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1. OLDAL

Ettől függ, hogy szakmával lesz-e munkája
Kutatási eredmények azt mutatják, hogy a szakképzett pályakezdők elhelyezkedési esélyeit
leginkább az javítja, ha olyan szakmát tanultak, amely megfelel érdeklődési körüknek, és
amivel később is szívesen foglalkoznának. A szakiskolát vagy szakközépiskolát végzettek
elhelyezkedésében ugyancsak fontos tényező a szakmai gyakorlat szerzése, iskolai és céges
keretben, az idegen nyelvtudás és a jó tanulmányi eredmény, derült ki a GVI kutatásából. *
Az érdeklődési körnek megfelelő szakmát tanultak
48 százaléka, míg a nem megfelelő szakmát
végzetteknek csak 33 százaléka dolgozott a
kérdezés időpontjában. Azaz NAGYOBB ARÁNYBAN
sikerült
elhelyezkedniük
azoknak,
akik
érdeklődésüknek és tehetségüknek megfelelőbb
szakmát szereztek.
A gyakorlati képzést külső cégnél elvégzők - a
cégekkel tanulószerződést kötők - is könnyebben
tudnak elhelyezkedni. Azok közül, akik csak az
iskolai tanműhelyben végezték gyakorlati
képzésüket, 41 százalék talált munkát 9 hónap
alatt, ez az arány a külső céghez járók körében 46
százalék, a mindkét helyre járók között pedig 49
százalék. A jó szakiskolai tanulmányi eredménnyel rendelkezők is jobb esélyekkel indulnak
álláskereséskor: a munkába álltak tanulmányi eredményének átlaga 3,68, a többieké pedig csak 3,60 volt.

Nem mindegy a családi háttér és érdeklődés

E

mellett a férfiaknak és a
gépészeti
szakmát
tanultaknak is nagyobb esélyük
van a 9 hónapon belüli
elhelyezkedésre. A gazdasági
válság óta egyre nehezebb
m u n k a e r ő p i a c i helyzet 2009
után azonban minden évben
rontotta
a
pályakezdő
szakképzettek
elhelyezkedési
esélyeit.
A munkanélküliségi kockázat
esetében jelentős a családi háttér
hatása: az alacsony végzettségű és

a munkanélküli apák gyermekei
gyakrabban
válnak
munkanélkülivé. Az érdeklődési
körüknek megfelelő szakmát
végzettek körében alacsonyabb
(23 százalék) a munkanélküliség,
mint azok között, akik nem
szívesen
foglalkoznának
a
jövőben a megelőző évben
szerzett szakmájukkal.
A munkanélküliségi kockázatot a
továbbtanulási ambíciók és az
idegen
nyelv
ismerete
is

csökkentik.
Az
idegen
nyelvtudással bírók 21 százaléka
volt munkanélküli a kérdezés
időpontjában,
míg
a
csak
magyarul tudók között ez az adat
30 százalék volt. Az érettségi
megszerzése is csökkenti a
munkanélküliség esélyét: az
érettségizettek
18
százaléka
számolt be munkanélküliségről, a
csak
szakképzettséggel
rendelkezőknek
viszont
25
százaléka.

Emellett a tanulószerződéses tanulók ritkábban válnak munkanélkülivé: a csak iskolai tanműhelybe járók
között 32 százalékot tett ki a munkanélküliek aránya a kérdezések időpontjában, míg a külső céghez járók
körében 24 százaléknak, a mindkét lehetőséget megragadók között pedig 22 százaléknak nem volt
munkája.
* Ez a cikk teljes terjedelmében az index.hu oldalán olvasható.

BELFÖLDI HÍREK

FORMÁZÁSI UTASÍTÁSOK
1. Készíts munka nevű állományt a szövegszerkesztő saját formátumában.
2. Állíts be bal és jobb oldalon 1,2 cm-es margót, fent és lent pedig 1,5 cm-eset. Az oldalkörül
legyen vékony vonalas oldalszegély, melynek belső margója mind a négy oldalon 0,25 cm
legyen!
3. A szöveg betűtípusa (a címeket kivéve) Nimbus Roman No. 9L, mérete 12pt. A bekezdések alatt
3pt térköz található (kivéve az első címnél). A szemmel látható igazításokat a minta alapján
készítsd el, ahhoz leírás nem található! Ügyelj a bekezdések igazítására is!
4. Készítsd el az élőfejet és az élőlábat! A szöveg mindkettőben félkövér és kiskapitális, az
élőfejben alul dupla vonalas, az élőlábban felül vékony vonalas szegély található. Az élőlábba
az oldalszámot szúrd be!
5. A cím Purisa betűtípusú, 18-as méretű, sötétkék színű, betűszínnel megegyező színű szegéllyel
bekeretezve. A szegély fekete színű árnyékkal rendelkezik, és a háttér világoskék színű. A cím
alatt 12pt térköz van.
6. Az első bekezdés jobb és bal oldalról 1-1 cm-rel be van húzva, vékony vonalas szegéllyel
keretezett, világosszürke hátterű. A „szívesen” szó piros színű. Az első bekezdés végére készíts
lábjegyzetet * jellel, és a megfelelő szöveggel.
7. A második bekezdés elejére szúrd be a diag1.png képet, és az oldalarányokat megtartva állítsd
be a magasságát 6,5 cm-re. A kép legyen a szövegben jobb oldalon, és vékony szegéllyel legyen
körbekeretezve.
8. A kép melletti első bekezdésben a „nagyobb arányban” szövegrész félkövér és kiskapitális, a
„külső cégnél elvégzők” rész körvonalas, a „tanműhelyben” szó alul és felül vékony vonallal
szegélyezett. A „jó szakiskolai tanulmányi eredménnyel” szövegrész 33%-kal emelt, és kék
hátterű.
9. Az alcím Bookman Old Style betűtípusú, 16-os méretű, piros színű, félkövér, csak a szöveg
alatt és felett a betűszínnel megegyező piros színű szaggatott vonallal. Az alcím felett is (és alatt
is) 3pt térközt állíts be!
10. A 3 hasábos bekezdés hasábjai azonos szélességűek, közöttük a térköz 0,3 cm. Az iniciálé 2 sor
magas. A „munkaerőpiaci” szó 2pt-tal ritkított, a „családi háttér” szövegrész háttere fekete,
betűszíne halványzöld. A második hasábban a „munkanélkülivé” szó sötétlila, ugyanolyan színű,
hullámos vonallal aláhúzva. A 3. hasábban a „nyelvtudással” szó felül és alul dupla vonallal
szegélyezett, az „érettségi” szó piros és félkövér, valamint a „szakképzettséggel” szó 10-es
méretű és félkövér.
11. Az utolsó bekezdés másfeles sorközű, alatta és felette vékony vonallal szegélyezve, a
„tanulószerződéses” szó körvonalas, a „külső céghez járók” szövegrész pedig barna hátterű és
sárga betűszínű.

