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a szerkesztő oldala •

Hátrányos helyzetűek
és a tehetség nagykövetei
Annak idején, amikor a mentálhigiénés képzésemet végeztem, elgondolkodtató volt a „normális” fogalmának meghatározása, persze pszichológiai, illetve pszichopatológiai alapon. Akkor a legmeghökkentőbb az volt nekem, hogy
normális az, amiből a legtöbb van. Amolyan
Gauss-görbe elv alapján. No igen, ha egy társadalom neurotizálódik, az csak a folyamat elején
szembeötlő. Ha a társadalom jelentős része neurotikussá vált, akkor már nem is tűnik olyan
különösnek, odafigyelésre érdemesnek a dolog
(valljuk be, a XXI. század elején itt tartunk).
Így van ez a hátrányos helyzettel is. Először
csak csodálkoztunk a megjelenésén, azután jöttek a sztorik, kinek van húzósabb élménye hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatban. Mára
ott tartunk, hogy vannak térségek, ahol szinte egyszerűen ez a „normális”. Ezzel együtt is
a képzési rendszer szereplői között sokan küzdenek azért, hogy a hátrányos helyzet ne legyen
„normális” vagy éppen kirekesztést eredményező valóság.
Jelen lapszámunkat annak szenteljük, hogy
bemutassuk, lehetséges a hátrányos helyzetűekkel, s a témához kapcsolódva a sajátos nevelési igényű gyerekekkel valós eredményeket elérni. Az elméleti háttér és a gyakorlati példák jelzik, ez sok esetben egyszerű odafigyelés kérdése, nem kell mindig bonyolult eszköztárra gondolni a probléma kezelésénél. Az is tanulságos,
hogy igazából egy sor eszköz, résztvevő-orientált pedagógiai módszer áll rendelkezésre. Így
teljes egészében nem igaz az a védekezés, hogy
nem tudhatjuk, mit lehet kezdeni a helyzettel.
Sok esetben tudjuk. Csak tesszük-e?
A valóság szeretetéhez természetesen hozzátartozik, hogy vannak olyan helyzetek, terhek,
problémák, amelyek megoldása valóban lehetetlennek látszik, amely esetekben az adott tanuló, képzésben résztvevő együttműködése nem

nyerhető meg, s így valós eredmény sem érhető
el vele. De nem szabad, hogy ez legyen az alapállás.
Gyarmathy Éva cikke – a témához kapcsolódva – hangsúlyozza, hogy az egyéni előrehaladás
kialakításában, biztosításában a képzésben résztvevő fontos információforrás. Szemléleti váltást is
tartalmaz írása, miszerint a képzésben résztvevő maga is képes a differenciálás megjelenítésére.
Ezt fejezi ki az öndifferenciálás fogalma.
Farkas Péter a hídprogramok kapcsán bemutatja az ahhoz hasonló funkciójú hazai kezdeményezéseket és három ország – Ausztria, Németország és Svájc – gyakorlatát. Írásában rámutat,
hogy a HÍD programok beindításának talán legerősebb ellenérdeke az intézmények beiskolázási
kényszere. Emiatt valószínű, hogy a szakiskolába
ma is mindenki felvételt nyer, aki megfelel a formális előírásoknak.
Módszertan rovatunkban két intézmény életébe
tekinthet be az olvasó. Az egyik a kazincbarcikai
Don Bosco iskola, amely iskola 650 tanulójának
70%-a roma származású és a többi diák nagy része szintén hátrányos vagy halmozottan hátrányos
helyzetű. A másik a budapesti Lakatos Menyhért
Általános Iskola és Gimnázium, amely a helyi
adottságok befolyásoló szerepe miatt tanulságos.
Joggyakorlat rovatunk első kérdése is szorosan
kapcsolódik a lap tematikájához – „Sajátos nevelési igényű tanuló felmentése »Számítástechnika
gyakorlat« tantárgyból”.
Végül a Szertár rovatunk írása átnéz a „ló túlsó oldalára”, s a sokszor ugyanúgy kihívást jelentő
tehetségesek témájában tudósít a Magyar Tehetség Nagyköveteinek kinevezéséről.
Rettegi Zsolt,
az NMH gondozásában megjelenő
szak- és felnőttképzési lapok
szerkesztőbizottságának elnöke

1

fókusz
Gyarmathy Éva

A sokféle képességnek megfelelő
iskolai tanítás
A szakképző iskolák jelenthetik az utolsó lehetőséget a szociokulturálisan hátrányos, és az iskolai kudarcok miatt a lemaradásukat tovább növelő fiataloknak. Azonban olyan motiválatlanul és annyira hiányos tudással érkeznek a középfokú oktatásba ezek a diákok, hogy úgy tűnik, már esélyük sincs
jobb helyzetbe kerülni. Pedig az egyénre szabott tanulás mindenkiből a leg jobbat hozza ki. Ehhez
nincs szükség egyéni fejlesztési tervre, és minden diáknak külön tanárra. Régóta rendelkezésre állnak azok a módszerek, amelyek lehetővé teszik az ilyen tanulást.
Klein, Klein, Joubert és Gyenis (2006) tanulmányában ijesztő képet fest a magyarországi szociokulturális lemaradásról és ennek újratermelődéséről. Felmérésük szerint szinte teljesen meghatározza a családi háttér az egyén intellektuális és testi fejlődését. Nehéz a kitörés a
társadalmi meghatározottságból. Az a véleményük, hogy az ember akkor képes megvalósítani a benne rejlő lehetőségeket, ha
• járhat iskolába, amit támogat a családja vagy
ennek hiányában a társadalom;
• nem a létért folytatott elkeseredett küzdelemmel telik el a családok élete;
• valamint érdemes járni az iskolába, mert az
érdekes és fejlesztő.
A harmadik feltétel
Az iskola folyamatosan veszíti el szerepét a
gyerekek tudásának alakításában. A felmérések azt mutatják, hogy a 20. század végére jellemzően a gyerekek tudásának csak 5%-a alakul az iskola hatására (PISA, 2000).
A társadalom és a kultúra változásával az iskolai tanításnak is változnia kell, hogy megfelelően felkészítse a diákokat a későbbi teljesítmények elérésére. Egyelőre az iskola messze elmarad azoktól a társadalmi-kulturális változásoktól, amelyek azonban a gyerekek életét jelentősen meghatározzák. A tudás manapság sokkal
könnyebben megszerezhető, csak éppen más, új
módokon. A digitális-kommunikációs techni-
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ka, a távolság legyőzése, az elérhető tevékenységek sokasága lehetővé teszi, hogy a gyerekek rendkívül nagymértékben fejlesszék ismereteiket, képességeiket az iskolán kívül. Azonban nem mindenki jut hozzá egyformán ezekhez a lehetőségekhez. A családi háttér szerepe
ebből a szempontból is megnövekedett. Nőtt a
szociokulturális hátrány, mert jelentősen bővült a környezet ingergazdagsága. Akikhez eljutnak ezek a lehetőségek, megsokszorozhatják
tudásukat azokkal szemben, akik számára nem
elérhetők a gyors fejlődés eredményei. Az ő tudásbeli lemaradásuk csak növekszik. Az iskola
alkalmas intézmény lehetne, hogy csökkentse
ezt a tudásbeli leszakadást, de a felmérések azt
jelzik, hogy a magyar oktatási rendszer éppen
ellenkező irányban halad (PISA, 2000).
A szakiskolákban sokszor éppen azok a diákok tanulnak tovább, akik szociokulturális
hátrányukból adódóan már az általános iskolai oktatásból is vesztesen kerültek ki. Pedig a
populáció bármely rétegében ugyanazokat a lehetőségeket lehet biztosítani, amennyiben az
egyéni fejlődésnek megfelelő környezeti hatások ugyanolyan mértékben segítik elő a tehetség megjelenését mindenhol.
A képességterületek a tanulásban
Gardner (1983) a „többszörös intelligenciák”elméletében a gondolkodási képességként meghatározott intelligencia helyett többféle intelli-
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genciát, lényegében képességterületeket különített el, amelyek az ember fejlődése és teljesítményei mögött állnak:
• verbális modalitások: nyelvi (1.), logikaimatematikai (2.);
• szenzomotoros modalitások: téri-vizuális
(3.), kinesztetikus (4.), zenei (5.);
• személyes modalitások: interperszonális
(6.), intraperszonális (7.).
Az iskolában és a közgondolkodásban is
többé-kevésbé hasonló a fontossági sorrend, és
ennek megfelelően kap tudatos fejlesztést egyegy adott terület, illetve ennek megfelelően
elismerést az egyén, az egyes képességterületeken mutatott teljesítményeiért. A képességterületeket azonban nem szerencsés rangsorolni.
Egyformán hozzájárulnak a gondolkodási képességek fejlődéséhez és hatékonyságához,
egyaránt jelentősek a maguk helyén. Az emberi alkalmazkodást a sokféle helyzethez igazodó válaszadási képesség biztosítja, és az ezekre
a válaszokra mozgósított képességprofil egyéni különbség (Gyarmathy, 2012).
A szociokulturálisan hátrányos helyzetű populáció kiváló fejlesztési területe lenne bármelyik a hét terület közül, csak éppen az első kettő – a verbális modalitások – terén tud a legkevésbé fejlődni. Éppen ez okozza társadalmi lemaradását. Éppen ezért – a fejlesztés alapvető szemléletének megfelelően – az erősségekből kiinduló tanítás a megoldás. A cél a nyelvi
és logikai-matematikai gondolkodás megerősítése, mert ez segíti a társadalmi sikerességet.
Az egyéb képességterületek rendelkezésre álló
előnyei további nyereséget jelentenének.
Az egyéni képességprofilnak megfelelő tanítás alkalmazkodik a diákhoz (Nádasi), és a
diák választására bízza a tanulás módját. Ez az
öndifferenciáló tanulás már előre vetíti a jövő
tanulását. A digitális kor tanulási módjai közül előtérbe kerül a gardner-i területek sorának
végén kullogó, de az emberiség számára rendkívül jelentős két képesség, a társas és az önálló tanulás

Öndifferenciáló tanítás az iskolában
Az öndifferenciáló módszerek a diákok számára sokféle modalitásban, információ feldolgozásban, képesség- és készségterületen, illetve színvonalon nyújtott tanítást, tananyagot adnak. A diákok választhatnak a lehetőségek közül, de egyelőre nem abban választhatnak, hogy megoldják a feladatot vagy sem, hanem abban, hogy miképpen oldják meg. A tanító vagy tanár megfigyeli és visszajelzéseivel
irányítja a diákok választását.
1.
A gardner-i képességterületek középső hármasa a szenzomotoros modalitások. Ezekre építve hatékonyan növelhető a tudás a szavakhoz
kapcsolva. A különböző észlelési csatornákat
használva jönnek rá a gyerekek, hogyan tudnak a legjobban tanulni, miközben a verbális
területek fejlődése is segítséget kap. Sokféle lehetőség közül választhat a tanár az egyes modalitásokon belül is:
Vizualitás:
• A szemléltetéssel szemmel láthatóvá lehet
tenni a tanított folyamatokat, fogalmakat.
Könnyebb megérteni és megjegyezni azt, ami
látható, és a megnevezéssel ismeretté válik a
tapasztalat.
• A képek, rajzok, ábrák segítik a tanulást. A
kép sokkal több információt hordoz, mint a
szöveg: „egy kép száz szóval is felér”.
• A vizualizáció a gondolat rajzban történő
megjelenítése. Mindent le lehet rajzolni, de
van, akinek ez könnyebben megy, másnak
nehezebben, de még akkor is sokat segít a tanulásban, a fogalmak, meghatározások megértésében, ha le kell azokat rajzolni.
• A pókábrán a tanulnivalókat lehet felrajzolni. A központi témából a lényeges főtémák
kerülnek az ágakra, és onnan további témák
ágazhatnak el, így lényegében a tananyagot
képezi le. Vizuális elemekkel, rajzokkal, képekkel még hatékonyabb tanulási eszköz.
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Hallás:
• A zene segíti a tanulásra hangolódást. Különösen a barokk zene, amely feszültségmentes,
és olyan éber állapotot hoz létre az agyban,
ami nagyon alkalmas a tanulásra.
• Megzenésítéssel, dallamtalálással is színesíthető egy-egy tananyagot. A verseket könynyebb dallammal megtanulni.
• Hangadással lehet illusztrálni sok mindent,
például hogyan károg a varjú, hogy hangzik
egy nehéz sóhaj, egy vidám köszönés.
• A felolvasás is fejleszti az auditív csatornát, de
már magasabb szintű feldolgozást kíván.
Mozgás, tapintás:
• A mozdulatokkal tanulás során a mozdulatokhoz köthetők az információk. Egy-egy
gesztushoz kapcsolódhat egy asszociációs sor.
Az idegrendszer a mozdulatokat nem felejti
el olyan hamar, mint a szavakat, ezért a mozdulat jól támogatja a verbalitást.
• Kézzelfogható anyagok használata során a tapintással közvetlen kapcsolatba lehet kerülni a világgal, az információk is mélyebben tárolódnak, mint a látott vagy hallott, vagyis a
közvetett észlelés során.
• A rajzolással, írással, beszéddel aktív mozdulatokhoz kötődik a megtanulandó anyag.
• A dráma nemcsak szavakba, hanem mozdulatokba is foglalja a gondolatokat. Ezzel mélyebb átélést, megértést és megtartást tesz lehetővé. Bármi eljátszható, még egy matematikai képlet is.
A különböző modalitások alkalmazása a tanítás részéve teszi a művészeteket. A képző-,
a zene-, a mozgásművészet és a színjátszás az
emberi kultúra alapvető értékei, helyük van az
iskolában. A tudományt is a művészeteken keresztül lehet a legkönnyebben átadni a gyerekeknek.
Különösen hatékony az észlelési csatornák
használata, ha a verbalitáshoz, a beszédhez
kötődik a megszerzett tapasztalat. A sokféleség mellett a nyelvi kódhoz történő kötés te-
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szi hatékonnyá a fenti módszereket. A művészetek az észlelés, az érzelem és a gondolkodás ötvözetéből állnak, és a szociokulturálisan
hátrányos gyerekek könnyebben tanulnak, ha
az észlelés, a mozgás és az érzelmek segítik
őket. Aki szociokulturálisan hátrányos, annak
a számára rendkívül fontos, hogy az észleleteket a verbalitáshoz köthesse. A korlátozott
kód is elég a tanuláshoz, ha az észleletekkel
összeköthető, fokozatosan emelhető a nyelvi
elemek aránya. Az észlelési csatorna használata támaszt jelent.
Nem mindegyik tanulási forma alkalmas
egyaránt minden diáknak. A cél éppen az,
hogy mindenki rájöjjön, melyiknek a használatával tud jobban tanulni. Ehhez azonban ki
kell próbálnia minél többet, minél többször és
többféle tananyagon. A különböző modalitások használata az öndifferenciálás alapja. Az
észleleteknek a beszédhez történő kapcsolása
továbblépés, mert a két agyfélteke, az egész agy
használatára ad lehetőséget, ami a leghatékonyabb gondolkodáshoz és tanuláshoz vezet.
2.
Az egész agy használatával, a többféle információfeldolgozással fokozatosan lehet erősíteni a
szociokulturálisan hátrányos helyzetűek tanulásában az elemző-szekvenciális-verbális feldolgozást. Többféle módszer és eszköz segíthet ebben:
• Az egész és a rész tanítása. A tananyag vagy
egyéb információ akkor használható a legjobban, ha az egészet átlátja a tanuló, és a részeket ebbe a keretbe illesztheti. Ezért hasznos például a pókábrán előre ismertetni a tananyagrészeket, vagy összefoglalással kezdeni
amunkát.
• Táblás-stratégiai – gondolkodásra késztető – játékok a gondolkodás fejlesztésének legegyszerűbb és egyik legkellemesebb eszközei.
A stratégiai játékok során egyszerre vizuális
és mozdulathoz kötődő ingereket dolgoz fel
az agy, miközben a másik feldolgozási mód-
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hoz tartozó szekvenciális, logikai működést
is megkívánja a játék. Így a szociokulturálisan
hátrányos gyerekek nagyon jó eredményeket
érhetnek el, és közben fejlődik gondolkodásuk gyengébb oldala is.
• A társas tevékenységek azért is kiemelkedően
fontosak, mert a mai oktatás egyáltalán nem
veszi figyelembe, milyen fontosak a társak.
A diákok mindent megtesznek, hogy tanítás
közben kapcsolatba kerüljenek egymással, a
pedagógus pedig mindent megtesz, hogy ezt
megakadályozza, így zárva el egy újabb tanulási lehetőséget. A társas helyzetekben az érzelmek is megjelennek, hangsúlyokat teremtenek, ami nagyon sokat segít a megértésben,
a megtartásban. Emellett felszínre kerülnek a
társas-érzelmi kapcsolatok, és a tanítás részévé válnak, segítve a felnőtteket, hogy erre is
nagyobb rálátásuk és hatásuk lehessen.
• Az egyszerű társas helyzetekben magyarázattal
segíthetik egymást a diákok. A gyerekek gondolkodása közelebb áll egymáshoz, mint a
felnőttekéhez. Félszavakból is megértik egymást. Ha egyikük magyaráz a másiknak, akkor mindegyikük jobban megérti az anyagot.
A megbeszéléssel a tananyag érthetőbbé válik azzal, hogy megfogalmazzák, egymással
egyeztetik a kérdéseket. Az érveléssel, vitával
fejlődik a logikai képesség és a kifejező készség. Megtanulják megérteni a másik szempontjait is, és azt, hogy pontosan kell megfogalmazniuk a gondolataikat, ha érthetőek
akarnak lenni.
3.
A diákok eltérő képességekkel, más-más területen,
különböző szinten tudnak tanulni. Az öndifferenciálás lehetővé teszi, hogy az éppen megoldható feladatot válassza a diák. A jövő tanulásának ez lesz az alapformája, még akkor is, ha ezt
most még nehéz elképzelni.

• A projekt módszer lényege, hogy a tanulók
önállóan tevékenykedhetnek egy témában
adott feladat megoldásában. A sokrétű feladat lehetőséget ad sokféle képesség megjelenésére és fejlesztésére. A módszer lassan
terjed a hazai oktatásban, de a szakirodalma
már gazdag (Hortobágyi, 1991; M. Nádasi,
2003).
• A nyitott feladatok, kérdések megoldása is sokféle lehet. Szabad gondolkodást enged a diáknak, és így a kihívás nem lehet nagyobb,
mint amire képes. Ilyen jellegűek a feladatok, amikor a tanuló a saját véleményét fogalmazza meg, saját kutatást végez, vagy amikor
maga készít feladatot.
• A feladatválasztás az egyik leghatékonyabb
eljárás az alulteljesítő diákok tanításában. A
diák maga választhatja meg az elvégzendő
feladatokat. Anélkül, hogy megjelölné a tanár, melyik könnyebb vagy nehezebb, több
feladatot ad meg, amelyekből valamennyit
el kell végeznie a diáknak. Ezzel a módszerrel gyorsan felmérhető, mi az, amit a diákok tudnak, és mi az, amit még gyakorolniuk kell. Közben a diákok sikeresek, így egyre nagyobb örömmel vállalják a kihívásokat.
Sokan úgy gondolják, hogy motiválatlanok
a diákok. Ez azonban csak akkor igaz, ha túlterheltek, túl sok kudarc éri őket, nem érzik alkalmasnak magukat a feladatra és megmérettetésnek, értékelésnek veszik a feladathelyzeteket. A képességszintnek megfelelő kihívás
mély örömérzést okoz, ez az áramlat, a flow.1
A túlzott elvárás feszültséget, szorongást kelt,
a kihívás hiánya unalomhoz, fásultsághoz vezet. A szociokulturálisan hátrányos helyzetű
diákok is motiváltak a tanulásra, de minthogy
számukra az iskolában nagy a kudarc valószínűsége – amit meg is tapasztalnak nap mint
nap – ezért hajlamosak kerülni a feladatokat
(Gyarmathy, 2010).

1 Csíkszentmihályi Mihály a „flow-t” átható élménynek írja le, amikor valaki teljesen bevonódik egy tevékenységbe.
Az én és az idő megszűnik. Minden mozdulat és gondolat elkerülhetetlenül következik a megelőzőből.
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Továbblépés és előremenekülés
A fenti módszerek egyik hatékony ötvözetét alkalmazza a Hejőkeresztúri Modell
(Kovácsné dr. Nagy, 2000; 2005; 2007). Az iskola a 70%-ban halmozottan hátrányos és sajátos nevelési igényű diákjával együtt vált sikeres iskolává. Sőt, sorra nyerik a bajnokságokat a sportban, a táblás játékokban és a tantárgyi versenyeket. A módszer átadása is sikeres,
egyre több iskola vesz részt a H 2O Programban (http://www.h2oktatas.hu). Jelenleg zajlik
a program középiskolákra történő adaptálása,
és bevezetésére éppen a szakiskolák lennének a
legalkalmasabbak.
A digitális korszakban azért is romlik az iskolák helyzete, mert nem találtak még megfelelő válaszokat a kulturális változás kihívásaira. A jelen cikkben bemutatott módszerek a
21. század iskolájára jellemzők. Ezek alkalmazása lényegében lépéselőnyt jelenthetne éppen
a legnehezebb helyzetben lévő iskolák és diákok számára.
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Felnőttképzési Igazgatósága kedvezményes –
70%‐os – tankönyvvásárt hirdet 2013. március 1‐jétől április 30‐ig, a készlet erejéig. A
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Hídprogramok a szakképzésben
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben új képzési program jelenik meg, a köznevelési hídprogram. A Híd-I. program az alapfokú iskolai végzettséggel rendelkező, de a középiskolába felvételt nem nyert tanulókat, a Híd-II. program az alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező, de legalább hat osztályt elvégzett tanulókat fogadja be. A hídprogramok segítséget nyújtanak a tanulónak a
középfokú nevelés-oktatásba, szakképzésbe történő bekapcsolódáshoz, vagy a munkába álláshoz, valamint az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek megszerzéséhez, kompetenciáik fejlesztéséhez, a pályaválasztási döntés megalapozásához.
A Híd-I. program keretében a tanuló középfokú iskolába történő felvételi vizsgát tesz. A program végén a tanulmányi követelmények teljesítéséről a szervező iskola tanúsítványt állít ki. A Híd II. program részszakképesítés megszerzésére is felkészíthet és vizsgával zárul, amelyről a szervező iskola tanúsítványt állít ki. A sikeres záróvizsga részszakképesítést tanúsít és középfokú iskolában történő továbbtanulásra jogosít.
A köznevelési hídprogramok keretein belül szervezhető olyan osztály is, amely az Országos Képzési
Jegyzékről szóló kormányrendeletben meghatározott szakképesítések körében folytatott szakiskolai képzés megkezdésére készíti fel azokat a tanulókat, akik általános iskolai tanulmányaikat a tankötelezettségük végéig nem tudták teljesíteni, és hat általános iskolai évfolyamnál kevesebbet fejeztek be sikeresen.
A hídprogramokhoz hasonló funkciójú képzési programok két évtizede működnek a magyar közoktatásban. Ezek a kilencvenes évek közepén közel tizenötezer tanulót fogadtak be. Később, a tanulólétszám
csökkenésével, a NAT és az új iskolaszerkezet bevezetésével párhuzamosan csökkent a súlyuk. Bár ma is
nagyon magas azoknak a fiataloknak az aránya, akik felzárkóztatásra, támogatásra, segítségre szorulnak, és a programok fejlesztését számos hazai és nemzetközi program is támogatta, ennek ellenére mára
az érintett fiataloknak csak a töredékét tudják befogadni.
Rövid írásomban arra teszek kísérletet, hogy bemutassam a hídprogramokhoz hasonló funkciójú hazai kezdeményezéseket, valamint a közoktatás és a szakképzés közötti átlépést segítő osztrák, német és
svájci iskolai programokat.
Előzmények a magyar közoktatásban
A Hídprogramok előzményeinek tekinthetők az 1990 után „nem fogyatékosok speciális
szakiskolái” néven indult programok, amelyek
a hetvenes évek közepén születettek nagy létszámú évjáratainak képzésbe vonását segítették, s lehetővé tették a felzárkóztatás és a pályaorientáció mellett az egyszerűbb mezőgazdasági, ipari, kézműves és szolgáltatási szakképesítések elsajátítását. Az Észak- és Kelet-Magyarország régióban fontos szerepet játszottak
a roma fiatalok képzésében is. A fejlesztéseket

ebben az időszakban a német-magyar bilaterális együttműködés keretében szervezett tanulmányutak és továbbképzések is segítették. Esztergomban német támogatással jött létre egy
olyan modellközpont 1995-ben, ahol hat szakmacsoportban indulhatott felzárkóztató-pályaorientáló képzés. A beruházással párhuzamosan az Nemzeti Szakképzési Intézet képző központjában közel egy tucat továbbképzés
megszervezésére is sor került, ahol iskolaigazgatók, gyakorlati oktatásvezetők, pedagógusok, szociálpedagógusok, gyakorlati oktatók is-
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merkedtek a hátrányos helyzetű fiatalok szakképzésének németországi modelljeivel. A modellközpont – miután a költségvetés által a felzárkóztató-pályaorientáló tevékenységre nyújtott normatív támogatás nagyon alacsony volt
– szakképző évfolyamok indítására kényszerült, s jelenleg is szakiskolaként működik.
A következő lépést a felzárkóztató oktatás
közoktatási törvénybe történt beillesztése jelentette. Az 1999. szeptember 1. után hatályba lépett 27. § (8) bekezdés szerint: „(8) Ha a
tanuló annak a tanévnek a végéig, amelyben a
tizenhatodik életévét betölti, nem fejezte be az
általános iskola nyolcadik évfolyamát, a szakiskolában egy-két éves időtartamú felzárkóztató oktatásban vehet részt. A felzárkóztató oktatás eredményes befejezése után a tanuló a szakiskola első szakképzési évfolyamába léphet. A
felzárkóztató oktatást jogszabályban meghatározottak szerint kell szervezni.”
Tíz-tizenöt évvel ezelőtt a közoktatáspolitika
nem kedvezett a felzárkóztató oktatás fejlesztésének. Az erőforrásokat lekötötték a NAT, az új
OKJ és a kétszintű érettségi bevezetéséhez illeszkedő intézkedések. A jogszabály 2003-ban
módosult, nagyon bonyolulttá vált. A 2003. évi
módosítás két fontos elemét érdemes kiemelni: meghatározták azokat a feltételeket, amelyek mellett a felzárkóztató oktatás alapfokú
végzettséget is adott, s a 27. § (8) bekezdés d)
pontjában lehetővé tették a kompetenciaalapú
szakképzést előkészítő évfolyam szervezését is:
„27 § (8) d) Ha a tanuló az e bekezdésben meghatározottak szerint nem szerezhet, vagy nem
kíván alapfokú iskolai végzettséget szerezni, a
felzárkóztató oktatásban egy évig (tíz hónapig)
tartó szakképzést előkészítő évfolyam keretében a szakképzésbe történő bekapcsolódáshoz
szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemeket (kompetenciát) szerzi meg, és a szakképzési évfolyamon a szakmai és vizsgakövetelmé-

nyekben meghatározott elméleti és gyakorlati
tudáselemek (kompetencia) meglétéhez kötött
szakképesítés megszerzésére készülhet fel.”
A szakképzést előkészítő évfolyam fejlesztése a szakiskolai program reintegrációs projektjében folytatódott.1 Azonban a hátrányos helyzetű fiatalok szakképzése visszaszorult 2005
után, amikor megszűnt a kiscsoportos oktatást
lehetővé tevő finanszírozás, és az oktatási feltételek is romlottak. Akkoriban csak néhány iskolát tudtam meglátogatni, de az ott látott tanműhelyek felszereltsége, az eszközök, gépek
műszaki állapota lehangoló volt, messze elmaradt annak a tanműhelynek a színvonalától,
ahol negyven évvel ezelőtt – a nyelvi tagozatos
gimnáziumban – a heti két órás technika oktatás keretében lakatos képzésben részesültem.
A felzárkóztató oktatás szükségességéről,
hatékonyságáról, eredményességéről ellentmondó véleményeket olvashatunk. Tény, hogy
a kilencvenes évek első felében több tízezer fiatal számára tette lehetővé a szakmatanuláshoz
szükséges motiváció erősítését, az ismeretek
pótlását, a pályaválasztást segítő tapasztalatok
megszerzését. Tény az is, hogy tanulóinak jelentős része lemorzsolódott a következő szakképző évfolyamokon. Megszervezésének alapkérdései végig tisztázatlanok voltak: nem sikerült meghatározni, milyen kritériumok alapján
léphetnek be a tanulók, s igazán azt sem, milyen követelményeket kell teljesíteni a szakképzésbe történő sikeres továbblépés érdekében.
A feltételek tisztázatlanságának külső okai is
voltak. A magyarországi közoktatásban az elmúlt évtizedekben bizonytalanok voltak a követelmények. Az általános iskola nyolcadik osztályában nincs záróvizsga. Ezzel szemben Németországban, Franciaországban, az Egyesült
Királyságban, Hollandiában a kötelező oktatást
vizsga zárja le, amelynek eredménye információt nyújt a tanulókat fogadó intézmények szá-

1 http://szakma.nive.hu/komponensek_es_projektek/content/index_new.php?komp=11&altmenu=1
(Letölthető dokumentumok, Archivum)
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mára, s meghatározza a továbblépés irányát. A
szakiskolák sem tudják érvényesíteni a bemeneti követelményeket. Az általános iskolát befejezők háromnegyede érettségit adó iskolában tanul tovább. A szakiskoláknak maradnak a gyengén teljesítő tanulók. Így mindenkit felvehettek.
Ma is nagyon bizonytalan a szakmai alkalmasság, pályaalkalmasság fogalomrendszere.
A nemzeti köznevelésről szóló törvény 14. §
(2) bekezdése szerint az a tanköteles korú tanuló, aki alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, de középfokú iskolába, tehát gimnáziumba, szakközépiskolába vagy szakiskolába
nem nyert felvételt, a tanulmányait az általános
iskola kezdeményezésére a Híd-I. programban
folytatja. Valószínű azonban, hogy a szakiskolába ma is mindenki felvételt nyer, aki megfelel
a formális előírásoknak.
Hídprogramok
a svájci, osztrák, német gyakorlatban
Svájc
A nemzeti köznevelési törvényben szabályozott hídprogramok névadói a svájci kilenc évfolyamos általános iskola elvégzése után választható „Brückenangebote” (hídprogramok)
voltak, amelyek elsősorban a szociálisan hátrányos helyzetű és a bevándorló családból származó fiatalok számára nyújtanak segítséget a
szakmaválasztáshoz és a szakmatanuláshoz,
vagy a középiskolába lépéshez szükséges ismeretek, tapasztalatok, kompetenciák megszerzéséhez. A programok szervezéséről a svájci
Szövetségi Szakképzési és Technológiai Hivatal 2000-ben kiadott ajánlásaiban olvashatunk.2 A programba az évjáratok egyhetede lép
be. A felvétel felső korhatára a 21. életév. A jelentkezők a felvétel előtt elbeszélgetésen vesznek részt, amelynek elsősorban az a célja, hogy
meghatározzák, melyik programtípusba vegyék fel az érintett fiatalt.

A hídprogramok legfontosabb típusai az iskolai, a kombinált programok és az elő-tanoncképzés. Az iskolai programokban az általános képzést folytatják, nincs gyakorlati
képzés. Az iskolai programokhoz sorolhatók
az integrációs hídprogramok, amelyek a helyi nyelvi ismeretek fejlesztését és a svájci kultúrába való beilleszkedést segítik, folytatják a
szakmatanuláshoz és a beilleszkedéshez szükséges általános képzést, s támogatják a szakma kiválasztását, valamint a foglalkoztatási rendszerbe történő átlépést. Az ugyancsak
iskolai szervezésű kombinált programokban
a 2-3 napos általános képzés mellett hasonló időtartamú gyakorlati képzést nyújtanak,
amely iskolai tanműhelyekben és külső munkahelyeken is megszervezhető. Az elő-tanoncképzésben (Vorlehre) az általános képzésre 1,5 és a külső szakmai gyakorlatra 3,5
napot fordítanak.
A svájci hídprogramok több szempontból
modellértékűnek tekinthetők, mert a felmérések szerint sikeresek. Eredményességük hátterében a kiegyensúlyozott társadalmi feltételek,
az egyéni fejlesztést előtérbe helyező pedagógiai kultúra, és az igényekhez illeszkedő differenciált programkínálat áll.
Ausztria
Az 1990 után indult hazai fejlesztések osztrák
és német mintákat követtek. Az osztrák és a
német közoktatás és szakképzés intézményrendszere az elmúlt három évtizedben nem
változott. Az ausztriai szakképzésben a tanulók a 8. évfolyam elvégzése után az egyéves
politechnikai iskolába, a középfokú szakképző
iskolába, vagy egyéb érettségit adó iskolákba
lépnek. A tanulószerződés megkötésére a politechnikai év, vagy a fenti középiskolák 9. évfolyamának elvégzése után nyílik lehetőség. A
2010-11-es tanévben a kilencedik évfolyamo-

2 BBT Empfehlungen 2000 für Brückenangebote zwischen obligatorischer Schule und Berufsbildung
http://www.sbfi.admin.ch/dokumentation/00335/00400/index.html?lang=de#sprungmarke0_40
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sok 19,1%-a járt politechnikai iskolába, s a duális képzésben a tizedik évfolyamosok 38%-a
tanult.3
A politechnikai program megszervezhető
az általánosan képző iskolákban és a regionális
politechnikai centrumokban. A program célja
a pályaválasztás előkészítése, megalapozása, az
általános művelés folytatása, a szakmatanuláshoz szükséges ismeretek, készségek megerősítése, a személyiség fejlesztése, s a szakmai alapképzés. A közismereti képzés, a pályaválasztást
segítő tárgyak és a szakmai terület időarányai
kiegyensúlyozottak. A tanulók heti 2-3 órában
tanulnak hittant, pályaorientációt és életvezetési ismereteket, politikai és gazdasági ismereteket, anyanyelvet, angol nyelvet, matematikát, természetismeretet – beleértve az ökológiát és egészségtant is –, valamint a testnevelést.4 A kötelező közismereti tárgyak időkerete
18 óra. A szakmatanulásra felkészítő területen
(kötelezően választható tárgyak heti 14 órában) hét szakmacsoport közül lehet választani:
fémipar, faipar, elektrotechnika, építőipar, kereskedelem-ügyvitel, szolgáltatás, turizmus. A
szakmai időkeret felét a szakmákhoz kapcsolódó elméletre, másik felét szakmai gyakorlatra
fordítják. (Példaként emeljük ki a faipari szakmacsoport programját: technikai szeminárium
2, műszaki rajz 4, szakmai ismeret 1 és tanműhely 7 órában.) A szabadon választható sávban
a tanulók informatikát, kommunikációt, textilmunkát és egyéb tárgyakat választhatnak.
A politechnikai program tanulói az első hónapokban több szakmacsoporttal ismerkednek
meg. A szakmai alapozásra a kiválasztott szakmacsoportban a második félévben kerül sor. A
program kialakításakor a tevékenységekre, tapasztalatokra építenek. A korábbi tanulmányutak időpontjában az iskolai szakmai gyakorlatok általában szerény felszerelésű iskolai tan-

műhelyekben folytak, amelyekhez hasonló feltételek a hazai szakiskolákban is megteremthetők. A kiválasztott szakmák jellemző munkakörülményeinek megismerését segíti, hogy
a tanulók több hetes vállalati gyakorlatokon
is részt vehetnek. A vállalati gyakorlat másik
funkciója a tapasztalatszerzés mellett a megfelelő képző üzem kiválasztása, megnyerése a tanulószerződéshez.
A több mint negyven éve működő osztrák
politechnikai program jól illeszkedhet a magyarországi iskolaszerkezethez. Tanulói feltételezhetően az osztrák közoktatás leggyengébb
teljesítőképességű harmadából kerülnek ki, de
szociális hátterük, motivációs szintjük, terhelhetőségük sokkal kedvezőbb a hazai hídprogramok tanulóinak feltételeinél. Célrendszerét,
követelményeit pontosan megfogalmazták. A
hazai értékrendszerhez közel áll a politechnikai iskolában folyó magas óraszámú közismereti oktatás szemlélete és követelménye,
ugyanakkor a pályaválasztást segítő eszközök
is beváltak. A közös hagyományok, értékek, a
földrajzi közelség mindenképpen indokolja az
osztrák gyakorlat megismerését.
Németország
Az 1990 után indult fejlesztések másik mintája a németországi iskolai rendszerű és iskolai rendszeren kívüli szakmatanulásra felkészítő program volt. A német közoktatás nem egységes, tartományonként eltérő az iskolaszerkezete, s egyes esetekben az intézmények megnevezése is. A kötelező általános oktatás kilenc vagy tíz évfolyamos. A tanulók a negyedik vagy a hatodik évfolyam elvégzése után választhatnak a gimnázium, a reáliskola vagy a
polgári iskola között. A szakmatanulás elkezdésére – tanulószerződés keretében – már a kilencedik évfolyam elvégzése után is lehetőség

3 Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK): Zahlenspiegel 2011, Wien, 2011. december
http://www.bmukk.gv.at/medienpool/22287/zahlenspiegel_2011.pdf
4 http://www.schule.at/fileadmin/DAM/Gegenstandsportale/Polytechnische_Schule/Dateien/PTSLehrplan-2012.pdf
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nyílik, a gyakorlatban azonban a fiatalok többsége a hosszabb általános képzés különböző
iskolai rendszerű és iskolai rendszeren kívüli
szakmatanulásra felkészítő és szakmai alapképzést nyújtó program elvégzése után köt tanulószerződést. Ennek okai:
• Növekednek a képzés költségei. A tanulóbér magas, a nyugati tartományokban 2012-ben átlagosan bruttó 737, a keleti tartományokban
674 euro/hónap.5
• Emelkednek a munkahelyi követelmények, s
ezeknek a közoktatásból kilépő fiatalok egy
része nem tud megfelelni. A hátrányos helyzetű tanulók csak megfelelő felzárkóztató-szakmai alapozó programok után felelnek
meg a képzési és munkahelyi követelményeknek.
• Németországban a tanulószerződés monopolhelyzetbe került. Az elmúlt évtizedekben leépültek
az iskolai alternatív képzési lehetőségek.
• A magas tanulóbér vonzó a fiatalok számára.
A németországi duális rendszer piacként
működik, ahol a kereslet-kínálat viszonyai határozzák meg a belépés feltételeit és a tanulóbért. A munkaadók visszaélnek monopolhelyzetükkel, s elsősorban olyan tanulókkal kötnek megállapodást, akikről feltételezik, hogy
megtermelik a képzési költségek fedezetét. A
kulcskompetenciák és a megfelelő általános
végzettség mellett olyan speciális szakmai ismereteket is elvárnak, amelyek csak a hídprogramokkal összevethető szakmatanulásra felkészítő-alapozó programokban sajátíthatók el.
Az elmúlt harminc évben a németországi iskolai rendszerű, tehát a szakiskolában
(Fachschule, Berufsfachschule) szervezhető
szakmatanulásra felkészítő és szakmacsoportos
alapképzést nyújtó programok alapkoncepciója
alig változott, ugyanakkor pedagógiai eszközrendszerük folyamatosan fejlődött. A szakmatanulásra felkészítés (Berufsvorbereitung) in-

tézménye az egyéves Berufsvorbereitungsjahr,
amely a tankötelezettséget betöltött, de alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező,
vagy a végzettséget megszerzett, de szakmatanulásra még nem érett tanulókat fogadja be. A
tanulók többsége halmozottan hátrányos helyzetű, közös tapasztalatuk az iskolai kudarc. A
programokban a hangsúlyt a motivációra és a
kulcskompetenciák fejlesztésére helyezik. A
képzési idő kétharmadát szakmai tevékenységekre, egyharmadát közismereti oktatásra fordítják. Végbizonyítvánnyal a tanulók az alapfokú végzettséget is megszerezhetik.
Németországban az iskolai rendszerű képzés tartományi kompetenciába tartozik. A
tantervek a tartományi pedagógiai intézetek vagy az illetékes minisztériumok honlapjairól tölthetők le. Észak-Rajna-Vesztfália
tartomány szakképzési hídprogramjának
megnevezése Vorbereitungsklasse zum Berufsgrundschuljahr (szakmai alapképző évre
felkészítő osztály) már nevében is utal arra,
hogy a szakmatanulásra felkészítés nem zárul le a felzárkóztatással és az alapfokú iskolai végzettség megszerzésével. A program
tanterve a tartományi minisztérium honlapján érhető el.6
A dokumentum a bevezetőjében jellemzi a tanulókat. A csoportok általában heterogének, magas a halmozottan hátrányos helyzetűek aránya, akik csak akkor ösztönözhetők,
ha nem a hiányosságaikra, hanem a képességeikre, érdeklődésükre, pozitív tulajdonságaikra
építünk. A kompetenciák fejlesztését össze kell
kapcsolni a személyiség stabilizálásával. A cél,
hogy ők is felismerjék, hogy ez a program lehetővé teszi számukra a továbblépést a szakképzésbe. A középpontban ezért a szakma kiválasztása, s azután a kiválasztott szakma megismerése áll. A szakma központi szerepét tükrözi a program éves óraterve is.

5 http://www.bibb.de/de/63082.htm
6 http://www.berufsbildung.schulministerium.nrw.de/cms/upload/_lehrplaene/a/bg/vkbgj.pdf
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A szakmai alapképző évre
felkészítő osztály óraterve
Szakmai terület
Gyakorlat + elmélet
Angol nyelv
Matematika
Természetismeret
Összesen
Differenciálás:
(felzárkóztatás,
egyéni fejlesztés stb.)
Összesen
Általános terület:
Anyanyelv/kommunikáció
Hittan
Sport/Egészégfejlesztés
Politika/Társadalmi ismeretek
Összesen
Összesen

Tanórák száma
800 – 960
120
40 – 120
40 – 80
1080 – 1200

0– 120
40–120
40–80
40–80
40–80
160–360
1360

A magyarországi felzárkóztató programokkal összehasonlítva nagyon magas (58,8–
70,6%) a szakmai képzés aránya. Meglepő az
iskolák önállóságának szintje, valamint az angol nyelv, a matematika és a természetismeret
hozzárendelése a szakmai területhez.
A program általános célja a tanulók szakmai, társadalmi és személyes cselekvési kompetenciáinak fejlesztése, önállóságuk és felelősségtudatuk megerősítése. Ennek érdekében a
programban a szakmai jellegű képzést összekapcsolják az általános képességek és a viselkedés fejlesztésével. A középpontban a tanulási
lehetőségek megismerése, a pályaválasztás, valamint a szakmatanulásra, a munkavállalásra és
a jövőre való tudatos felkészülés áll.
A szakmatanulásra felkészítés tizenegy szakmai területen folyik: mezőgazdaság, építőipar,
elektrotechnika, faipar, fémipar, élelmezés és
háztartásgazdaság, festés-lakberendezés, testápolás, a szociális és egészségügyi terület, textil-ruházat, közgazdaság és ügyvitel. A szak-
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mamezőkben folyó képzés az ágazatra jellemző
tevékenységek tervezésére, a munkafolyamatok
végrehajtására, ellenőrzésére, az eredmények
dokumentálására épül.
Az angol nyelv tanításában az alapvető
nyelvhasználói kompetenciák fejlesztésére helyeződik a hangsúly. A matematika céljai és
követelményei nem haladják meg a harmincöt
évvel ezelőtti hazai nyolcadik osztályos követelményeket. Érdemes kiemelnünk a célok közül a következőt: „Egyszerű szakmához kapcsolódó probléma leírása a matematika eszközeivel, a probléma megoldása és a megoldás értékelése.”
A természetismeret szorosan kapcsolódik a
kiválasztott szakképesítéshez. A tanterv felsorolja azokat a témaköröket – például a mechanikát, a hőtant, az elektrotechnikát, az anyagok felépítését, a víz tulajdonságait – amelyekből összeállítható a helyi tanterv.
Az anyanyelv-kommunikáció oktatása
ugyancsak a tevékenységekre, kommunikációs helyzetekre, a kommunikációs eszközök alkalmazására épül (kapcsolatteremtés, információ feldolgozása, szövegek elkészítése, értelmezése és különböző kommunikációs helyzetek
gyakorlása).
A politika és társadalmi ismeretek oktatása a tolerancia, a szolidaritás, a konfliktuskezelés fejlesztése mellett az egyén saját politikai
elképzeléseinek, véleményének tudatosítását,
mérlegelését, esetleg módosítását, a tömegtájékoztató eszközök nyújtotta információk értelmezését és a saját vélemény kialakítását segíti.
Felkészít a saját vélemény tárgyszerű és meggyőző képviseletére, az antidemokratikus és tekintélyelvű érvek megfelelő értékelésére, a különböző nyomtatott és elektronikus eszközök
információk felhasználására.
A tanterv a tanévet három szakaszra bontja:
az orientáció, a tanácsadás és az elmélyülés szakaszára. A programba belépéskor a tanulókkal
beszélgetést folytatnak, érdeklődésük, képességeik, helyzetük felmérésére. Az orientációs

Szak- és felnőttképzés – 2013. II. évfolyam 3. szám

fókusz •
szakaszban több szakmamezővel is megismerkednek, s a tanácsadás szakaszában kiválasztanak egy szakmamezőt. Az elmélyülés szakaszában, hasonlóan az osztrák politechnikai
program modelljéhez, a kiválasztott szakmamező jellemző tevékenységeivel ismerkednek.
Ekkor lehetőséget kell teremteni külső vállalati munkahelyi gyakorlatokra is.
A szakmatanulásra felkészítő programok
fent vázolt hagyományos modellje mellett az
elmúlt évtizedben számos olyan innovatív fejlesztés indult, amely lassan átalakítja az iskolák működését.
2004-ben jelent meg iskolai rendszeren kívüli képzési és foglalkoztatási programokat
fenntartó Munkaügyi Ügynökség új koncepciója7, amely a tanulók képességeinek felmérésére bevezette a kompetenciamérést, valamint a
korábbi több szakmamezőt bemutató „forgószínpad”- jellegű szervezés helyett – a költségek csökkentése érdekében – a képesítés-modulok oktatását.
Ha a kompetencia alatt azt a tulajdonságot
értjük, amely az egyént képessé teszi arra, hogy
adott helyzetekben egy feladatot tapasztalatai,
tudása, képességei alapján elvégezzen, illetve
egy adott helyzetből fakadó feladatra megoldást találjon, akkor a kompetenciamérés is csak
a feladat megoldása során végzett mérésekre,
megfigyelésekre épülhet. A mérésekhez feladatcsomagok készültek. A munkavégzés közben megfigyelik és értékelik a fiatalokat, majd
összesített értékelést készítenek. A megfigyelés eredményeire támaszkodva választható ki
a tanuló elképzeléseinek, igényeinek, képességeinek leginkább megfelelő szakmacsoport
vagy szakma, készíthető el az egyéni fejlesztési terv. Amennyiben a határozott pályaválasztási elképzelésekkel rendelkezőkről a mérés során kiderül, hogy alkalmasak az általuk választott szakmaterületre, akkor csak egy kompe-

tencia-felmérésen vesznek részt. A bizonytalan pályaválasztási elképzeléssel érkező fiataloknak azonban lehetőségük van több szakmaterület kipróbálására.
A Munkaügyi Ügynökség szakképzésre felkészítő programjának másik kiemelt fontosságú
eleme a szakképzésbe beszámítható képesítésmodulok (Qualifizierungsbausteine) oktatása.
A képesítés-modulokat – amelyek egy szakma
komplex tevékenységére készítenek fel, s beszámíthatók a képzésbe – a konkrét szakma vagy
szakmacsoport kiválasztása után oktatják.
A fejlesztés következő lépéseként a Német
Szövetségi Szakképzési Intézet elkészíttette 14
szakképesítés moduláris képzési programját. A
szakképesítés-modulok koncepciója eltér a képesítésmodulok koncepciójától, sokkal összetettebb, jobban körülhatárolható, s a beszámítás is egyértelműen meghatározható. A tervek
szerint a moduláris képzésre és a szakképesítés-modulok beszámítására a felnőttképzésben
és a szakmatanulásra felkészítésében nyílik lehetőség. A 14 szakképesítés moduláris programjai az interneten is elérhetők.8
A németországi szakmatanulásra felkészítő programok elsősorban azért érdemelnek figyelmet, mert eszközrendszerük a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok igényeinek és
lehetőségeinek figyelembe vételével készült, s
céljuk nem általában a szakképzésbe való továbblépésre, hanem a tanulószerződés keretében folyó szakképzésre történő felkészítés. A
német duális rendszerben a munkaadók nemcsak tanulót, de hatékony munkatársat is várnak, aki munkájával hozzájárul képzési költségeihez.
Az új hídprogramok kialakításakor mind a
svájci, mind az osztrák és a német modellek
hasznos tapasztalatokat nyújthatnak, ezért érdemes megismerni gyakorlatukat, eredményeiket és fejlesztési programjaikat.

7 Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen (BvB) der Bundesagentur für Arbeit (BA) 12.
Januar 2004 http://www.good-practice.de/fachkonzept_bvb4.pdf
8 http://www.jobstarter.de/de/1217.php
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módszertan
Kőszeghy Balázs

Szalézi szakképzés Kazincbarcikán
Szaléziak Kazincbarcikán
A magyarországi szaléziaknál Kazincbarcikán folyik szakképzés. Az intézmény 650 tanulójának 70%-a roma származású és a többi diák
nagy része szintén hátrányos vagy halmozottan
hátrányos helyzetű. Az intézménybe az „utolsó esély iskolája”-ként iratkoznak be tanulók, az
egész ország területéről. A szakképzést egy „intézményi háló” támogatja, melynek célja a hátrányos helyzetű tanulók számára reményt adni,
utat mutatni, életre nevelni. Ennek érdekében az
iskolai szakmai-elméleti képzés mellett a tanulók
szakmai-gyakorlati képzésben is részt vesznek
a Szalézi Kft-nél, ahol számos „munkavállalói
kompetenciát” is megszereznek, egyúttal ösztöndíjat is kapnak. A cég ezen túl „első munkahelyet” is biztosít a szakmájukban elhelyezkedni vágyók közül évente 5-10 főnek az inkubátor munkahely programja révén, a szakmunkás-bizonyítvány megszerzése után. A bizonyítvány megszerzése után a továbbtanulni vágyók érettségire készülhetnek magában az iskolában vagy a szomszédos Szalézi Szent Ferenc Gimnáziumban.
Szabadidős tevékenységet az iskolán kívül a vá-
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ros fiataljai számára is nyitott délutáni szabadidős foglalkozásokon, az úgynevezett oratóriumban és a szintén szaléziak által működtetett plébánián szerveznek.
A szalézi szakkézpési központ egyúttal az
egyházi szakképzés „központja” is. Itt található
ugyanis az Országos Egyházi TISZK székhelye,
melynek tagjai a református, evangélikus, görög
katolikus és római katolikus szakképzési intézményfenntartók.

Don Bosco Szalézi Társasága
A Don Bosco Szalézi Társasága (szaléziak)
egy katolikus szerzetesrend. A magyarországi
szaléziak idén ünneplik centenáriumukat, és egy
jubileumi rendezvénysorozattal emlékeznek arra,
hogy 1913-ban érkezett meg hazánkba az első
szalézi közösség.
A rend alapítója, Bosco Szent János (Don
Bosco), aki az iparosodás korában a városszéli,
csellengő fiatalok pártfogója volt, és számukra a
lelki táplálék mellett élelmet, szállást is biztosított. Ellátta érdekvédelmüket, s a világon elsőként kötött munkaszerződést a munkáltatóikkal.
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Az emberre, mint testi-lelki egységre tekintett.
Ebben kiemelkedő fontosságúnak tartotta, hogy
a fiatalok szakmát tanuljanak, ami biztosítja a későbbi megélhetésüket.
A rend a mai napig gyakorolja e feladatát: elsősorban hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozik,
világszerte közel 400 szakiskolát működtet, közel
100 000 tanulóval. A szakiskolák mellett – többek
között napjaink formális képzésének hiányosságai ellensúlyozására – számos „műhelyt”, gazdasági társaságot alapítottak, melynek célja, hogy a tehetségesebb tanulókat, a formális szakiskolai képzés után, valós üzemi környezetben, de egy „védett
munkahelyen” tovább alkalmazzák, ezzel segítve
elindulásukat, elhelyezkedésüket.

A kazincbarcikai Don Bosco Iskola
A rend Kazincbarcikán 1993 óta foglalkozik
szakképzéssel: ekkor kezdte meg működését a
város peremén, rossz infrastrukturális feltételek
között. A szaléziak saját tulajdonú, modern tanműhelyeiket 2008-ban alakították ki „zöldmezős beruházással”, az ekkorra már a város központi helyére költözött Don Bosco Iskola szomszédságában.
A Kazincbarcikai kistérség – és azon belül
Kazincbarcika – hátrányos helyzetű kistérség.
Speciális helyzete abból adódik, hogy beékelő-

dik a komplex programmal segítendő, leghátrányosabb helyzetű kistérségek „közé”. Ezekből a
leghátrányosabb helyzetű kistérségekből érkezik szakképzésre a tanulók kétharmada. Mindazok számára, akiknek a napi bejárás nem megoldható, az iskola működtet egy fiúkollégiumot
is.
A borsod-abaúj-zempléni kistérségek többsége összetett problémákkal küzd: magas a munkanélküliség aránya, ezért a népesség jelentős
hányada az átlagtól leszakadva, sokszor mélyszegénységben, nem egyszer embertelen körülmények között él. Kiemelt probléma az alulképzettség, ami rontja a munkaerő-piaci esélyeket. A létbizonytalanság az életcél elvesztéséhez, demotiváltsághoz vezet. A jellemzők között funkcionális kapcsolatok mutathatók ki:
alacsony jövedelem, krónikus munkanélküliség,
gyenge énkép, felelőtlen életvitel. Számtalan
esetben fokozza mindezek hatását a roma származás miatti diszkrimináció (az iskolában tanulók kétharmada roma származású).
Az ilyen háttérből kikerülő fiatalokat, tanulókat csak az „intenzív, figyelmes és megértő” jelenléttel lehet segíteni, hogy kitörjenek ebből az élethelyzetből. A szalézi pedagógia alapja a „don boscói módszer”, vagyis az állandó segítő jelenlét, az odafordulás, a szeretet. A pre-
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ventív módszerek jelentősen hozzájárulnak a
már lemorzsolódott, hátrányos helyzetű fiatalok „iskolapadba” vonzásához és megtartásához, valamint azon kompetenciák elsajátításához, amelyek egy-egy szakmához szükségesek. E komplex rendszerben együttműködik a
Szalézi Kft., a Don Bosco Iskola, továbbá szintén a szaléziak fenntartásában működő Szalézi
Szent Ferenc Gimnázium, valamint a délutáni
szabadidős programokat (úgynevezett „oratóriumokat”) szervező kazincbarcikai szalézi rendház. Emellett együttműködést készítünk elő a
környéken jelen lévő történelmi egyházakkal,
valamint a fenntartásukban működő intézményekkel (iskolák, óvodák). Az a célunk, hogy
ilyen módon, együtt, hálózatban csökkentsük a
kiszorulást a társadalom perifériájára, segítsük
az értékes tagként történő reintegrálódást, hozzájárulva a térség felzárkózásához, hiszen tanulóink akaratlanul is formálják szűkebb és tágabb
környezetüket.
Ebben a társadalmi környezetben nagy kihívás a szakmai elméleti és gyakorlati képzésen túl
a nélkülözhetetlen képességek (például a figyelem, az empátia, a felelősségvállalás, az önzetlen segítés, a kommunikáció, a szervezőkészség,
a tolerancia) fejlesztése a diákokban, valamint
motiválás a tanulásra, és ezen túl az optimista,
a lehetőségeket meglátó életszemlélet bemutatása, a tanulási környezet inspirálóbbá tétele. Kiemelkedő fontosságú, hogy háttérbe szorítsuk a
korábbi „iskolai“, tanulmányi kudarcélményeket,
és segítsük leküzdeni ezeknek a korábbi sikertelenségeknek a hatásait. Ennek egyik eszköze az
értékelés, a számonkérés változatos formájának
alkalmazása, ami előmozdítja a tanulási sikert,
növeli a motivációt.
A gyakorlati oktatásnak a szakma szépségeit kell megmutatnia vonzó „csomagolásban”, elszakadva az ismeretközlő oktatási módszerektől.
Tudatosan építjük be az oktatásba azokat a (rész)
feladatokat, amelyek korai sikerélményt adnak
diákjainknak, mert ezek is motivációt generálnak.
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A teremtett világ szépségeire történő folyamatos rácsodálkozás, közöttük a szakma szépségei, a diákok önmotivációját is megteremtheti. A
gyakorlati oktatás már önmagában tevékenységorientált, de emellett a tanulók öntevékenységére
és a szociális érzékenységére is kell támaszkodnia, törekedve a tanulók aktivitására, együttműködésére, hozott tudásának és a szakmához kapcsolódó tapasztalatainak aktivizálására. Közben
figyelembe kell vennünk az egyéni egyenlőtlenségeket, hiszen az ilyen hátrányos helyzetű tanulók az elméleti ismeretek hiánya mellett más,
alapvető készségekkel sem rendelkeznek (például hiányzik a fi nommotorika a mozgásukból).
Gyakorlással csökkenthetők ezek a hátrányaik.
Számukra az a vonzó, ha a szakmák alapfogását egyszerűen, biztonságban, játékos formában,
a figyelmet folyamatosan fenntartva adjuk át.

A Szalézi Kft.
A szűk értelemben vett iskolapad azonban nem
mindig tudja megadni mindazt, ami a tanulókat
sikeres munkavállalókká tesz. Annak érdekében,
hogy tanulóink a szűken szakmai tanulmányok
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mellett egyéb kompetenciákat is elsajátítsanak,
a rend 2009-ben megalapította a Szalézi Kft.-t,
melynek tevékenysége kétrétű: üzleti tevékenység és oktatás. A tanulmányok előrehaladtával a
tanulók a tanműhelyi munkán kívül valós üzleti tevékenységben is részt vesznek annak érdekében, hogy a szakmai fejlődésen túl sikerélményt
biztosítsunk számukra. Így fokozhatjuk az önbizalmukat egy-egy pozitív külső megerősítéssel (például a megrendelőktől), továbbá ezen a
módon növelhetjük kommunikációs, kooperációs készségüket, valamint kreativitásukat. A tanulók ilyen környezetben olyan kompetenciákat sajátíthatnak el, amelyre az iskolában – annak természeténél fogva – nincs lehetőségük. E
„kvázi-munkahelyi” környezetben a tanulók tulajdonképpen megszerzik első munkavállalói tapasztalataikat.
Szinte közhely, hogy a kezdő szakmunkások felkészültsége és teljesítménye még a legjobb
esetekben is messze elmarad attól, amit a cégek
megkövetelnek belépő alkalmazottaiktól. Ezért
sokszor a nagy cégek saját programjukkal, saját
képzőhelyeiken végzik a szakképzést is, már a
diákévekben „ráképezve” a tanulókat a cég speciális adottságaira, követelményeire. Ennek veszélye lehet azonban a kialakuló „üzemi vakság”. A
mi célunk olyan versenyképes szakmunkások kinevelése, akik kreativitásuk, sokrétű tapasztalatuk révén különböző helyzetekben is megállják a
helyüket, és ilyen módon nincsenek a „munkáltatóhoz kötve”.
Ezen a területen 2012-ben a Szalézi Kft.
keretein belül valósult meg a magyarországi
szaléziak régi nagy álma, amit mi „inkubátor
munkahely programnak” nevezünk. Hat végzős
tanulót vett fel a cég üzleti tevékenysége elvégzésére, a Munkaügyi Központtal szoros együttműködésben. Ezzel megnyílt számukra az út,
hogy a szakmunkás bizonyítvány megszerzése után néhány (3-5) év alkalmazotti, szakmai gyakorlatot szerezzenek. Ez egy speciálisan kialakított program, melynek segítségével
fejlesztjük a volt szakiskolai tanulók hatékony-

ságát, munkaminőségét, szakmai ismeretét azzal, hogy részt vesznek a cég üzleti tevékenységében. Ennek finanszírozása jelenleg részben támogatásból történik. Ez a helyi munkaügyi központtal történő együttműködéssel valósul meg a TÁMOP 1.1.2 „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)” program keretében. A „felmenő” rendszer
kialakítása után azonban ez a speciális terület is
legalább öneltartóvá válhat.
Fontos tény, hogy a Szalézi Kft. nem non-profit cég. Ennek ellenére a Don Bosco Szalézi Társaságának – tulajdonosként – elsődleges célja,
hogy a cég teremtse meg annak a „tágan értelmezett szakképzésnek” a megfelelő körülményeit és
anyagi feltételeit, ahol a hátrányos helyzetű tanulók is valóban versenyképesekké válhatnak a
mai munkaerőpiacon. Ezáltal a rend a saját küldetését teljesíti. Emellett a rend az itt keletkező profitot természetesen „saját szervezeti céljára” kívánja fordítani, ami nem más, mint a hátrányos helyzetű fiatalok számára a kiút megmutatása. Ilyen módon tehát messze áll egy „profitéhes”, „hedonista” tulajdonos alakjától, és kimondhatjuk, hogy az üzleti tevékenység által a
jövőben keletkező profitot mind „visszaforgatjuk” közvetve vagy közvetlenül, a potenciális
vagy leendő hátrányos helyzetű szakmunkástanulók fejlesztésére.
Az inkubátor-munkahely program beindulásával konzultációt szervezett a cég a környékbeli
vállalkozókkal, a Munkaügyi Központ segítségével. Itt derült ki, hogy a munkaerő kiválasztása és
elvándorlása számukra is nagy teher. Jelenleg zajlik egy olyan program kialakítása, melynek révén
a környékbeli cégek folyamatosan nehezen feltölthető munkahelyeire (nagy fluktuációs mutatóval
rendelkező pozícióira) keres a Szalézi Kft. és a
partnercége „leendő” szakembereket. E kiválasztás már a szakiskolai tanulmányok megkezdésekor elindul. Az adott technológiában „tehetséges”
tanulók kiválasztásával kezdődik, és az ő továbbképzésükkel, „ráképzésükkel” folytatódik az in-
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kubátor munkahelyen, ami gyorsítópálya szerepét
töltheti be. Így a fiatal egyre közelebbi és egyre
sokrétűbb kapcsolatba kerül leendő munkahelye
elvárásaival. Mivel a szakoktatók és az egyik szerzetes ügyvezető „mentorálja” a sokszor „elhagyatott” és árva tanulókat, ezért azt is könnyen meg
tudják állapítani, hogy mely tanuló az, aki – családi, vagy egyéb háttere miatt – nagy valószínűséggel még a versenyképes fizetésért sem fogja elhagyni az országot. Ezzel is segítheti a cég a hazai ipart, a környékbeli vállalkozásokat.

Zárásként
A Szalézi Kft. kiemelten a Don Bosco Iskola tanulóinak biztosít gyakorlati helyet, tanulószerződéssel. Az ide kerülő tanulók elsősorban
olyan fiatalok, akik az általános iskolát gyenge
eredménnyel hagyták el, mert szociálisan hátrányos helyzetűek, szegénységben, sőt, nem ritkán
mélyszegénységben élnek, csonka családban nevelkednek, nagycsaládosok, tanulási nehézségekkel küzdenek.
Ugyanakkor, a Szalézi Kft. kiemelt céljának
tartja, hogy a térségben minél több fiatal számára biztosítson gyakorlati helyet, és ennek ér-
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dekében kezdett konzultációt más, környékbeli szakiskolákkal is. Ennek első gyümölcse, hogy
a 2012/2013-as tanévtől próba jelleggel tanulókat fogad a szintén kazincbarcikai Surányi Endre Szakképző Iskolából és Kollégiumból. Ez egy
első lépés annak érdekében, hogy a térség gyakorlati oktatásában még intenzívebb részt vállaljunk. Jelenlegi „pilot projektünkkel” a szakiskolák és a kft. órarendjeinek, munkarendjének, működésének, tanmeneteinek összehangolását végezzük, valamint az együttműködés kereteinek
(konzultációk, szolgálati utak, információ-áramlás) kialakítása a cél.
A hosszú, kitartó munka eredményét az elmúlt
évek statisztikái bizonyítják a tanulmányi átlag
kimutatható javulásával és a lemorzsolódás csökkenésével. A kialakított modellt – amelynek gerince az iskola és a „saját tulajdonú” gazdasági társaság együttműködése, és célja a hátrányos helyzetű fiatalok bevezetése a munka világába – már
több egyházi iskolafenntartó is tanulmányozta.
Zsámbékon pedig megalakult a Premontrei Kft.,
mely e tanévtől fogadja, oktatja és neveli munkára
a szintén nagyrészt hátrányos helyzetű roma származású fiatalokat.
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Felkészítés a szakmaválasztásra
Interjú Dr. Nagyné Dietrich Zsuzsannával,
budapesti Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium igazgatónőjével
A Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium épülete több mint száztíz éve, 1898-ban nyitotta meg kapuit elemi népiskolaként egy szociális és társadalmi gondokkal folyamatosan sújtott városrészben. Volt polgári fiúiskola, iparostanonc iskola, majd ismét népiskola, végül általános iskolaként működött,
az 1970-80-as években még 5-600 fős tanulólétszámmal, évfolyamonként 3-4 tanulócsoporttal. Később,
a folyamatosan csökkenő tanulólétszám mellett növekedett a halmozottan hátrányos helyzetű, veszélyeztetett tanulók, és közöttük is különösen a rendkívül nehéz körülmények között élő roma családok gyermekeinek aránya.
Több évtized alatt alakult így az iskola sajátos beiskolázási körzete, amely Józsefváros Magdolna negyedének egy része. Ezek a körülmények, adottságok határozzák meg az általános iskola nevelő- és pályaorientációs munkáját. Némi reményt adhat, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat városrehabilitációs programjának keretében kiemelt szerepet kapott a Magdolna negyed.
– Kérem, ismertesse röviden, milyen előzmények
alakították az iskola jelenlegi helyzetét!
– Tanárként 2008-ban kezdtem itt dolgozni,
majd 2010 szeptemberétől lettem igazgatóhelyettes és 2011 márciusától az iskola igazgatója. Az
utóbbi pár évben sok változás történt az iskola
életében. Az Erdélyi utcai iskolát 2006-ban vonták össze a Dugonics Gimnáziummal, a mi épületünkben. Így alakult ki az Erdélyi utcai Általános Iskola és Gimnázium nappali és esti tagozattal az általános iskolában és a gimnáziumban
egyaránt. 2008-ban vettük fel Lakatos Menyhért
nevét, és lettünk Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium.
A képviselőtestület 2009-ben úgy döntött, hogy
az iskola közművelődési tevékenységet is elláthat,
és így alakultunk Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központtá. Ez nem csak
névváltozást jelentett, hanem kötelezően ellátandó közművelődési feladatokat is, amihez azonban nem társult megfelelő pénzügyi forrás. Csupán két művelődésszervezői álláshelyet kaptunk.
Az iskola nevében szerepelt ugyan a művelődési
központ elnevezés, de valódi művelődésszervezői
tevékenység még nem folyt az iskolában. Ennek a
feltételei akkora teremtődtek meg, amikor átvettem az iskola vezetését, mert akkor végre betöltés-

re kerülhetett a két művelődésszervezői állás, és a
két kolléga ténylegesen is megkezdhette a szervező munkát. Nem csak az iskola honlapja újult meg,
de már felkerülhettek rá a rendszeressé váló programok, foglalkozások is.
A tantestület 2011 szeptemberében döntött
úgy, hogy „JÁMK-esték” címen kulturális rendezvénysorozatot hoz létre. Akkor avattuk fel
könyvtárunkban a „Lakatos-termet”, annak apropóján, hogy Lakatos Évától – az író lányától –,
a Lakatos Menyhért Alapítvány kuratóriumának
elnökétől kaptunk egy Lakatos Menyhértről készített portrét is. A rendezvények témái között
szerepelt a roma hagyomány, a komolyzene és
a roma népzene kapcsolata, egy rendhagyó irodalomóra, a „Füstös képek” ötödik kiadásának
könyvbemutatója és idén februárban a magyarországi közelmúltbeli, illetve a kortárs cigányirodalom. A nappali és az esti tagozatos gyerekek
a beszélgetések során életszerű helyzetben, saját
maguk győződhettek meg arról, hogy lehetséges
a kitörés a nagyon nehéz körülmények közül is,
és van hova eljutniuk.
Ekkor alakult meg az azóta is sikeresen működő képzőművészeti alkotókör is, melynek alkotásaiból másfél év alatt hét kiállítást is rendeztünk a fővárosban és Zsámbékon.
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Ezek az újonnan induló jó programok nagyon sikeresek voltak és a folytatás is annak
ígérkezett.
– Miért fogalmaz múlt időben?
– A jogszabályok változása miatt 2012. december 15-ével megszűnt a Művelődési Központ, elvonták a tevékenységi kört, és ebből
adódóan a művelődésszervezői állásokat is. Így
január 1-jétől újra Lakatos Menyhért Általános
Iskola és Gimnázium a nevünk.
Ezt nagyon, nagyon fájlalom, mert mostanra kezdett beérni a szervezési munkánk, most
kezdett volna el igazán hatni az iskola a környezetére, most bontakozhatott volna ki valójában ez a tevékenység. Ugyanakkor én a megváltozott feltételek közepette is változatlanul hiszek abban, hogy valamilyen módon csak végbemegy ez a kibontakozás. Még művelődési központként készítettük el ennek az évnek a
programtervezetét, de a pénzügyi feltételeket
már más módon kellett biztosítanunk. Bevontunk két alapítványt is – a Civil Akadémia Alapítványt és a Lakatos Menyhért Alapítványt –
ebbe a munkánkba, akik pályázat útján tudják
biztosítani az idei programok lebonyolításának
feltételeit. Így idén januárban is elkezdődhettek
a programok, és februárban is megtarthattuk az
előbb említett beszélgetést a roma irodalomról.
Ugyanakkor a művelődésszervezői státuszok elvonása nagyon megnehezíti a művelődésszervezői tevékenységünket. Jelenleg a
szabadidőszervezőkkel és a gyermekvédelmi
felelős kollégák segítségével próbáljuk lebonyolítani a programokat. Abba az irányba is keresünk lehetőségeket, hogy a gyermekvédelem területén is érzékelhető legyen – ha más keretek
között is – a kulturális nevelő munkánk.
A nehézségek közepett is majdnem 40%-kal
nőtt az általános iskolába járó gyerekek száma. Míg a 2009/2010-es tanévben 111, addig a
2011/12-es tanévben már 152 tanuló iratkozott
be hozzánk. A kitartó munka mellett – vélhetően a jobb tájékoztatás révén – egyre több ember ismeri meg ezt a lehetőséget, és él is vele.
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– Mondjon pár szót azokról a gyerekekről, akiket fel kell készítenie az iskolának a pályaválasztásra és a továbbtanulásra!
– Iskolánk Józsefváros Magdolna negyedében található. Ez a környék úgy él a köztudatban, mint Józsefváros legelmaradottabb, legszegényebb része. Az általános iskolánkba döntően roma tanulók járnak, ami a beiskolázási
körzetünk sajátosságából adódik. Azokat a gyerekeket tudjuk felvenni, akik jelentkeznek hozzánk. Az biztos, hogy 90% feletti a roma tanulók aránya az általános iskolában, és a gimnáziumban is legalább 30%. Nagyon nehéz körülmények között élő gyerekek járnak hozzánk,
általában sok gyermekes családokból. Olyan
családokból, ahol nagyon sok gyerek éhezne, ha
nem kapna nálunk megfelelő ellátást. A pedagógus kollégáknak tűnt fel, hogy hétfő reggelenként a szokottnál is nehezebb a gyerekekkel. Egy kicsit utánajárva a dolognak, kiderült,
hogy a hétvégéken nem esznek rendesen, hétfő
reggel éhesen jönnek az iskolába.
Hogy ez ne így legyen, abban sokat segít az
Amerika Ház Alapítvány, adományokkal látva el minket. Minden héten biztosít a rászoruló
családoknak tartós élelmiszerekből összeállított
hétvégi csomagokat, és ezen túl még szendvicsalapanyagot is szállít az iskolának, amiből minden nap ki tudjuk egészíteni a napi három étkezést is. Ez nagyon nagy támogatást jelent. Egészen más a híradókban, vagy személyesen látni
az élelemért sorban álló embereket és a szó szoros értelmében éhező gyerekeket.
Azt látjuk, hogy nem csak a gyerekeket kell
segítenünk, ha érzéklehető eredményeket akarunk elérni, hanem a gyerekek hátterét jelentő
családoknak is, erőnkhöz mérten. Ehhez a családokkal is jó kapcsolatot kell kiépítenünk, ami
fontos célkitűzésünk volt már az ÁMK rövid
működése alatt is. Akkor is elhívtuk a szülőket
minden tanórán kívüli programra. Szerveztünk
velük külön kirándulásokat, és az elmúlt tanévben háromszor is elvittünk sok gyereket táborba, Magyarkútra és Köveskálra, a Civil Aka-
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démia Alapítvány segítségével. A táboroztatás,
külső segítség hiányában, az utóbbi évekre már
nem volt jellemző.
– Milyen módon segíti az iskola a pályaválasztást, a továbbtanulást?
– A gyerekek otthonról nem igazán kapnak
segítséget, útbaigazítást abban, hogy milyen
irányba folytassák a tanulmányaikat, és a tanulmányi eredményeik sem túl kedvezőek. Elképzelésük pedig végképp nincs. Fogalmuk sincs
arról, hogy milyen lehetőségek, szakmák közül
válasszanak. Felvettük a kapcsolatot a mellettünk lévő Kesztyűgyár Közösségi Házzal. Értesítenek bennünket, ha pályaválasztással kapcsolatos foglalkozásokat szerveznek. Ilyenkor
átmegyünk a gyerekekkel, de az osztályfőnöki
órákon is tartunk pályaorientációs foglalkozásokat. Az osztályfőnökök elviszik az osztályaikat iskolalátogatásokra is, különböző szakmaterületekre. Ezeken túl itt az iskolában is szervezünk előadásokat pályaválasztási szakemberek segítségével, ahol megismerhetnek többféle szakmát, szakmacsoportot. Az előző évhez
hasonlóan a kerületi Esély Kövessi Erzsébet
Szakiskolából idén is eljönnek hozzánk, hogy
ők is segítsék a gyerekeket a számukra megfelelő szakma megtalálásában.
– Mennyire vannak jelen a szülők ezeken a
programokon?
– Már az is sikertörténetnek számít, ha első
értesítésre megjelennek az iskolában és aláírják
a továbbtanulási papírt. Az, hogy a tanuló megjelöl két-három iskolát a jelentkezési lapon az
többnyire az osztályfőnöknek és a nevelő testületnek köszönhető, és csak nagyon ritkán a szülőknek.
– Milyen arányban fejezik be a tanulók a nyolcadik osztályt, hogy egyáltalán gondolhassanak továbbtanulásra?
– Nappali tagozaton – ha nem is elsőre – a
döntő többségük elvégzi a nyolc osztályt. Hozzávetőlegesen a 10%-uk nem jut el idáig, ők
még 15-16 éves korukban is az ötödik évfolyamon tanulnak. Egyszer érdemes lenne róluk

külön is beszélgetni, mert ők a jelenlegi szabályozás alapján a Híd-programba sem kerülhetnek be, hiszen a programba kerülés feltétele a betöltött 15. életév és a befejezett 6. osztály. Ugyanakkor nálunk elég sok olyan gyerek
van, aki ugyan betöltötte már a 15. évét, de még
nem fejezte be a 6. osztályt. Az nem megoldás,
hogy a következő tanévtől már nem tankötelesek. Ezért ez egy olyan probléma, amire minél
hamarabb megoldást kellene találni.
Az általános iskolánk esti tagozatán sok
olyan tanulónk van, aki tizenhatodik életévét már betöltötte, tehát a hatályos jogszabályok szerint már nem tanköteles. Húsz órát meghaladó igazolatlan mulasztás esetén meg kell
szüntetni a tanulói jogviszonyukat. Emberfeletti munkát és odafigyelést igényel, hogy rábírjuk őket az iskolába járásra, hiszen általános iskolai bizonyítvány nélkül nem tanulhatnak szakmát.
Az esti tagozat másik nagy problémája abból adódik, hogy a 2009-es Alapító Okirat módosításnál az egyik szakfeladat – az általános
iskolai felnőttoktatás 1–4. évfolyamig – sajnálatos módon kimaradt a felsorolásból.
Ez idáig nem sikerült elérni az önkormányzatnál, hogy visszaálljon az eredeti állapot. Pedig van igény erre az iskola környékén.
Azok a felnőtt emberek, akik most nem juthatnak be erre a képzésre, ha nehezen is, de felveszik a telefont, és nap, mint nap kérdezik,
mikor fejezhetik be az általános iskolát. Velem
történt meg, hogy egyik nap az iskola utcájában
szólított meg egy fiatal nő, kezében egy levéllel. Arra kért, olvassam el, biztosan valami hivatalos irat, és ő nem tudja elolvasni. Ez is mutatja, hogy ez egy élő probléma. Ahhoz, hogy
ezeknek az embereknek a kezébe szakmát adhassunk, ahhoz meg kell teremteni a legelemibb alapokat, feltételeket.
Hiába létezik a Kesztyűgyár Közösségi Ház
által szervezett felzárkóztató program, hogy felkészítsen a beiskolázásra, az nem iskolarendszerű képzés, bizonyítványt nem ad. Ahhoz, hogy
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valaki szakiskolai bizonyítványt kaphasson, meg
kell szereznie az általános iskolai bizonyítványt,
amit semmilyen tanfolyam nem adhat meg.
Minden probléma ellenére hatalmas az igény
a felnőttoktatásra. Mutatja ezt az is, hogy míg
a 2008/2009-es tanévben 104-en, addig a
2011/2012-esben 243-an jelentkeztek az esti tagozatra.
Az adhat reményt, hogy készül a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ által meghatározott Szakmai Alapdokumentum, amely a korábbi alapító okirat szerepét tölti be, és meghatározza az iskola oktatási feladatainak körét. A
tervezetben úgy szerepel, hogy felnőttoktatással is foglalkozhatunk. Ha ez így is marad, akkor az megoldást adhat arra, hogy beiskolázzuk
azokat, akiknek az írást és az olvasást kell megtanulniuk.
– Akik nyolc-tíz év alatt befejezik az általános
iskolát, azok általában hol tanulnak tovább?
– Elfogadva a realitásokat, mi már annak is
nagyon örülünk, ha az általános iskolai tanulóink döntő része befejezi az alapképzést. Nagy részük szakiskolába jelentkezik, elvétve egy-kettő
gimnáziumba. Jelenleg is vannak olyan gimnáziumi tanulóink, akik itt végezték az általános
iskolát. Nagy eredménynek tartom, hogy a most
érettségiző osztályunkban is van olyan diák, aki
nálunk kezdte az általános iskolát. Az elmúlt
évben is volt három ilyen érettségizőnk. Siker
a számunkra, hogy minden évben eljut pár „saját” tanulónk az érettségiig. De azt is szép eredménynek tartom, hogy a nyolcadik osztályt befejező gyerekek, szinte kivétel nélkül, felvételt
nyernek szakiskolákba.
– Milyen szakmákat képzelnek el a gyerekek és
milyenekre jelentkeznek?
– Hogy milyen szakmák érdeklik őket, arról sokszor el lehet mondani, hogy inkább csak
álmodozás, de például nagyon kedvelt a gyerekek között a fodrász szakma, vagy a cukrász és
a szakács. Épp a napokban mondta több hetedikes gyerek is, hogy fodrász szeretne lenni. Ez az
említett három szakma reálisnak is mondható,
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ide általában fel is veszik őket. Előfordult, hogy
a pincér, az asztalos vagy a szobafestő szakmát
választottak.
– Mennyi információ jut vissza az általános iskolához a továbbtanulókról, hogy mennyire állják
meg a helyüket a középiskolában?
– Ez egy nehéz kérdés. Elvileg van ugyan
visszajelző rendszer, melyben a fogadó középiskolának kell küldenie visszajelzést a kibocsájtó
általános iskola felé arról, hogy milyen eredményeket ért el a tanuló az első évben, az új iskolájában. Ez úgy működik, hogy a KIR-be, vagyis a köznevelés információs rendszerébe a középiskolának fel kell tölteniük a kilencedik évfolyamon elért eredményeket a tanulói azonosító
kóddal. Mi a gimnáziumból küldünk is visszajelzést, de az utóbbi két évben mi még nem találtunk ilyen hivatalos információt a nálunk általános iskolát végzett gyerekekről. A gyakorlatban csak a visszajáró gyerekekkel vagy a még
idejáró kisebb testvérekkel beszélgetve alakulhat ki valamilyen képünk arról, hogy mennyire
sikeresek az új iskolájukban.
– Ha így nem is alakulhat ki egy reprezentatív
kép a továbbtanulókról, mégis mi a benyomásuk erről a pedagógusoknak?
– Valóban csak az elképzeléseinket tudom elmondani. Itt azokról a diákokról beszélhetünk,
akik közben nem alapítanak családot, és ezért
nem kell otthagyniuk az iskolát. Ha ezeket az
egyáltalán nem ritka eseteket nem számolom,
akkor azt lehet mondani, hogy nagyjából az 5060%-uk elvégzi a választott iskoláját.
– Folyik-e valamilyen szakképzés a gimnáziumban?
– Gimnáziumunkban van egy közrendvédelmi tagozat, ahol a gyerekek belügyi rendészeti ismereteket tanulnak, ami nem minősül szakképzésnek. Az odajárók nagy része még végzősként is rendőr szeretne lenni, de hogy azután
mennyien helyezkednek el valóban rendőrként,
az már egy más kérdés. Maga a képzés több év
alatt épült fel, és jelenleg már jól működik. Még
az iskolaösszevonás idején született megállapo-
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dás a BRFK-val, amit 2012-ben újrakötöttünk.
Az utóbbi már sokkal szélesebb körű együttműködésről szól. Ezt az új keretet most kezdjük kitölteni tartalommal. Eddig ez úgy működött általában – ehhez ismerni kell ezeket a gyerekeket –, hogy a jelentkezési lap kitöltésekor annyit
tudtak csak mondani, rendőrök akarnak lenni.
Még a felvételi elbeszélgetéseken is csak ezt ismételgették, ennyi körülbelül a pályaismeretük.
Most azzal bővül az együttműködés, hogy a
rendőri munka különböző területeinek képviselői ellátogatnak hozzánk, például a helyszínelők, a nyomszakértők, vagy a közlekedésiek. Elviszik a gyerekeket lövészetekre, de rendszeresen részt veszünk a rendészeti csapatversenyeken is. Együttműködési megállapodást kötöttünk a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézettel,
és rendszeresen járunk a Bűnügyi Múzeumba.
Segítséget kapunk a testnevelései érettségi vizsga megszervezésében azzal, hogy biztosítják a
szükséges helyszínt. Önvédelmet is tanulhatnak
a gyerekek. Mi ezeket a programokat önerőből
nem tudnánk megszervezni.
Olyan munkatársak járnak hozzánk, akik rendelkeznek pedagógiai képzettséggel is a rendőrtiszti főiskolai, vagy más felsőfokú végzettségük mellett. Azt tapasztaljuk, hogy széleskörűen képzettek a gyerekekkel foglalkozó rendőrök. Az osztályfőnökök és tanulók így jobban

átláthatják a rendőri hivatás különböző területeit. Elmehetnek például a Teve utcai rendőrpalotába is, körülnézhetnek és a saját szemükkel
láthatják, hogy milyen a rendőri munka a gyakorlatban. Ez számunkra és a számukra azért is
fontos lehetőség, mert magánszorgalomból nem
igen mennének el – még a gimnazisták sem – a
város másik oldalára. Ez is a körzet sajátossága.
Főleg az általános iskolások gondolják úgy, hogy
a világ a Teleki tértől a Mátyás térig tart. El sem
tudják képzelni, hogy milyen a Nagykörút másik oldala, mert odáig nagyon ritkán jutnak el,
messzebbre önszántukból végképp nem. Ezen
az áldatlan helyzeten próbálunk javítani a „Józsefvárosi séták” és az „Ismerjük meg Budapestet” elnevezésű projektfoglalkozásokkal.
– Mennyire segít a család a szakmák keresésében?
– Nem teljesen reménytelen a helyzet. Minden osztályban van egy-két család, akihez eljutnak az információk, tanácsok. Mi arra kérjük
őket, hogy adják tovább a nagyobb családnak, a
szomszédoknak, amit nálunk hallottak. Fogadják el, hogy tulajdonképpen azért vagyunk itt,
hogy segítsük a gyerekeiket, és ha van lehetőségünk, akkor őket is.
Ennek a bizalomnak és együttműködésnek a
megteremtése nem megy az egyik napról a másikra, ez hosszú folyamat, de az eddig elért apróbb eredményeink biztatóak a jövőre nézve.
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Interjú Modláné Görgényi Ildikóval
Modláné Görgényi Ildikó gépészmérnöki, mérnöktanári és gazdasági végzettséggel látta el főigazgató-helyettesi feladatait húsz éven át a szakképzés országos háttérintézményében, ahol 2011-ben,
az átalakítást segítve, rövid ideig főigazgató is volt. Szakmai tudását a mezőgazdasági és élelmiszeripari szakképzés területén alapozta meg. Többféle munkakört is betöltött: mérnöki munkáját követően volt iskolai szakoktató, tanár, országos szakfelügyelő, háttérintézményben és a minisztériumban fejlesztő és szakmai irányító. Több tankönyv és kiadvány szerzője.

– Modláné Görgényi Ildikó neve olyan régen öszszefonódik a szak- és felnőttképzéssel, hogy egyre
kevesebben emlékezünk a kezdetekre. Összefoglalná, hogyan került kapcsolatba a szakképzéssel?
– Fiatal mérnökként kezdtem a pályafutásomat, amikor a Pesti Barnabás Élelmiszeripari
Szakközépiskolába és Szakmunkásképzőbe hívtak tanítani. A géptan szakoktatójaként kezdtem, majd tanárként folytattam, és hamarosan
országos szakfelügyelőnek neveztek ki. Nagyon
komolyan vettem a tanítási és a szakfelügyelői
feladatokat. Először saját magamnak írtam tanterveket, tankönyveket, melyeket az akkori minisztériumi háttérintézmény ki is adott. Egyre inkább belemélyedtem a szakmai oktatásba,
8-10 féle tárgyat tanítottam, és az ifjúsági képzés mellett felnőtteket is oktattam. Így nemcsak egyre több szál kötött a szakképzéshez, hanem az ismereteim, a gyakorlati tapasztalataim
is egyre szélesedtek. Még külföldi iskolatelepítésben is részt vettem, de a Mezőgazdasági Minisztériumban is dolgoztam több évet.
– NSZI, NSZFI, NMH SZFI: rövidítések,
amelyek a szakképzést szolgáló minisztériumi háttérintézmény név- és feladatváltozásait mutatják,
követve azokat az éveket, amikor Ön vezetői munkakört töltött be a szervezetben. Melyek voltak az
elmúlt húsz évnek azok a leg jelentősebb változásai, kihívásai a szak- és felnőttképzés terén, amelyek igazán emlékezetesek maradtak?
– A rendszerváltáskor az iskoláknak volt lehetőségük a szakképzés megújítására, és több
mint 400-féle kísérlet került bevezetésre. Saj-
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nos ebben az időszakban nagy gondot jelentett
a gyakorlati háttér a csődbement cégek miatt.
A szakképzési alap és a világbanki hitel ezért
az iskolai tanműhelyeket támogatta elsősorban.
Talán innen számítható a való gyakorlati élet és
a steril iskolai környezet egyensúlyának felbomlása. Az 1993-as év vízválasztó volt.
Az oktatási törvénycsomagban önálló törvényként jelent meg a szakképzési törvény, és
ennek az évnek a végén jelent meg az Országos
Képzési Jegyzék is. Ez volt az első főigazgatóhelyettesi munkám, amelyet kanadai és német
szakértők segítettek egy kormánymegállapodás
keretében. Közel 3500 – több esetben redundáns szakképesítésből – tripartit érdekegyeztetés keretében került megalkotásra a 951 szakképesítést tartalmazó OKJ. A szakképesítésért
felelős szaktárcák 1995 végére készítették el az
OKJ-re épülő szakmai és vizsgakövetelményeket. Fontos megemlíteni, hogy a modularizáció
– ami alatt az egymásra épülést értem – kísérlete már 1998-ban megkezdődött, és a 2004-től
2006-ig tartó fejlesztés jó alapokat adott a jelenlegi fejlesztő munkához. Azonban az akkor kidolgozott tudás mérése nemcsak túl bonyolult volt, de a szakképzés céljának sem felelt
meg. A szakképzés régóta várja, hogy a gazdaság mondja meg, mik az elvárásai a végzettekkel szemben. A mostani fejlesztés során a gazdaságot képviselő kamara várhatóan pontosabban meg tudja mondani a munkaerőpiac igényeit. Ebben mindig is voltak, és ma is lehetnek viták, hiszen a meglévő tendenciák és vára-
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kozások alapján próbálják megbecsülni a jövőbeli, legfeljebb 2-3 év múlva megjelenő követelményeket. Ha a gazdasághoz közelebb állók fogalmazzák meg az igényeiket, és ehhez igazodik a szakképzés, akkor biztatóbbak a végzettek
elhelyezkedési esélye a munkaerőpiacon. A kerettanterv fogalma 2001-ben került bevezetésre,
és ma már az új körülményeknek jobban megfelelő kerettantervvé formálódott. A felnőttképzés szempontjából jelentős volt a 2001-es év,
mert ekkor szavazta meg a Parlament a felnőttképzési törvényt, és akkor került bevezetésre az
akkreditáció is.
Húsz év távlatában sok minden átértékelődik.
Ahhoz, hogy a szakképzés végre valóban sikeressé váljon, még sokat kell tenni. 2010-et követően alapvető és fontos változás, hogy a gazdaság szereplői fogalmazzák meg, milyen szakemberekre van szükségük a mikró vállalattól egészen a multi cégekig A szakképzési feladatok
koordinációja 2012-től új hivatali keretek között
történik, amelynek elsődleges célkitűzése, hogy
ennek eredményeképpen a képzés hatékonysága
javuljon, és a jövőbeli foglalkoztathatóság esélye növekedjen. Ennek érdekében – többek között – több stratégiai együttműködés, megállapodás született a gazdaság szereplőivel.
– Melyek azok az aktuális feladatok a szervezet életében, amelyeket különösen figyelmébe ajánl
utódjának?
– A változó feltételek és lehetőségek között
célszerű nagy hangsúlyt fektetni az összefüggésekre, az egymásra építhető, egymással öszszeköthető, egymást erősítő folyamatokra, és figyelembe venni a hazai és nemzetközi tapasztalatokat. Erre legjobb példa a házépítés, amikor
ugyanabból az anyagmennyiségből eltérő műszaki és tartalmi paraméterekkel lehet energiapazarló, vagy éppen „passzív” (energiatakarékos)
házat is építeni, csak fi gyelembe kell lenni az új
megoldási módszerek sokaságát, a tervezés és
fejlesztés számos új lehetőségeit. A csapatmunka összehangolásának, az eredményszemlélet
középpontba állításának, a szakmai konszenzus

megteremtésének, és a munkastílus megújításában a személyes példamutatásnak tulajdonítok
kiemelt szerepet.
– Az Ön kiváló szervezői kvalitásai, kapcsolatteremtő képessége és munkabírása – vezetői sikerességének kulcsa. Honnan volt és van ennyi energiája?
– Sokgyermekes családból származom, és már
gyermekkorban megtanultuk a családi munka
és felelősség megosztást, hogy a játék, a munka, a tanulás megfelelő összhangban legyen. De
kitartást, állóképességet a rendszeres sportolás
adott, ez segített az esetenként előforduló kudarcok feldolgozásában is.
– Sokan tartják úgy, hogy egy sikeres vezető mögött nagyon fontos a háttér. Kik és hogyan segítették
Önt feladatainak teljesítésében?
– Fontos a kiegyensúlyozott családi háttér, amelyet férjem és gyerekeim tettek lehetővé. Húsz év alatt nagyon sok munkatársat kellett megnyernem egy-egy feladatra. Előfordult,
hogy egy munkát nem végzett nagy ügybuzgalommal, ilyenkor próbáltam úgy osztani a feladatokat, hogy legyen sikerélménye. Akiket
megnyertem, azok közül szinte mindenki támogatott a munkájával. Folytathatom a sporttal kapcsolatos példákat. Egy jó edzőnek (avagy
pedagógusnak) változatosan kell élnie a szigor, a
dicséret és méltányosság eszközeivel.
A pályám vége felé a Jóisten még megadta nekem azt a lehetőséget is, hogy 2011-ben, az Intézet átalakításakor, magam választhattam ki a
munkatársaimat.
– Az elmúlt 20 évben sok könyv és szakcikk szerzője, társszerzője volt. A közelmúltban szakmai elismerésben is részesült. Nyugdíjazásával számíthatunk arra, hogy tapasztalatait hasznosítva folyóiratunkban is segíti a szak- és felnőttképzés most folyó megújítását?
– Szeretném még a szakképzés területen szerzett tervezési, a fejlesztési, az irányítási tapasztalataimat strukturáltan összefoglalni, és ha azt
érdemesnek tartják, a szaklapokban megjelentetni.
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interjú
Tenném ezt annál is inkább, hiszen a 2013.
évi Mezőgazdasági könyvhónap alkalmával a
NAKVI (Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet) által az elmúlt évben alapított Életmű díjat én vehettem át Fazekas Sándor miniszter úrtól és Dr.
Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgatótól. Ezúton
is köszönöm az adományozóknak, valamennyi
elöljárómnak, vezetőtársamnak, munkatársaimnak és együttműködő partnereimnek, mert az
ő munkájuk nélkül nem kaphattam volna meg.

– Milyen további tervekkel kezdi meg a nyugdíjas éveit?
– Vannak még terveim. Szeretném tapasztalataimat összegyűjtve átadni a fiatalabb generációnak. Próbálom kiépíteni ennek az útját, amely
most nem lehet a közszféra. De azt mondják, ha
becsukódik egy kapu, akkor kinyílik egy másik,
ahová belépve új erővel és lendülettel tehetek
talán még ezért a kicsi országért valamit, ami
hasznára válhat. Remélem, egy kicsit több időt
tudok eltölteni a családommal is.

Jelentkezzen Ön is
szakmai vizsgaelnöknek!
A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.)
Korm. határozattal összefüggésben a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatósága (NMH SzFI) az érvényes szakmai vizsgaelnöki engedéllyel rendelkezők adatbázisának bővítését tűzte ki
célul.
Az alábbi szakmacsoportokban, az NMH
SzFI hatáskörébe tartozó szakképesítések tekintetében várjuk pályázataikat:
3. Oktatás szakmacsoportba tartozó szakképesítések
5. Gépészet szakmacsoportba tartozó szakképesítések
6. Elektrotechnika-elektronika
szakmacsoportba tartozó szakképesítések
7. Informatika szakmacsoportba tartozó szakképesítések
8. Vegyipar szakmacsoportba tartozó szakképesítések
9. Építészet szakmacsoportba tartozó szakképesítések
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10. Könnyűipar szakmacsoportba tartozó
szakképesítések
11. Faipar szakmacsoportba tartozó szakképesítések
12. Nyomdaipar szakmacsoportba tartozó
szakképesítések
14. Környezetvédelem- vízgazdálkodás szakmacsoportba tartozó szakképesítések
15. Közgazdaság szakmacsoportba tartozó
szakképesítések
16. Ügyvitel szakmacsoportba tartozó szakképesítések
17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportba tartozó szakképesítések
18. Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportba tartozó szakképesítések
19. Egyéb szolgáltatások szakmacsoportba tartozó szakképesítések
A szakmai vizsgaelnöki nyilvántartásba
történő felvétel rendjéről bővebb információ:
https://vep.nive.hu
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Kérdések és válaszok
a szakképzés és a felnőttképzés területéről
A Joggyakorlat rovat hónapról hónapra valós jogi kérdésekre adott válaszokkal kívánja segíteni a szakképzés és a felnőttképzés területén dolgozó „jogalkalmazókat”, azaz a szakképzést folytató intézmények
vezetőit, munkatársait, fenntartóit és működtetőit, valamint a gyakorlati képzésben érdekelt vállalkozásokat. A rovat egy-egy kiemelt téma alaposabb körbejárásával is rámutat a szakképzés és a felnőttképzés joggyakorlatának mindenki által hasznosítható bonyolultabb elemeire. Ezeket a képzésben résztvevők és más érdekeltek is beépíthetik a mindennapokba, és könnyebben eligazodhatnak a gyakran változó szabályozási környezetben.
A jelen lapszámunkban feltett kérdések témakörei:
• a sajátos nevelési igényű tanulók felmentése „Számítástechnika gyakorlat” tantárgyból
• a felnőttképzésről szóló törvény módosult szabályai
• szakiskolai tanulmányi ösztöndíj másodszakma és felnőttoktatás esetén

Sajátos nevelési igényű
tanuló felmentése
„Számítástechnika
gyakorlat”
tantárgyból
A feltett kérdés:
Felmenthető-e sajátos
nevelési igényű gyermekem
„Számítástechnika gyakorlat” tantárgyból informatikai
szakközépiskolában? Gyermekem a Szent János Szakképző
Iskola szakközépiskolai osztályának 11. évfolyamára jár, és
a szakértői bizottság véleménye
alapján – többek között diszkalkulia miatt – már korábban felmentést kapott matematikából.
A szakértői bizottság szakértőjének szóbeli tájékoztatása
szerint felmentése indokolt lenne a „Számítástechnika gyakorlat” tantárgyból is, azonban
nem menthetik fel, mivel a gya-

korlati képzés alóli felmentést a
törvény tiltja. Tisztában vagyunk azzal, hogy informatikus
nem lehet, azonban szeretnénk,
ha iskolaváltás nélkül, iskolájában érettségizhetne.

A Joggyakorlat válasza:
A kérdésben érintett tanuló 11. évfolyamra jár, azaz nem
a szakközépiskola szakképzési
évfolyamán, hanem érettségire felkészítő, általános műveltséget megalapozó (középiskolai) évfolyamán tanul. A szóban forgó tantárgyat – „Számítástechnika gyakorlat” – az iskola pedagógiai programjának
tanúsága szerint is szakmacsoportos alapozó oktatás keretében oktatják.
A jelenleg 11. évfolyamon
tanuló szakközépiskolai tanulók középiskolai oktatása a
szakképzésről szóló 1993. évi
LXXVI. törvény (a további-

akban: régi Szt.) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény (a továbbiakban: Kt.)
szerint indult. A szakképzésről
szóló 2011. évi CLXXXVII.
törvény (a továbbiakban: új
Szt.) 92. §-ának (1) bekezdése
értelmében e képzések általánosságban még a régi Szt. szabályai szerint fejezhetők be.
A nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény
(a továbbiakban: új Nkt.) 56.
§-ának (1) bekezdése szerint:
„A tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi,
a szakértői bizottság véleménye alapján az igazgató mentesíti (...) b) a gyakorlati képzés
kivételével egyes tantárgyakból,
tantárgyrészekből az értékelés
és a minősítés alól.”
E bekezdés értelmében tehát
azt kell vizsgálni, hogy a kérdésben érintett tantárgy a gyakorlati képzés részének számít-e
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a rá vonatkozó szabályok értelmében. Az új Szt. 2. §-ának 11.
pontja a következőképpen definiálja a gyakorlati képzést: „11.
gyakorlati képzés: a szakmai
képzésnek az iskolai tanműhelyben, az állami felnőttképzési intézmény tanműhelyében vagy
a gyakorlati képzés folytatására
jogosult gazdálkodó szervezetnél, egyéb szervnél vagy szervezetnél folyó azon része, amelynek célja a szakképesítéshez
kapcsolódó munkatevékenységek gyakorlatban történő elsajátítása és a tanulónak a komplex
szakmai vizsga gyakorlati részére való felkészítése, amelyet iskolai rendszerű szakképzés esetén a szakképzési kerettanterv
határoz meg;”
Önmagában tehát már e
jogszabályi hely alapján is egyértelműen megállapítható,
hogy a szakközépiskolában a
régi Szt. és Kt. alapján indult
képzésben, az érettségire felkészítő évfolyamokon folytatott szakmacsoportos alapozás
keretében szervezett gyakorlati oktatás nem gyakorlati képzés, ugyanis nem célja a szakmai vizsga gyakorlati részére
történő felkészítés. A szakmacsoportos alapozó oktatás céljáról a régi Szt. és a Kt. alapján
tájékozódhatunk, tekintettel
arra, hogy a 2013 szeptemberétől új Szt. és Nkt. szerint induló ágazati szakközépiskolai
oktatásban már nincs ilyen.
A Kt. 29. §-ának (1) bekezdésének az új Szt. hatályba lépése előtt hatályos szövege
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szerint: „A szakközépiskolának – a (2) és a (8)–(9) bekezdésben meghatározott kivétellel – érettségire felkészítő, általános műveltséget megalapozó – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – négy középiskolai évfolyama van. A
kilencedik évfolyamtól kezdődően a Nemzeti alaptantervben meghatározott szakmai
orientáció, a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően – az Országos Képzési Jegyzék szerinti – elméleti és gyakorlati
szakmacsoportos alapozó oktatás is folyhat. (...) A szakmai vizsgára felkészítő, szakképzési évfolyamok számát az
Országos Képzési Jegyzék határozza meg. (...) A gyakorlati képzésről külön jogszabály
rendelkezik.”
Ugyanezen paragrafus (4)
bekezdése szerint: „A szakközépiskola a szakképzési évfolyamon az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak
szerint az utolsó középiskolai
évfolyam elvégzéséhez, illetve középiskolai végzettséghez
kötött szakképesítések körében
felkészít szakmai vizsgára.”
A régi Szt. 11. §-a (4) bekezdésének b) pontja értelmében: „A közoktatási törvényben szabályozott (...) szakközépiskolai szakmai elméleti és
gyakorlati szakmacsoportos
alapozó oktatás során elsajátított és igazolt ismeretek tanulmányokba történő beszámításáról a szakképzést folytató intézmény vezetője dönt.”
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Mindezek alapján megállapítható, hogy mind a régi Szt.,
mind a Kt. élesen megkülönböztette a szakmacsoportos
alapozó oktatást a gyakorlati képzéstől. A gyakorlati képzés a képzésnek a szakképzési
évfolyamon folyó és a szakmai
vizsgára felkészítő része. A
szakmacsoportos alapozó oktatásra pedig a Kt. 8/A. §-ának
(1) bekezdésének c) pontja értelmében a (közismereti) kerettanterv tartalmazott ajánlásokat, és az iskola döntése volt,
hogy a szakképzési évfolyamon
folyó, a szakmai vizsgára felkészítő képzésbe beszámítja-e
vagy sem az ennek során megszerzett ismereteket.
A gyakorlati képzés alóli felmentés tilalma a jogalkotó szándéka szerint a szakképesítés felől közelíthető meg: nem
szerezhet szakképesítést az, aki
annak szakmai és vizsgakövetelményében leírt követelményeit vagy azok lényeges részét
nem teljesítette. Ebben az esetben tehát nem a felmentés lenne a járható út, hanem a szakmaváltás, hiszen tulajdonképpen pályaalkalmassági kérdésről van szó. Ez nem zárja ki a
sajátos nevelési igényű tanulók
esetén minden szükséges és lehetséges segítség és könnyítés
megadását, amelyet kifejezetten
elő is ír az új Szt. is, azonban
a 11. §-ának (4) bekezdésében
foglaltaknak is érvényesülnie
kell: „Az e § alapján nyújtott
mentesítés kizárólag a mentesítés alapjául szolgáló körül-
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ménnyel összefüggésben biztosítható, és nem vezethet a bizonyítvány által tanúsított szakképesítés megszerzéséhez szükséges követelmények alóli általános felmentéshez.”
Mivel azonban jelen esetben a szakközépiskolai 11. évfolyamon folyó szakmacsoportos alapozó oktatásról van szó,
amely nem a szakmai vizsgára
készít fel, és a fentiek értelmében tehát nem gyakorlati képzés, az ennek keretében oktatott tantárgyak alóli felmentést
nem zárja ki az Nkt.
(A kérdésre Nagy Katalin válaszolt)

A felnőttképzésről
szóló törvény
módosult
szabályai
A feltett kérdés:
A felnőttképzési szabályok alapján 2013. január 1-jétől előírt
új adatszolgáltatási kötelezettség az akkreditált felnőttképzést
folytató intézményekkel kapcsolatban csak a támogatott képzésekre vonatkozik, vagy minden
felnőttképzésre?
Milyen összefüggésben van az
új rendelkezés a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény
módosításával?

A Joggyakorlat válasza:
Az elmúlt időszakban több
tízmilliárd forint támogatási értékű felnőttképzési projekt indul uniós támogatás-

ból, amelynek következtében 2013-ban és az azt követő években több százezer fő részesül állami, illetve uniós forrásokból képzési támogatásban. A korábbiakban a felnőttképzés területén is az egyoldalú kimenetszabályozás érvényesült, amelynek következtében a szükségesnél kevesebb
figyelem fordult a képzések
megvalósulási folyamatának
ellenőrzésére. Ezért sok esetben már csak a szakmai vizsgán derült ki, hogy a résztvevők tudásbeli hiányosságainak
fő oka a felkészítésben keresendő. A képzési folyamat ellenőrzésének elmaradása viszszaélésekre is módot adott,
amely különösen az úgynevezett támogatott képzések esetében okozott egyértelmű viszszásságokat és károkat egyéni
és társadalmi szinten egyaránt.
Az említett körülmények indokolták a területet szabályozó
törvényi rendelkezések felülvizsgálatát is.
A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) módosítását
is tartalmazó, az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXV. törvény – tekintettel a képzések
tömeges indítására és jelentős összegben történő támogatására – a fenti helyzetet igyekezett megváltoztatni. A módosítás megteremtette a támogatott képzéseket megvalósító
akkreditált intézmények kép-

zési folyamata ellenőrzésének
korábbiaknál pontosabb feltételeit. Ennek megfelelően az ellenőrzést végző Felnőttképzési Akkreditáló Testület (a továbbiakban: FAT) nem utólag, hanem már a képzés megvalósítása során – bírság kiszabásával, illetve ismételt elkövetéskor az akkreditáció megvonásával – szankcionálja a felnőttképzést folytató intézmény
jogszabályoktól és szakmai követelményektől eltérő magatartását, illetve a jogszabály kötelezi a FAT-ot ennek jelzésére a támogató szervezet felé, a
szükséges intézkedések meghozatala érdekében.
Az új adatszolgáltatási kötelezettség az állami és uniós forrásból támogatott képzéseket végző intézményeket terheli annak érdekében, hogy az
ellenőrzést végző szerv megfelelő információkkal rendelkezzen e képzések folyamatának
tervezett megvalósulásáról. Az
adatokat az állami szakképzési és felnőttképzési szerv (azaz
a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatósága) számára kell
szolgáltatni azok egységes kezelésének érdekében.
A fentieknek megfelelően
az új adatszolgáltatáson alapuló jogosítványokkal 2013. január 1-jétől kibővült a FAT ellenőrzési jogköre is a hatályos
Fktv-ben szereplő akkreditált
felnőttképzést folytató intézményekkel kapcsolatban, kiemelve a képzések időarányos
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megvalósulásának ellenőrzését,
amely lehetővé teszi, hogy az
ellenőrzés során feltárt esetleges jogszabálysértések, illetve
szakmai hiányosságok korrigálására – megfelelő szankciók
kiszabása mellett – még a képzési folyamatban sor kerüljön.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályai szerint kapcsolat jön létre az ellenőrző hatóság és a képzést támogató szervezet között. Ennek célja, hogy értesüljön a támogató az ellenőrzés során feltárt olyan jogszabálysértésről,
szabálytalanságról, amely öszszefügg a képzés támogatásával,
és esetleg újabb vizsgálat lefolytatása nélkül hozzon intézkedést
a képzés folytatásával kapcsolatban, összhangban a támogatási
szerződéssel.
A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. (a
továbbiakban: Kkvt.) értelmében – 2013. január 1-jét megelőzően – a felnőttképzést folytató intézmények hatósági ellenőrzése során a kis- és középvállalkozásokkal szemben első esetben előforduló jogsértés esetén a
hatóság részéről kötelező volt figyelmeztetést alkalmazni a bírság kiszabása helyett. Ennek az
előírásnak az alkalmazása a felnőttképzés területén – miután a felnőttképzést folytató intézmények szinte kivétel nélkül
a kis- és középvállalkozói körbe tartoznak – olyan anomáliákat eredményezett, hogy súlyos
jogszabálysértés esetén sem le-
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hetett elrettentő erejű szankciót
alkalmazni a vétkes intézménynyel szemben (például nem, vagy
csalárd módon megkötött felnőttképzési szerződés; meg nem
tartott képzések; súlyos formai
és szakmai hibákat tartalmazó
képzési program; jogszabályok
halmozott megsértése stb.). Az
előírás a felnőttképzés területén
megkérdőjelezte mindazon – az
Fktv-ben egyébként korábban is
csak a hatóság mérlegelési jogkörén alapuló, a fokozatosság elvét
érvényesítő – szankciót, amelylyel a jogszabályok és a szakmai követelmények ellen súlyosan vétő intézményeket az előírás életbe lépéséig sújtani lehetett a vétség elkövetésért. Ezért
módosult a vonatkozó rendelkezés, amely – más ellenőrzési eljáráshoz hasonlóan – a felnőttképzési intézmények ellenőrzésére irányuló eljárást is kivételként
kezeli, annak érdekében, hogy a
kívánt magatartás mielőbbi elérését támogató szankciók még
időben megfelelő hatást érjenek
el a képző intézménynél.
(A kérdésre dr. Tóth Erzsébet
válaszolt)

Szakiskolai tanulmányi
ösztöndíj másodszakma
és felnőttoktatás esetén
A feltett kérdés:
Tanulóink egy része másodszakmás képzés keretében vesz részt a
szakiskolai képzében, azaz már
rendelkeznek egy szakmával.
A 328/2009. (XII. 29.)

Szak- és felnőttképzés – 2013. II. évfolyam 3. szám

Korm. rend: a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról 3. § (1)
szerint „Jövedelmi helyzettől
függetlenül ösztöndíjban részesülnek – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a közoktatási
intézményben nappali rendszerű
iskolai oktatásban szakképzési
évfolyamon szakiskolai képzésben részt vevő, tanulói jogviszonyban lévő, a gazdaság által
az adott régióban igényelt szakképesítést tanulók (a továbbiakban: ösztöndíjas tanuló)”.
Álláspontunk szerint folyósítható a másodszakmás tanulók
részére ösztöndíj, mert a Délalföldi régióban a szerkezetlakatos szakma hiányszakmának
számít, így ha ezt tanulják,
ösztöndíjra is jogosultak. Ezt
támasztja alá az is, hogy a
328/2009. (XII. 29.) Korm.
rend 3. § (2) szerint
„(2) Nem részesülhet ösztöndíjban
a) a tanév adott félévében a
tanuló, ha az azt megelőző félévben 2,51 alatti tanulmányi átlageredményt
ért el,
b) a tanév ismétlésére kötelezett tanuló, a megismételt
tanév időtartama alatt,
c) a tanuló az adott tanévben,
ha igazolatlan óráinak száma meghaladja a 10 órát,
d) a tanuló az adott tanévben
a Kt. 76. § (2) bekezdés c),
e) és f) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés
esetén az arról szóló határozat jogerőre emelkedésének napjától.”

joggyakorlat •
Abban kérem állásfoglalásukat, hogy mivel a tanulóink
nappali rendszerű iskolai oktatásban szakképzési évfolyamon
szakiskolai képzésben vesznek
rész és a gazdaság által az adott
régióban igényelt szakképesítést (hiányszakmát: szerkezetlakatos) tanulnak, és a fenti kizáró okok egyike sem igaz rájuk,
helytálló-e a fenti érvelésünk.
További kérdésünk, hogy
amennyiben nem másodszakmás szakiskolai tanulóknak nem
esti és nem levelező munkarendben szervezzük meg felnőttképzésben a hiányszakma oktatását,
akkor jár-e részükre szakiskolai
ösztöndíj?

A Joggyakorlat válasza:
A szakiskolai tanulmányi
ösztöndíj másodszakma esetén alkalmazandó szabályaival összefüggésben figyelembe kell venni, hogy a vonatkozó szabályozás 2012 végén
módosult, amely éppen a másodszakmás szakiskolai tanulók esetében fogalmazott meg
új szabályokat az ösztöndíjra
vonatkozóan.
A szakiskolai tanulmányi
ösztöndíjról szóló 328/2009.
(XII. 29.) Korm. rendelet 3.
§-ának – 2012. december 5-ig
hatályos – (1) bekezdése értelmében, szakiskolai ösztöndíjban a közoktatási intézményben nappali rendszerű iskolai
oktatásban, szakképzési évfolyamon, szakiskolai képzésben részt vevő, tanulói jogviszonyban lévő, a gazdaság ál-

tal az adott régióban igényelt
szakképesítést tanulók részesülhettek, jövedelmi helyzettől függetlenül. 2012. december 6-ától azonban módosult a fenti szabály, amely szerint ösztöndíjban a szakiskola szakképzési évfolyamán,
az első szakképesítésre felkészítő, nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, hiány-szakképesítést tanulók részesülnek.
A módosítás jelzi, hogy a
jövőben csak olyan tanulók részesülhetnek szakiskolai tanulmányi ösztöndíjban, akik
az iskolai rendszerű szakképzésben az első, állam által elismert szakmát tanulják, a
másodszakmások nem. Ennek oka, hogy a másodszakma
esetén az állam sem a normatív támogatást nem biztosítja,
sem a tanulószerződés megkötését nem teszi lehetővé, a halmozottan hátrányos helyzetű
és bizonyos SNI-s tanulók, valamint az enyhe értelmi fogyatékos és az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók
kivételével.
Ez abból az elvből fakad,
hogy az állam mindenki számára biztosítja az első, állam által elismert szakképesítés iskolai rendszerben történő ingyenes megszerzését,
a második szakképesítés ingyenes megszerzését azonban már nem támogatja, a
szakképzésről szóló 2011. évi
CLXXXVII. törvényben szabályozott tanulószerződés for-

májában sem, így a másodszakmás tanulók számára ösztöndíj fizetése sem indokolt.
Ha egy tanuló azért nem vehet részt ingyenesen a szakképzésben, azaz a szakképesítésre történő felkészítésben,
mert a második szakképesítését tanulja, akkor ez azt is jelenti, hogy nem csak az iskolai
elméleti oktatást és a gyakorlati képzést nem veheti ingyenesen igénybe, hanem az ösztöndíjat sem.
A fenti módosítás azonban a „rendszerben lévő”, azaz
a tanulmányaikat a módosítás előtt megkezdett, azt épp
folytató másodszakmás tanulókat nem érinti. Ezt azt jelenti, hogy aki már megkezdte a tanulmányait a regionális fejlesztési és képzési bizottság által korábban hiány-szakképesítésnek minősített valamely szakmában, akkor egészen addig, míg a képzését befejezi, részesülhet szakiskolai ösztöndíjban. A kormányrendelet új, 14/A. §-a azt is
kimondja, hogy kifutó rendszerben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjban részesülhetnek a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003.
évi LXXXVI. törvény szerinti
regionális fejlesztési és képzési
bizottság döntésében szereplő
hiány-szakképesítést tanulók.
A szakiskolába a fenti módosítás hatályba lépését követően
beiratkozók azonban már nem
kaphatnak ösztöndíjat, ha ko-
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joggyakorlat
szertár
rábban már szereztek OKJ-s
szakmát az iskolai rendszerű
szakképzésben.
A felnőttoktatásban részt
vevő tanulók esetében más
szabályok alkalmazandók
a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjjal kapcsolatban. A
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 60.
§-ának (7) bekezdése értelmében a felnőttoktatásban az
oktatás megszervezhető a nappali oktatás munkarendje,
továbbá esti, levelező vagy
más sajátos munkarend szerint. Nappali oktatás munkarendje szerint azok részére szervezhető meg az oktatás,
akik nem kizárólag felnőttoktatásban vehetnek részt. A
nappali oktatás munkarendje
azonban nem azonos a nappali
rendszerű oktatás fogalmával,
a felnőttoktatás pedig „nappali
rendszerben” nem szervezhető meg, csak a „nappali oktatás munkarendje” szerint.
Szakiskolai ösztöndíj csak
abban az esetben jár, ha a
szakképzés a nappali rendszerű iskolai oktatás formájában
kerül megszervezésre, a felnőttoktatásban tehát semmilyen formában nem. Amennyiben a szakiskolai tanuló akár

az esti, akár a levező, akár a
nappali oktatás munkarendje,
vagy más, sajátos munkarend
szerint vesz részt a felnőttoktatásban, akkor ösztöndíjban
nem részesíthető.
Sajátos helyzet adódik akkor, ha a tanuló még nem
töltötte be a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvényben előírt azon életkort, amikortól már csak a
felnőttoktatásban vehet részt,
mert eddig az időpontig megszervezhető számára a szakképzés iskolai rendszerű oktatásban (azaz nem felnőttoktatásban) is. Ha ez utóbbi formában (iskolai rendszerű oktatásban) tanulja a szakmáját a
tanuló, részesülhet szakiskolai
tanulmányi ösztöndíjban.
További előírás, hogy a köznevelési szabályok értelmében
a meghatározott életkort elért
tanulónak át kellene kerülnie
a felnőttoktatásba, így az addigi ösztöndíjat is elvesztené.
Ezt a helyzetet kezeli az Szt.
33. §-ának 2013. január 1-jétől
hatályos új (7) bekezdése. Ennek értelmében az a tanuló,
aki a köznevelési törvény 60.
§-ának (2) és (4) bekezdésében
meghatározott életkort megelőzően kezdi meg a tanulmá-

nyait szakképző évfolyamon a
nappali rendszerű oktatásban
vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, az a köznevelési törvény előírásaitól eltérően – kizárólag folyamatos képzésben, évfolyamismétlés és
szüneteltetés nélkül – befejezheti a megkezdett tanulmányait azonos munkarendben.
A kérdésre a válasz röviden tehát az, hogy a felnőttoktatásban részt vevő tanulónak nem fizethető szakiskolai tanulmányi ösztöndíj, bármilyen munkarendben vesz is
részt benne.
Tekintettel arra, hogy más
képzési forma is „kiesik” a
nappali rendszerű oktatásra
történő korlátozás következtében, érdemes arra is felhívni
a figyelmet, hogy az úgynevezett „beszámoltató rendszerű”
oktatásban részt vevő tanuló
számára sem fizethető szakiskolai tanulmányi ösztöndíj.
E forma ugyanis – hasonlóan
a felnőttoktatáshoz – szintén
nem minősül nappali rendszerű oktatásnak.

(A kérdésre dr. Klész Tibor
válaszolt)

Helyreigazítás
A Szak- és Felnőttképzés 2013. évi 2. számában a „PSIVET – Esélyteremtés szakképzéssel” című
írás után tévesen tüntettük fel, hogy „Összeállította: Hermándy-Berencz Judit.”

Helyesen: „Összeállította: Sziklainé Lengyel Zsófia és Hermándy-Berencz Judit.”
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kitekintő •
Marton József

Nemzetközi kapcsolatok
egy finn szakképző iskolában
Immár 25 éve vagyok tagja a Finn-Magyar Baráti Társaságnak, és 12 éve működünk együtt finn
iskolákkal a különböző nemzetközi projektekben.
Ezekben az években módom volt követni a finn
szakképzési rendszer átalakulását, és azon belül a
nemzetközi kapcsolatok szerepének növekedését.
Egy partneriskolánk példáján keresztül szeretném
bemutatni, milyen céltudatosan készítik fel diákjaikat az egyre nemzetközibbé váló gazdasági környezetre.
2010-ben jött létre a Satakuntai megye két egyesített szakképző intézménye. A megye székhelyén
– a jazz fesztiváljáról híres Poriban – alapították
az egyiket. Partnerintézményünk, SATAEDU, a
megye vidéki szakképző intézményeinek egyesítésével jött létre. Az intézmény fenntartója a régió
önkormányzatainak összefogásával megalakított
Satakuntai Oktatási Szövetség. Az intézmény egységei az ország délnyugati tengerparti részén található Satakuntai régió 6 településén helyezkednek
el. Az adminisztráció Kokemaki városban működik.
A SATAEDU lehetőségét kínál a fiataloknak
több mint 20 szakma elsajátításának, a felnőttek
szakmai kompetenciáik fejlesztésére és a vállalkozások számára testreszabott képzésekre. Az intézmény a közel 3000 hallgató oktatását, a kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt, több mint 400 munkavállalójával biztosítja.
Az intézmény megalakítását követően a nemzetközi kapcsolatok összehangolása is a központ
feladata lett, melynek ellátására egy felkészült
nemzetközi koordinátort alkalmaztak. Ettől kezdve megélénkült a tanulói mobilitások szervezése, és
a kiválóan működő Comenius program keretében
évente kettő-négy finn tanuló érkezett magyarországi üzemi gyakorlatra. Mi is hasonló nagyságrendben küldhettünk tanulókat Finnországba.

Az Európai Unió meghirdette a 2014–2020
időszakra vonatkozó szakképzési céljait, többek
között azt, hogy 2020-ra a szakképzés minden tizedik résztvevőjének biztosítják a tanulmányaiba
beszámítható egy hónapos külföldi gyakorlatot. A
finn kormány is meghirdette a szakképzés fejlesztésére vonatkozó stratégiai céljait. Az ambiciózus
elképzelések alapján 2020-ban – az EU-s forrásokat megduplázva – minden ötödik tanuló szerezhetne nemzetközi gyakorlati tapasztalatokat. Ennek szellemében jött létre minden egyesített intézményben a nemzetközi kapcsolatok csoportja. A
három-négytagú csapat saját költségvetési kerettel
rendelkezik, és éves munkaterv alapján szervezi a
pályázatok elkészítését, megvalósítását és a tanulók utaztatását.
A iskola kiterjedt nemzetközi kapcsolati hálózattal rendelkezik, így biztosítva a tanulók és a tanárok mobilitását, részvételüket a nemzetközi projektekben, valamint a külföldön eltöltött szakmai gyakorlat lehetőségét. A SATAEDU nemzeti és nemzetközi szinten is sokat tesz a szakképzés
nemzetköziségének népszerűsítéséért. Érdekes lehet megismerni az intézmény nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó részlegének 2013-ra és 2014-re
kitűzött céljait:
• „Növeljük a tanulói és a tanári mobilitások számát, hogy minél többen szerezzenek tapasztalatokat nemzetközi munkakörnyezetben. Minden évben a SATAEDU különböző képzési
programjaira beiratkozott tanulóinak megközelítőleg 10%-a kapcsolódik be a hosszabb idejű nemzetközi tanulói mobilitási programokba.
• Minden évben legalább 5 tanár részt vesz olyan
rövid időszakos nemzetközi programban,
amely lehet konkrét külföldi munkatapasztalat
szerzés, tanulmányút vagy „foglalkozás követés” (Job Shadowing) típusú tevékenység.
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kitekintő – szertár
• Együttműködést kezdünk egy olyan országgal,
amelyik tagja a „Nordplus Junior” programnak.
A Nordplus Junior program 2014-es pályázati fordulójában 2-3 osztály adott témához kapcsolódó csereprogramjára kívánunk fókuszálni.
• Aktívan bekapcsolódunk a tanárok és az iskolavezetés számára elérhető EU programokban.
• Hosszú távú együttműködésre törekszünk
nemzetközi partnereinkkel.
• 2014-ben a SATAEDU 2 LdV innováció transzfer, vagy innováció fejlesztő projekt elindításáért
pályázik partnerként, vagy koordinátorként.
• Aktívan közreműködünk a területspecifikus
nemzeti és nemzetközi hálózatokban.
• Minden évben fogadunk tanulókat üzemi gyakorlatra, és e tevékenységünk fejlesztése érdekében képezzük a nemzetközi tutorainkat.”

A SATAEDU nemzetközi csoportja munkatervének lényeges pontjai nagyon konkrét,
jól számonkérhető feladatokat tartalmaznak.
Megnövekedett aktivitásukat mi is tapasztaljuk,
több tanulót szeretnének küldeni Magyarországra, egy-két hónapos gyakorlatra. Tanárokat küldtek hozzánk, hogy együtt készítsük elő az ECVET
megállapodásokat, és a külföldi gyakorlatok teljes
mértékben beszámíthatóak legyenek a tanterv teljesítésébe. A folyamatban lévő Comenius program
mellett újabb előkészítése is elkezdődött.
A szakképzési törvény szerint ebben az évben
szerkezetükben, feladataikban hasonló és méretükben is összehasonlítható szakképző intézmények jönnek létre nálunk is. Ez a jelentős átalakítás
lehetőséget teremt a finn tapasztalatok hazai adaptálására is a nemzetközi kapcsolatok terén.

Szakértői pályázati felhívás szakképzési és
felnőttképzési szakemberek részére
A Nemzeti Munkaügyi Hivatal szakképzési és felnőttképzési szakemberek jelentkezését várja szakértői adatbázisának frissítéséhez.

A pályázat célja:
Szakképzési, felnőttképzési fejlesztési feladatok ellátására szakértői adatbázis létrehozása.

Kik nyújthatnak be pályázatot?
• szakképzésben, felnőttképzésben jártas szakemberek, oktatók, pedagógusok;
• gazdálkodó szervezetek és az
adott szakterület szakmai tapasztalattal rendelkező képviselői, munkavállalói;
• kutatók, szakértők, fejlesztő
szakemberek, döntéshozók.
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A szakértői pályázat benyújtásának határideje és módja: a pályázatot, amely önéletrajzból és
kitöltött adatlapból áll, elektronikusan kell elkészíteni, és e-mailen kell elküldeni a következő
e-mail címre: szakertoadatbazis@
lab.hu. A pályázatok beadása folyamatos.

Szakértői megbízások:
A szakértői listára való felkerülés nem von maga után megbízást, felkérést. Adott fejlesztési
feladat esetén az NMH elsősorban a szakértői listában szereplő
szakemberek közül választ vagy
ajánl partnerei számára szakértőt,
a bekért további referenciák alapján. A szakértői feladatok ellátására a 2013-2014. évi időszakban,
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az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával
megvalósuló
TÁMOP 2.2.1-12/1-2012-0001
„A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése” kiemelt projekt keretében, az
alábbi fejlesztésekhez kapcsolódóan kerülhet sor:
1. Mérés-értékelés kiterjesztése
2. OKJ összehangolása a hatósági
képesítésekkel
3. Kerettantervek kidolgozása
4. Szakmai folyamatellenőrzési
rendszer kidolgozása
5. Az MKKR kidolgozása
Bővebb felvilágosítás a 06(1) 459-2091-es telefonszámon,
vagy a szakertoadatbazis@lab.hu
e-mail címen.
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Pályázati felhívás
SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI terület iránt érdeklődő,
a 2012/2013. tanév II. (tavaszi) félévében diplomát szerző,

andragógus és andragógustanár szakos
hallgatók számára
(határozott idejű megbízási jogviszony létesítésére)
FELADATOK:
– a szak- és felnőttképzéshez
kapcsolódós előterjesztések elkészítéséhez a Hivatal által
megadott szempontok szerinti
szakértői anyag készítése,
– az iskolarendszerben és iskolai
rendszeren kívül a pályaválasztás és a pályakövetés országos
szakmai rendszerének kialakításában való közreműködés,
– a tanügy-igazgatási feladatokhoz kapcsolódó koncepciók
szakmai véleményezése,
– szakképzés-felnőttképzési kutatást-fejlesztést szolgáló programok és stratégiák kidolgozásában, a források tervezésében
és ezzel kapcsolatos kalkulációk elkészítésében való közreműködés,
– állásfoglalások megfogalmazása/tájékoztatás nyújtása a hatályos szabályozással, tájékoztatáskéréssel kapcsolatban.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
– büntetlen előélet
– a hallgató:
• andragógus/andragógustanári diplomáját a 2012/2013.
tanév II. (tavaszi) félévében
szerzi meg,

• a 2012/2013. tanév II.
(tavaszi) félévében a fenti képzésen „aktív” hallgatói
jogviszonnyal rendelkezik,
• tanulmányi átlageredménye a 2012/2013. tanév I.
(őszi) félévében legalább
4,00 volt.
• felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek (MS
Outlook, MS Office, Open
Office, MS Windows),
internetes alkalmazások
használata
• magas szintű szakmai
ismeretek alkalmazása

Jelentkezés:

– angol/német nyelv magas
szintű (legalább középfokú)
ismerete és gyakorlati alkalmazása

– csatolandó dokumentumok:
• hallgatói jogviszony igazolás,
• az előző félév tanulmányi eredményeit tartalmazó,
az elektronikus tanulmányi
rendszerből kinyomtatott és a
kari tanulmányi osztály által
hitelesített teljesítéslap,
• rövid, szakmai önéletrajz
(EuroPass formátumban),
• rövid motivációs levél (10-15
sor),
• nyelvtudást igazoló dokumentumok fénymásolata.
A csatolandó dokumentumok
átlátszó, lefűzhető tasakban postázandók a Nemzeti Munkaügyi
Hivatal Szak- és Felnőttképzési
Igazgatóság Képzési Főosztálya
Csőke Barbara címére (1085 Budapest, Baross utca 52.).

Egyéb információk:

További információ:

– határozott idejű, megbízási
jogviszony
– megbízási díj: havonta,
bruttó 220-250 ezer forint
– megbízási jogviszony kezdő
időpontja: 2013. július 1.
– jelen pályázati felhívás nem
jelent kötelezettségvállalást a
megjelentető részéről

Csőke Barbara,
szakmai referens,
telefon: 06-1/477-5653,
e-mail cím: csokeb@lab.hu

Előny:

Jelentkezési határidő:
– 2013. április 30.
A pályázatok elbírálásának várható időpontja: 2013. június
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KINEVEZTÉK
A MAGYAR TEHETSÉG NAGYKÖVETEIT
41 fiatal tehetséget díjaztak
összesen ötmillió forint értékben az Országos Tehetségnapon, ahol kinevezték a Magyar
Tehetség Nagyköveteit is.
„Fókuszban a fiatalok” –
mottóval és Herczegh Anita asszony, a köztársasági elnök felesége fővédnökletével
rendezték meg március 23-án,
az idei Országos Tehetségnapot, mely idén a Tehetséghidak Program nyitórendezvénye
is egyúttal. A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) szervezésében megrendezett esemény
célja, hogy széles körben felhívja a figyelmet a tehetséggondozás ügyére.
Az idei eseményen harmadszor vehették át megbízásukat
a Magyar Tehetség Nagykövetei, akik a következő öt évben vállalják, hogy tudatosan
példát mutatnak a jövő fiatal reménységeinek és támogatják a
kárpát-medencei tehetségsegítő szervezetek munkáját. A
tehetségnagyköveti címet idén
Benkő Vilmos, a magyarországi
Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham) elnöke, valamint
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Danyi András rendező-operatőr és Veiszer Alinda riporterműsorvezető kapta meg.
Az Országos Tehetségnap kiemelt eseménye a felfedezett tehetségek díjazása. A Felfedezett
tehetségek összesen ötmillió forint ösztöndíjban részesültek. A
MATEHETSZ Felfedezettjeink 2013 programja keretében
3 fődíjas és 4 különdíjas tehetséget ismertek el. A támogatás
forrása a MATEHETSZ számára befolyt állampolgári adófelajánlások. A pályázat sikerének köszönhetően a 20 éves
AEGON Magyarország fő támogatóként állt a Felfedezettjeink 2013 mögé az „Érd el a
célodat!” program létrehozásával, melynek keretében további 34 tehetség részesült több
mint négymillió forint támogatásban. Az Érd el a célodat!
program díjait Horváth Gyula,
az Aegon Magyarország vezérigazgató-helyettese adta át az
Országos Tehetségnapon.
A két akciót valamely művészeti ágban, tudományterületen,
sportban vagy szakmában tehetséges fiatalok számára hirdették
meg. A tehetségtámogatást el-
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sősorban azoknak szánták, akik
céltudatosan készülnek valamely
versenyre, előadásra, kiállításra,
és akik a tehetségük fejlesztése érdekében a kötelező iskolai
foglalkozások mellett tehetséggondozó műhelyek, szakkörök
munkájában is részt vesznek.
Az Országos Tehetségnap során az ország öt hátrányos helyzetű térségéből érkezett 160
tehetséges fiatal a Tehetséglabirintusban tesztelhette magát
különböző területeken, és hívhatta föl a figyelmet kiemelkedő képességeire.
Az Országos Tehetségnap
egyúttal a közel kétmilliárd forintos Európai Uniós támogatással, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásában megvalósuló Tehetséghidak Program
nyitórendezvénye is volt. A 2014ig tartó program legfőbb célja a
kapcsolat megteremtése, egyfajta „hídképzés” a tehetséggondozás hálózatának eddig elszigetelt
elemei között. A cél elérésével
a tehetséggondozás újabb fejlesztési lépése valósul meg, elősegítve többek között a tehetségek
közötti eredményes és hatékony
együttműködést.

Nemzetgazdasági Minisztérium
Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály

Információk:
Letöltések

Jogszabályok:
Pályázatok:

www.kormany.hu
www.nfu.hu
www.nive.hu

Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Szak- és Felnőttképzési Igazgatósága
cím:
telefon:
e-mail:
web:

1085 Budapest, Baross utca 52.
+36 1 210-1065
info@nive.hu
www.munka.hu

Emberi Erőforrások Minisztériuma
cím:
telefon:
e-mail:
web:

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.
+36 1 795-1100
miniszter@emmi.gov.hu
www.kormany.hu

1055 Budapest, Kálmán Imre utca 2.
+36 1 795-1400
ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
www.kormany.hu

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
cím:
telefon:
e-mail:
web:

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8.
+36 1 474-5100;
mkik@mkik.hu
www.mkik.hu

Magyar Agrárkamara
cím:
telefon:
e-mail:
web:

1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.
+36 1 802-6100
info@agrarkamara.hu
www.agrarkamara.hu

Oktatási Hivatal

Vidékfejlesztési Minisztérium
cím:
telefon:
e-mail:
web:

cím:
telefon:
e-mail:
web:

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
+36 1 795-2000
info@vm.gov.hu
www.kormany.hu

cím:
telefon:
e-mail:
web:

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.
36 1 374-2100
info@oh.gov.hu
www.oh.gov.hu

Szak- és felnőttképzés
Havonta megjelenő szak- és felnőttképzési folyóirat

Kedves Olvasóink!

Felhívás!

Számunkra az Önök visszajelzései a legfontosabbak,
ezért megújult lapunkba szeretettel várjuk leveleiket és véleményeiket
szerkesztőségünk postai vagy elektronikus levélcímére:
– Nemzeti Munkaügyi Hivatal Jogi és Kommunikációs Főosztálya – 1086 Bp. Szeszgyár u. 4.
– szakesfelnottkepzeslapok@lab.hu

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal fotópályázatot hirdet

SZAKMA-KÉP
iskolarendszerű vagy iskolarendszeren kívüli
szakképzésben közreműködők
(tanulók/résztvevők, tanárok/oktatók) számára
Járj nyitott szemmel és fotózz!

Elbírálás szempontjai, prioritások

Fotózd osztályodat, iskoládat, műhelyedet!
Fotózd le, ha valamit alkottatok, létrehoztatok!
Fotózz, amikor azt látod, hogy valaki örömét leli
munkájában!
Fotózz gépeket, szerszámokat,
eszközöket, anyagokat!
Fotózd érdekes szakmák mestereit munka közben!

• a szakma-kép (gépek, eszközök, szerszámok,
anyagok, műveletek, események) különlegessége,
• az egyes szakmák szépségeinek, egyediségének
bemutatása
• egyedi látásmód

Pályázati feltételek:

I. díj
20.000 Ft
(egy díjazott!)
II. díj
15.000 Ft
(két díjazott!)
III. díj
10.000 Ft
(három díjazott!)
A pályázatra beküldött képeket a Nemzeti
Munkaügyi Hivatal által felkért zsűri bírálja,
és a döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

• a felvételeknek a 2012/2013-as tanévben
kell készülniük
• a pályázaton iskolarendszerű vagy iskolarendszeren
kívüli szakképzésben közreműködők (tanulók/
résztvevők, tanárok/oktatók) vehetnek részt
• egy pályázó legfeljebb 10 pályamunkát küldhet be,
a szerző valós nevével a kép címével, valamint annak
feltüntetésével, hogy hol, mikor (milyen alkalomból)
készült a kép,
• színes és fekete-fehér képekkel egyaránt
lehet pályázni,
• a pályamunka azonos témát feldolgozó
fotósorozatból is állhat
• a fotók technikai paraméterei:
a kép minimum felbontása 300 dpi,
jpg formátumban
• digitális képmódosítások nem megengedettek.
Beküldési határidő:
2013. április 30.
Eredményhirdetés és díjátadás: 2013. május 30.
Beküldési cím:
Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Kommunikációs Osztálya
(1086 Budapest, Szeszgyár u. 4.)
vagy szakesfelnottkepzeslapok@lab.hu
További információ:
szakesfelnottkepzeslapok@lab.hu
Jelentkezési lap letölthető:
www.nive/Folyóiratok/Fotópályázat

Díjazás:

Szerzői jogok:
A pályázaton résztvevők a pályamű(vek) és a jelentkezési lap beküldésével automatikusan elfogadják
a kiírás feltételeit, és egyben hozzájárulnak ahhoz,
hogy a képeket publikáljuk internetes oldalainkon,
nyomtatott kiadványainkon, valamint (szerzővel,
címmel ellátva) kiállítsuk.
A pályázó a kép(ek) beküldésével kijelenti, hogy
rendelkezik a beküldött fotó(k) teljes szerzői jogával,
valamint szavatolja, hogy a pályázatra beküldött
műveket korábban máshol nem publikálta. Figyelem!
Publikálásnak számít a felvétel bármely közösségi
oldalon, blogon stb. való megosztása, közzététele is.
A pályázó a kép(ek) beküldésével vállalja, hogy a pályázati kiírást elolvasta, a pályázat feltételeit elfogadja.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a beadott kép(ek)
elkészítésével és nyilvános bemutatásával
mutatásával
okozott esetleges személyiségii és
n
szerzői jogsértésekért minden
felelősség őt, a szerzőt terheli,,
beleértve a jogsértéssel
bekövetkező anyagi
felelősséget is.

Aktuális pályázati információk
a Nemzet Fejlesztési Ügynökség,
és a Nemzeti Munkaügyi Hivatal honlapjain találhatóak.
http://www.nfu.hu/palyazatok, www.munka.hu

