasztalatai

 Adriana Fasulo informatikai szaktanár, Enrico Fermi 
Intézet, Műszaki és Üzleti Szakközépiskola, Firenze, 
Pontadera, Olaszország

11 00 –11 15  Az EUCIP Core bevezetése Magyarországon 
– ajánlások  

 Mary Cleary, Ír Számítástudományi Társaság, ICS

11 15 –11 30  Kávészünet
 EUCIP core – illesztése a hazai okj-hez, tematika, 

oktatási segédanyagok, vizsgatapasztalatok

11 30 –11 50  Tervezés (Plan) modul 
 Gondán Anita gazdasági és marketing tanár,  

Öveges József Szakképző Iskola, Balatonfűzfő

11 50 –12 10  Fejlesztés (Build) modul
 Hegedűs Helén igazgatóhelyettes,  

SZÁMALK-Szalézi Szakközépiskola, Budapest
 Cséfalvay Katalin gyakorlati oktatásvezető,  

SZÁMALK-Szalézi Szakközépiskola, Budapest

12 10 –12 30  Üzemeltetés (Operate) modul
 Menyhárt Erika igazgatóhelyettes, Budapesti  

Műszaki Szakképzési Centrum Neumann János  
Számítástechnikai Szakközépiskolája, Budapest

 Kiss Ágnes informatika tanár, Galamb József  
Mezőgazdasági Szakközépiskola, Makó

12 30 –13 00  Vizsgatapasztalatok összefoglalása –  
Ajánlások az iskolák számára

 dr. Sediviné Balassa Ildikó igazgató,  
SZÁMALK-Szalézi Szakközépiskola, Budapest

 Tóth Lajos Péter igazgatóhelyettes, Öveges József 
Szakképző Iskola, Balatonfűzfő

13 00 –13 30  Kérdések és válaszok
13 30 –14 30  Büfé ebéd, beszélgetés, konferencia zárás

A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött! 
Kérjük, hogy részvételi szándékát legkésőbb 2015. szeptember 26-
ig Mezei Judit kollégánknak a következő címre küldött elektronikus  
levélben jelezze:  judit.mezei@itstudy.hu


