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Szakképzési Hídprogram
A Szakképzési Hídprogramban a szakképző intézmények a lemorzsolódott vagy lassabban haladó,
de tanköteles korú vagy a 23. életévüket be nem töltött általános iskolai végzettség nélküli fiatalokat képeznek. Elsődleges cél a későbbi foglalkoztathatóság érdekében a résztvevőknek a
középfokú nevelés-oktatásba, szakképzésbe való bekapcsolódásához szükséges ismeretek és
végzettség biztosítása, valamint a munkába állást segítő rész- szakképesítéshez juttatása.
Az a tanuló, aki annak a tanévnek a végéig, amelyben betölti a tizenötödik életévét, és legfeljebb
hat általános iskolai évfolyamot végzett el sikeresen, további tanulmányait a Szakképzési
Hídprogramban folytatja. E határidő egy évvel meghosszabbodik abban az esetben, ha a tanuló az
általános iskola első évfolyamán a tanulmányait a hetedik életévében kezdte meg, az első
évfolyamot megismételte, továbbá ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudta teljesíteni,
mert tartós gyógykezelés alatt állt vagy a tanulmányait külföldön folytatta.
A Szakképzési Hídprogram két évfolyamos képzési idejű és záróvizsgával, valamint
részszakképesítés megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgával zárul.
A Szakképzési Hídprogramot a tanuló nem ismételheti meg.
Tervezett szakképzési hídprogramok:
21 543 01 Asztalosipari szerelő
Az asztalosipari szerelő bútorok, nyílászárók, lépcsők, előszobafalak, falburkolatok, válaszfalak,
térelválasztók, mennyezetek, álfödémek és egyéb bútor-és épületasztalos szerkezetek, nyílászáró
szerkezetek, tolóajtók, harmonika ajtók helyszíni szerelését, javítását, beépítését, cseréjét végzi.
Az asztalosipari szerelő részszakképesítéssel rendelkező fiatalok képesek lesznek:
- betartani a munkavédelmi előírásokat
- gépeket, szerszámokat ellenőrizni, beállítani
- faipari alapszerkezeteket készíteni
- szerelési dokumentációt értelmezni
- előszerelési műveleteket végezni
- asztalosipari alapszerkezeteket szerelni
- épületasztalos szerkezeteket szerelni, nyílászárókat beépíteni
- összeállítani a terméket a technológiai sorrend, illetve a szerelési utasítás szerint
- helyszíni szerelést végezni.

21 542 02 Textiltermék-összeállító
A textiltermék-összeállító feladata műszaki dokumentáció alapján, kiszabott ruházati termékek
alkatrészeinek összeállítása és befejező műveleteinek elvégzése.
A textiltermék-összeállító részszakképesítéssel rendelkező fiatalok képesek lesznek:
- műszaki dokumentációt és rajzi ábrákat értelmezni
- kereskedelmi szabásmintákat kiválasztani és módosítani a megrendelők és ruhagyártók
specifikációi és igényei szerint
- méreteket és mérettáblázatokat értelmezni
- alapszabásmintát készíteni
- alapszabásmintát modellezni
- szabást és szabászati előkészítő műveleteket végezni
- textiltermék ragasztási műveleteket végezni
- vasalóberendezéseket üzemeltetni
- ruhaipari gépeket üzemeltetni
- kiszabott alkatrészeket a technológiai utasításnak megfelelően összeállítani
- befejező munkálatokat elvégezni

