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a szerkesztő oldala •

Fókuszban a szakmai kerettantervek
Az oktatásirányításban és -szervezésben a szükséges és elégséges szabályozási szint meghatározása
nem könnyű feladat. Az elmúlt húszegynéhány
évben többször is változtak az ezzel kapcsolatos
elképzelések és modellek. Most ismét „változó
korba” került a rendszer a szakképzési és köznevelési reform keretében. A cél az, hogy a szakmai kerettantervek alkalmazásával meg lehessen teremteni az egységes szakmai tartalmat és színvonalat
a szakképzés minden képzési típusán és szintjén.
A szakmai kerettantervek bevezetése jelentős hatású a szakképzési intézmények életében, ezért
Fókusz rovatunkat teljes terjedelmében ennek a
témának szenteljük, amit két cikkben dolgozzunk
fel. Az első – Dr. Varga Zoltán írása – a hátteret
mutatja be: az előzményeket, a bevezetés célját, a
bevezetéssel kialakult „új” iskolatípusokat, az új
tanulási utakat, a szakmai kerettantervek és a korábbi „központi programok” viszonyát, a szakmai
és pedagógiai tartalmakat, az elvárt pedagógiai
eredményeket és a kiváltott tanügy-igazgatási teendőket. A cikk összegzése szerint „az érintett pedagógusok szükségszerűen előálló többletmunkáját, vagy a mindennapi tanítási rutinban szükséges
változtatásokat ellensúlyozza a szakközépiskolák
és szakiskolák, mint iskolatípusok vonzerejének
növekedése, egyúttal az érintettek
helyzetének hosszú távú stabilizálódása”. Mint
szakember, mit is kívánhatnék mást, úgy legyen!
S hogy úgy van-e, erre a valóság lehet a legjobb
válasz, amelynek egy szeletét ismerhetik meg a
szentendrei Petzelt József Szakközépiskola és
Szakiskola vezetőivel készített interjúból. Véleményük szerint „a tantervi ajánlások határozottabb
iránymutatást adnak a szakmai tanároknak arról,
hogy mit kell tanítani a gyerekeknek, és sokkal
egyértelműbbek, mint a korábbi központi programok.”
Módszertani rovatunkban folytatjuk azon
szakképző intézmények bemutatását, amelyek valamilyen okból – pozitív értelemben – kilógnak a

sorból. Két ilyen intézményt, illetve intézményi
sajátosságot ismerhetnek meg. Az első a Kolping
család esztergomi iskolája és az ott megvalósuló
erkölcsi nevelés, a másik pedig a Zalaegerszegen
működő magyar termelőiskolai modell, amelynek
csíráját a két évtizeddel ezelőtt induló Első Magyar– Dán Termelő Iskola jelentette. Itt jegyzem
meg, hogy a Kolping család iskoláinak bemutatása
következő lapszámunkban folytatódik!
Interjú rovatunk Barkász Sándorral, a Dél-Alföldi Talentum Akadémia megalapítójával folytatott beszélgetést tartalmazza. Barkász Sándor
2011-ben alapította meg a Dél-Alföldi Tehetségképző Akadémiát, ahol olyan fi atalokat fejlesztéséről gondoskodnak, akiket fűt a tettvágy és a
versenyszellem, lelkiismeretesen dolgoznak és kritikus helyzetekben higgadtan, gyorsan tudnak jó
döntéseket hozni.
Joggyakorlat rovatunk e havi témái: a képzés
befejezésének lehetősége munkarendváltás nélkül,
a felsőoktatási intézmények vizsgaszervezési jogosultságának változása és a minimálbér szabályainak alkalmazása a „targoncás” szakmák esetében.
Duplán duális a spanyol szakképzési rendszer.
Kétféle struktúrát egyesít: a német modellt és a
helyi iskolaközpontú rendszer duális irányba történő továbbfejlesztését. Hajdu Bianka rendszerismertetése nem pusztán ennek a kettőségnek a
szempontjából érdekes. Ha körülnézünk, valami
ilyesmi rajzolódik ki hazánkban is azokon a szakmai területeken, ahol a gazdaság felvevő képessége
alacsony szintű a tanulófoglalkoztatás terén.
Végül figyelmükbe ajánlom Szertár rovatunk
híreit, érdekességeit. A hosszú tél után ránk sütött
a nap, olvassák napsütéses hangulatban lapunkat!
Rettegi Zsolt,
az NMH gondozásában megjelenő
szak- és felnőttképzési lapok
szerkesztőbizottságának elnöke
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Dr. Varga Zoltán

A szakmai kerettantervek pedagógiai
és tanügy-igazgatási hatása
Előzmények
Az alábbi cikkben a szerző összefoglalja véleményét a 2013 tavaszán közreadott szakmai
kerettantervek pedagógiai és tanügy-igazgatási hatásairól. Ezeket a kerettanterveket
adaptálni fogják az ország minden iskolájának pedagógiai programjába, illetve több intézményben már jelenleg is folyik ez a munka.
A szerző vezető munkatársként vett részt a
kerettantervi fejlesztések folyamatában, amely
két lépcsőben valósult meg: 2012 nyarán ajánlás, majd 2013 tavaszán a megjelenő végleges,
kötelező dokumentumok formájában.
Már a fejlesztés során is világossá vált, hogy
az iskolák és a kapcsolódó érintett csoportok
távolságtartóan fogadják majd ezt a folyamatot, mint a rendszerváltás óta talán az egyik
legmélyrehatóbb pedagógiai és tanügy-igazgatási változásokat eredményező reformot. Talán
nem is várható el a minden kétségtől mentes
fogadtatás, hiszen az oktatási ágazat kevéssé
szokott hozzá – eddigi helyzete alapján – az
ehhez hasonló gyors dinamikához. Így érdeklődésre tarthat számot egy olyan cikk, mely
elemzi a közoktatási és köznevelési rendszer
reformjának szakmai kerettantervi szeletét.
Az írás aktualitását az adja, hogy a megjelenéssel párhuzamosan folyik az intézményi
pedagógiai programokba történő kerettantervi adaptáció. Egy másik megközelítésben pedig a pedagógusok, valamint az iskola- és tanügyi vezetők szükségesnek tarthatják, hogy a
reformok elvárt eredményeinek tudományos,
vagy csupán a hétköznapi hatásai is feldolgozásra kerüljenek.
A cikk szerzője megkísérli a cikkben bemutatandó problémát úgy feldolgozni, hogy
a szakmai kerettantervek pedagógia progra-
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mokba történő adaptációjáért felelős iskolavezetők, valamint a kerettanterveket felhasználó pedagógusok számára egyaránt hasznos
legyen. A fejlesztés során felhalmozódott tapasztalatok átadása segítheti a közoktatási-köznevelési reform e szegmensével történő
mind teljesebb azonosulást, illetve a felhasználás sikeresebb megvalósítását.
A bevezetés céljai
A szakképzési és köznevelési reform kerettantervi fejezetének legfontosabb célja volt az
egységes szakmai tartalom és színvonal megteremtése a szakképzés minden képzési típusán és szintjén. Ez a kötelezően bevezetendő jelleg alapján sem értelmezhető az intézmények mozgásterének drasztikus szűkítéseként, sőt, eredményezheti a pedagógusok munkájának könnyítését is, hiszen a tananyagtartalmak ilyen fokú részletezettsége
könnyítést jelenthet a tanmenetek és óravázlatok összeállításában, tehát az oktató-nevelő munka mindennapjaiban. Az intézményi
kötöttségeket hivatott ellensúlyozni a 10%-os
szabad sáv, melynek felosztása teljes egészében a tantestület, illetve az iskolavezetés hatáskörében marad. A fejlesztés folyamatában
célként jelent meg, hogy az iskolák számára a szabad sáv felhasználása a lehető legkevésbé legyen kényszerpályás, és ne a jogszabályban előírt minimális (8%) szinten, hanem a maximálison kerüljön meghatározásra.
Ennek megfelelően a fejlesztő szakértők úgy
igyekeztek kialakítani az elmélet és a gyakorlat arányát, hogy az intézménynek legyen lehetősége a szabad sáv felhasználásakor elméleti és gyakorlati órák beiktatására is, az előírt arányban. Az összefüggő gyakorlathoz
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– lehetőség szerint – nem került betervezésre szabad sáv, hiszen az nem növelte volna az
intézmény szabadságát.
A bevezetéssel kialakult
„új” iskolatípusok, új tanulási utak
A kerettantervek legmodernebb és egyben
legproblémásabb elemét az ágazati logika adja.
Az ágazati logika – tartalmában – új iskolatípusok megjelenését is jelenti egyúttal. Ennek
megfelelően a következő tanévtől az egy ágazatba tartozó szakközépiskolai szakmákat tanuló diákok a 4 + 1 évfolyamos képzésben a
9–12. évfolyamokon, míg a 2 évfolyamos képzésben az első évfolyamon nem kerülnek elválasztásra osztályszinten. A szakma szerinti osztályok először a szakképzés-specifikus
érettségi utáni évfolyamon, illetve a szakképzés második évfolyamán indulnak.
Megszűnik tehát a szakközépiskolák 9–12.
évfolyamainak „gyenge gimnázium” jellege,
és az ezeken az évfolyamokon tanult szakmai
tananyagtartalom teljes egészében a szakma megszerzésének lépcsőjévé – és a kötelező szakmai érettségi tantárgy tananyagává –
válik, hiszen a szakmaspecifikus évfolyamok
száma rendszerszinten (nem a helyi beszámítás függvényében) a korábbi kettőről egyre rövidül.
Ugyanakkor a szakmaspecifikus képzési idő lerövidítése csak akkor lehetséges, ha a
9–12. évfolyamokon megjelenő tananyag tartalom teljes egészében beszámítható. Azaz, az
ágazati logika nélkül az osztályokat már a 9.
évfolyamra is szakma szerint kellene beiskolázni. Ez főleg a kisebb, szélesebb profilú iskolákat lehetetleníteni el, de az új OKJ szakmaszerkezetének átalakítását kiváltó munkaerő-piaci változások is megkívánták az egyes
szakmák szélesebb alapokra helyezését. Az
ágazati logika természetesen számos megoldandó problémát vetett fel a szakmák csokorba gyűjtésekor és a közös szakmai tartalmak
összeválogatásakor. A szaktanároknak az új-

szerű ágazati logika következtében várhatóan
több esetben is változtatniuk kell a megszokott tananyag-feldolgozási logikán. Ennek ellenére a fejlesztő csoportok mindent elkövettek annak érdekében, hogy az ismeretek elsajátítását semmiképpen se akadályozza az ágazati logika.
A szakiskolában oktatott szakmákra az
ágazati logika a rövidebb képzési idő miatt
csupán a közös modulok megjelenésére korlátozódik, így itt nem jelentkeznek a fent említett problémák. A szakiskola alapesetben három évfolyamos. A két évfolyamos képzési
modell nem tartalmaz közismereti tartalmakat, hiszen ez azoknak szól, akik azokat valamilyen formában már korábban elsajátították.
A szakmai tartalom erősödése és az öt évfolyam alatt megszerezhető szakképzettség vonzóbbá teheti a szakközépiskolát az
általános iskolát befejező fiatalok számára. Ugyanebbe az irányba hat az érettségire
épülő szakmák beszámításának lehetősége a
BSc, vagy a BA alapképzési szakokba. Ez a
felsőoktatásban tovább tanulni szándékozók
esetében – a jelenleg folyó szakértői munka
lezárultával – akár egy évvel is lerövidítheti a képzési időt.
A szakmai kerettantervek és
a korábbi „központi programok” viszonya
Összességében megállapítható, hogy a kerettantervek mind a szakmai, mind a kiegészítő
tartalomban (javasolt helyszín, módszertani
ajánlások) részletesebbek a korábban szabályozó szerepet betöltő központi programokhoz képest. Néhány szakma esetében a korábbi központi programok megfelelő szakmai
kidolgozottsága nem tette szükségessé a tartalom bővítését, esetükben csak a megváltozott jogszabályi környezetbe helyezés, az aktualizálás és a kiegészítő tartalom kidolgozása történt meg. Mindebből következik, hogy
a kerettanterv fejlesztése szükségszerűen felhasználta a korábbi szakmai tartalmakat, fej-
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Fotó: Közép-békési TISZK

lesztéseket. Ennek az elvnek az érvényesülése magában hordozhatja a szakmai előrelépés
lehetőségét, hiszen a tartalom vonatkozásában egy meglévő rendszer tökéletesítése történt.
A kerettantervek a korábbi struktúra teljes reformját is jelentik, a szakmai tartalom
megtartása mellett. A modulok jelentőségének csökkenése, a tantárgyak szerepének növekedése, illetve a tanulmányokat lezáró számonkérés komplex vizsga formájában történő
lebonyolítása tekinthető a legfontosabb változásnak.
Ezen a ponton kell megemlíteni a kerettantervek fejlesztési hiányosságait. A bevezethetőség érdekében felvállalt viszonylagosan gyors fejlesztés eredményezett hibákat is.
Ilyenek például a felesleges és iskolaszervezési problémákat okozó tört óraszámok; esetenként az egyes modulokban rejlő részleges tananyagelem-átfedések; az ágazati logika miatt
felboruló eddig megszokott tananyag-feldolgozási logikák, illetve apróbb formai, szerkesztési hiányosságok. A jogalkotó szándéka szerint mindezek korrigálásra kerülnek
az alkalmazás során. Ugyanakkor a korábbi
szakmai tartalom továbbvitele vélhetően elhárítja a kerettantervek alkalmazhatóságának
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korlátait. Továbbá a kerettantervekben ajánlásként megjelenő, a témakör feldolgozására
érvényes időkeret és tananyagfeldolgozási logika, illetve a kiegészítő tartalom tetszőlegesen módosítható a tanár pedagógiai „ízlése”
szerint.
A szakmai és pedagógiai tartalom
A fent említettek szerint a szakmai tartalmat
a korábbi központi programok bázisán fejlesztették. A fejlesztés aktualizálást, kiegészítést
és az új struktúrához történő igazítást jelent.
A tantárgyak, illetve azok témaköreinek
részletezettsége tulajdonképpen tanmenet
mélységű, de az alaposan kidolgozott szakmák esetében még ennél is részletesebb. Korábban hiányzott a gyakorlat kifejtése, most
segíti, és egyben orientálja is a duális képzésben résztvevőket és az újonnan belépő cégeket. A gyakorlat részletes tartalmi feltöltése
lehetővé teszi az iskolák számára, hogy a gyakorlóhely átlátható és rendszerezett tananyagot dolgozzon fel a tanulókkal.
A kerettanterv illeszkedik a köznevelés és
a szakképzés rendszerét meghatározó jogszabályokhoz, különösen a vonatkozó modulok
tartalmát és a szakmai- és vizsgakövetelményeket (SZVK) illetően.
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A kialakított tantárgystruktúra megfelel az
SZVK-ban meghatározott komplex vizsga követelményeinek. Alapkövetelmény, hogy a kerettanterv szerint történő haladással a tanuló képes
legyen a komplex vizsga letételére. Esetenként
azonban – különösen a korábban említett ágazati logika kiváltotta kényszer miatt – a kerettanterv tartalmazhat kiegészítő ismeretelemeket,
melyek hasznosak az adott szakma tekintetében,
de a komplex vizsga nem kéri számon őket.
A kerettanterv tartalmaz pedagógiai módszertani ajánlásokat is, amelyek segíthetik a
pedagógusokat a változatos eszközök kiválasztásában. Ugyanakkor ezek ez elemek minden esetben ajánlásként kerültek megfogalmazásra, és ebben a formában nem szűkíthetik a
pedagógus és iskola módszertani szabadságát.
Az elvárt pedagógiai eredmények
A kerettantervek bevezetésétől elvárt országosan egységes szakmai színvonal segítheti a tanulókat a későbbi személyes boldogulásban,
a munkaerőpiacot a stabilizálódásában és a
szakképző intézményeket vonzerejük növelésében. Az új tartalommal megtöltött iskolatípusok, és az ezzel megnyíló új – nem zsákutcás és finanszírozás tekintetében fenntartható
– tanulási utak vonzóbbá tehetik a szakmunkás, illetve a technikusi életutat.
Fontos megjegyezni, hogy a képzők oldaláról
a rendszer legfontosabb eleme a pedagógus. A
kerettantervek jellegéből adódó kötöttségeket
nem szabad a tanári munka elsivárosodásának
tekinteni. Az adott tanuló sikerének kulcsa ebben a struktúrában (és bármelyikben) az adott
tantárgyat, az adott iskolában, az adott fiatalokat nevelő és oktató szaktanár. A tanterv által
közreadott keretet, mint elsajátítható tudást, az
ő pedagógiai munkája jeleníti meg.
A kiváltott tanügy-igazgatási teendők
A kerettanterv pedagógiai programokba
történő adaptációja számos aktuális teendőt vet fel. Ezekhez kapcsolódóan javaslom

a szakképzés jellemzőinek és a két óratervi táblának kiegészítésekkel történő átemelését, ahol a kiegészítéseket a szabad sáv feltöltése jelenti.
Ha az intézmény a kerettantervben található tantárgy óraszámát helyi igények szerint kívánja növelni, akkor például a „+1” jelölést lehet alkalmazni a megfelelő cellában és az összesítő adatokban. Ha a kerettantervben nem szereplő tárgyat kíván létrehozni valaki, akkor célszerű új sort beszúrnia az óratervi táblákba és feltüntetni az óraszámot a megfelelő cellában. Természetesen
ekkor a tárgy rövid leírásáról és legfontosabb témaköreinek rövid kifejtéséről is gondoskodnia kell. Mindezek után – a kiegészítésekkel kialakult módosított óratervi táblák
alapján – meg kell határozni a végső elmélet/gyakorlat arányt, mely az ajánlás szerint
+/- 3 százalékponttal tér el az SZVK előírásaitól.
Összegzés
A szakmai kerettantervek pedagógiai programokba történő adaptálása a cikk megjelenésével párhuzamosan zajlik. Így tehát
minden szakközépiskola és szakiskola pedagógusai, vezetői körében érdeklődésre
tarthat számot egy olyan írás, mely a kerettantervek bevezetésének hátterének, szakmai és pedagógiai tartalmának, a bevezetéssel életre hívott új iskolatípusok, tanulási utak elemzése mellett az aktuális tanügyi teendőkhöz is segítséget próbál nyújtani.
A leírtak összegzéseként megállapítható, hogy az érintett pedagógusok szükségszerűen előálló többletmunkáját, vagy
a mindennapi tanítási rutinban szükséges változtatásokat ellensúlyozza a szakközépiskolák és szakiskolák, mint iskolatípusok vonzerejének növekedése, egyúttal
az érintettek helyzetének hosszú távú stabilizálódása.
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A tantervi ajánlások bevezetésének első tapasztalatai

Interjú a Petzelt József
Szakközépiskola és Szakiskola vezetőivel*
A Nemzeti Munkaügyi Hivatal (továbbiakban NMH) TÁMOP 2.2.1-12/1-2012-0001 kódszámú, „A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése” című kiemelt projektje 3.
alprojektjének tevékenysége keretében európai uniós forrásból kidolgozásra kerültek az új szakképzési
kerettantervek, amelyek bevezetésére „A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény” értelmében 2013. szeptember 1-jétől kerül sor Magyarország összes szakiskolájában és szakközépiskolájában. A széles körű és kötelező bevezetést megelőzte egy pilot időszak, melynek keretében 2012 szeptemberétől az innovatív iskolák úgynevezett szakmai tantervi ajánlások alapján kezdhették meg diákjaik oktatását az új rendszerben. A pilot lehetőséget adott a fejlesztőknek arra, hogy a bevezetés tapasztalatait felhasználják a tantervi fejlesztésekben.
Az NMH felmérése szerint (önkéntes válaszadás alapján) 2012 őszén legalább 50 szakképző intézmény vezette be az új tantervi ajánlásokat, mintegy 3000 tanuló bevonásával. Interjúnkban a
szentendrei Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola igazgatóját, Énekes Ritát és gyakorlati oktatásvezetőjét, Győrfi Katalint kérdeztük a bevezetés tapasztalatairól.
– Intézményükben mely szakképesítések esetében került bevezetésre a tantervi ajánlás?
– Iskolánkban szakács, cukrász, pincér
szakmákat oktatunk évek óta, és ezen kívül
képzünk karosszérialakatosokat és villanyszerelőket. A pilot képzést a 67 34 341 01 OKJszámú Eladó szakképesítés kapcsán indítottuk
el.
– Miért éppen az Eladó szakképesítés bevezetésére esett a választás?
– A bevezetés gyors döntést igényelt. Igazgatóként 2012. augusztus 1-jétől vezetem az
iskolát, és a korábbi igazgatónő még a 2 + 2-es
rendszer továbbvitelében gondolkodott. A korábbi, az NGM-ben végzett szakképzés-fejlesztési munkaköröm kapcsán magától értetődő volt számomra, hogy járjunk az élen az újfajta kezdeményezések bevezetésében. A vezetőtársaimmal egyetértésben arra az elhatározásra jutottunk, hogy az Eladó szakképesítés esetében vállaljuk a hirtelen váltást. Úgy

gondoltuk, hogy kísérleti jelleggel jó lesz egy
szakmára koncentrálnunk, és meglátjuk, milyen nehézségekkel kell szembenézni. Így lesz
időnk ebben a tanévben bevezetni és előkészíteni a többi szakképesítés tekintetében is a kerettantervi logikára való átállást. Összehívtuk az összes érintett szülőt, és tájékoztattuk
őket a lehetséges változásról, melyet mindenki egyhangúlag támogatott. A nevelőtestület
is a döntés mellett volt, sokan remélik azt az új
rendszertől, hogy a gyakorlati képzés korábban megkezdődik, és így a diákok motiváltabbak lesznek, mint a 2 + 2-es rendszerben. Elhatározásunkban tehát a tanulókkal kapcsolatos korábbi tapasztalatok is közrejátszottak.
– Hogyan fogadták a szülők, hogy a korábbi
négyéves képzési idő három évre rövidül?
– A szakiskolai tanulók esetében fontos
szempont a szülők számára, hogy minél előbb
munkába állhasson a gyermek, és részt vehessen a családfenntartásban. Az esetleges elhe-

* A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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lyezkedési nehézségekről is nyíltan beszéltünk
velük, és felvázoltuk, hogy gyermekeik számára a hároméves szakképzésre két év alatt megszerezhető érettségi épülhet, azaz megnyílhat
az út akár a technikus képzés irányába is.
Ez a perspektíva vonzó mind a diákok,
mind a szüleik számára. Pedagógiai tapasztalatunk, hogy a 15-17 éves kamaszkorú tanulóink egy része későn érő típus, később jön rá
arra, hogy ő igenis szeretne továbbtanulni és
fejlődni. Számunka ebben a rendszerben pont
az a szimpatikus, hogy a szakiskolai és a szakközépiskolai képzés között megteremtődik az
átjárhatóság, és megszűnik a zsákutcás képzés.
Nem hallgatjuk el azt sem, hogy lesznek, akiket a korai életszakaszra áttevődött szakmaválasztás nem érint kedvezően, mégis bizakodóan tekintünk erre az új lehetőségre. A kamaszkor nehézségeivel már korábban is szembenéztünk, és a jelentős arányú lemorzsolódás miatt
nagyon is szorgalmaztuk, hogy a felzárkóztató
programokba bekerülhessünk. Örömmel vettük az értesítést, hogy iskolánk a HÍD I. és
HÍD II. programokban is részt vehet ősztől,
így a 9. évfolyamról esetlegesen kihulló diák
mégsem kerül utcára, és nem veszteget el hónapokat, hanem ilyen módon is fel tudjuk karolni. Becslésünk szerint a lemorzsolódók aránya 40% körüli a belépő 9. évfolyamon, annak ellenére, hogy a vonatkozó rendelet értelmében értesítjük a szülőt, és a további formális lépéseket is megtesszük a tanulókkal kapcsolatban. Ezért is várjuk kíváncsian, hogy az
újfajta képzés, amely már kezdettől fogva gyakorlati oktatást is biztosít, jobban motiválja-e
a diákokat.
Hasonló okokból vállalkozunk arra is, hogy
a HÍD II. programban a szakképzettség megszerzését biztosíthassuk, amihez TÁMOP-os
forrásokra is sikerrel pályáztunk. Úgy gondoljuk, hogy a kritikus helyzetben lévő fiatalok
számára a kiscsoportos képzés, a munkahelyek
látogatása és a fejlesztő pedagógus segítsége
erős hálót fog jelenteni. A későbbiekben érett-

ségire épülő szakképzést is szeretnénk indítani a Vendéglátás-turisztika szakmacsoportban. Így a teljes vertikumban tudnánk képzést
biztosítani a leghátrányosabb helyzetű fiatalok
számára is.
– A tantervi ajánlások bevezetésével szükség
volt-e arra, hogy a gyakorlati oktatás feltételein
változtassanak? Hogyan hatott az új tanterv a
szintvizsgák rendszerére?
– Meglátásaink szerint a szakács és cukrász
képzésben több a manuális munkatevékenység, melyeket gond nélkül meg tudunk oldani a tankonyhában. Az Eladó szakképesítéssel
kapcsolatos helyi problémánk, hogy egy 2004ben címzett állami támogatással elindult új
épületszárny építése 2008-ban abbamaradt,
és a gyakorlati oktatást segítő tanegységrészek
nem készülhettek el. Jelenleg az eladó képzéshez a berendezéseink, eszközeink teljes mértékben rendelkezésre állnak, de nincs megfelelő tanboltunk, kabinetünk.
Ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy az új
kerettantervek bevezetése nem ró külön terhet a fenntartóra, a tárgyi feltételek köre nem
változik jelentősen az előzetes tájékozódásunk
szerint.
Reméljük, hogy a további fejlesztésekre a jövőben is módunk nyílik a decentralizált pályázatokból. Például tervezzük egy pénztárgéprendszer kialakítását, hogy a tanulóink felkészülten tudják megpályázni a környékbeli hipermarketekben igényelt pénztárosi munkakört, akár pályakezdőként is.
A korábbi eladó képzéssel ellentétben,
melyben szakképesítés-elágazásokra tagolódtak az egyes szakirányok (például ruházati eladó, élelmiszer- és vegyi áru eladó, műszaki cikk eladó), most az Eladó szakképesítés mindent együtt tartalmaz. A környékbeli Metro, Auchan és Spar áruházak kifejezetten olyan eladókat keresnek, akik az egyes osztályok között könnyen átirányíthatóak. Így kimondhatjuk, hogy munkaerő-piaci szempontból jó döntés volt az OKJ-ban összevonni a ko-
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rábbi elágazásokat, és a szaktanáraink visszajelzése szerint ez az oktatásban sem fog problémát jelenteni.
A külső gyakorlati oktatásra felkészülve tanulóinkat rendszeresen visszük külső helyszínekre: a Vörösmarty téri karácsonyi vásárra, a
Sparba áruátvétel megtekintésére, a Magyar
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumba, a
szentendrei Marcipán Múzeumba. A korábbi 2
+ 2-es rendszer előnye volt, hogy a diákok idősebb korban kezdték meg a gyakorlati képzést
a külső helyszíneken, boltokban. Tartunk tőle,
hogy a fiatalabb diákjaink hogyan állják meg
a helyüket a gyakorlóhelyeken, de nem látjuk
megoldhatatlan problémának.
Szerintünk segítség lesz a gyakorlóhelyek
számára, hogy a korábbinál részletesebb tantervet, követelményrendszert kapnak. Így motiváltabbak lesznek például arra, hogy a tanulókat forgórendszerben, a pult mögé is küldjék. Ezt most néhány gyakorlóhelyünkön nem
tudjuk elérni. Úgy gondoljuk, hogy a korábbi
jó kapcsolat, amely az iskola és a gyakorlóhelyek között kialakult, tovább fog mélyülni, és
reméljük, hogy ebbe a folyamatba a Kamara is
jobban bevonódik majd.
A szintvizsgákkal kapcsolatosan sok félelmünk volt, mivel a szintvizsga-tételsorokat
csak november tájékán tudtuk elérni a kamarai honlapon. Úgy láttuk, hogy ez a nyilvános
szintvizsga-tételsor a teljes hároméves anyagot
felöleli, így a szeptemberben megtervezett oktatási folyamatot a szintvizsga-tételsor kapcsán
novemberben újraterveztük. A tételsorok és a
tantervek harmonizációját nagyon is szükségesnek látjuk. Különösen azért, mert a szintvizsgákra most már az első évben sor kerül.
– Szükséges volt-e változtatni a személyi feltételeken? Hogyan oldják meg az új tantárgyak oktatását?
– Abban a szerencsés helyzetben vagyunk,
hogy a viszonylag széles spektrumú szakmakínálat miatt az egyes szakképesítések oktatói
be tudnak tanítani más szakképesítések tantár-
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gyaiba is, például a műszakis kollégák az Eladó szakképesítés műszaki cikk értékesítésénél tudnak segíteni. Valószínűleg a jelenlegi helyzetben nehéz lenne óraadót alkalmaznunk, de ezt nem is preferáljuk, mert véleményünk szerint a szakmai munkaközösség és a
csapatszellem is erősebb egy olyan tantestületben, ahol a kollégák nap, mint nap találkoznak
és nem csak a tanórai feladataik kapcsán. Jelen
pillanatban még nem látjuk, hogy a nyugdíjasok foglalkoztathatósága milyen problémát fog
okozni, de több olyan szakemberünk is van, aki
elérte a nyugdíjas kort.
– Milyen különbséget látnak a központi program és a tantervi ajánlás alkalmazása között?
– Véleményünk szerint jók ezek a tantervi
ajánlások. Kisebb hibákat, javítanivalókat (például óraszám-elírásokat) találtunk, de ezt egy
bevezető fázisban nem gondoljuk megoldhatatlan problémának. Úgy látjuk, hogy a tantervi ajánlások határozottabb iránymutatást adnak a szakmai tanároknak, hogy mit kell tanítani a gyerekeknek, és sokkal egyértelműbbek,
mint a korábbi központi programok. Ha a dokumentációs elemeket, a tantervi ajánlásokat, szakmai és vizsgakövetelményeket és a
szintvizsgafeladatokat jól összehangolják, akkor ebből sikeres oktatási folyamat következhet. A legfontosabb pontnak a gyakorlati képzést tartjuk, úgy gondoljuk, erre kell a legtöbb
figyelmet összpontosítani.
– Gondot jelentett-e a bevezetésnél, hogy még
nem állnak rendelkezésre új tankönyvek?
– A tankönyvek beszerzése már korábban is
problémát okozott, mivel igen sok gyerek jogosult azokat ingyenesen megkapni, és a 12 ezer
forintos keret a szakképzési tankönyvek esetében kevésnek bizonyult. Már korábban is annak a hívei voltunk, hogy a tankönyvellátottságot tartós, iskolai, könyvtári példányokkal pótoljuk, oldjuk meg. Legjobb megoldásnak azt
találnánk, ha egy-egy tankönyv mind a három tanév tananyagát felölelné. Az új tantárgyakhoz így a korábbi tankönyveket használ-
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juk, és saját tanári jegyzeteket is készítünk, amihez kollégáim egy része előszeretettel tölti le az NMH SZFI
Tananyagbankjának
tanulói munkalapjait. Távlati célként a tartós tankönyvekben
gondolkodunk, de még inkább elektronikus tankönyvekben. Az utóbbi megoldásról azt gondoljuk, hogy nemcsak korszerűbb eszköz lenne, amely intenzívebben leköti a fiatalok figyelmét, hanem olcsóbb megoldás is len- Győrfi Katalin, gyakorlati oktatásvezető és Énkes Rita, igazgatónő
ne. Nem utolsósorban pedig a
szakmai tartalmak gyors változása rögtön át– Hogyan használják fel a 10%-os szabad sávezethető lenne digitális formában.
vot?
A tankönyvek mellett nagyon fontos– Első körben nem kiegészítő anyagokkal,
nak látnánk, hogy legalább kisfilmek, okta- hanem a kötelező követelmények elmélyítétófilmek pótolják például a technológiai fo- sével töltöttük ki ebben a tanévben a 10%-os
lyamatok életszerű bemutatását, mivel erre a szabad órasávot. Meggyőződésünk, hogy főgyakorlatközpontúbb oktatás során sem nyílik ként a gyakorlati, tanműhelyi oktatásra érdemód teljes körűen.
mes fordítanunk az időtöbbletet.
– Tapasztalat még nincs róla, de az új szakmai
Jó ötletnek tartanánk, ha az egymástól taés vizsgakövetelményből már ismertek a komplex nulás jegyében az iskolák láthatnák egymás
vizsgázás feltételei. Mit gondolnak az új vizsgáz- jó gyakorlatait – például egy online felületen
tatási rendszer bevezetéséről?
– a 10% szabad sáv kitöltésében: ki, milyen új
– Annak ellenére, hogy sok előkészítést és tartalmakkal egészíti ki a kötelező tananyatervezést igényel, vezetői szempontból támo- got, és milyen módszereket használ az elsagatjuk a projektszerű oktatást. Ennek a szem- játításához.
léletmódnak az alkalmazását fogja segíte– Van-e olyan javaslatuk a fejlesztők számáni a komplex műveltségi területekre vonatko- ra, amit meg fontolandónak tartanának a későbzó közismereti oktatás is, így arra törekszünk, biekre nézve?
hogy ez a szakképzésben is mindennapossá
Tapasztalataink alapján az utolsó félév igen
váljon. Finnországi tanulmányútjaim tapaszta- intenzíven a szakmai vizsgára való felkészílata, hogy ott nincs szakmai vizsga, mert azt tés jegyében folyik. Ezen a szemléleten érdeteljesen kiváltja a projektszerű oktatás, amely- mes lenne változtatni: jobban kell koncentnek során krediteket kell szerezni. Nem állít- rálni a minőségi oktatási folyamatokra, amejuk, hogy feltétlenül ebbe az irányba kellene lyekből vissza fognak tükröződni a jobb vizsalakítani a rendszert, de a komplex vizsga vé- gaeredmények is. Reméljük, az új szakképzéleményünk szerint projektszerű oktatást és fel- si kerettantervek ezt a célt fogják szolgálni.
készülést is kíván, amit támogatandónak gon(Az interjút és a fotót készítette:
dolunk.
Horváthné Felföldi Helga és Bruckner László)
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Niedzielsky Katalin:

A Kolping család iskoláiban
első az erkölcsi nevelés
Esztergom – a szakma mellé
alázatot is tanítanak
Adolf Kolping egész életét annak szentelte, hogy
olyan elkötelezett keresztényeket neveljen, akik
helytállnak magánemberként, a hivatásukban, a
társadalomban és hazafiként is. A német származású katolikus pap hitt abban, hogy a szociális feszültségeket a keresztény elvek, a maradandó értékek és az erkölcsösség által lehet enyhíteni, esetleg
még meg is oldani. Ebben a szellemiségben működnek ma is a nevéhez köthető egyesületek, oktatási és szociális intézmények a nagyvilág csaknem
száz országában, így hazánkban is. De mit jelent
valójában a kolpingi eszmeiség, miként lehet azt
érvényesíteni, továbbadni a mai magyarországi oktatásban, szakképzésben? Erre kerestük a választ a
Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó
Szervezetnél és négy szakképző, illetve szakiskolában. Sorozatunk első részében a KOSZISZ ál-

láspontját ismertetjük, és bemutatjuk az esztergomi Kolping Katolikus Szakképző Iskolát.
„Az iskolák védőszentje, névadója Adolf
Kolping, a német származású, boldoggá avatott
szentéletű katolikus pap. Eredetileg cipészmester
volt, és célul tűzte ki maga elé, hogy a volt kollegákat, a céhek tanulóit, az iparos legényeket segíteni fogja szakmailag, emberileg, vallásilag és politikailag. Ezért hozott létre legényegyleteket Németországban és számos más országban – kezdte az ismertetést Juhász Imre, a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet igazgatója. – A kolpingos eszmeiség négyes célja, hogy
légy jó szakember, légy jó férj, feleség, testvér, szülő, légy jó keresztény és légy a társadalom konstruktív tagja! Ezeket a szempontokat igyekszünk a
szervezeti és működési szabályzatunkban, a házirendben és az iskolák tanrendjében érvényre juttatni, a tanárokban és a diákokban is elmélyíteni.”

A Kolping Katolikus Szakképzőiskola épülete Esztergomban, a Petőfi Sándor utcában.

10

Szak- és felnőttképzés – 2013. II. évfolyam 4. szám

Fotó: KOSZISZ

módszertan •
Feladatuk a szakmai irányítás
és a pénzügyi ellátás
A KOSZISZ vezetőjétől megtudtam, hogy 2007ben alakultak budapesti székhellyel, és az addig a
Magyar Kolping Szövetséghez tartozó oktatási és
szociális intézmények szakmai irányítása és pénzügyi ellátása a feladatuk. Egy óvoda, öt általános
iskola és hét középfokú intézmény tartozik hozzájuk. Az egyes intézmények igen távol helyezkednek
el egymástól, Nagybajomtól egészen Újfehértóig.
Az iskolák egy része már több éve kolpingos fenntartásban működik, és van négy intézmény, amely
az elmúlt évben került a KOSZISZ-hoz.
„Mivel az ember alapvetően erkölcsi lény – függetlenül attól, hogy milyen iskolai végzettséggel rendelkezik –, fontosnak tartjuk, hogy diákjaink a nevelés minden fázisában közel álljanak a keresztény értékrendhez – folytatta Juhász Imre. – A
hétkezdő áhítat, a lelki percek, az órarendbe beépített hittanórák, az osztály- vagy évfolyammisék, az
egyházi ünnepek liturgikus megtartása, illetve adventi és nagyböjti időben a lelkigyakorlatokon való
részvétel és a tantestület számára a lelki napok fontos szerepet játszanak az iskolák életében.”
A keresztény értékrendre nevelést példaértékűnek tartják a Kolping-iskolákban. A KOSZISZ
igazgatója büszkén említette, hogy az évek során több olyan diákjuk is volt – hátrányos helyzetű, vallását nem gyakorló családból –, akik nemcsak felzárkóztak az iskolában, illetve elsajátították a választott szakma ismereteit, hanem azokat
a valláserkölcsi alapokat is pótolták, amelyek életük első 14, 18 évében részben vagy teljesen hiányoztak. Így például a szekszárdi és a nagykőrösi
iskolában a ballagási szentmisén nemcsak a végzős
diákokat köszöntik, hanem többen is ekkor részesülnek a beavatás szentségeiben (keresztség, bérmálás az oltáriszentség ajándékában).

Kiemelten foglalkoznak
a hátrányos helyzetű tanulókkal
„Nagy hangsúlyt fektetünk a hátrányos helyzetű
tanulóink korrepetálására, minden gyermekkel azt
éreztetjük, hogy ő is érték Isten szemében. Igyek-

szünk tudatosítani, hogy nem az a lényeg, honnan
jön valaki, hanem az, hogy hová tart. Az iskolai
neveléshez fontos, hogy együttműködjünk a szülőkkel, ennek érdekében rendszeresen szülői értekezleteket, fogadóórákat tartunk, családlátogatásokra járunk – emelte ki Juhász Imre. – A diákokat bevonjuk a különféle karitatív programokba. Például karácsonyi csomagok gyűjtésében vettek részt az újfehértói gimnáziumban, vagy a budapesti Huba utcai intézményben ruhaadományok
kiosztásában a rászoruló diákjainak részére.”
A KOSZISZ igazgatója kiemelte, hogy hivatásuknak elkötelezett, lelkiismeretes pedagógusok dolgoznak a Kolping-iskolákban. Az intézmények pályázatok útján, illetve a fenntartótól
kapott anyagi támogatás révén tudják eszközparkjukat fejleszteni. Juhász Imre azt is hangsúlyozta, hogy a fenntartó minden iskolával folyamatos, szinte naprakész kapcsolatot tart fenn,
rendszeresek a megbeszélések, a szakmai és
pénzügyi tájékoztatók. A Katolikus Pedagógiai
Szervezési és Továbbképzési Intézet (KPSZTI)
szakmailag és gazdaságilag is segíti az iskolákat és a fenntartót. Az iskolák jó kapcsolatokat ápolnak a közeli egyházi és állami intézményekkel is, igyekeznek bekapcsolódni a különféle egyházi programokba, tanulmányi és sportversenyekbe.
„A Magyar Kolping Szövetség az augsburgi
társszervezettel áll kapcsolatban, ahol 2009-ben
szakmai tanulmányúton vettek részt a KOSZISZ
és az intézmények vezetői. Az egyes iskolák pedig
külön is ápolnak kapcsolatokat külföldi városokkal, intézményekkel” – tájékoztatott az igazgató a
nemzetközi együttműködésről.
Az esztergomi Kolping Katolikus Szakképző
Iskola igazgatója, Gengné Valachi Margit kiemelt
feladatnak tekinti a névadó szellemiségének tovább adását a mindennapi oktatásban: „A kolpingi
mű az iskolában tanuló fiatalokat arra neveli és
oktatja, hogy miután kikerülnek az intézményből,
állják meg a helyüket a foglalkozásukban, legyenek jó családapák, családanyák és az egyház tenni vágyó, segítő tagjai. Az oktatásban természe-
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Az elmúlt években új tanműhelyeket alakítottak ki, többek között az asztalos gépi műhelyet a Budai Nagy
Antal utcában.
Fotó: KOSZISZ

tesen a tananyag átadáson kívül fontosnak tartjuk, hogy a munkaerőpiacra úgy kerüljenek ki a
tanulók, hogy kialakuljanak azok a kompetenciáik, amelyekkel képessé válnak a munkatársakkal
való együttműködésre, a munkafegyelem betartására és a jó színvonalú munkavégzésre.”

Első évben kell pótolni a hiányokat
Gengné Valachi Margit hangsúlyozta, hogy az esztergomi iskolába felekezeti megkülönböztetés nélkül veszik fel a tanulókat. Az itt eltöltött évek alatt
megismertetik velük a keresztény vallást és értékrendet, de ez a nevelés nemcsak a hit- és erkölcstan
oktatásában valósul meg. A helyi tanterv készítésénél minden tantárgyban figyelnek azokra a lehetőségekre, amelyek kiemelt szerepet kapnak a diákok nevelésében. Ilyenek például az osztályfőnöki
órák, a jogi és közigazgatási ismeretek, valamint az
erkölcs témakörében a tízparancsolat megtanítása
és értelmezése a mai életkörülmények közepette.
„A hároméves szakmai képzés első évében adódik a legtöbb teendő a nevelés terén. A hozzánk
érkező tanulók ismeret- és nevelésbeli hiányait
ekkor próbáljuk pótolni, hiszen mind az elméleti, mind a gyakorlati órák az intézményben foly-
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nak – mondta az esztergomi igazgató. – A 9. évfolyamban a fiataloknak meg kell tanulniuk a másikra való odafigyelést, egymás és a velük foglalkozó felnőttek tiszteletét, valamint a közös cél érdekében az együttműködést. A 10. évfolyamtól
tanulóink kikerülnek gazdálkodó szervezetekhez
gyakorlatra. Ekkor derül ki számunkra, hogy az
általunk közvetített értékeket milyen színvonalon tudják a gyakorlatban használni. Többnyire
pozitív visszajelzéseket kapunk, bár vannak még
hiányosságok. Az intézményben oktatott szakmák (asztalos, festő, mázoló és tapétázó, pincér,
szakács, cukrász, szociális gondozó) mindegyike
igényli az emberekkel való magas szintű kommunikációt, a szakmai alázatot, a becsületességet, az
emberszeretetet, a segítőkészséget. Az oktatás három éve sajnos kevés mindezek magas szintű bevésésére, de törekszünk jó szokásrendszerek, megfelelő viselkedési sémák átadására.”

Középpontban a személyiségformálás
„Az esztergomi nevelésben elsődleges szempont a
személyiségformálás. Be kell bizonyítani a sok kudarcot elszenvedett tanulóknak, hogy ők is lehetnek sikeresek, bennük is vannak értékes tulajdon-
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ságok. Ez az elfogadó, segítő attitűd jellemzi a nevelőtestület tagjait. S a diákok elmondása alapján
még egyik iskolában sem foglalkoztak velük ilyen
körültekintően. A tehetséges tanulók az országos
versenyeken mérik össze tudásukat más szakiskolásokkal, és azokon kiemelkedő eredményeket produkálnak. Az esztergomi iskola tanulóinak munkáját dicséri például a Magyar Kolping Szövetség
kápolnájának faborítása és a tárgyaló festése – sorolja az igazgatónő. – Sajnos kevés család nyújt segítő kezet az iskolának. Gyermekeik neveltségi
szintjén ez meg is látszik. A szülők többnyire akkor lépnek kapcsolatba az iskolával, ha el szeretnék
kerülni a gyermekük miatt rájuk kiszabott büntetést. Intézményünkben kialakult gyakorlat, hogy
akkor is megkeressük (több csatornán keresztül,
telefonon, levélben, időnként személyesen) a szülőket, ha nem kapunk visszajelzést. A szülői értekezletek látogatottsága átlagon aluli. Sokszor még
a szalagavatón vagy a ballagáson sem találkozunk.
Nevelésünkben a szülői ház többnyire nem partner.” – említi meg a gondokat is.
A törvényi előírásoknak megfelelően jó kapcsolatot ápolnak a Család és Gyermekjóléti Szolgálatokkal, bár ők is sokszor tehetetlenek, intézkedéseikkel nem érik el a kellő célt. A Kormányhivatal megfelelő szerveivel napi, személyes kapcsolatban állnak, mert tanulóik egy része nagyon magas
igazolatlan óraszámot gyűjt össze. Több diák családi otthonokból jár be az iskolába. A velük való
kapcsolattartás sem felhőtlen, jobbára nem az iskola hibájából.
„Iskolánk rendelkezik mind a személyi, mind
a tárgyi feltételekkel ahhoz, hogy tanulóink magas szinten sajátítsák el szakmájukat. Pedagógusaink rendszeresen részt vesznek továbbképzéseken,
ahol szakmájuk legújabb vívmányaival is megismerkedhetnek. Anyagi lehetőségeink függvényében törekszünk a tárgyi eszközök felújítására, beszerzésére. Az elmúlt években új tanműhelyeket
alakítottunk ki: asztalos kézi és kisgépi műhelyt,
12 személyes tankonyhát, cukrász műhelyt. Azokon a területeken, amelyeken iskolánk nem rendelkezik az előírt feltételekkel, ott más intézmény-

nyel kötött együttműködési megállapodás alapján
biztosítjuk azokat a számukra” – mondta a fejlesztésekről az intézményvezető.

Jó kapcsolatot ápolnak a társintézményekkel
A testvéri Kolping-iskolák vezetőivel és pedagógusaival egyaránt ápolják a kapcsolatot. Részt
vesznek egymás nevezetes ünnepségein, kölcsönösen meghívják a partnereiket. A tanulók utaztatása a családok körülményei, korlátozott anyagi lehetőségei miatt nehézkes. Az intézmény
adottságaihoz mérten törekszik arra, hogy a környező iskolákkal, szociális intézményekkel jó
és napi kapcsolatot alakítsanak ki. Segítik egymás szakmai munkáját is. Az esztergomi Belvárosi Plébániához tartozik a szakképző, prézesük
dr. Harmai Gábor atya, aki a tantestület hitéleti képzését is vezeti. Az egyházi szervezetek felkérésére szívesen végeznek önkéntes munkát,
rendszeres látogatói az egyházi rendezvényeknek
(KPSZTI-zarándoklatok, A hit napja a Szent
Adalbert Központban).
Abban, hogy nem tudnak megteremteni rendszeres külföldi kapcsolatokat, szerepet játszhat,
hogy tanulóik családi hátteréből adódóan nem
tudnak fogadni cserediákokat. Ugyanakkor szívesen látják vendégül a hozzájuk érkező külföldi pedagógusokat és szakembereket. Az elmúlt tanévben két – német pedagógusokból és szociális szakemberekből álló – csoport is ellátogatott Esztergomba, és vitte el az iskola jó hírét saját intézményébe.
A Kolping család iskoláiban kiemelt feladat tehát az erkölcsi nevelés. Nemcsak szakismereteket
oktatnak, hanem teljes embereket igyekeznek képezni, akik majd helyt állnak az életben, és becsületesek, megbízhatóak lesznek a munkában és
a magánéletben egyaránt. A tanulók többségénél
a tanárok igyekeznek pótolni mindazt, amit a családi háttér nem nyújtott korábban: a jövőképet, a
motivációt, a keresztény szellemiséget. Az intézmények közös célkitűzése a gyengébb képességű
diákok felzárkóztatása, fejlesztése – így él tovább a
kolpingi eszmeiség a mai magyar oktatásban.
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A magyar termelőiskolai modell két évtizede
Termelőiskolát létrehozni annyit jelent, mintha a pisai torony hasonmását
eleve ferdére akarnánk megépíteni. Ehhez minden egyes építőkövet a hagyományostól eltérő módon kell meg formálni, elhelyezni.
Verner Ljung
A kilencvenes évek társadalmi és gazdasági rendszerváltozása nyomán kialakult munkanélküliség közepette a zalaegerszegi Első Magyar–Dán
Termelő Iskola Alapítvány Magyarországon elsők
között tűzte zászlójára a többszörösen hátrányos
helyzetű, szakmával nem rendelkező, társadalmi
beilleszkedési zavarokkal küzdő fiatal munkanélküliek felzárkóztatását, szakképzését, foglalkoztatását, és ennek révén a munkaerő-piaci (re)integrációjának segítését. A nyugat-európai uniós országok gyakorlata alapján a dán termelőiskolák tapasztalatait igyekezett a magyar társadalmi viszonyokra adaptálni.

A termelőiskolákról általában
A termelőiskolák a dán oktatási rendszerben is egy
új, sajátos formát képviselnek, és bár iskolának nevezik őket, erőteljesen különböznek a hagyományos oktatási rendszertől. A termelőiskolák célja
annak a nagy létszámú fiatalnak a felzárkóztatása, akik egészen különböző okok miatt nem szereztek képesítést, illetve nem is tudnak hozzájutni ahhoz, és a hagyományostól eltérő bánásmódot
igényelnek.
Mint iskolaforma, a termelőiskola a dán szabad iskolákkal rokon, ily módon a dán népművelési hagyományokban gyökeredzik, amely a XIX.
század második felében bontakozott ki.
E mögött a tradíció mögött N. F. S Grundvig
(1783–1872) püspök áll, aki szembeszállt a „fekete
iskolával”, amelyik a könyvből tanult ismereteket
helyezte előtérbe, vagy a „halál iskolájával”, ahol az
örömök megölése dívik, és ahol csak látszólag élő
emberek ténferegnek. A „nép” és az „élet” iskoláját pártolta: egy olyan iskolát, amely személyiség-
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központú, és az egyént egy olyan sajátos nemzeti
és történelmi összefüggésbe helyezi, amelybe minden egyén beleszületik.
Az „élet iskolájában” Grundvig nem verte bilincsbe a jövőt. Magát az életet akarta megismertetni a tanulókkal a maga valóságában, állandó változásában. Ezért a „népfőiskolák” szabályzataiban
nem találunk egy precíz, részletes és konkrét programot. Ugyanígy nehéz konkrét tanrendet, módszert adni a mai termelőiskolák működéséhez.
A termelőiskolában azt tanítják a fiataloknak,
hogy tanuljanak meg saját életükért felelősséget
vállalni. Amennyiben a tanulókról levesszük a felelősséget, akkor felelőtlenségre neveljük őket, hiszen felelősség csak azoknál alakulhat ki, akik felelősek is valamiért. Amikor a fiatal termel, terméket állít elő, amikor saját sorsával kapcsolatban
döntést hoz, akkor erősödik felelősségérzete és önbizalma. Ezáltal a termelőiskola valóban az élet iskolájává válik.
A termelőiskolák a gyakorlati munka és termelés alapján kínálnak képzési programokat. Az
ajánlat olyan 25 év alatti fiataloknak szól, akik az
ifjúsági oktatás keretében nem végeztek még tanulmányokat, akiknek nincs közvetlen képesítésük vagy akik lemorzsolódtak. Az ajánlat a tanulók egyéni fejlődésének erősítésére vagy az oktatási rendszeren belüli, valamint a munkaerőpiacon
jelentkező lehetőségeik javítására szolgál, beleértve a rugalmas, a védett munkakörökben történő
foglalkoztatást is. Az ajánlatokat azoknak a képesítéseknek a megszerzésére szervezik, amelyek eljuttatnak az ifjúsági szakképzéshez. A termelőiskolai képzési program nappali képzés formájában
szerveződik. A felvétel és a tanulmányok befejezé-

Szak- és felnőttképzés – 2013. II. évfolyam 4. szám

módszertan •
se folyamatosan, a hallgatói igényeknek megfelelően történik. Minden egyes tanuló számára tervet
dolgoznak ki a felvételkor. A termelőiskolai program gyakorlati munkából, termelésből és az ehhez
kapcsolódó elméleti képzésből tevődik össze.
Ezért a „népfőiskolák” szabályzataiban nem találunk pontos, részletes és konkrét programot.
Ugyanígy nehéz konkrét tanrendet, módszert
adni a termelőiskolák működéséhez, berendezéséhez stb. Annál inkább nem, mivel a termelőiskolák munkájának módja nem egy új találmány.
Sokkal inkább azoknak a pedagógiai elveknek és
módszereknek az újra felfedezése, a mai társadalmi viszonyok közé történő átültetése, illetve új
szervezeti keretek közötti vizsgája, amelyek különböző formákban és változatokban már az ókorban is léteztek. A cél tehát a lehetőségek kitágítása az egyéni képességek mind jobb érvényesülése érdekében. Meg kell találni és meg kell mutatni azt az utat, amely a tanuló számára a legjárhatóbb. Segíteni kell őt abban, hogy ezt az utat járhatóbbá tegye, és megszabaduljon egyéni és társadalmi korlátaitól.
Az elméleti képzésnek integrálódnia kell a gyakorlati munkához. A program oktatási és szakképzési tanácsadást is tartalmaz. A termelőiskolai
programnak elsősorban az ifjúsági szakképzésen
belüli területekhez kapcsolódnak. Azok a hallgatók, akiknek szükségük van rá, azok az alapvető szakmai ismereteket erősítő képzést kapnak.
Az oktatási program kiterjedhet rövid képzésekre magáncégeknél és állami vállalatoknál, kirándulásokra és cserelátogatásokra, korrepetálásra és
egyéb, különleges pedagógiai támogatásra. A termelőiskolai program (legfeljebb egyharmad részben) magában foglalhat olyan oktatást, nevelést –
sőt tanfolyamokat is –, amelyeket az oktatási jogszabályoknak megfelelően alakítottak ki. A termelőiskolai képzésre alkalmas környezetben, az iskola tevékenységi terveinek megfelelő műhelyekben
vagy létesítményekben kell sort keríteni. A termelőiskola olyan feltételekkel árusíthatja a termékeit,
amelyek nem eredményeznek tisztességtelen versenyt a magánvállalkozók számára.

A magyar termelőiskolai modell
A most 20 éves Első Magyar–Dán Termelő Iskola Alapítvány létrejöttét a 1990-es társadalmi-gazdasági rendszerváltás indukálta. Az átalakulással,
a piacgazdaság kiépítésével együtt járó munkanélküliség az ifjúsági korosztályok jelentős csoportjait érintette hátrányosan. Különösen nehéz helyzetbe kerültek azok a fiatalok, akik valamilyen oknál
fogva az általános iskolát sem fejezték be, illetve
azok, akiknek ugyan volt befejezett alapfokú iskolai végzettsége, de hiányos ismereteik, vagy szociális problémáik miatt a középfokú szakképző intézményekbe eleve be sem jutottak, vagy különböző okok (tanulmányi elégtelenség, magatartási zavar, anyagi hátrányok stb.) miatt onnan lemorzsolódtak. Ezek a fiatalok – szakmai képzettség hiányában – tartós foglalkoztatásra nem, vagy csak elvétve számíthatnak. Ugyanakkor tény, hogy azok
a fiatalok, akik nem kapnak ifjúkorban feladatot a
társadalmi munkamegosztásban, azoknál nem alakulhatnak ki a munkához szükséges kulcsképességek, személyiségjegyek és a munkakultúra. Mindez egy későbbi időszakban is nehezíti, vagy teljesen
lehetetlenné teszi ezen fiatalok munkába állítását,
nem is szólva az esetleg jelentkező személyiségzavarokról és devianciákról.
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A Zala Megyei Munkaügyi Központ ezért is
szorgalmazta az érintett fiatalok felzárkóztatását és szakképzését és kereste azokat a munkaformákat és módszereket, amelyekkel a célcsoport tagjait sikeresen lehet be- illetve visszasegíteni a munkaerőpiacra. A központ munkatársai
1992 tavaszán ellátogattak a Koppenhága melletti tastruppi önkormányzat flongi termelőiskolájába, ahol betekintést kaptak a 16-26 év közötti
munkanélküli fiatalok gyakorlatorientált, mentális gondozással párosult felzárkóztató képzésébe. Miután a vendéglátók szakmai és anyagi segítséget ígértek, megszületett az Első Magyar–Dán Termelő Iskola létrehozásának gondolata, melyet a Zala Megyei Közgyűlés és a Zalaegerszegi Megyei Jogú Város Önkormányzat
vezetése is támogatott. A zalaegerszegi termelőiskola beindításához szükséges ingatlan 1992
őszén a flongi termelőiskola és a tastruppi önkormányzat képviselőinek zalai látogatása során
került kiválasztásra. A választás a csácsbozsoki
városrész üresen álló, 250 éves műemlék jellegű épületére esett, amely egykor általános iskola
volt. A létesítmény 1000 m 2 alapterületű épületegyüttest, valamint 1,6 ha parkot és kertet foglal magába.
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Az alapítvány az eltelt két évtized során úttörő munkát végzett a dán modell magyarországi adaptálásában, valamint a magyar kulturális hagyományoknak megfelelő termelőiskolai komplex program kialakításában. Utóbbi magába foglalja a célcsoport felkutatását, közismereti és kommunikációs felzárkóztatását, szakképzését, lemorzsolódásának megakadályozását,
pszichoszociális és mentális támogatását, a munka világában igényelt kulcsképességek fejlesztését, munkaerő-piaci ismeretekkel történő felvértezését, az elsődleges munkaerőpiacon történt elhelyezésüket, utógondozásukat és munkában tartásukat. A termelőiskolai komplex program minden résztvevő számára azt a szolgáltatást, támogatást nyújtja, amelyre az egyéneknek
szükségük van ahhoz, hogy szakmát szerezzenek, és tartósan munkahelyhez jussanak. A differenciált szükségletekre épülő egyéni fejlesztési
és szolgáltatási tervek ezt a célt szolgálják. Sajnos
a magyarországi gyakorlatban gyakori tapasztalat volt, hogy egyes uniós pályázatok – fiskális
megfontolásból – nem mindig tudták biztosítani a résztvevők valós szükségleteinek kielégítését.
Ha a termelőiskolai komplex programból „költségcsökkentés” címén elhagyunk olyan elemeket,
amelyre valós szükséglet jelentkezik, akkor romlik a program eredményessége.
Bár a termelőiskolai és a tranzitfoglalkoztatási
modell hasonló elemeket tartalmaz, mégis van egy
lényeges eltérés a kettő között. A tranzitfoglalkoztatási programokban a foglalkoztatás, illetve a
szakmai gyakorlati képzés külső munkahelyi partnereknél történik, ahol mentorok segítik a résztvevők munkahelyi beilleszkedését. A termelőiskolai
programokban mind a termelés, mind a foglalkoztatás és a gyakorlati képzés az iskola területén valósul meg. Ez biztosítja a termelőiskolák önépítő
jellegét: amikor a résztvevők az oktatókkal közösen újítanak fel épületeket, alakítják ki és bővítik a
foglalkoztatás és képzés feltétrendszerét, biztosítják az intézmény működését, vagy a szakmai képzéshez kapcsolódó termékgyártást, szolgáltatásokat végeznek a lakókörnyezet számára.
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Ez a fajta foglalkoztatás és képzés az alulképzett, társadalmi beilleszkedési zavarokkal
küzdő, motiválatlan munkanélküliek számára
nyújt egy olyan „inkubátor-munkahelyet”, ahol
fokozatosan tudják elsajátítani azokat az ismereteket, jártasságokat, készségeket és azokat a
kulcsképességeket, amelyeket a munka világa
igényel. Az érintetteket először meg kell tanítani az alapvető normákra és magatartási szabályokra (pontosság, fegyelem stb.), hogy egy valóságos munkahelyen is képesek legyenek helytállni, és amely nélkül egyetlen munkahely sem
fogadná őket.

A dán pedagógiai elvek átültetése
Az első magyar termelőiskola munkájához a dán
pedagógiai elveket a sajátos magyar körülmények
közé kellett átültetnie az első projektszemélyzetnek.
Dániában törvény szabályozta és szabályozza a termelőiskolák működését, amelyhez a
fenntartási költségeket normatív támogatással – a hallgatóknak a termelőiskolában eltöltött ideje alapján – 80%-ban a kormány, 10%ban a helyi önkormányzat biztosítja. A maradék 10%-ot az iskola saját maga termeli meg.
Nálunk a termelőiskola működéséhez szükséges forrásokat hazai és nemzetközi pályázatokból valamint saját bevételekből kellett és kell
ma is előteremteni. A pályázatok azonban napjainkig képzésközpontúak. A dán termelőiskolák nem folytatnak szakmai képzést, legfeljebb
gyakorlati helyet adnak a partner szakiskolák
hallgatóinak.
A magyar termelőiskolai programot azért kellett szakképzéssel kiegészíteni, mert projektfinanszírozás hiányában leginkább képzésekre és
foglakoztatásra lehetett pályázati forrásokhoz
jutni.
A termelőiskola beindítására vállalkozó szakemberek az induláskor úgy gondolták, hogy a célcsoport tagjai számára az egyéni szükségletektől
függően a termelőiskola 1-3 éves támogatást biztosít:

• Az első év a személyiségfejlesztést, a közismeretei felzárkóztatást, szükség szerint a hiányzó
általános iskolai végzettség megszerzését, valamint a szakmai alapozást szolgálja, amelynek során a résztvevők valóságos pályaorientáció keretében több szakmában is kipróbálhatják
adottságaikat.
• A második év a kiválasztott OKJ-s szakma elsajátításának, a szakmai vizsga letételének, az
OKJ-s bizonyítvány megszerzésének időszaka.
• A harmadik év a megszerzett szakmai jártasságok és készségek fejlesztését, a szakmai tapasztalatszerzést szolgálta volna a foglalkoztatás keretei között.
A koncepció azonban – a hazai pályázati gyakorlat miatt – csak részben volt megvalósítható, hiszen a menedzsmentnek alkalmazkodnia
kellett a gyakran évente változó pályázati kiírásokhoz az intézmény fennmaradása, a folyamatos munkához jutás érdekében. A hazai pályázati
rendszer miatt a termelőiskola és annak személyzete állandó bizonytalanság mellett teljesítette és
teljesíti ma is társadalmi küldetését. Nem lehet
hosszabb távra tervezni, hiszen a legtöbb pályázat maximum másfél-kétéves időtartamú. Egyre
nehezebb összehangolni az eltérő pályázatok időintervallumait és tartalmi követelményeit. A sok
apró pályázat többletmunkát jelent a személyzetnek, és a megjelenő bürokrácia elvonja a figyelmet a tartalmi munkától. Csak többletráfordításokkal lehet a kipróbált, megfelelő szakmai tapasztalatokkal rendelkező szakmai személyzetet
kiépíteni és megtartani.
A gondok ellenére a közel két évtizedes termelőiskola igazolta a dán pedagógiai elvek helyességét. Az alulképzett, motivációhiányos, hátrányos helyzetű, társadalmi beilleszkedéssel küzdő munkanélküli fiatalok felzárkóztatására és
képzésére külön intézményekre, valamint olyan
komplex programokra van szükség, amely magába foglalja a foglalkoztatást, a képzést és a résztvevők mentális fejlesztését egyaránt. A hazánk
lakosságának felét kitevő Dániában száznál is
több termelőiskola működik.
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Ezek a fiatalok több okból sem vihetők vissza
a hagyományos iskolarendszerbe. Részben azért,
mert a képzésük, nevelésük a hagyományostól eltérő pedagógiai módszereket, nagyobb tűrőképességet, toleranciát és empátiát igényel, és a kudarcaikat is ott élték meg. Másrészt a hagyományos iskolák pedagógusainak egy része idegenkedik ezektől a fiataloktól, velük szemben túlzott előítéletekkel bír. Arról nem is szólva, hogy
ezek a fiatalok magatartászavaraikkal rombolnák
a teljesítménycentrikus hagyományos iskola fegyelmét és követelményrendszerét.
A két évtizedes tevékenység igazolta a termelőiskola pedagógiai kiindulópontját: „Senkinek nem lehet megtanítani semmit, ha Ő ezt
nem akarja”. A termelőiskola személyzete ezért
folyamatosan arra törekszik, hogy az egyéni bánásmód elvének alkalmazásával, vonzó és családias légkör megteremtésével, az egyéni gondok és
problémák megoldásának segítségével nyerje meg
együttműködésre a programok résztvevőit.
Ennek során megerősítjük azok önbizalmát,
akiket korábban csak sorozatos kudarcok értek.
Felkeltjük a tanulás és a szakmaszerzés belső igényét, továbbá a napi rendszeres munkavégzéssel sikerélményhez juttatjuk őket. A napi mun-
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kavégzés egyben a képzés fontos eleme is, hiszen
„aki dolgozik, az tanul is valamit”. A dán pedagógusok ezt a „nagymama törvényének” is nevezik.
A magyar pedagógiában teljesen újszerű elv az
is, hogy a tanár vagy oktató nem vállalhat teljes
felelősséget a tanóra egészéért, mert azzal felelőtlenségre nevelné tanítványait. A tanórák és foglalkozások eredményességéért az oktató és a hallgató együtt felel. Az oktató feladata a tanulás feltételeinek biztosítása, a jelentkező akadályok elhárítása, a tanuló feladata a tanulás, a gyakorlás.
Az utóbbi azt jelenti, hogy a tanulónak joga van
többször is hibázni, és addig gyakorolni, amíg a
munkája tökéletes nem lesz. Sajnos ennek anyagi
vonzatait a pályázatokban alig, vagy egyáltalában
nem lehet érvényesíteni.

A termelőiskola önmagát építi
A termelőiskola újszerű elemei közé tartozik,
hogy az iskola önmagát építi. A tanulók az oktatókkal közösen újítják fel a 250 éves műemlék jellegű iskolaépületet, és alakítják ki benne a képzés és foglalkoztatás feltételeit. Az alapítvány az
ehhez szükséges forrásokat pályázatokból, adományokból és saját bevételeiből teremtette elő.
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Az első MÜM-PHARE pályázatokból sikerült
kialakítani a kőműves, a fémipari és a kertészeti, az MKM-PHARE pályázatból a szakács és a
varrómunkás, az OFA „Új esély és Újra dolgozom” programjai révén a festő és a bádogos képzés feltételeit. Az igazi áttörést az 1998-ban indult OFA tranzitfoglalkoztatás kísérleti projektje jelentette, ahol beruházásra is lehetett pályázni. A hat cikluson át kapott támogatásból sikerült felújítani a régi iskolaépület fűtés- és elektromos energia ellátó rendszerét, valamint kiépült
és megújult a termelőiskola víz- és csatornahálózata. A hallgatók és oktatók saját kivitelezésben 900 m 2 épületegyüttessel bővítették a képzés, foglalkoztatás feltételeit: két új foglalkoztató épületben, amelyben 4 műhelyt, 5 tantermet,
3 irodahelyiséget és hallgatói öltözőket, zuhanyzókat stb. alakítottunk ki. Erre a fejlesztésre igen
nagy szükség volt, mivel a szociális helyiségek hiányoztak az egykori általános iskola épületéből,
másrészt csak így biztosíthatók a műemlék jellegű épület mielőbb szükségessé váló tetőfelújítása
alatt a működés feltételei.
Ugyancsak különböző uniós pályázatok révén
sikerült évről-évre tovább bővíteni illetve teljesebbé tenni a gépi és technikai feltételeket, felújítani az udvari vizesblokkot, kialakítani a tizennégy munkahelyes számítástechnikai oktatótermet, valamint a gyorsétkeztető kabinetet,
amely intézményi büféként is működik. Ma tizenhét szakmának vannak meg az oktatási feltételei: kőműves, burkoló, festő, lakatos, bádogos,
gyorsétkeztető, pincér, bolti eladó, varrómunkás,
szociális ápoló, dísznövény-, zöldségtermesztő,
parkgondozó, számítógép-kezelő, vasszerelő, tetőfedő.
A 18 év során végzett építő- és felújító munka értéke meghaladja 200 millió forintot, az alapítvány vagyona pedig megközelíti a negyedmilliárd forintot.
A személyi feltételek a tárgyi-technikai feltételekkel párhuzamosan bővültek. Az OFA és a
HEFOP pályázatok révén sikerült egy szakmailag felkészült, a célcsoport iránt toleráns, stabil

szakmai stábot kialakítani. Sajnos az uniós pályázatok kiszámíthatatlansága miatt nem sikerült megtartani a munkában kulcsszerepet játszó mestereket és a szociális-mentális tevékenységet végző mentorokat. Egyedül a programiroda vezető munkatársait sikerült stabilizálni, akik
a pályázatok elkészítését, elszámolását stb. végzik. Egyre inkább szembesülni kell azzal a ténynyel, hogy „utcáról toborzott, alkalmi teamekkel
nem lehet magas színvonalú szakmai munkát végezni”.
A termelőiskola alapelve a TANULNITERMELNI-ÉRTÉKESÍTENI jelszóban fogalmazható meg. Az alapítvány megalakulása óta
törekszik arra, hogy a gyakorlati képzés a termelő
tevékenységen keresztül valósuljon meg. A képzés irányainak kiválasztását három célkitűzésnek
rendeltük alá. Egyrészt az iskolaépület felújítási, bővítési igényeinek: kőműves, festő, bádogos,
tetőfedő; másrészt a termelőiskola működtetésének: szakács, dísznövénytermesztő, parkgondozó; harmadszor a jelentkező munkaerő-piaci igényeknek: szerkezetlakatos, szárazépítő, vasszerelő, burkoló stb.
A termelőmunka a hallgatók számára valóságos gyakorló terepet nyújt, az intézmény számára pedig bevételi forrásokat jelent, hiszen a pályázatokhoz szükséges önrészt, illetve a felújításhoz szükséges anyagi eszközöket csak így lehetett biztosítani, vagyis különböző szolgáltatások és bérmunkák végzésével, valamint a saját
termékek értékesítésével. A korábbi években tanulóink végezték a Városi Sportcsarnok festését,
a csácsbozsoki városrészben található zöldterület egy részének gondozását, továbbá több neves helyi vállalkozásnál végeztünk építőipari és
fémipari bérmunkákat.

Két évtized számokban
Az Első Magyar–Dán Termelő Iskola Alapítvány
két évtizedes tapasztalata, hogy a termelőiskolai
komplex program alkalmas bármely életkorú és
összetételű, hátrányos helyzetű célcsoport felzárkóztatására. A 18 befejezett képzési év alatt 1676
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fő többszörösen hátrányos helyzetű munkanélküli vett részt a különböző programokban, melyekben 221 fő szerzett alapfokú iskolai bizonyítványt, 163 fő betanított és 1089 fő országos érvényű szakmai bizonyítványt. A komplex képzési-foglakoztatási programokból kilépők 92,9%-a
tudta megszerezni az országos érvényű szakmai
bizonyítványt és 80-85%-a volt képes az elsődleges munkaerőpiacon tartósan elhelyezkedni, illetve a minimum 6 hónapos foglalkoztatási kötelezettséget teljesíteni.
A termelőiskolai modell innovatív módon alkalmazkodott a munkaerő-piaci és pályázati feltételekhez. A modell legfontosabb pedagógiai
elemeit megtartva a célcsoport bővült az idősebb
korúakkal (50 év feletti), a tartós munkanélküliekkel, a GYED-ről visszatérőkkel stb.
Azokat a képzések, amelyek nem igényelnek
tanműhelyeket (például az általános iskola befejezését célzó felzárkóztató képzés), a célcsoport
lakóhelyén kerülnek megszervezésre. Ennek érdekében széleskörű kapcsolatokat építettünk ki a
községi önkormányzatokkal, a CKÖ-kel, a kistérségi társulásokkal, valamint a gyermek- és
családsegítőkkel.
A széleskörű együttműködés eredményeként a
TÁMOP 1.4.3 program keretében közösen indítottunk komplex programot a Zalaegerszegi Kistérségi Társulással és a társulás nonprofit kft-jével a térségben élő foglakoztatást helyettesítő támogatásban részesülő munkanélküliek számára.
A program képzést, mentális fejlesztést, munkába helyezést, valamint 6 hónapos munkában tartást foglal magába.
A három szakmára kiterjedő 53 fős szakmai
képzés mellett kialakítottuk az Életút Irodát,
amely széleskörű munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújt a célcsoport tagjainak. Ezek közül a
fontosabbak:
• Térségi Kompetenciaalapú Adattár (TÉKA)
kialakítása, amelyben rögzítésre kerül valamennyi álláskereső adata, szakmai végzettsége, szakmai kompetenciái, továbbá a térség
munkáltatóinak elérhetősége, a foglalkoztatot-
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tak szakmai összetétele, az elvárt kompetenciák stb. Ugyancsak az adattárba kerülnek a térség szakképző intézményeinek adatai, illetve a
nyújtott képzési lehetőségek.
• A TÉKA folyamatosan gyűjti az álláshirdetéseket, és a kompetencia adatok figyelembevételével felhívja az álláskeresők figyelmét a lehetőségekre.
• HR Klubfoglalkozás és tanácsadás, amelynek
során az Életút Iroda munkatársai találkoznak az álláskeresőkkel, illetve a potenciális foglalkoztatók képviselőivel azzal a céllal, hogy a
munkáltatók felkészüljenek a hátrányos helyzetű munkavállalók fogadására, a velük való törődésre.
• Kompetencia füzet (dosszié) biztosítása a program résztvevőinek, amely tartalmazza a személyes okmányok, bizonyítványok másolatait, a
korábbi munkahelyeken szerzett kompetenciákat, referenciákat, önéletrajzot stb. Ennek célja,
hogy minden, a munkahelykereséshez szükséges dokumentum megtalálható legyen egy helyen.
Az alapítvány a határon átnyúló együttműködési program keretében szoros kapcsolatot alakított ki a BFI Burgenlandi Irodájával, a Lendvai és
Ptuji Népi Egyetemmel és a Lendvai Kétnyelvű
Középiskolával. Kezdetben ez az együttműködés
a határrégiókban jelentkező hiányszakmákban
történő szakképzésre irányult. A TÁMOP 2.2.4
programokban már közösen összegeztük a termelőiskolai modell magyar és szlovén tapasztalatait, valamint kétnyelvű kiadvánnyal segítettük
a hazai és határ menti elterjesztést. A SI-HU-2-2
programban pedig a partnerekkel közösen a formális iskolai, valamint a felnőttképzésben résztvevők lemorzsolódásának megakadályozására tanári és tanulói felkészítő programokat dolgozzunk ki és valósítunk meg.
Az alapítvány szüntelen megújuló tevékenységét jelzi az is, hogy évek óta az alapítvány látja el
a különböző országos civil hálózati szerveződések
(EU-háló, Segítő-Háló stb.) regionális tanácsadói,
illetve a módszertani központ feladatait.
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A termelőiskolai modell jövője
Az Első Magyar–Dán Termelő Iskola Alapítvány két évtizedes tapasztalatai igazolják, hogy a
termelőiskolai modell alkalmas:
• Az alulképzett, szakképzetlen, vagy elavult
szakképesítéssel rendelkező, társadalmi, illetve
munkaerő-piaci beilleszkedési zavarokkal küzdő munkanélküliek felzárkóztatására, munkaerő-piaci (re)integrációjára.

• A duális képzés lebonyolítására is, amennyiben sikerül folyamatossá tenni a „gyakorló műhelyek” termelését és szolgáltatásait. Ehhez viszont szükség van a folyamatos, több évre szóló
pályázati rendszer kialakítására.
• Alkalmas lehet az ifjúsági munkanélküliség
mérséklésére úgynevezett szakma-begyakorló
foglalkoztatására, referencia, munkahely nyújtására úgy a középfokú, mind a felsőfokú végzettségűek számára.

Szalai Bódog emlékére (1931-2013)
Szalai Bódog 1931. november 28-án született Budapesten. Tanulmányait
is itt végezte. A Fáy András gimnáziumban érettségizett 1950-ben, majd
egy év múlva a Műszaki Tanárképző Főis-kola vasipari szakrajz szakos
hallgatója lett. Itt szerzett szaktanári oklevelet 1954-ben. Ekkor kezdődhetett elkötelezettsége a műszaki rajz oktatása iránt, melynek alárendelte egész életét. Kezdetben a MüM 33. Intézetében tanított, majd a MüM
1. Intézete, a Csepeli Papírgyár Szak-munkásképző Iskolája, a Than Károly Vegyipari Technikum és a Bagi Ilona Szakközépiskola következett.
Tanári munkája mellett 1961-ben elvégezte a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki
Karát. Iskoláiban főként szakrajz, géptan és ábrázoló geometria tantárgyakat tanított, miközben vezette a szaktanári munkaközösségeket. Kísérleteket végzett a szakrajzoktatás programozására, diákjai eredményesen szerepeltek az országos tanulmányi versenyeken.
Elöljárói hamar felfigyeltek tehetségére és szakmai elkötelezettségére. A Munkaügyi Minisztérium több ízben tantervek készítésével, illetve bírálatával bízta meg. 1969-től szakfelügyelő
Budapesten, majd néhány év múlva országos vezető szakfelügyelőként nyugdíjba vonulásáig
szervezte és irányította szakfelügyelő kollégáinak tevékenységét. Munkáját az Oktatásügy Kiváló Dolgozója kitüntetéssel ismerték el.
Szalai Bódog tanári és szakfelügyelői munkája mellett jelentős alkotói tevékenységet végzett. A szakmunkástanulóknak készített Géprajzi alapismeretek tankönyvéből nemzedékek tanultak. Szakirodalmi tevékenységét módszertani kiadványok sorozata, programfüzet összeállítása, pályaválasztási kiadványok készítése, a műszaki rajzoktatással foglalkozó tanulmányok és
szakcikkek sokasága jellemzik.
Nyugdíjba vonulása után még néhány tankönyv lektorálását vállalta. Életének utolsó éveire
inkább a méltánytalan magány volt jellemző. Rövid ideig, tartó gyógyíthatatlan betegsége szólította el közülünk. Végső búcsúztatására – kérésének megfelelően – szűk családi körben került
sor 2013. április 22-én.
Szalai Bódogra szeretettel emlékeznek mindazok – egykori kollégái és tanítványai –, akiknek igényes tudásával és emberségével példát szolgáltatott.
(Fenyvessy Tibor)
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Interjú Barkász Sándorral, a Dél-Alföldi
Talentum Akadémia megalapítójával
Barkász Sándor 50 éves, a békéscsabai Vásárhelyi Pál Vízügyi Szakközépiskolában és Baján, a Vízügyi Főiskolán tanult, majd munka mellett még két diplomát szerzett. Munkatapasztalatait 1984 és 1993 között a Körös-Berettyói
Vízgazdálkodási Társulatnál építésvezetőként, majd 1993 óta a Békés Drén
Kft. tulajdonosaként és ügyvezetőjeként szerezte. 2011-ben alapította meg a
Dél-Alföldi Tehetségképző Akadémiát, ahol olyan fiatalokat fejlesztéséről gondoskodnak, akiket fűt a tettvágy és a versenyszellem, lelkiismeretesen dolgoznak és kritikus helyzetekben higgadtan, gyorsan tudnak jó döntéseket hozni.
Az Akadémia programjaihoz igen neves előadók csatlakoztak önként. Nős,
négy fia van, az idősebbik gimnazista, a hármas ikrek általános iskolába járnak. Kevés szabadidejét főleg a gyerekeinek szenteli.
– Lapunk a szakképzés megújításának támogatását
kiemelt céljának tartja. Minden olyan kezdeményezést
szívesen propagálunk, amely követendő például szolgálhat. Ön a sikeres Békés Drén Kft. sok elfoglaltságot
jelentő vezetői feladatai és négy gyermekének nevelése
mellett 2011-ben megalapította és azóta is működteti,
fejleszti a Dél-Alföldi Talentum Akadémiát (DELTA). Milyen előzményei voltak az akadémia megalapításának?
– Huszonhat évnyi mérnöki és tizenhét évnyi
elsőszámú vezetői tapasztalattal a hátam mögött
lassan rá kellett jönnöm, hogy a stratégiai vezetői – munkahelyteremtő és -megtartó – feladatok
megoldásakor nem elég a diplomákat lobogtatni,
arra születni is kell, nem lehet csak megtanulni.
Három alapvető tanulság volt ebben meghatározó.
Először a keserves vezetői utánpótlást szolgáló nevelésem sikerei és kudarcai. Másodjára a 2005-ben
megszületett második, harmadik és negyedik fiam nevelgetési tapasztalatai. Mindenből ugyanazt
kapták és kapják (pelenka, kakaó, simogatás, dorgálás), mégis teljesen más válaszokat adnak szinte minden élethelyzetben. Végül 2005-ben megismertem egy, a belső hajtóerőket egyszerűen és
tisztán mérő pszichológiai segédeszközt. A szellemi munkatársaimat és magamat lemérve letisztult
nagyon sok múltbeli sikeres és sikertelen próbál-
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kozásom. Azóta nem próbálok senkire olyan feladatkört rárakni, ami nem megy neki. Ez jelentős
előrelépés volt a cégemnél.
– Melyek az akadémia célkitűzései?
– A született stratégiai vezetők – akik a társadalom 5%-át jelentik – tanuljanak tovább, és váljanak vezetővé. Jelenleg Magyarországon 1000 emberből körülbelül csak 3 fő az, aki lelkileg alkalmas rá és megfelelő vezetői beosztásban van. Számoljunk! Ha van ezer aktív ember, akkor abból 50
alkalmas vezetésre alkatilag. Ha közülük 3 vezető van csak a helyén, akkor hová kallódott el 47?
Amit mi elérhetünk, az nem az, hogy ne kallódjon el 47 ember, hanem, mondjuk „csak” 40. Ekkor a 3 alkalmas vezetőből lesz máris 10, tehát jóval több, aki azt nézi, hol tud fejlődni az ország,
vagy az a város, ahol él. Egy rendszer életképességét mindig a veszteséggel lehet a legjobban mérni.
Nem csak a lakások hőveszteségeit kell szabványban rögzíteni! Az emberi erőforrással úgy bánunk,
mintha télen nyitott ablak mellett fűtenénk.
– Már kezdetben se vállaltak egyszerű feladatot.
Az első évben Békés megye mintegy 3300 érettségiző
diákja közül 150 főt választottak ki kizárólag belső
hajtóerejük alapján, hogy elkezdjék az első évfolyamot
az egyhetes nyári akadémián. Milyen módszert használtak a felmérés során?
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– Egy, a második világháborúban az amerikai
tengerészgyalogosok és pilóták kiválasztására kidolgozott módszer polgáriasodott és nagyon letisztult rendszerét hívtuk segítségül. Más szűrési rendszerrel is dolgozunk, de dominánsan most
ezt használjuk.
– Kik és mely szervezetek álltak kezdeményezése
mellé? Hogyan segítették az akadémia céljainak megvalósítását?
– Akikhez fordultam, azok közül szinte mindenki önzetlenül segít. Az előadóink 90%-a nem
fogad el honoráriumot. Eleinte egy-két középiskolával volt gondunk, ahol nem tudtuk a maximum tizenöt perces kérdőívet kitöltetni, de ez
vélhetően a mi kommunikációs hiányosságunkból fakadt.
– A nyári akadémián Ön is fellépett a katedrára.
Témája az innováció és a kreativitás volt. Milyen útravalóval látta el hallgatóságát?
– Azzal, hogy nekik velük született kreativitásuk van, de az nem ér semmit, ha nem tanulnak,
ha nincs bennük alázat, szorgalom, kitartás, figyelmesség. Illetve azzal, hogy én a teremtőképesség szót szeretem használni, ami három egymást
követő és kihagyhatatlan ütemből áll: ötlet, alkalmazkodás a valósághoz, használható kifejlesztés.
– Milyen tapasztalatokkal zárult az első akadémiai év?

– Visszaigazolást kaptunk, hogy az irányt, amit
elkezdtünk, folytatnunk kell. A gyerekek aktívan részt vettek minden eseményünkön, beleértve a nyári akadémia előadásait, valamint a mentorprogram által generált foglalkozásokat is. A
kezdeti tapasztalatszerzés fontos volt ahhoz, hogy
építeni tudjuk a DELTA jövőjét.
– Lát-e esélyt arra, hogy a akadémia eredményei
alapján az ország más megyéiben is keressék, kiválaszszák és fejlesszék azokat a vezetői adottságokkal rendelkező fiatalokat, akik képeseket lehetnek kis- és középvállalkozások létrehozására, hatékony működtetésére?
– Célunk, hogy minél több megye tanulóit és a
határon túli magyar diákságot is be tudjuk kapcsolni a kiválasztásba és képzésbe. A 2013-as évben Békés és Csongrád megye mellett, már Erdélyben is sikerült felmérnünk a magyar középiskolai végzős diákok jelentős részét. Küldetésünk, hogy minél szélesebb körben találjuk meg és
mentoráljuk a jövő vezető nemzedékét.
– Az eddig említett tevékenységei mellett Ön Békés város képviselő testületében is vállalt feladatokat.
Ennyi elfoglaltság mellett jut elegendő idő a családra és
a pihenésre is?
– A családdal kapcsolatban van a legnagyobb
lelkiismeret-furdalásom, de igyekszem. A munka
engem a legkevésbé fáraszt, mert szeretem, amit
csinálok.

Antal Zsolt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
adjunktusa, a Delta program vezetője:
„Egyházmegyei cégvezetőként kerültem kapcsolatba Barkász Sándorral, és a kezdeményezése
alapján egyből munkához láttunk. Ha létezik alulról szerveződő kezdeményezés, akkor ez az; kapcsolatrendszerünket adjuk fiatalok tanulásához, így alakul ki egy közös nagy társadalmi tőke. Ne
hagyjuk szó nélkül, hogy Barkász Sándor a kezdetektől maga finanszírozta a programot, amely során a tanulók szakmai ismereteik mellett olyan kompetenciákkal is gazdagodnak, mint az ön- és emberismeret, a konfliktuskezelés, és bizony az a morál is, ami nélkül ma nem szabad, de nem is lehet
vállalatot irányítani. Hogy miért éppen a 18 éves korosztályt célozzuk meg? Ebben az életkorban
szilárdul meg az ember alapvető lelkialkata. Tehetségkutatást és -gondozást végzünk; valaki intelligens embereket vagy sportolókat keres, mi olyanokat, akik vezetőknek a legalkalmasabbak.”
(Forrás: http://mno.hu/belfold/egyetlen-erettsegizot-sem-eresztenek-mig-at-nem-esik-rajta-1089321)
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joggyakorlat

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 képzés befejezésének lehetősége munkarendváltás nélkül
• a felsőoktatási intézmények vizsgaszervezési jogosultságának változása
• a minimálbér szabályainak alkalmazása „targoncás” szakmák esetében

A képzés befejezésének
lehetősége munkarendváltás nélkül
A feltett kérdés:
Jól értelmezzük-e, hogy a köznevelési törvény 60. §-a szerint, ha
egy tanuló betölti a 21. évét, már
csak esti vagy levelező oktatásban tudja befejezni tanulmányait
az iskolai rendszerű szakképzésben? Hogyan tudják így befejezni
a tanulmányaikat azok, akik valamilyen ok miatt nem pontosan
18 évesen érettségiztek, és nem
egy éves szakképzést kezdenek el?
Az iskola nem tud néhány érintett tanuló számára esti tagozatos
osztályt indítani.

A Joggyakorlat válasza:
A nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 60. §-ának
2013. szeptember 1-jén hatályba lépő (2) bekezdése szerint
„A tanuló attól az évtől kezdő-
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dően, amelyben (...) b) középiskola és szakiskola esetén huszonegyedik életévét betölti,
kizárólag felnőttoktatásban
kezdhet új tanévet.”
Tekintettel arra, hogy az
Nkt. 60. §-ának (7) bekezdésében az olvasható, hogy „nappali oktatás munkarendje szerint
azok részére szervezhető meg
az oktatás, akik nem kizárólag
felnőttoktatásban vehetnek
részt”, ez önmagában valóban
azt jelenti, hogy – a hatálybalépés után – mindazok, akik az
adott naptári évben a 21. életévüket betöltik, már nem kezdhetnek tanévet sem a nappali rendszerű oktatásban, sem a
nappali munkarendben megszervezett felnőttoktatásban.
(A sajátos nevelési igényű tanuló esetén ez az életkori határ
az Nkt. 60. § (4) alapján a 23.
életév betöltése.) Az Nkt. e rendelkezése nem pusztán az iskolai rendszerű szakképzésre, ha-
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nem a köznevelés valamenynyi képzési formájára vonatkozik, és 2013. szeptember 1-jétől
felmenő rendszerben kell alkalmazni (hasonlóan valamenynyi, a tanulókat érintő szabály
alkalmazásához). A felmenő
rendszer a megszakítás nélküli,
folyamatos tanulmányok esetén
értelmezhető, és a köznevelési
szabályok esetén a köznevelés
1., 5. és 9. évfolyamától kell
számítani. Akik tehát 2013.
szeptember 1-je előtt ezeken,
illetve magasabb évfolyamokon
kezdték meg a tanulmányaikat,
azok jelenlegi képzésüket megszakítás nélkül befejezhetik a
régi szabályok szerint.
A szakképzés tekintetében
azonban az Nkt. rendelkezéseit
a szakképzésről szóló 2011. évi
CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) szabályaival
együtt kell értelmezni, így a
fenti előírást is. Az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú

joggyakorlat •
törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXV. törvény 22.
§-a az Szt. 33. §-át a következő
(7) bekezdéssel egészítette ki:
„Az a tanuló, aki a nemzeti
köznevelésről szóló törvény 60.
§ (2) és (4) bekezdésében meghatározott életkort megelőzően
kezdi meg a tanulmányait
szakképző évfolyamon a nappali rendszerű oktatásban vagy
a nappali oktatás munkarendje
szerint szervezett felnőttoktatásban, a nemzeti köznevelésről szóló törvény 60. § (2), (4)
és (7) bekezdésének előírásaitól
eltérően – kizárólag folyamatos
képzésben, évfolyamismétlés és
szüneteltetés nélkül – befejezheti a megkezdett tanulmányait
azonos munkarendben.”
Ez az új bekezdés biztosítja
a szakképzésben résztvevők
számára, hogy a nappali munkarendben megkezdett szakképzéseket be tudják fejezni
munkarendváltás nélkül, mert
egyébként sokszor nem is lenne
lehetőségük munkarendváltásra.
Az Nkt. idézett szabálya
ugyanis összességében két évvel
csökkentette volna a szakképzésben is a nappali képzésben
való részvétel korhatárát. Ez
szűkítette volna annak lehetőségét, hogy a megkezdett iskolai rendszerű szakképzést munkarendváltás nélkül fejezzék be
a tanulók. Az esetek többségében például nem jutott volna
ideje nappali rendszerű képzésben elvégezni egy hároméves
további képzést (például ráépü-

léssel együtt) annak sem, aki
hatévesen kezdte el az általános
iskolát, majd évfolyamismétlés
és szüneteltetés nélkül érettségi vizsgát tett. Ugyanez a helyzet, ha a tanuló valamilyen okból később kezdte (például hétéves korban) a tanulmányait,
vagy képzés közben meggondolta magát és másik szakmát
kezdett tanulni. Akkor is ilyen
helyzet áll elő, ha legalább egyszer évfolyamot ismételt (esetleg nem is tanulmányi okból,
hanem például betegség miatt).
Az Szt. idézett új bekezdése
azt a célt szolgálja, hogy a rendszer tartalmazzon néhány évnyi
rugalmasságot, és az érintett
tanulók befejezett szakképzés
nélkül ne kerüljenek nehéz helyzetbe amiatt, hogy nem áll
módjukban nem nappali munkarendben befejezni a megkezdett képzést, illetve az iskola
nem tudja számukra biztosítani más munkarendben a képzés
befejezésének lehetőségét. Különösen fontos ez azért, mert bár
az Nkt. általában kötelezővé teszi az általános iskolai tanulmányok megkezdését hat éves
korban, azonban sokan még
2012-ben is hét- vagy nyolcévesen kezdték meg az általános
iskolát. Az Szt. 33. §-ának (7)
bekezdése tehát a szakképzésben
résztvevők számára biztosítja,
hogy a nappali munkarendben
megkezdett szakképzéseket be
tudják fejezni más munkarendre
való áttérés nélkül.
A fentiek alapján a szabályozásból a következő adódik:

• Aki 2012 szeptemberében
kezdte meg a középiskola
nappali tagozatán a 9. vagy
magasabb évfolyamot, az akkor is folytathatja nappali tagozaton a képzést, ha közben
betölti a 21. életévét. (Feltéve,
hogy a tanuló a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 52. § (1) bekezdésének
c) pontjában foglalt korhatárt
nem haladta meg, azaz amely
évben betölti a 23. évét, már
megszakítás nélküli tanulmányok esetén sem kezdhet nappali tagozaton új tanévet.)
• Aki 2013 szeptemberében
kezdi meg középiskolai tanulmányait nappali tagozaton,
gimnáziumi osztályban, az
abban az évben, melyben a 21.
évét betölti, már nem kezdhet
új tanévet, tehát csak munkarendváltással van módja befejezni a tanulmányait.
• Amennyiben pedig egy tanuló
– a kezdés időpontjától függetlenül – megkezd egy képzést nappali tagozaton és
szakképzési évfolyamon –
szakiskolában vagy a szakközépiskola érettségi utáni évfolyamán –, ő akkor is befejezheti a tanulmányait nappali
munkarendben, ha időközben
betölti a 21. évét, feltéve, hogy
tanulmányait a „korhatár”
betöltésének évében nem
megszakítás után vagy évfolyamismétléssel folytatná. Az
is lényeges tehát, hogy a tanulmányoknak a korábbi –
tehát ha azon naptári év előtt
történt, mint amelyben a ta-
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nuló betölti a 21. évét – megszakítása, vagy a korábbi
évfolyamismétlés nem befolyásolja az adott tanulmányok
munkarendváltás nélküli
befejezhetőségét.
(A kérdésre Nagy Katalin válaszolt)

A felsőoktatási
intézmények vizsgaszervezési jogosultságának változása
A feltett kérdés:
Az új szakképzési törvény már
nem nevesíti a felsőoktatási intézményeket a szakképzés intézményei között. Hogyan érinti ez a
szakképzést folytató felsőoktatási
intézményeket?

A Joggyakorlat válasza:
A Szt. hatálya már nem terjed ki a felsőoktatási intézményekre, így a korábbi, 1993. évi
szakképzési törvény (régi Szt.)
rendelkezései alapján fennálló jogosultságaik megszűntek.
Ez azonban az Szt. átmeneti
rendelkezéseiben foglaltaknak
megfelelően nem egy csapásra,
hanem a régi Szt. szerint indított képzések kifutásához, befejezéséhez kapcsolódóan történik a következők szerint.
Iskolai rendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzés
A felsőoktatási intézmények
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 113.
§-ának (4) bekezdésében foglal-

26

tak alapján a 2005. évi felsőoktatási törvény alapján nyilvántartásba vett [a 150/2012. (VII.
6.) Korm. rendelettel kiadott új
Országos Képzési Jegyzéket
(új OKJ) megelőző Országos
Képzési Jegyzékben szereplő]
felsőfokú szakképesítés megszerzésére irányuló szakképzést 2012 szeptemberét követően már nem indíthatnak. A
már megkezdett képzések változatlan feltételek mellett kifutó rendszerben – de legfeljebb a
2015/2016-os tanévben – fejezhetők be.
Az iskolarendszeren kívüli
képzések folytatása tekintetében az Szt. változásai nem érintik a felsőoktatási intézményeket. A felnőttképzésről szóló
2001. évi CI. törvény szerint
a felnőttképzési tevékenység
folytatásának feltételeivel rendelkező felsőoktatási intézmények (a többi felnőttképzést
folytató intézményhez hasonlóan) az új OKJ-nak az iskolarendszeren kívüli képzésben
történő 2013. szeptember 1-jei
bevezetéséig a korábbi, azaz a
133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelettel kiadott OKJ-ban (régi
OKJ) szereplő szakképesítések
megszerzésére irányuló képzéseket indíthatnak.
A felsőoktatási intézmények vizsgaszervezése a szakképzésben
A szakmai vizsgák szervezése
esetén azonban jelentős a változás a képzési szabályok módosulásához képest. A felsőoktatási intézményeknek a régi Szt.

Szak- és felnőttképzés – 2013. II. évfolyam 4. szám

rendelkezései alapján fennálló – mind az iskolai rendszerű,
mind az iskolarendszeren kívüli
szakképzésre kiterjedő – „alanyi jogú” vizsgaszervezési lehetősége megszűnt. Az Szt. átmeneti rendelkezései ugyanakkor
a kifutó képzések zavartalan
befejezése érdekében meghatározzák, hogy a régi Szt. alapján
kiadott szakmai és vizsgakövetelmények szerint elindult képzések szakmai vizsgáit még a
korábbi szabályokhoz igazodóan kell lebonyolítani [Szt. 92. §
(1) és (28) bekezdései].
Ennek megfelelően a régi
OKJ-ban szereplő szakképesítések megszerzésére irányuló
képzések befejezését követő
szakmai vizsgák esetén tehát
a felsőoktatási intézmények
számára a régi Szt. alapján biztosított „alanyi jogú” vizsgaszervezési lehetőség még
fennáll. Így a felsőoktatási intézmények által utoljára a 2012
szeptemberében indított, felsőfokú szakképesítés megszerzésére irányuló képzések,
valamint a felsőoktatási intézmények által legkésőbb 2013.
augusztus 31-ig indított, a régi
OKJ-ban szereplő szakképesítések megszerzésére irányuló
iskolarendszeren kívüli képzések (amennyiben a képzésben
résztvevővel az érintett felsőoktatási intézmény kötötte a
felnőttképzési szerződést)
szakmai vizsgáit (és esetleges
javító, pótló vizsgáit) az érintett
felsőoktatási intézmények még
megszervezhetik.

joggyakorlat •
Az új OKJ 2013. szeptember
1-jétől történő teljes körű bevezetését követően a felsőoktatási intézmények már csak az Szt.
szerinti vizsgaszervezési engedély birtokában szervezhetnek
komplex szakmai vizsgát. A
vizsgaszervezési engedély
kiadását a felsőoktatási intézmény, mint felnőttképzést
folytató intézmény, kérelmezheti a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély
kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól szóló
111/2010. (IV. 9.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően, a székhely szerint illetékes
kormányhivatalnál.
(A kérdésre Soós László válaszolt)

A minimálbér
szabályainak
alkalmazása „targoncás”
szakmák esetében
A feltett kérdés:
A 390/2012. (XII. 20.) Korm.
rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése rögzíti
(1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére
megállapított alapbér kötelező
legkisebb összege (minimálbér) a
teljes munkaidő teljesítése esetén
2013. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 98 000 forint,
hetibér alkalmazása esetén 22
560 forint, napibér alkalmazása
esetén 4510 forint, órabér alkalmazása esetén 564 forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérően a legalább
középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget
igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő
teljesítése esetén 2013. január
1-jétől havibér alkalmazása esetén 114 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 26 250 forint,
napibér alkalmazása esetén 5250
forint, órabér alkalmazása esetén
656 forint.
Az OKJ-s 150/2012. (VII.
6.) Korm. rendelet 1. melléklet 2.
pontja a szakképesítések szintjeit
úgy határozza meg az OKJ szám
1-2 számjegye alapján, hogy van
– 21 alapfokú részszakképesítés,
– 31 alsó középfokú
részszakképesítés,
– 32 alsó középfokú szakképesítés,
– 33 alsó középfokú
szakképesítésráépülés,
– 34 középfokú szakképesítés,
– 35 középfokú
szakképesítés-ráépülés,
– 51 felső középfokú
részszakképesítés,
– 52 felső középfokú
szakképesítés,
– 53 felső középfokú
szakképesítés-ráépülés,
– 54 emeltszintű szakképesítés,
– 55 emeltszintű
szakképesítés-ráépülés,
– 62 felsőfokú végzettséghez
kötött szakképesítés.
Ezek alapján jogértelmezést
igénylő kérdésünk, hogy a targoncás
munkakörben dolgozó munkavállalók, akiknek 3324, 3332, 3312
számú OKJ-s besorolású képzettsé-

gük van, a 390/2012 (XII. 20.)
Korm. rendelet 2. § (1) vagy (2)
bekezdésébe sorolandók-e, és a
390/2012 (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében rögzített
középfokú szakképzettséget igénylő
munkakörbe az OKJ-s besorolás
szerint csak a 34-es számmal kezdődők értendők, vagy a 32, 33, 34,
35, 51, 52, 53 besorolású munkakörök is?
A vonatkozó szabályok értelmezése alapján nem határozhatóak meg egyértelműen a felvetett
kérdések.

A Joggyakorlat válasza:
A válasz megadásához szükséges tisztázni, hogy a „targoncás” végzettségek több, különböző jogszabályban kiadott Országos Képzési Jegyzékben
(OKJ) szerepelnek: a jelenleg
hatályban lévő (új) OKJ az Országos Képzési Jegyzékről és az
Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről
szóló 150/2012. (VII. 6.)
Korm. rendelettel kiadott jegyzék, valamint kifutó rendszerben az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési
Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV.
22.) Kormányrendelettel kiadott, 2013. szeptember 1-jén
hatályát vesztő (régi) OKJ.
A régi OKJ-ban 31-es szintű
szakképesítésnek minősül az
Építő- és anyagmozgató gép kezelője elnevezésű, állam által elismert szakképesítés, amelynek
az egyik úgynevezett szakképesítés-elágazása a Targoncave-
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zető. A 2012. szeptember 1-jén
hatályba lépett új OKJ szerint
még nem lehetett Targoncavezető szakképesítést szerezni,
így a levelében említett végzettségek valószínűleg a régi
OKJ szerinti végzettségeket
testesítenek meg.
A közlekedési, az informatikai és a postaügyi ágazathoz
tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek
kiadásáról szóló 17/2010. (XI.
25.) NFM rendelet értelmében
az Építő- és anyagmozgató gép
kezelője szakképesítés-elágazásaként meghatározott Targoncavezető 60 órás képzés. A
képzés megkezdésének szükséges feltételei bemeneti kompetenciaként a fenti rendelet
3. mellékletében a gépészet,
valamint az elektrotechnikaelektronika szakmacsoportokra
meghatározott kompetenciák
megléte. E kompetenciák azonban megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam
keretében is, vagy a képzés
megkezdhető iskolai előképzettségként a nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított
alapfokú iskolai végzettség
birtokában. További feltétel
a 18. életév betöltése, de szakmai előképzettség és előírt
gyakorlat nem került meghatározásra. Pályaalkalmassági
követelmények és szakmai alkalmassági követelmények nem
szükségesek, egészségügyi
alkalmassági vizsgálat azonban
igen. A képzés során az elmélet
aránya 40%, a gyakorlat ará-
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nya pedig 60%. [Megjegyzendő, hogy 2013. március 29-én
megjelent és másnap hatályba
lépett a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint
egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 12/2013.
(III. 29.) NFM rendelet, amely
2013. szeptember 1-jétől hatálytalanítja a 17/2010. (XI.
25.) NFM rendeletet.]
Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési
Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV.
22.) Kormányrendelettel kiadott régi OKJ jelmagyarázata
szerint a 31-es szintű szakképesítések: olyan „fizikai munkát
igénylő munkakör betöltésére
jogosító középszintű szakképesítés, mely a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott
bemeneti elméleti és gyakorlati
tudáselemekre (a továbbiakban:
bemeneti kompetencia) vagy a
nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai
végzettségre épül.”
Ennek megfelelően – bár a
minimálbér alkalmazásáról szóló
390/2012. (XII. 20.) Kormányrendelet „középfokú szakképzettségről” rendelkezik – a 31-es
szintű Építő- és anyagmozgató gép
kezelője és a szakképesítéselágazása, a Targoncavezető
középfokú szakképesítésnek
minősül, és amennyiben egy
munkakör betöltésének feltéte-

leként ez a szakképesítés került
előírásra, úgy a magasabb,
114 000 forintos minimálbért
kell alkalmazni.
Az egyértelműség kedvéért
az Országos Képzési Jegyzékről
és az Országos Képzési Jegyzék
módosításának eljárásrendjéről
szóló 150/2012. (VII. 6.)
Korm. rendelettel kiadott OKJ
Jelmagyarázatában már a
„középfokú” megfogalmazás
szerepel az egyes szakképesítésekre vonatkozóan. Az új OKJ
szerint egyébként az Építőés anyagmozgató gép kezelője
32-es szintű szakképesítés, a
Targoncavezető pedig – azonos
szinten – szakmairányként kerül megjelölésre a korábbi szakképesítés-elágazásként történő
minősítés helyett. Az új OKJ
szerinti 32-es szint olyan alsó
középfokú szakképesítéseket
jelöl, amely alapfokú iskolai
végzettségre vagy a szakmai és
vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti kompetenciákra épül, és iskolarendszeren
kívüli szakképzésben szerezhető meg.
A levelében említett „3312”,
„3324” és „3313” számok nem
OKJ azonosító számokat és így
nem szakképesítés-szinteket
jelölnek. Ezek a meghatározások a „targoncás” szakmák
követelményeit kiadó, a közlekedési, az informatikai és a
postaügyi ágazathoz tartozó
szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 17/2010. (XI. 25.)
NFM rendelet „VII. EGYE-
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BEK” részében kerültek nevesítésre, mint – a régi OKJ-hoz
kiadott – egyes szakképesítéselágazásokhoz tartozó gépek
csoportosítása:
„5.1. Gyalogkíséretű targonca (3312)
5.2. Vezetőüléses targonca
(3324)
5.3. Vezetőállásos targonca
(3313)”
A 17/2010. (XI. 25.) NFM
rendelet értelmében ugyanis
az egyes szakképesítés-elágazásokban megszerzett szakképesítés a szakképesítés-elágazás
megnevezésének megfelelő gépek kezelésére nyújt államilag

elismert képesítést, amelyek
összesen 7 gépcsoportba sorolhatók. A rendelet szerint további
előírás, hogy a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró
emelő és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásról szóló miniszteri rendeletben
meghatározott gépcsoportok
esetében a gépkezelőnek a gépcsoportra előírt érvényes gépkezelői jogosítvánnyal is rendelkeznie kell. A „3312”, „3324” és
„3313” számok tehát ezzel kapcsolatos, és nem szakképesítésszintekre vonatkozó információkat takarnak. Megjegyzendő,
hogy az új OKJ alapján nem

csak a 34-es szintű szakképesítések minősülnek középfokúnak, hanem a 31-es szintű alsóközépfokú részszakképesítések,
a 32-es szintű alsó-középfokú
szakképesítések, 33-as szintű
alsó-középfokú szakképesítésráépülések, a 35-ös szintű középfokú szakképesítés-ráépülések, az 51-es szintű felső
középfokú részszakképesítések,
az 52-es szintű felső középfokú
szakképesítések és az 53-as
szintű felső középfokú szakképesítés-ráépülések is.
(A kérdésre dr. Klész Tibor válaszolt)

Szak- és felnőttképzés
A Szak- és Felnőttképzés című lap a Szakoktatás és a Felnőttképzés utódjaként
évente tíz alkalommal jelenik meg, továbbra is igazodva a tanév rendjéhez.
Ismeretterjesztő havilapként a szak- és felnőttképzés aktuális
eseményeiről számol be riportokkal, tudósításokkal,
rövid elemzésekkel.
A szaklap megrendelhető a szakesfelnottkepzeslapok@lab.hu e-mail címen!
Az ára 450 Ft.
Reményeink szerint új kiadványaink
elnyerik tetszését és általuk
hozzájárulhatunk
az Ön eredményes
munkájához is.
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A duális szakképzés
duális rendszere Spanyolországban
A spanyol kormány a duális szakképzést vizsgáló több – a kilencvenes évek óta lebonyolított – kísérleti projektet követően 2012. november 8-án a1529/2012 számú királyi rendelettel megteremtette a duális szakképzés kibontakozásának alapjait Spanyolországban.

Háttér
Spanyolországban – az országos átlagban 50% feletti fiatalkori munkanélküliség és a 30% körüli korai (16 év alatti) iskolaelhagyás árnyékában
– sokan tekintik a munkahelyteremtés nagy lehetőségének a német hatásra bevezetésre kerülő duális szakképzést. Az új modell változásokat hoz
mind a közép- (a magyar szakiskolának megfelelő), mind a felsőfokú (a magyar felsőfokú szakképzésnek megfelelő) szakképzésben, a 16–24, illetve
átmenetileg a 16–29 éves korúak körében.
A jelenleg domináns nem duális modellben
a hivatalos szakképesítések programja 400 órás
szakmai gyakorlatot tartalmaz az 1600 órás iskolai tanulást követően. A szakmai gyakorlati helyeket a képzőintézmény garantálja és szervezi. A tanulók a gyakorlatot tanuló státuszban végzik és a
gyakorlat vége előtt nem kerülnek munkaszerződéses jogviszonyba a munkáltatóval.

Duplán duális
Spanyolországban az említett királyi rendelet
kétféle struktúrát alakít ki a duális rendszer kibontakoztatására: a képzési és tanulói szerződést,
valamint a képzőintézmények duális képzési projektjeit. Az előbbi a német modellt követi, utóbbi
a jelenlegi, iskolaközpontú rendszer duális irányba történő továbbfejlesztése.
Képzési és tanulói szerződés
A munkáltatók képzési és tanulói szerződést olyan
16–24, illetve – átmenetileg, tekintettel a gazdasági válságra – 16-30 éves fiatalokkal köthetnek,
akik nem rendelkeznek a szerződést érintő hiva-
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talos szakképesítéssel. Ebben az esetben minden
tekintetben a munkajog hatálya alá tartozó szerződésről van szó, tehát a tanuló ebben a modellben olyan munkavállaló, aki munka mellett tanul.
A rendszer jellegzetességei a következő pontokban
összegezhetők:
• A tanuló munkaideje az első évben a teljes munkaidő legfeljebb 75%-a, a második évtől 85%-a,
és ebből adódóan az első évben munkaidejének
legalább 25%-át, a második évtől pedig legalább
15%-át tölti munkamentes tanulással.
• A tanulót egy munkahelyi tutor támogatja a tanulásban.
• A tanuló fizetésben részesül, amely arányos a munkával töltött idővel és megfelel a szektorára vonatkozó kollektív szerződésnek. A munkáltató a tanuló után társadalombiztosítási kedvezményben
részesül, ami fennmaradhat bizonyos ideig, abban
az esetben, ha a képzési és tanulói szerződés lejártával a munkáltató fenntartja a munkaviszonyt.
• A képzési és tanulói szerződés legrövidebb időtartama 6 hónap, míg a leghosszabb 3 év.
• A képzési és tanulói szerződés hivatalosan elismert szakképesítést vagy rész-szakképesítést ad,
amelyet az erre feljogosított szervek ismernek el.
• A szerződésnek tartalmaznia kell egy olyan megegyezést is a képzőintézménnyel, amely támogatja a tanulót a nem a munkahelyen megszerzendő
kompetenciák fejlesztésében. Ezt a fejlesztést támogatja, hogy a tanuló a képzőintézményben is
rendelkezik tutorral.
• A képzőintézményben folyó tanulás történhet hagyományos osztályterem keretében, „eLearning”
vagy „Blended Learning” formájában.
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A munkáltató kompromisszumkényszere igen
erős ebben a rendszerben, csakúgy, mint a német
modellben. Bár nem kötelezi el magát a munkaviszony fenntartására a képzési és tanulói szerződést
követően, mégis nyilvánvalóan mérlegelnie kell,
hogy látja-e a lehetőséget ebben a rendszerben a
jövendő munkaerőbe történő befektetésre (tehát
saját érdekében is fenntartja a szerződést), vagy ellenkezőleg, nem érdekelt egy ilyen komoly kompromisszumot feltételező megállapodásban.
Képzőintézmények duális képzési projektjei
A duális szakképzés kifejlesztésére létrehozott másik rendszer kezdeményezői a képzőintézmények,
vagy még inkább a képzőintézményeket fenntartó
és irányító autonóm közösségi1 kormányok. A tanuló státusza ebben a modellben olyan tanuló, aki
szakmai gyakorlaton vesz részt. A rendelet ezt a
második rendszert kevésbé részletezi, mint a képzési és tanulói szerződést, ugyanis a részletek kidolgozása egyrészt az autonóm közösségi kormányok
kompetenciája, másrészt projektfüggő. Jellegzetességei a következő pontokban összegezhetők:
• A képzésnek legalább 33%-át teszi ki a szakmai gyakorlat. Amennyiben a tanulók eddig 400
órát töltöttek szakmai gyakorlaton a teljes képzés
2000 órájából, úgy az új duális projektek keretében ez legalább 700 órára emelkedik.
• A képzések jelenlegi 2 éves időtartama akár 3
évre is hosszabbítható.
• A tanulót gyakorlati tutor támogatja a munkahelyi tanulásban.
• A tanuló és a munkáltató nem kerülnek munkaszerződéses viszonyba. A munkáltató nem kötelezi el magát, hogy a tanulót a szakmai gyakorlatot követően is foglalkoztassa.
• A tanulók ösztöndíjban is részesülhetnek a képzés ideje alatt. Ennek elnyerése, összege és finanszírozója projektfüggő. Finanszírozói lehetnek a
munkáltatók, az alapítványok, az állam vagy bármilyen egyéb intézmény

A duális képzésnek ez az alrendszere tehát teljes mértékben az oktatási, és nem a munkaügyi
hatóságok kompetenciája. A hatóságok a duális
képzési projektek lebonyolítására – a fenti pontok
figyelembe vételével – különböző megállapodásokat köthetnek a vállalatokkal, alapítványokkal és
egyéb munkáltatókkal.

A duális képzés eddigi implementációi
A duális szakképzésnek az említett rendeletben
lefektetett két alrendszere várhatóan különböző
tempóban bontakozik majd ki az elkövetkező évek
Spanyolországában. Míg a képzési és tanulói szerződést – legalábbis egyelőre – némileg elrugaszkodottnak tekinthetjük a spanyol munkaerő-piaci és
gazdasági realitásoktól, addig a kormányhatóságok szilárd elkötelezettséget mutatnak a szakoktatási rendszer duális projektjei mellett.
A képzési és tanulói szerződés mellett döntött
például a Volkswagen Csoporthoz tartozó SEAT
autógyár is. Saját képzőközpontjában 55 éve egy
saját, három éves, összesen 2450 óra gyakorlatot
magában foglaló képzőprogramot folytat, amelynek elvégzése után határozatlan idejű munkaszerződést köt a tanulókkal. A rendelet elfogadása óta
a tanulók már fizetésben is részesülnek a képzés
alatt: az első évben havi 250 eurót, a másodikban
420 eurót és a harmadikban már havi 530 eurót
kapnak. Eddig az évi átlagos 60 beiratkozóból 40en fejezték be a képzést Ez az arány várhatóan javulni fog, ugyanis a fizetés, komoly ösztönzőként,
jelentősen megemelte a jelentkezők számát. Az új
képzési és tanulói szerződés implementációjának
ez a példája a hivatalos, állami rendszeren kívülről érkezik. Egyelőre nincs sok követője, mivel a
saját képzőkapacitással rendelkező, és ilyen szerződés megkötésére alkalmas vállalatok száma igen
alacsony Spanyolországban.
A duális szakképzés másik, az oktatási hatóságokhoz tartozó alrendszerének helyzete egyértelműen kedvezőbb. Madrid autonóm közösségi kor-

1 Az európai mércével NUTS2-es régióknak tekinthető Autonóm Közösségek képezik Spanyolország legfontosabb közigazgatási egységét. Számuk 17 (+2 autonóm város) és, mint nevük is jelzi, számos területen nagyfokú autonómiával rendelkeznek.
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mánya az egyik legaktívabb szereplő ezen a téren:
2011-ben 60 tanuló, 7 munkáltató és 2 képzőintézmény vett részt a közösségi kormány duális projektjében, míg 2012-ben a tanulók száma 800-ra, a vállalatoké 90-re, míg a képzőintézményeké 6-ra növekedett. A részt vevő vállalatok között található az
Iberia, a Siemens, az El Corte Inglés, az INDRA,
a Deloitte, az Accenture, az NH hotelcsoport, a
Sacyr Vallehermoso Ferrovial, a Mercedes Benz, a
Renault, a PSA-Peugeot-Citroen és az Iveco.
A munkahelyi képzés aránya függ a megcélzott
szakképesítéstől, de átlagban 50-70%, miközben
a képzések időtartama 2 évről 3-ra emelkedik. A
havi 450 eurós ösztöndíj finanszírozója szintén a
közösségi kormány, mely a cégekhez irányított tanulónként évi 6000 eurós támogatás biztosít. A
duális képzési helyekre külön pályáznak a tanulók, melynek során tavaly például feltétel volt a középfokú angol nyelvtudás. A tanulók kiválasztásában a munkáltató mondja ki az utolsó szót.
Ehhez hasonló programok több helyen is folynak a királyságban (Baleári Szigetek, Baszkföld,
Extremadura, Galícia, Kantábria, Kasztília La
Mancha, Katalónia, La Rioja és Murcia autonóm
közösségekben), és jelenleg országosan 1500 tanuló,
500 munkáltató és 150 képzőintézmény vesz ezekben részt. A 26 hivatalos szakmacsoportból immár
18 érintett a duális szakképzés projektjeiben, szinte
kivétel nélkül felsőfokú szakképesítésekkel.

Kritikák és kihívások
A képzési és tanulói szerződéssel kapcsolatban az
érintettek gyakorlatilag egyetértenek abban, hogy
tömeges megkötésükhöz jelenleg még nem adottak a feltételek. Sokan a kulturális okokra hivatkozva azt állítják, hogy ebben, a rövid távon jóval
költségesebb megoldásban a munkáltatóknak csak
elenyésző része látja meg a közép és hosszú távon
nyilvánvalóan megtérülő befektetést. Mások szerint, még ha meg is látják, de – az állami támogatásokhoz szokott spanyol cégkultúrában – kevesen
fogják vállalni a befektetés finanszírozását.
A fenti véleményeken túl az is vitathatatlan,
hogy a munkáltatók nagy többsége szervezési ké-
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pességben és humán erőforrásban még nem készült
fel arra, hogy a rendeletben lefektetett módon fogadja és szakképesítést adó képzésben részesítse a
tanulót. A spanyol gazdaság jellemzően olyan kisvállalkozásokból áll, amelyek jelenleg nem rendelkeznek a cégen belüli képzési infrastruktúrával.
Ugyanakkor azt is érdemes figyelembe venni,
hogy a nemrég eltörölt kötelező kamarai tagság
óta szerep- és finanszírozási válságba került spanyol kamarák új szerepet találhatnak maguknak a
duális képzésnek ebben az alrendszerében. Ennek
érdekében magas szintű együttműködési megállapodást kötöttek a német kamarákkal 2012 szeptemberében.
A munkaközvetítő és kölcsönző cégek, akik a
2013 februárjában – ugyancsak királyi rendeletben
– elfogadott „Fiatalkori Munkavállalási és Vállalkozási Stratégia” szerint köthetnek képzési és tanulói szerződéseket ügyfeleikkel, szintén jelentős
szerepet tölthetnek be a jövőben a spanyol duális szakképzés ezen alrendszerének kibontakoztatásában. Különféle „képzési csomagokat” dolgozhatnak ki a cégek igényeire szabott, a hivatalos és
modularizált szakképesítésekből kiindulva.
Az oktatási hatóságok által támogatott duális
szakképzést folyamatosan bírálják a szakszervezetek. Attól tartanak, hogy a munkáltatók ingyenes munkaerőként használják az állami ösztöndíjban részesülő tanulókat, majd a duális képzés
végeztével nem kötnek velük munkaszerződést.
A bizalmatlanság másik oka az a félelem, hogy a
munkahelyi képzés csak az adott munkáltatói környezetnek megfelelően képzi a tanulót, és megnehezíti a transzverzális, más munkakontextusba
történő beilleszkedéshez szükséges kompetenciák
kifejlesztését. A pedagógus szakszervezetek a szakoktatás privatizálását is látják a rendeletben, illetve az eddigi, a szakoktatási alrendszerek (iskolai és
munkaerő-piaci szakképzés) integrálását megcélzó
politikák szétesésétől és leépítésétől tartanak.
A duális képzésnek nem elhanyagolandó érintettjei a vállalatok különféle szövetségei, érdekképviseleti szervei. Miközben elutasítják, hogy a
vállalatok fizessék a tanulók ösztöndíját az oktatá-
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si rendszeren belüli duális projektekben, ugyanakkor érdekeltek egy, a munkaközvetítő és kölcsönző
cégekhez hasonló szerep betöltésében.
A tanulók és családjaik képezik talán az egyetlen
csoportot, amely nem tekint gyanakvással a duális
képzési projektekre. A gazdasági válság kezdetétől
folyamatosan nőtt Spanyolországban a szakképzés
mellett döntő fiatalok száma, de ez még igen meszsze áll a példának felhozott német nyelvű és skandináv országok 60-70%-os részvételi arányától.
Ennek alapján nem meglepő, hogy az eddigi duális képzési pályázatokra bőven akadtak jelentkezők.

Összegzés
A spanyol kormány a 2012. novemberi rendelettel
kétféle struktúrát hozott létre a duális szakképzés
országos elterjesztésére. Az egyik a német modellt
követi, feltételezve a munkáltató kezdeményezését és erős elköteleződését. A másik a jelenlegi
szakképzési rendszeren belüli szakmai gyakorlat
nagyfokú kiterjesztése. Ez utóbbi esetében ez idő
szerint a munkáltatók bevonásának szakpolitikai ösztönzése zajlik, amely ideális esetben közép
és hosszú távon eredményezheti a munkáltatók
kezdeményezőkészségének és elköteleződésének
organikus növekedését.
Mindkét alrendszer erőssége, hogy egy jól
kidolgozott és karban tartott, az Európai Képesítési Keretrendszerbe illeszkedő moduláris szakképesítési jegyzékre épít. A duális szakképzés
spanyolországi útja ezzel együtt is nyilván rögös
lesz, annál is inkább, hiszen egy elhúzódó gazdasági válság és az állami kiadások csökkentésének
halaszthatatlansága kíséri.
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Francia nemzeti ügy
– harc az analfabetizmus ellen
A francia miniszterelnök 2013-ban pályázatot hirdetett a „Nagy nemzeti ügy” cím elnyerésére. A címet elnyerő civil szervezetek kommunikációs kampányt folytathatnak, többek között
a közszolgálati rádió és televízió csatornáin számukra biztosított ingyenes műsorokban. Idén
Ayrault francia miniszterelnök a „Harcoljunk együtt az analfabetizmus ellen!” elnevezésű kezdeményezésnek ítélte a címet, amelyet a francia Analfabetizmus Elleni Harc Nemzeti Ügynöksége (ANLCI) fog össze.
A miniszterelnök e döntéssel kívánja felhívni a figyelmet a téma jelentőségére, és támogatni az
analfabetizmus elleni harcot folytató szervezetek összefogását. A várakozások szerint a cím odaítélése érzékenyebbé teheti a francia lakosságot e félreismert és alábecsült társadalmi problémával szemben. Franciaországban az analfabetizmus nem kevesebb, mint 2,5 millió embert érint, a
18-65 éves lakosság 7%-át. Bár ők is jártak iskolába, még sincsenek birtokában az írás és olvasás
készségének olyan mértékben, hogy helyt tudjanak állni a mindennapi élet egyszerű szituációiban. Az analfabetizmus akadályt jelent a családi, az állampolgári és a szakmai életben egyaránt.
A „Nagy nemzeti ügy” cím odaítélése tükrözi a francia kormányzat elkötelezettségét amellett,
hogy mindenkit támogasson azoknak az alapkészségeknek a megszerzésében, amelyek szükségesek a tudáshoz, a kultúrához, a foglalkoztatáshoz, a szakképzéshez és a demokratikus élethez.

20 éves a Magyar Innovációs Nagydíj

A Nagydíjat az a Magyarországon bejegyzett társaság
kapja, amely a díjátadást megelőző évben nagy jelentőségű
innovációt valósított meg, és
ennek révén kiemelkedő üzle-
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ti hasznot ért el. Az innováció
kiindulási alapja kutatás-fejlesztési eredmény, szabadalom, know-how alkalmazása,
technológia-transzfer stb.
lehet.
A díjak átadására Budapesten, az Országházban kerül
sor az ország innovációs szakembereinek és a sajtó képviselőinek részvételével. Ebben
az esztendőben ez az esemény
március 21-én volt.
2012. évi Innovációs Nagydíjban az NNG Kft. részesült
az “iGO Automotive” navigációs szoftvertermékért.
Az NNG Kft. új navigációs
szoftverterméke, a cég által
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kifejlesztett iGO Automotive,
korszerű megoldást kínál az
autóipar szereplői számára,
hogy ne csak a csúcs-, hanem
az alacsony kategóriás járművekbe is minőségi, gyárilag
beépített navigációs alkalmazások kerüljenek. A vállalat
mára a világ legnagyobb
autóipari beszállítóinak és autógyártóinak szállít kompakt
navigációs megoldást, amely
egyetlen szoftverből, egyetlen
frissítőportálból és annak technológiai megoldásaiból áll,
amelyek a partnerek és a járművezetők maradéktalan
kiszolgálása érdekében testre
szabhatók és helyhez köthetők.

szertár •

Europass átadó ünnepség
2013. március 19-én a Vidékfejlesztési Minisztérium Középmagyarországi Agrár Szakképző
Központ Bercsényi Miklós
Élelmiszeripari Szakképző
Iskolában megrendezésre került
az idei Europass Átadó Ünnepség, melynek keretében húsz
diák kapott elismerő oklevelet.
A 2005-ben indított, Leonardo da Vinci program keretében
szervezett kihelyezett húsipari szakmai gyakorlat a Danish
Uddannelsescentret i Roskilde
iskolával tavaly augusztusban
nyolcadik alkalommal valósult
meg. A 10 hetes program alkalmával a diákok gyakorlatban és
elméletben is tanulhattak a világ
egyik legnagyobb sertés-exportőr országában, Dániában.
A gyakorlatot, csakúgy, mint
az elmúlt hét évben, a húsz
résztvevő tanuló, idén is 100%osan teljesítette, a projektet angol nyelvű szakmai elméleti és
gyakorlati vizsgával zárták tanulóink.

Az Átadó Ünnepség Gál
Ferenc Főigazgató Úr köszöntőjével kezdődött, majd a külföldi
fogadó intézmény nemzetközi
menedzsere, Karen Wahlgreen
és a gyakorlati képzés vezetője,
Frank Thingus is beszédet
mondtak. Ezt követően Traszkovics Zsolt, gyakorlati oktatásvezető, majd Borbély István
Miklós, az Europass vizsgát
sikeresen teljesítő egyik diák
is köszönetet mondtak.
A dániai intézményvezetők
kiemelték a magyar csoportok
évek óta egyenletesen nyújtott
teljesítményét és a szakmai fegyelmezettség mellett a 20 fiatal
által tanúsított emberi értékeket
is. Mint Karen Wahlgreen kiemelte, már ilyenkor tavasszal, a
pályázati eredmények kihirdetése
előtt, a dán oktatók tervezgetik
és örömmel készülnek a magyarok fogadására. Frank Thingus
fiataljainkat saját „gyermekeiként”, fejlődésüket egyenként is
figyelemmel kísérve követi a cso-

port életét és a 10, kint töltött
hét során a gyakorlati képzés
alkalmával mindenkiről szerez és
megőriz olyan emlékeket, amelyeket nem felejt el. Kiemelte,
hogy örül annak, hogy szakmai
felkészültségüket külföldön
bővítik a diákok, de felhívta a figyelmet arra, hogy mennyire
fontos az így megszerzett tudás
és tapasztalat anyaországbeli
hasznosítása. A gyakorlat során
a tanulók nem csak a szorosan
vett szakmai készségeikben, hanem szociális és nyelvi kompetenciáikban is hatalmas fejlődést
produkálnak. Ennek bizonyítéka
volt, hogy a diákcsoport nevében
felszólaló tanuló mindenki meglepetésére angol nyelven köszöntötte a dán vendégeket.
Az Átadón az Agrárkamara,
a Nemzeti Agrárszaktanácsadási
Képzési és Vidékfejlesztési
Intézet (NAKVI), az Országos
Húsipari Kutatóintézet, valamint a Szent István Egyetem
(Gödöllő) is tiszteletét tette.
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„Energiatudatosság” – gyermekverseny
Az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési
Program keretében megvalósuló,
a Zala Megyei Fejlesztési Nonprofit Kft. által lebonyolított
ESPAN című projekt keretében
„Energiatudatosság” jegyében
gyermekverseny került meghirdetésre. A versenyen két korosztály vett részt, különböző célkitűzésekkel.
Az általános iskolások részére
meghirdetett Esszépályázatra
10-14 éves korú tanulók jelentkezhettek fogalmazásaikkal,
melyek két fő témára épültek:
Hogyan képzeled el lakóházad
energiaellátását húsz év múlva?
vagy Milyen lesz a közlekedés
húsz év múlva?
A meghirdetésre a szombathelyi Paragvári Utcai Általános Iskolából és a Neumann János Általános Iskolából számos esszé
érkezett. A zsűrinek több mint
húsz jobbnál jobb pályamunka
közül kellett kiválasztania a helyezetteket. A pályamunkák
mindegyike bizonyságot adott
arról, hogy a gyerekek mennyire
fantáziadúsak, mennyire fogékonyak az energiahatékonyság és a
megújuló energiák hasznosításának témakörére. Több pályázó is
készített rajzos illusztrációt munkájához, melyből látványos prezentáció készült. Utóbbiak megtekinthetők a www.espan.hu-n.
A középiskolák részére
meghirdetett Modellépítési
pályázaton három iskola csapata
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vállalta a megmérettetést: a
Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium „Mobil napelemes elektromos kerékpár-töltő” megépítésével
indult, a Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és
Kollégium Savaria Szakképző Iskolája a napelemmel
és üzemanyagcellával működő lánctalpas járművét
(„Savaria Ökomodell”)
fejlesztette ki és mutatta be.
Az osztrák résztvevő – a
Güssingi Bundesoberstufenrealgymnasium képviseletében – a napcellával felszerelt
„Szolárház” elkészítésével nevezett. Az ötletes pályamunkák
nehezítették a zsűri munkáját is.
A csapatok összetett feladatokkal, problémákkal találkoztak.
Ki kellett választaniuk a megvalósításra szánt projektet, melyet
működőképes formában kellett
létre hozniuk. Meg kellett küzdeniük a kivitelezés során fellépő
műszaki problémákkal, a megújuló energiákhoz kapcsolódóan
beszerzendő alkatrészek jelenleg
még szűkös elérhetőségével, és
ezen túl figyelembe kellett venniük az rendelkezésre álló időkeretet is. Az iskolák csapatai sikeresen vették az akadályokat. Az
elkészült modellek fotói szintén
megtekinthetők a fenti honlapon. A versennyel kapcsolatban
arról számoltak be a fiatalok,
hogy az felébresztette érdeklődésüket a téma iránt, hiszen ezzel
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a területtel idáig csak elméletben
találkozhattak. Mozgósította a
kreativitásukat, és mindjárt ki is
próbálhatták ötleteiket. A közös

munkálkodás során javult
a tanárok és a diákok közötti
viszony is.
Nem utolsó sorban szakmai
kapcsolatfelvételre is volt lehetőség az egyetemekkel, a külső
szakértőkkel, amelyet a jövőben
is ápolni kívánnak.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre a Szombathelyi Műszaki
Szakképző Iskola és Kollégium
„Szolár” megújuló energiákat
bemutató tantermében került
sor.
A versenyen résztvevők és
patronáló tanáraik jutalomúton
vesznek részt a Bécsi Technikatörténeti Múzeumba.
(A győztes csapattal
készült interjú olvasható a
http://www.savaria-szki.hu/
identortent/130303/modellezesi_
verseny.htm címen.)
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