
Tárgy: Tájékoztatás az ulmi Ipari és Kereskedelmi Kamara által nyújtott szakképzési lehetőségről 
 
         Pécs, 2017. február 06. 
 
Kedves Intézményvezető! 
 
2015-ben a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának megbízásából elindítottunk egy 
olyan programot, amely olyan végzett és a végzős diákoknak nyújt duális szakképzési lehetőséget 
Baden-Württembergben, akik nem szeretnének, vagy középiskolai teljesítményük miatt nem tudnak 
a felsőoktatásban tanulni. Olyan diákokra is gondolunk, akik megszakították egyetemi 
tanulmányaikat és most lehetőségek után kutatnak. A képzés feltétele jó szintű német nyelvtudás 
(legalább B2). 
 
Ebben az évben is folytatjuk ezt a projektet. 
  
Első lépésként 2017. február 20-án  17:00 órakor Baján a Magyarországi Németek Művelődési 
Központjában (6500 Baja, Duna u. 33.) – melyre a Bajáról és annak környékéről,  
február 21-én  17:00 órakor a Pécs és környékéről várjuk az érdeklődőket és szüleiket a Koch Valéria 
Iskolaközpont kollégiumának aulájába (7624 Pécs, Mikes Kelemen u. 13.) egy német nyelvű 
tájékozató előadásra. Az előadó mellett várhatóan egy a képzésben már résztvevő fiatal is beszámol 
tapasztalatairól.  
 
A tájékoztató előadás utáni időszakban a jelentkezők online alkalmassági tesztet töltenek ki, melynek 
célja, hogy a jelöltek a teszt kiértékelése után ötletet esetleg megerősítést kapjanak arról, mely 
szakma áll hozzájuk a legközelebb. Ezt követően előre egyeztetett időpontban személyes 
beszélgetésre kerül sor az ulmi képzés vezetőjével, aki már az online teszt eredményeinek figyelembe 
vételével konkrét szakmát, szakmacsoportot ajánl. Ebben a formában közel 130 szakmából lehet 
választani az érdeklődésnek, a képességeknek és a németországi lehetőségeknek (kereslet-kínálat, 
potenciális cégek) megfelelően. 
Az áprilisi jelentkezés után – várhatóan június közepétől, a szóbeli érettségi vizsgák után - 6 hetes 
„Gyakorlat”-ra kerül sor Németországban. 
 
A duális szakképzés 2017. szeptember 1-ével indul és a választott szakmától függően 1,5-3 évig tart. 
Az ulmi szakképzés egyik hetében 1, a másikban 2 napot tanulnak a tanulók iskolai formában, a többi 
napot a gyakorlat helyszínén töltik. Természetesen a szakmai képzés mellett pénzt is keresnek a 
tanulók.  
Az egyéb lehetőségekről, a költségekről és a jogi szabályozásról a fent említett időpontban és 
helyszínen tájékozatjuk az érdeklődőket. 
A tájékoztató előadáson az utolsó előtti évfolyam diákjai és szüleik is részt vehetnek és 
tájékozódhatnak a lehetőségekről és így tervezni tudják jövőjüket. 
 
Kérem, hogy iskolájában minél tágabb körben ismertesse meg a diákokkal és a szüleikkel ezt a 
lehetőséget és jelezzék részvételi szándékukat 2017. február 17-ig a info@udpi.hu email címen. 
(Kérem, jelezzék azt is, ha nem kívánnak részt venni a tájékoztatón.) 
Ha további kérdése lenne, kérem, keressen: Weigert József 72/514-070, 06-30/324-5891 
 
Örülnénk, ha az Önök diákjait, szüleiket és a kollégákat is üdvözölhetnénk a tájékoztató előadáson. 
 
Üdvözlettel: 
 
 
Englenderné Hock Ibolya s.k.     Weigert József s.k. 
igazgató, Koch Valéria Iskolaközpont    intézményegység vezető 
MNOÖ oktatási tanácsnok     Koch Valéria Iskolaközpont 
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