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Lapszámajánló
Jelen kiadványt szíves figyelmébe ajánlom a szakképzés és a felnőttképzés valamennyi résztvevőjének, és ezen szakterületek iránt érdeklődőknek.
Elsőként átfogó képet kívánunk adni a hatályban lévő felnőttképzési törvény végrehajtásához
kiadott kormányrendeletről, valamint a kapcsolódó miniszteri rendeletekről, hiszen mindezen
információk okvetlenül szükségesek a felnőttképzési tevékenység engedélyeztetéséhez, valamint a
felnőttképzést folytató intézmények minőségbiztosítási rendszerének kialakításához és működtetéséhez.
Minden bizonnyal nem lesznek érdektelenek
azok az adatok, következtetések, melyek a magyar
gazdaság egyes ágazatainak várható növekedésére, a foglalkoztatással való összefüggésére, különös tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetűek foglalkoztatására vonatkoznak. A bemutatott
kutatások fényében új lehetőségek kínálkoznak
felnőttképzésben történő képzésük eredményességének az előmozdításában, ezáltal a szociális és
gazdasági beilleszkedésükben.
„Projektvilág” rovatunkban megismerhetik a
Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége
(MATEHETSZ) által megvalósított Tehetséghidak Programját, melynek legfontosabb célja a
hátrányos helyzetű vagy sajátos nevelési igényű
tehetségek segítése, illetve a kiemelkedően tehetséges fiatalok támogatása.
Kiadványunk hasznos szempontokkal szolgál
mind a felnőttképzésben érintett szakemberek,
mind a képzésekbe bekapcsolódni óhajtók részére a Vas megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központja által kidolgozott módszerről, mely a
foglalkoztatást segíti elő támogatott képzésekre
történő felvétellel.
Fontosnak tartjuk más országok, térségek
szakképzési gyakorlatának a megismerését és ta-

nulmányozását, mely révén lehetővé válhat a bevált nemzetközi gyakorlatok hazai megvalósítása.
Ennek megfelelően „Kitekintő” rovatunkban a
spanyolországi duális képzés sajátosságairól olvashatnak, melynek szerzője egyúttal megosztja e
tárgyban a személyes tapasztalatait. Mindezeket
röviden összeveti a németországi és a magyar duális képzés gyakorlatával is.
A Magyarországon megszerzett képesítéseket
külföldön, a külföldön megszerzett képesítéseket
hazánkban hasznosítani kívánó munkavállalók
körében is egyre ismertebbek a mobilitást, a képesítések kölcsönös elismerését szolgáló rendszerek. Mindezekről értékes információkat nyújt az
ECVET (Európai Szakoktatási és Szakképzési
Kreditrendszer) történetét, alapelveit, céljait bemutató tanulmányunk.
A szakképzésre vonatkozó jogszabályok értelmezésében is segítséget kívánunk nyújtani Olvasóinknak a gyakran felmerülő kérdésekre adott
válaszok közzétételével.
Végül, de nem utolsó sorban szeretnénk hozzájárulni egy-egy példaértékű szakképző iskola bemutatásával is a bevált és eredményesen működő
pedagógiai gyakorlatok szélesebb körben történő
megismertetéséhez. Egyúttal az adott intézmény
történetén keresztül visszatekinthetünk a magyar
szakképzés történetére.
Reményeink szerint a jövőben is újra rendszeres tájékoztatást adunk a szakképzés és felnőttképzés aktuális kérdéseiről.
Kívánom, hogy jelen kiadvány minden kedves
Olvasónknak hasznára váljon, és segítse e szakterületeken való tájékozódásban.
Dr. Odrobina László,
a Nemzetgazdasági Minisztérium
szakképzésért és felnőttképzésért felelős
helyettes államtitkára
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fókusz
Tóth Erzsébet

Újabb rendeletek segítik
az új felnőttképzési rendszer kiépítését
A felnőttképzési tevékenység
engedélyezési eljárása során fizetendő
igazgatási szolgáltatási díjakról,
valamint a felnőttképzési
minőségbiztosítási keretrendszerről és
a Felnőttképzési Szakértői Bizottságról
A 2013. szeptember 1-jén hatályba lépett felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a
továbbiakban: Fktv.) megalkotásával a magyarországi felnőttképzés korábbi rendszerének olyan
átfogó átalakítása valósult meg, ami szükségessé
tette az egész terület részletes újra- szabályozását,
az Fktv. végrehajtását szolgáló új kormány- és
miniszteri rendeletek kiadását.
E szabályozási munka folyamatába illeszkedik
az elsőként kiadásra került, a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának
vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató
intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes
szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet),
mely 2013. november 13-án lépett hatályba. Az
Fktv. a felnőttképzési tevékenység folytatását –
egy átmeneti időszak biztosításával – a Nemzeti
Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által (a
továbbiakban: NSZFH) közigazgatási hatósági eljárás keretében kiadásra kerülő engedély
megszerzéséhez köti. Annak érdekében, hogy a
felnőttképzést folytatni kívánó intézmények az
engedély kiadására, kiegészítésére vagy módosítására vonatkozó kérelmüket (a továbbiakban
együtt: kérelem), illetőleg az engedély kiegészítésére irányuló bejelentésüket (a továbbiakban:
bejelentés) benyújthassák az NSZFH-hoz és eleget tudjanak tenni az Fktv. előírásainak, a kormányrendelet mellett a felnőttképzési rendszer
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további részletszabályait megállapító – az alábbiakban bemutatásra kerülő – miniszteri rendeletek kiadására is szükség volt.

I. A felnőttképzési tevékenység
folytatásának engedélyezési eljárása
során fizetendő igazgatási
szolgáltatási díj mértékéről,
befizetésének és felhasználásának
szabályairól, valamint a felnőttképzést
folytató intézmények ellenőrzése során
kiszabott bírság befizetésének rendjéről
szóló 56/2013. ( XII. 4.) NGM rendelet
megalkotásának szempontjai
A rendelet kiadását nagy várakozás előzte meg
a felnőttképzésben érdekelt szervezetek részéről,
hiszen e rendeletből értesülhettek arról, hogy az
engedélyezési eljárás számukra mekkora költségekkel jár. Ezt ma már mindenki tudja, mert a
rendelet 2014. január 4-e óta hatályos. Az alábbiakban azokat a szempontokat kívánom bemutatni, amelyeket a díjak meghatározásánál a jogalkotónak figyelembe kellett vennie.
A rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjak (a továbbiakban: díjak) az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben (a
továbbiakban: illetéktörvény) az igazgatási szolgáltatási díjakra irányadó rendelkezések szerint
kerültek kialakításra, melyek e díjak megállapításának, megfizetésének, nyilvántartásának és
kezelésének keretszabályait tartalmazzák. Ennek
alapján a rendelet tervezetének kialakításakor az
alábbi szempontok kerültek alkalmazásra:
1. A díjaknak fedezetet kell biztosítaniuk az engedélyezési eljárást végző NSZFH-nál, illetve
– a jogorvoslati díj esetében – a Nemzetgazdasági Minisztériumban felmerülő és másra át
nem hárítható valamennyi költségre.
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2. A díjak legyenek differenciáltak aszerint, hogy
a kérelem vagy a bejelentés milyen, az Fktv.
szerinti képzési körre irányul, illetve azok az
engedély megadására, módosítására vagy kiegészítésére irányulnak-e, és hány képzést kíván a kérelmező folytatni.
3. A bejelentés díja legyen egységes és jelentősen
alacsonyabb, mint a kérelem díja.
4. A díjak – hosszabb távon – ne haladják meg
a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény
(régi Fktv.) alapján szabályozott intézményi,
illetve programakkreditációs díjak mértékét
még abban az esetben sem, ha egy felnőttképzést folytató intézmény többféle képzés engedélyezésére nyújt be kérelmet. E követelmény
hosszabb távon történő figyelembe vételét az
magyarázza, hogy az Fktv. szerinti engedély
határozatlan időre szól, szemben az intézményi akkreditáció négy éves, illetve a programakkreditáció három-öt éves időtartamával.
5. A díj összege tartalmazzon egy alapdíjat, mely
– a 4. képzési kör kivételével – minden típusú
kérelem alapján folyó eljárás esetén felszámítandó.
6. A díj összegének az egyes eljárások típusai szerinti kialakításakor – a kérelemhez benyújtott
programok száma alapján – kiegészítő díjazás
kerüljön felszámításra.
A díjak a fenti szempontok és az engedélyezési
eljárás alábbiakban részletezett esetei szerint kerültek kialakításra:
a) Az engedély kiadása, módosítása, vagyis:
aa) az engedély kiadása az első három képzési
kör bármelyikére,
ab) a már kiadott engedély új képzési körrel történő bővítése.
b) Az engedély kérelemmel történő kiegészítésének esetei:
ba) első képzési körben új szakmacsoportba tartozó képzés esetén, vagy ha a meglévő engedély nem iskolai rendszerű képzésre vonatkozik az adott szakmacsoportban,
bb) második képzési körben olyan szakmai képzés esetén, amely nem sorolható be az in-

tézmény engedélyében már szereplő iskolai
rendszerű, OKJ szerinti képzés szakmacsoportjába,
bc) harmadik képzési körben új általános nyelvi
képzés, vagy az engedélyben szereplő általános nyelv képzési szintjének bővítése, vagy
olyan egyéb nyelvi képzés esetén, amelynek
nyelvére a képzőnek még nincs általános
nyelvi képzési engedélye.
c) Az engedély kiadása vagy módosítása a negyedik képzési körre – az első három képzési körbe
nem tartozó egyéb képzések esetén – ha a negyedik képzési körre még nincs engedély.
d) Az engedély bejelentéssel történő kiegészítésének esetei:
da) első képzési körben, ha a már meglévő engedély az adott szakmacsoportba tartozó
iskolai rendszerben oktatható képzésre vonatkozik,
db) második képzési körben, ha a már meglévő
engedély olyan OKJ szerinti iskolai rendszerű képzésre vonatkozik, amelynek szakmacsoportjába a bejelentett képzés besorolható,
dc) harmadik képzési körben, ha a már meglévő
engedély olyan általános nyelvre vonatkozik, amely megegyezik a bejelentett egyéb
nyelvi képzés nyelvével,
dd) negyedik képzési körben, ha erre a képzési
körre a bejelentőnek már van engedélye.
A jogszabály fentieken túlmenően rendelkezik
a díj, a jogorvoslati díj, valamint a felnőttképzést
folytató intézmények ellenőrzése során kiszabott
bírság megfizetésével összefüggő részletszabályokról is.

II. A felnőttképzési minőségbiztosítási
keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési
Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és
működésének részletes szabályairól szóló
58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet főbb tartalmi elemei
Az Fktv. – a felnőttképzési tevékenység minőségének folyamatos javítása érdekében – a felnőttképzést folytató intézmények számára előírja
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olyan minőségbiztosítási rendszer működtetését,
amely megfelel a miniszteri rendeletben meghatározott felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszernek (a továbbiakban: keretrendszer). Az
Fktv. hatályba lépésével a felnőttképzést folytató
intézményeknek minőségbiztosítási rendszerüket
a keretrendszernek megfelelőn kell kiépíteniük,
vagy a már működő minőségbiztosítási rendszerüket a keretrendszernek megfelelően kell átalakítaniuk, mert ez az egyik feltétele annak, hogy
az Fktv. hatálya alá tartozó képzés folytatására
engedélyt szerezhessenek.
A címben szereplő miniszteri rendelet az említett keretrendszer létrehozására és a keretrendszerrel kapcsolatos feladatokat ellátó Felnőttképzési Szakértői Bizottság (a továbbiakban: FSZB)
működése részletes szabályainak megállapítására
irányul. A rendelettel kialakított keretrendszer
figyelembe veszi a minőségbiztosítási rendszerekkel szemben támasztott alapvető követelményeket, a felnőttképzést folytató intézmények sajátos
tevékenységeit és az Fktv. előírásait, valamint az
Európai Parlamentnek és Tanácsnak a szakoktatás és szakképzés európai minőségbiztosítási referenciakeretének létrehozásáról szóló ajánlását.
A felnőttképzést folytató intézmény tevékenysége hatékony, törvényes és szakszerű folytatásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából
határozza meg minőségpolitikáját, amelynek
végrehajtása érdekében minőségbiztosítási rendszert épít ki és működtet. Az intézmény vezetője
gondoskodik a minőségbiztosítási rendszer létrehozásáról, és az intézmény minden dolgozójának közreműködésével folyamatosan működteti
azt. Az intézmény minőségbiztosítási rendszere
határozza meg az intézmény működésének hos�szútávra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló
elképzeléseket. Az intézmény minőségbiztosítási
rendszerében meg kell határozni az intézmény
minden képzési tevékenységének tervezésére,
megvalósítására, értékelésére és visszacsatolására
vonatkozó szabályozást. Az intézmény minőségbiztosítási rendszerének tartalmaznia kell az intézményben vezetői feladatokat ellátók, továbbá
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az alkalmazottak – különös tekintettel az oktatást
végzők –teljesítményértékelésének szempontjait
és az értékelés rendjét. A minőségbiztosítási rendszerben rögzíteni kell a teljes körű intézményi önértékelés periódusát, módszereit.
Az intézmény – az Fktv-ben foglalt rendelkezés alapján – külső szakértők véleményének kikérésével kétévente értékeli az intézmény minőségbiztosítási rendszerében leírt tevékenységek
végrehajtását. Az értékelés alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy az intézmény szakmai célkitűzései és az
intézmény működése folyamatosan közeledjenek
egymáshoz. Az intézménynek az értékelést és a
javasolt intézkedéseket a honlapján, honlap hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra
kell hoznia.
A rendeletben meghatározott keretrendszer
kapcsán fontos hangsúlyozni, hogy az nem jelent a
hazai képzési, minőségirányítási gyakorlatban egy
újabb, az eddigiektől lényegesen különböző rendszert, hanem a közös minőségkövetelmények talaján teremti meg a kapcsolatot a különböző – már
létező és működő – minőségirányítási rendszerekhez és értékelési modellekhez kapcsolódó követelmények között. Alapelvként tekinti a rendelet,
hogy egy intézményben egy minőségirányítási
rendszer működjön. Az intézmények a már megkezdett és bevált minőségirányítási gyakorlataikat
tovább folytathatják, azonban a minőségirányítási,
minőségfejlesztési munkában alkalmazott rendszerek és eszközök párhuzamos működtetésének
elkerülése érdekében a keretrendszer tevékenységeit és azok minőségi jellemzőit (indikátorait) be
kell építeniük a már alkalmazott rendszerekbe,
modellekbe. Emellett az intézményben jelenleg
működő minőségirányítási koncepció és a keretrendszer követelményeit össze kell hasonlítani,
és meg kell feleltetni egymásnak a felhasználható
minőségirányítási elemek és a szükséges módosítások, kiegészítések elvégzésével.
A keretrendszerrel összhangban lévő, a felnőttképzést folytató intézmények által alkalmazott
minőségbiztosítási rendszerben a következő alap-
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elvnek kell érvényre jutnia. Az alapelvek irányt
mutatnak az intézmény által alkalmazott minőségbiztosítási rendszer kialakításához, a kialakított rendszernek megfelelő szabályozás javítása,
tökéletesítése érdekében.
A rendeletben foglaltak alapján az intézmény
által alkalmazott minőségbiztosítási rendszer kialakítása során a következő alapelveknek kell érvényesülniük:
1. 
A z intézményi minőségbiztosítási rendszer
megvalósítása szempontjából kiemelt jelentőségű egy olyan vezetési kultúra kialakítása,
amely támogatja, és fontos értéknek tartja a
minőségbiztosítást.
2. A rendszernek a képzési szolgáltatások valamennyi aspektusára ki kell terjednie, és a képző intézmény körülményeinek fejlesztési szándékát kell tükröznie. A képzés színvonalának
fejlesztését segíti, ha a már meglévő minőségbiztosítási intézkedésekre épül.
3. 
A mérlegelést és az önértékelést elősegítő
rendszer színvonalasabb képzéshez vezet, így a
rendszernek önértékelésre kell épülnie.
4. A képzés minősége a munkatársak tudásán,
készségein és kompetenciáin alapul. A képzés
akkor javítható, ha a munkatársak képzéssel
és minőségbiztosítással kapcsolatos ismeretei
javulnak. A rendszer tartalmazza a személyi
feltételek fejlesztésére irányuló szemléletet
(oktatók ön- és továbbképzését).
5. 
A képzésnek a munkaadók és a résztvevők
igényeit egyaránt ki kell elégítenie. Bármely
minőségbiztosítási rendszer kulcsa abban rejlik, hogy a képző intézmények milyen módon
gyűjtik össze rendszeresen és használják fel a
teljesítménnyel kapcsolatos adatokat a változtatásokhoz és szolgáltatásuk színvonalának
javításához. Biztosítani kell, hogy a rendszer
az értékelésből származó adatokra és a visszajelzésekre alapozza a fejlesztéseket.
6. A képzés eredményessége a kormány, a társadalmi partnerek és a nemzeti érdekelt felek, a
munkaadók és a képző intézmények, illetve a
résztvevők és az intézmény közötti hatékony

partnerségi viszonyokon alapul. Ezek a képzési rendszer alapkövei, amelyek relevanciát
és elfogadottságot eredményeznek. Az intézmény minőségbiztosítási rendszerének a külső
és belső érdekeltek bevonására kell épülnie.
7. A z intézmény minőségbiztosítási rendszere legyen összhangban az intézmény méretével és
képzéseinek összetettségével.
A fenti alapelveken kívül a keretrendszer meghatározza azokat a tartalmi elemeket, amelyekből a
keretrendszer alapján kialakuló minőségbiztosítási rendszerben alkalmazott dokumentumoknak fel
kell épülniük. A keretrendszer alapján a felnőttképzést folytató intézménynek rendelkeznie kell
• a minőségpolitikára,
• a képzések minőségbiztosítására,
• az oktatói kompetenciák fejlesztésére,
• az intézmény információs rendszerére,
• a helyesbítő tevékenységekre,
• a panaszok kezelésére, valamint
• az önértékelésre vonatkozó,
meghatározott tartalmi elemekkel bíró dokumentumokkal.
A felnőttképzést folytató intézményeknek – saját minőségbiztosítási rendszerük kialakítása során
– az eljárásként meghatározható tartalmi elemekhez minőségi jellemzőket (indikátorokat) és konkrét célértékeket kell hozzárendelniük, valamint az
esetlegesen szükséges helyesbítő tevékenység elvégzésének módját is meg kell határozniuk. Az intézmény önértékelésének gyakoriságáról az intézmény
saját maga hozhat döntést, míg minőségbiztosítási
rendszerének külső értékelését legalább kétévente
el kell végeztetnie. Ezzel a szabályozás biztosítani
kívánja, hogy a felnőttképzést folytató intézmények
tevékenysége – a hatósági ellenőrzéssel együtt – lényegében évente kerüljön külső kontroll alá.
Az Fktv-ben foglaltak szerint az FSZB – kérelem alapján indult eljárás keretében – vizsgálja,
hogy a gyakorlatban működő minőségbiztosítási
rendszerek (ISO rendszerek, a felnőttképzési intézmények szakmai szervezetei által kidolgozott
minőségbiztosítási rendszerek stb.) közül melyek
feleltethetők meg a keretrendszernek. Ennek
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alapján az FSZB a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter) javaslatot tesz azokra a minőségbiztosítási
rendszerekre, amelyek – azon túl, hogy megfeleltethetők a keretrendszernek – alkalmasak arra,
hogy a felnőttképzést folytató intézmények saját minőségbiztosítási rendszere kidolgozásának
alapját képezzék. A rendelet meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján az FSZB a
beterjesztett minőségbiztosítási rendszerek közül
kiválasztja a keretrendszernek megfeleltethetőket, továbbá rögzíti a megfeleltethetőséggel kapcsolatos részletes eljárást is. Az FSZB az alábbi
szempontokat vizsgálja a keretrendszernek való
megfeleltethetőségre irányuló eljárás során:
1.) a benyújtott minőségbiztosítási rendszer megfelel-e a rendeletben rögzített minőségbiztosítási alapelveknek,
2.) 
a benyújtott minőségbiztosítási rendszerben
meghatározott dokumentumok tartalmazzák-e a rendeletben foglalt elemeket, és
3.) a benyújtott minőségbiztosítási rendszer a tartalmi elemekhez tartozó minőségi jellemzőket
a rendeletben foglaltak szerint határozza-e meg.
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A jogszabály a megfeleltethetőséggel kapcsolatos részletes eljárási rendelkezések között
rögzíti azon jogalanyi kört, mely keretrendszernek való megfeleltethetőségre irányuló kérelmet nyújthat be az FSZB-hez, meghatározza
e kérelem benyújtásának módját és annak tartalmát, az eljáráshoz kapcsolódó határidőket,
valamint az FSZB döntéséről szóló értesítés
szabályait.
Fentieken túlmenően a rendelet meghatározza az FSZB egyéb feladatait, valamint működési
rendjének szabályait is. A testület a keretrendszerrel összefüggő feladatai mellett – az NSZFH
által működtetett szervként – módszertani útmutatókat, elemzéseket készít a felnőttképzési
szakértők és a felnőttképzési programszakértők
munkájának támogatására. Az NSZFH számára javaslatokat tesz továbbképzési programokra
és azok tartalmára, valamint továbbképzéseket
szervez. Az FSZB tagjait – az Fktv-ben foglaltak alapján – a miniszter nevezi ki és menti fel. A
testületi tagság megszűnésének eseteit a rendelet
felsorolja, a bizottság döntéshozatalát és működését részletesen szabályozza.
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A foglalkoztatási szövetkezetek jelentősége
a képzés és a foglalkoztatás területén
Az alulképzett, szegregálódott, hátrányos helyzetű
lakosság komoly szociális kihívás elé állítja az EU
országait. Tovább árnyalja a problémát az is, hogy
ezekben a csoportokban gyakran magas a romák
aránya. Figyelemmel kell azonban arra is lenni,
hogy a roma közösségek korösszetételük miatt is a
jövő munkaerőpiacának egyik fontos elemét jelentik.
A romák társadalmi és gazdasági integrációja
kétirányú folyamat, amely megköveteli a többségi társadalom attitűdjeinek megváltozását ugyanúgy, mint a roma közösségek együttműködését1.
E gondolkodásmód változásának egyik jele, hogy
lehetségessé vált a „foglalkoztatási szövetkezet”
létrehozása, mely a „közfoglalkoztatás” határain
túlmutatva egyszerre nyújtja tagjai számára a gondoskodást és az elsődleges munkaerőpiacra történő
belépés lehetőségét. A következőkben bemutatjuk
a hátrányos helyzetűek, illetve a foglalkoztatási
szövetkezet jelenlegi helyzetét.

A hátrányos helyzetű felnőttek képzéseinek
megjelenése a felnőttképzés irányzataiban
és funkcióiban
A hátrányos helyzetűek felnőttképzése nemcsak a
pedagógiában leírtaktól tér el jelentős mértékben,
de a nem hátrányos helyzetű felnőttek képzési és
tanulási sajátosságaitól is (Csoma 1996, Maróti
2011). A romák tanulási motivációi és sajátosságai
a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokon belül
is külön kategóriát képeznek (Kerülő 2009, Bajusz
2011, Csoma 2011).
A társadalomtudományban ismert a Máté-effektus (Máté evangéliuma 25,29 „akinek van annak még adatik”), ami az oktatás – és ezen belül

a felnőttoktatás és felnőttképzés – területén azt
jelenti, hogy például az alacsonyabb iskolázottság,
gyengébb iskolai szocializáció esetén a felnőttkorban megvalósuló tanulások és képzések – legyen az akár kompenzáló képzés, akár új szakma
megszerzése, avagy továbbképzés – hatékonysága,
hasznosulása általában és jellemzőbben gyengébb,
mint a magasabb iskolai végzettségű és erősebb
iskolai szocializációjú felnőtteknél (Erdei 2010).
Éppen ezért a hátrányos helyzetűek képzési hatékonyságainak mérése is szükségszerűen eltér az
előző csoportétól.
Az elmúlt húsz évben a képzés és tanulás világában megerősödött a kompetenciaszemlélet. Bár
e szemlétet számos kritika (is) éri, azonban az kétségtelen, hogy a roma felnőtt népesség fejlesztése
szempontjából a kompetencia alapú képzés biztosíthatja a járható utat. Így nem véletlenül jelennek
meg a roma célcsoportokra irányuló képzések esetében az általános kompetenciafejlesztések. Ezek
nélkülözhetetlenek ugyanis ahhoz, hogy ezekre
a kompetenciákra épülhessen a szakmai képzés.
Ugyanakkor téves az az elképzelés, amely szerint
minden – szükséges – kompetenciát probléma nélkül és hatékonyan lehet fejleszteni felnőttkorban.
Egyrészt számos olyan kompetencia létezik, amely
nem, vagy csak korlátozott mértékben fejleszthető felnőttkorban (például a személyiség affektív
szektorához kapcsolódó, és arra épülő kompetenciák). Másrészt a hátrányos helyzetűeknél – különösen a romáknál – a kompetenciák fejlesztésnek
eredményeként megjelenő változások tartóssága is
kérdéses számos esetben. A fejlesztési folyamatot
célszerű professzionálisan megszervezni a legap-

1	Európai Bizottság: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig. Brüsszel,
2011.4.5. COM (2011) 173 végleges. Vö. COM (2010) 133, 5. o.
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róbb részletekig, valamint méréseket alkalmazni a
folyamatban, s a fejlesztett kompetenciákat tartósan beépíteni a személyiségbe.

A roma felnőttképzés sikerességének kulcselemei
A megjelenő és – akár különböző gyökerekből
eredő tanulási motivációk mellett is – létrejövő
felnőttképzéseknek és felnőttkori tanulásoknak
megvannak a maguk korlátai, akadályai (P. Cross
1984, V.McGivney 1993).
A hátrányos helyzetű romák képzésbe vonása alaposabb tervezést, körültekintést igényel, mint a hátránnyal nem rendelkező társadalmi csoportoknál. A
roma felnőttképzés sikerességének kulcselemei:
• tanulási motivációk azonosítása,
• pozitív tanulási példák bemutatása a célcsoportban,
• tanulási és szakmai orientálás biztosítása,
• tanulást támogató és akadályozó tényezők alapos számbavétele, ezek minimalizálása;
• alapos és szakszerű munkaerő-piaci elemzés,
• minden szempontból relevánsan megválasztott felnőttképzések,
• mentorrendszer kialakítása és működtetése,
• a motiváció fenntartása és folyamatos tanulási
támogatás,
• pályaorientációs tanácsadó,
• utánkövetés és mentorálás.
A foglalkoztatási szövetkezetek sikerét számottevően erősítik a működésük alatt megvalósuló,
illetve a működésükhöz kapcsolódó képzések.

A roma népesség foglalkoztatottsága
Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének kisebbségi megkülönböztetést vizsgáló kutatása
alapján 2 a magyarországi romákat érinti leg-

inkább a munkaerő-piaci diszkrimináció az
Unióban. Az elmúlt 5 évben 68, az utóbbi 12
hónapban pedig 47%-uk érezte úgy, hogy munkakeresés közben negatív diszkriminációnak volt
kitéve.
A foglalkoztatási szempontból hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű célcsoport bemutatható a jövedelmi mutatók, az iskolai
végzettségek, a lakhatási körülmények, valamint a
szegénység mértékének bemutatásával.
„A romák több mint 60%-a vidéken, falusias környezetben, többnyire szegregátumokban,
igen rossz lakáskörülmények között él. Mintegy száz olyan település van az országban,
amely végérvényesen szegény-cigány gettóvá
vált, további kettőszáz településen látszólag
megállíthatatlan folyamatok nyomán minden
valószínűséggel a közeljövőben fog kialakulni
ez a helyzet. A gettósodott, illetve gettósodó
települések zöme az ország északkeleti és délnyugati – jellemzően kistelepüléses szerkezetű
– leszakadó, depressziós térségeiben található.
Ennek következtében megfigyelhetők a térségi
szintű gettósodás, a végletes szegregáció jelenségei is.
A cigány népesség foglalkoztatási rátája alig
éri el a 20%-ot. A roma nők 10%-os foglalkoztatási aránya különösen aggasztó. Ehhez kapcsolódik a rendkívül rossz egészségi állapot (a romák
átlagosan 10 évvel korábban halnak meg, mint a
nem romák), az alacsony iskolázottság (alig 20%
jut el az érettségiig), valamint a telepszerű, komfort nélküli lakókörnyezet. Ezeken a területeken
a bűnözés és az etnikai hátterű konfliktusok erőteljesen jelen vannak. A roma népesség körében
2009-ben a szegénységi arány a 2000. évi szinthez közelít és eléri a 70%-ot.”3

2	Vö. még ehhez: Vera Messing (ed.): Overview of thelabour market situation of low-educated and roma population and
regulationsaffectingtheiremployment. NEUJOBS State of the art report No. D 19.1 November 2012. 21–33.o., valamint
Vera Messing (ed.): Active labor market policieswith an impacctpotentialon roma employmentinfivecountries of theEu.
NEUJOBS WorkingPapiersNo. D 19.2. 2013. Mindkettő: http://www.neujobs.eu.
3	
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia – Mélyszegénység, gyermekszegénység, romák – (2011–2020) 1. számú
melléklet Helyzetelemzés, Bp., 2011, 11–14. o.
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„Tekintettel arra, hogy a cigányság a társadalmi
hátrányokkal élő népességen belül is igen kedvezőtlen helyzetben van, külön említendő feladat a juttatások megfelelő célzása, illetve az ezzel kapcsolatos
egyik legfőbb kudarc, a lefölözés: A szegénységben
élő romák esetében jellemző az, hogy még a halmozottan hátrányos helyzetű csoportokon belül is a
legkedvezőtlenebb helyzetben lévőkhöz tartoznak.
Következésképpen a területi és szociális szempontok alapján meghatározott célcsoportoknak indított
jóléti programok esetében nagy a veszélye annak,
hogy a célcsoport más tagjaihoz képest a leghátrányosabb helyzetben lévő romák kevésbé részesülnek
e programok tényleges hasznaiból.”4
A roma nők gyermekvállalási hajlandósága
nagymértékben összefügg a régió fejlettségével,
amelyben élnek, hiszen a munkaerő-piaci esélyek
meghatározzák a gyermekvállalást. Megfigyelhető, hogy a fejlett régiókban a nem roma lakosság
szintjére csökken a gyermekvállalás. Ezzel szemben az elmaradott régiókban, ahol igen csekély a
munkaerő-piaci lehetőség, ott viszont igen magas
az aránya.5 A roma fiatalok „8%-a nem tanul tovább az alapfokú végzettség megszerzése után.
58%-uk szakiskolában, 26%-uk szakközépiskolában, 8%-uk gimnáziumban tanul tovább. A lemorzsolódási arány 7%-os körükben, illetve jelentős a
lefelé mobilitás a különböző iskolatípusok között.
A roma szakközépiskolások csaknem 30%-a szakiskolában folytatja tanulmányait, a roma gimnazisták 9%-a szakiskolában, 6%-a szakközépiskolában tanul tovább a 9. osztály után.”6 Azok a roma
fiatalok, akiknek szülei iskolázatlanok (46%), kétszer akkora eséllyel maradnak ki nappali tagozatos iskolarendszerű képzésből, mint a nem roma
fiatalok (20%). A kimaradások oka általában a
rendszertelen iskolalátogatás, a túl sok hiányzás,
s ebből következően a rossz tanulmányi eredmé-

nyek, az értelmetlenség érzése, az iskolai kötöttség
elutasítása, az életvitel különbözősége az iskola
elvárásaihoz képest, az alapvető közösségi kompetenciák hiánya, valamint a lányok korai terhessége,
gyermekvállalása.
Magyarország egyes régióiban igen különböző a roma népesség elhelyezkedése, s az eltérések
óriásiak. Megközelítőleg 100 olyan település van
az országban, amely már „szegény-cigány gettóvá” vált, ahol szinte csak cigányok laknak; további
200 településen várhatóan a közeljövőben fog kialakulni ez a helyzet. A gettósodott, illetve gettósodó települések zöme az ország északkeleti és
délnyugati – jellemzően aprófalvas – leszakadó és
perifériára sodródó térségeiben található.

Magyarországi munkaerő-piaci
előrejelzések – hiányszakmák
A potenciálisan hátrányos – és ezen belül roma
– munkavállalók aktuálisan rendelkezésre álló
végzettségei és birtokolt kompetenciái döntően
határozzák meg munkaerő-piaci lehetőségeiket.
Másfelől azonban a lehetséges kompetenciafejlesztési irányok és területek esetében jelentős figyelmet kell fordítani azokra a munkakörökre,
foglalkozásokra, melyek lehetőségként jelennek
meg a hátrányos helyzetű célcsoportok számára.
A stabilizálódó magyar gazdasági helyzetben és
a nemzetközi recessziós folyamatok között nehéz
biztonsággal megtenni a munkaerő-piaci előrejelzéseket. Ezzel együtt az Európa 2020 tervben
75%-os foglalkoztatottsági aránycéllal találkozunk. Szintén fontos hangsúlyozni, hogy a válság
ellenére a munkahelyek egyre készség-intenzívebbé válnak. Az Európai Unió szakpolitikájában a
válság óta felerősödtek az előrejelzésre (forecasting)
irányuló szakmai tevékenységek. A CEDEFOP
által készített legutóbbi tanulmány az aktuális

4	Pulay Gyula: Az etnikai hovatartozás számbavételi lehetőségei és szükségessége. MTA GYEP, 2009. március. p. 10.
5	
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia – Mélyszegénység, gyermekszegénység, romák – (2011–2020) 1. számú
melléklet Helyzetelemzés, Bp., 2011, 15. o.
6	Kertesi Gábor – Kézdi Gábor: Roma és nem roma fiatalok középiskolai továbbtanulása, In: Oktatás és foglalkoztatás.
Szerk. Fazekas Károly, MTA KTI, Bp., 2009, 122–136. o.
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helyzet mellett megpróbálta figyelembe venni a
2020-ig terjedő időszak jellegzetességeit is. Tette
ezt különösen azért, mert az Európa 2020 programban felvázolt gazdasági fellendüléshez nélkülözhetetlen a munkaerő-piaci igények ismerete.
A CEDEFOP 2020-ig vonatkozó
ágazati előrejelzései:
• erős növekedés – erős bizonytalansággal (gyógyszeripar, mérnöki ágazatok, autóipar, építőipar,
hotel- és szállodaipar, szárazföldi szállítás, légi
szállítás, biztosítás, oktatás, egészségügy és szociális ellátás),
•
erős növekedés – alacsony bizonytalansággal
(feldolgozóipar, vízügy, kommunikáció, bank- és
pénzügyi szektor, kiskereskedelem, számítástechnika, professzionális szolgáltatások, más üzleti szolgáltatások),
• alacsony növekedés – magas bizonytalansággal
(olaj és gáz, élelmiszer, ital és dohány, nyomda és
kiadói tevékenység, vegyipar, gumi és műanyagipar, nem fémes ásványi nyersanyagok, villamosmérnöki ágazat),
• alacsony növekedés – alacsony rizikóval (mezőgazdaság, bányászat, textilipar, fémipar, elektronika, szállítás-logisztika, közigazgatás és védelem).
Az Európai Unió munkaerőpiacán 2020-ban
várhatón 16,4% alacsonyan, 46,6% közepesen és
37% magasan kvalifikált munkavállaló jelenik
meg. Magyarországon az előrejelzés a termelő szektorokban és a feldolgozóiparban bővülést,
az építőiparban és a szállításban foglalkoztatotti
csökkenést, míg az üzleti és nem kereskedelmi
szektorokban minimális bővülést prognosztizál.
A munkaerőpiacon szükséges szakmai kompetenciák számbavétele, előrejelzése, a képzési
kimenet és a munkaerő-piaci bemenet viszonyrendszere, valamint a kereslet-kínálat reláció már
hosszú idő óta az oktatási-képzési és a munkaerőpiaci politikák hangsúlyos elemei közzé tartozik.
A gazdasági válságok és a magas munkanélküliség
periódusai különösen hangsúlyossá teszik a munkaerő-piaci előrejelzések szerepét.
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A hazai előrejelzések közül a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság és Vállalkozáskutató Nonprofit Kft. (MKIK GVI) által 2012
szeptembere és októbere között végzett felmérés
eredményét célszerű részletesebben vizsgálni. A
„Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis” kutatásban
részt vevő 6782 vállalkozás vezetője fejtette ki véleményét a szükséges munkaerő iránti jelenlegi és
várható keresletről. Másrészt elemeztük A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható
alakulása – 2013 kutatást is. A kutatás alapját közel
3000 vállalkozásra kiterjedő kérdőíves adatfelvétel
képezi, mely 2012. november 19. és 2013. február
25. között zajlott az MKIK GVI szervezésében. A
felmérésben értékelhető módón 2817 vállalkozás
vett részt. A vizsgálat a 20 fő fölötti létszámmal
rendelkező vállalkozásokra fókuszált. A 20–49 fős
közepes méretű cégek aránya 22,5%, az 50–249 fős
vállalatok aránya 59,5%, a 250 fő feletti nagyvállalatoké pedig 15,7%. A teljes sokaságban a 9 fő alatti mikro-vállalkozások az összes vállalat 95,4%-kát
teszik ki. Ágazatok szerint elmondható, hogy a
mintába került cégek 8,4%-a mezőgazdasági tevékenységet végez, 45,8%-uk a feldolgozóiparban,
6,7%-uk az építőiparban, 39,2%-uk pedig a szolgáltatások területén működik.
A válaszok inkább az irányokat, nem pedig a
mértékeket jelzik. Fontos kiemelni, hogy míg
2008-ban összesen 340 szakmában adtak meg vállalatok várható keresleti értékeket, addig 2012-ben
ez összesen 261 szakmát tett ki, tehát a vállalati
adatbázisba bekerülő és így vizsgálható szakmák
száma lényegesen csökkent.
A GVI kutatása szerint a „szakképző intézmények kibocsátásának becslésekor potenciális problémát jelentett, hogy az RFKB-k által 2012-ben
hozott, a 2013/2014-es beiskolázásra vonatkozó
döntéseit nem tudtuk figyelembe venni. Ennek
oka, hogy a döntések nem egyértelműen számszerűsíthető módon avatkoztak be a képzés szakmaszerkezetébe. Ugyanakkor az RFKB döntések
végrehajtását vizsgáló elemzések arra utalnak,
hogy az RFKB döntések csupán csekély mértékben vannak hatással a szakképző intézmények
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beiskolázási keretszámaira.” (GVI 2013) Meg kell
jegyezni, hogy azóta az RFKB-kat felváltották
az MFKB-k, amelyek már megkezdték hatékony
működésüket, elemzésükre csak teljes évek, tanévek lezárása után kerülhet sor.
A több alkalmazottal működő szervezetek nagyobb arányban jelezték a létszámbővülést. Ágazati megoszlás tekintetében a vendéglátás (2,9%),
a szállítás-raktározás (2,5%), valamint az ipar
(1,5%) prognosztizál növekedést. Foglalkoztatási csoportok tekintetében a szakképzett fizikai
munkakörökben növekedést, a diplomás szellemi
munkakörökben pedig a pozitív tartományban
ugyan, de csökkenés lehetett tapasztalni a növekedés mértékében. A nem diplomás szellemi munkavállalók és a szakképzetlenek kilátásai tűnnek a
legkedvezőtlenebbnek.
Egyértelműen látszik, hogy sem a jövőre utaló tények, sem pedig a várakozások nem jeleznek
bővülő foglalkoztatáspiacot. Mindez fokozottan
igaz a kevésbé kvalifikált munkákra. Ebben az értelemben tehát nem várhatjuk tisztán a piaci változásoktól, hogy a hátrányos helyzet számos kérdése megoldódjon a foglalkoztatás bővülése révén.
Pontosan ezért szükséges a kormányzati támogatás. A közfoglalkoztatás azonban csak átmenetileg, a fenntarthatóság igénye nélkül képes kezelni
a helyzetet. Ezen túlmutatóan a foglalkoztatási

szövetkezeti forma lehet alkalmas arra, hogy részben önellátó, részben pedig az elsődleges munkaerőpiacra is termelni tudó szociális-gazdasági
forma jelenjen meg. A foglalkoztatási szövetkezet
lényege a tagok szervezettségében, felkészültségében, illetve a tartós foglalkoztatási lehetőségek
megtalálásában rejlik, az állami támogatás igénybevétele mellett.

Foglakoztatási szövetkezet
Szövetkezeti törvény:
„8/A. § (1) A foglalkoztatási szövetkezet olyan a 8.
§ (1) bekezdés a) pontja szerinti szociális szövetkezet, amelynek legalább 500 természetes személy
és legalább egy országos nemzetiségi önkormányzat a tagja.
(2) A foglalkoztatási szövetkezet a hátrányos
helyzetben lévő tagjai számára a munkafeltételek
megteremtését elsősorban munkaerő-kölcsönzés,
valamint munkaközvetítő tevékenység útján valósítja meg, amelyre a munkaerő-kölcsönzésre,
a közhasznú kölcsönzőre vonatkozó, valamint a
magán-munkaközvetítői tevékenység folytatásának feltételeit szabályozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a saját tagjai
tekintetében munkaerő-kölcsönzési tevékenységet láthat el.” 7

2013-ra várható létszámvárakozások gazdasági ágak szerint
Pesszimista
forgatókönyv

Valószínűsíthető
forgatókönyv

Optimista
forgatókönyv

Mezőgazdaság

-1,8%

-1,8%

-1,4%

Ipar és építőipar

-0,2%

0,5%

1,4%

Kereskedelem

-0,7%

-0,4%

0,6%

Gazdasági szolgáltatás

-1,6%

-0,8%

0,9%

Versenyszféra

-0,8%

-0,2%

1%
Forrás: NMH, GVI 2012.

7	2012. évi XXXVII. törvény a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény és
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI.
törvény módosításáról.
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Célja a nehezen elhelyezhető emberek integrálása a munka világába, foglalkoztatást, szakmai
tudásuk fejlesztését és tanácsadást kínálva számukra. Emellett általános jellemzőjük, hogy:
• lokális szinten működnek a köz- és a piaci szektor között,
• reagálnak a magánszféra és a közintézmények
által kielégítetlenül hagyott helyi szükségletekre,
• új munkahelyeket teremtenek,
• jövedelmet generálnak, és céljuk, hogy idővel önfinanszírozóvá váljanak;
• a bevételeik között a magánfinanszírozás is megjelenik,
•
célcsoportjukba tartoznak a tartós munkanélküliek, az elhelyezkedési nehézségekkel küzdő
pályakezdő fiatalok, a gondozási kötelezettséggel terhelt nők, az idős és fogyatékossággal élő
emberek, és más, társadalmi beilleszkedési zavarokkal küszködő személyek.
A Széll Kálmán Tervhez igazodva a Kormány
és az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ)
között létrejött Keretmegállapodás elsődleges
célja a foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra történő belépés ösztönzése, a komplex
munkaerő-piaci és a hátrányos helyzetűek foglalkoztatását elősegítő programok megvalósítása. A
Keretmegállapodás további célja az oktatási, szakképzési, felsőoktatási, felnőttképzési lehetőségek
minőségének javítása és elérhetőségének növelése.
Szükségessé válik majd a kutatók részéről olyan
alternatívák kidolgozása, amelyek hatékonyan képesek az egyes fejlesztési lépéseket racionálisan
elemezni. A foglalkoztatási szövetkezet az alapszabályban meghatározott összegű részjegytőkével
alapított, a nyitott tagság és a változó tőke elvei
szerint működő, jogi személyiséggel rendelkező
szervezet, amelynek célja a hátrányos helyzetű tagok gazdasági szükségleteinek kielégítése munkához juttatásuk és a munkalehetőségek megteremtése révén, valamint a tagok és hozzátartozóik más,
társadalmi és szociális szükségleteinek kielégítése,
illetve társadalmi beilleszkedésük elősegítése.
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A foglalkoztatási szövetkezet céljai
• A hátrányos helyzetben lévő tagok gazdasági
szükségletei kielégítése érdekében munkafeltételek teremtése és munkapiaci beilleszkedésük
elősegítése, elsősorban:
- magánmunkaerő- és közfoglalkoztatásra irányuló munkaerő-kölcsönzés keretében,
-
magán-munkaközvetítői tevékenység gyakorlásával,
- üzletszerű, közös gazdasági termelő és szolgáltató tevékenységek megvalósításával.
• A hátrányos helyzetű tagok társadalmi és szociális szükségleteinek kielégítése elsősorban:
- szociális támogatások nyújtásával,
- képzések szervezésével és támogatásával,
- k ulturális, közművelődési és sporttevékenység szervezésével és támogatásával.
•
A tagok társadalmi, gazdasági és szociális
helyzete javításának egyéb módon történő elősegítése, elsősorban:
- a társadalmi kirekesztődésüket determináló
külső és személyes tényezők feltárása;
-
társadalmi és gazdasági beilleszkedésüket
elősegítő eszközök kidolgozása és gyakorlati
alkalmazása;
- a szövetkezeti tagok helyi (települési, munkahelyi, kisközösségi) kapcsolati hálója kialakulásának elősegítése, a közvetlen társadalmi
integrációt megvalósító, befogadó közösségi
modell létrehozása;
- a szövetkezeti tagok közötti szolidaritás erősítése, a lemorzsolódás és a mélyszegénységbe süllyedés megakadályozása.
Egy sikeres szövetkezeti program alkalmas
lehet arra, hogy a foglalkoztatási szövetkezet
nagy számban közvetítsen hátrányos helyzetű
embereket az elsődleges munkaerőpiacra úgy,
hogy maga a szövetkezet vállaljon felelősséget
az elvégzett munkáért. Mindemellett pedig alakítson ki szociális védőhálót a szövetkezeti tagok köré.
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Kámán István

A foglalkoztatást elősegítő képzések
felvételi eljárásának gyakorlata
Vas megyében
Bevezetés

A módszer alkalmazásának célja

A foglalkoztatást elősegítő (munkaerő-piaci)
képzéseket megelőző felvételi eljárást a maga
teljességében nem szabályozza jogszabály. A
foglalkoztatási törvény (1991. évi IV. tv.) és a
foglalkoztatást elősegítő támogatásokról szóló
6/1996. (VII.16.) MüM rendelet előírásai egyes
elemeiben érintik a felvételi rendszert. Az e két
jogszabályra épülő belső eljárásrend, módszertani útmutató a felnőttképzést lebonyolító képző
intézmény feladataként jelöli meg a képzésre jelentkezők kiválasztását, s lehetőségként említi,
hogy a munkaügyi központ1 vagy a kirendeltség
munkatársa is részt vegyen a szakmai alkalmassági vizsgálaton.
A foglalkoztatást elősegítő képzések támogatásának több mint húsz éves gyakorlata
azt mutatja számunkra, hogy a támogatónak
– esetünkben a munkaügyi központnak – is
célszerű tevékenyen részt venni a felvételi eljárásban. Ennek indoka, hogy a felnőttképzési
intézmény és a munkaügyi központ kiválasztási szempontjai többnyire eltérőek (vagy azok
lehetnek). Az alább leírt módszert azért dolgoztuk ki, hogy a képző intézmény és a képzési
támogatást nyújtó munkaügyi központ egységes szemléletet képviselhessen a felvételi eljárás során.
Az alábbiakban leírt folyamat általános
módszerként értelmezhető, de módosulhat az
egyes programokban meghatározott elvek, elvárások, finanszírozási források szerint.

A módszer alkalmazásának lehetséges célja, hogy:
• támogassa a foglalkoztatást elősegítő képzésekre
jelentkezők objektív, előítéletektől mentes kiválasztását, továbbá azt, hogy a képzésekre kellően
motivált, a képzés eredményessége szempontjából megfelelő tudásszinttel rendelkező jelentkezők kerüljenek be;
•
rendszerezze a felvételi eljárás egyes elemeit,
tisztázza a felvételi eljárás folyamatában résztvevők (a munkaügyi központ szakmai osztálya,
a munkaügyi kirendeltség és a képzést folytató
felnőttképzési intézmény) feladatait;
• ösztönözze a rendelkezésre álló pénzügyi források hatékony és célszerű felhasználását.

A felvételi eljárásban
érvényesülő szempontok
Általánosságban is elmondható, hogy a legkülönbözőbb szintű képzésekre felvételizők – választott
szakra, szakmára való – alkalmasságának megítélésében jelentős súlyt képviselnek a szubjektív elemek. A felvételi eljárás egyes szakaszaiban elkerülhetetlen a szubjektivitás, ugyanakkor az objektív
(mérhető) elemeknek kell többségbe kerülniük annak érdekében, hogy a felvételiző teljesítményéről,
beiskolázhatóságáról tényekkel alátámasztott döntés szülessen. A foglalkoztatást elősegítő képzéseknél a helyzet különleges, hiszen nem csak arról
kell meggyőződni, hogy a jelentkező alkalmas-e
egy bizonyos képzés elvégzésére, hanem figyelembe kell venni a munkaerő-piaci szempontokat, va-

1	Írásomban a „munkaügyi központ” elnevezés alatt a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központját, „munkaügyi
kirendeltség” elnevezés alatt a Vas Megyei Kormányhivatal járási hivatalainak keretében működő munkaügyi kirendeltségeket értem.
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lamint az egyén sajátos helyzetét is. Vizsgálni kell,
hogy a körülményei (család, környezet, utazás stb.)
lehetővé teszik-e a képzésen való részvételt, kellően motivált-e a tanulásban, továbbá az adott szakképesítés és kompetencia megszerzése elősegíti-e
a munkaerőpiacra való visszatérést, a munkahely
megszerzését.
Az európai jogrendszerek alapvető elve a diszkrimináció tilalma, illetve az egyenlő bánásmód követelménye. A felvételi eljárás során tilos minden
olyan magatartás, amely hátrányos megkülönböztetést eredményez nembeli, faji, etnikai és vallási
hovatartozás, továbbá szexuális érdeklődés alapján
az egyes személyekkel vagy személyek egyes csoportjaival szemben.
Végül még egy, nem elhanyagolható speciális
szempont. A szóban forgó képzésekre a munkaügyi központ kirendeltségei olyan álláskeresőket
irányítanak, akik többnyire a képzésen való részvételtől, illetve egy szakképesítés, kompetencia
megszerzésétől várják a munkába állás lehetőségét. Aki nem nyer felvételt, az továbbra is az álláskeresők nyilvántartásában fog szerepelni, ezért
a munkaügyi kirendeltség feladata, hogy más lehetőséget (képzést, munkát) keressen az ilyen személy munkaerő-piaci helyzetének javítására.

A felvételi eljárás elemei
Munkaerő-piaci szűrő
A „foglalkoztatási törvény” (1991. IV. tv.) alapján – amennyiben az álláskereső foglalkoztatása
képzés nélkül nem biztosítható – mérlegelni kell
a képzés lehetőségét. A képzésben való részvételt
egyaránt kezdeményezheti az ügyfél és a kirendeltség. A képzési támogatásban részesíthető ügyfél támogathatóságának első szűrését a munkaügyi
kirendeltség végzi. Ennek keretében feladatai a
következők:
•a munkaerő-piaci szempontok számbavétele:
Az álláskereső részére, munkaerő-piaci pozíciójának javítása érdekében olyan képzést kell felajánlani (illetve érdeklődését olyan képzés irányba
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kell terelni), amely leginkább megfelel az ügyfél
adottságainak, készségeinek, képességének és érdeklődési körének, összhangban a munkaerő-piaci
lehetőségekkel.
A munkaügyi kirendeltség feladata annak feltárása, hogy a képzésre jelentkező beiskolázása
munkaerő-piaci szempontból indokolt-e, vagyis a
kérdéses képzés milyen mértékben növeli az ügyfél elhelyezkedési esélyeit. A képzésben résztvevő
támogathatósága szempontjából a kirendeltség –
többek között – figyelembe veszi:
• a munkaügyi központ által megfogalmazott prioritásokat,
• a hiányszakmákat,
• a támogatással érintett személy meglévő képzettségét,
• a képzéssel kapcsolatban felmerülő költségeket
és a rendelkezésre álló kereteket,
• a támogatással érintett személy munkatapasztalatát,
• a támogatással érintett személy álláskeresőként
eltöltött idejét,
• valamint az adott képzés indokoltságát az egyén
munkaerő-piaci helyzetének javítása szempontjából.
A munkaügyi kirendeltség – az ügyféllel közösen – megfogalmazza a képzés célját. Ez azért
fontos, mert a képzés eredményességét a megfogalmazott képzési cél alapján kell értékelni.
A képzés célja lehet a képesítés megszerzése
utáni közvetlen elhelyezkedés, illetve a munkavállalás közvetett módon történő segítése. A közvetlen elhelyezkedés elsősorban a szakmai (ki-, át-,
illetve tovább-) képzést követően várható el, de
egyéb képzések után is lehetséges. Az elhelyezkedést általában közvetve segítik a kulcskompetenciák (például az idegen nyelv ismerete, az informatikai tudás) fejlesztését elősegítő képzések, továbbá
a személyiségfejlesztő tréningek.
Időzzünk még egy keveset e gondolatkörnél!
A munkaügyi szervezet alapvető feladata, hogy a
regisztrációba bekerülő, munkanélkülivé vált személyt minél rövidebb úton visszasegítse a munkaerőpiacra. Ebben azonban csak korlátozottak
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a lehetőségei. Az intézmény szakemberei, tanácsadói segítségével aktív munkaerő-piaci eszközök,
illetve ellátások állnak rendelkezésre. Az egyének
élethelyzetük, képzettségük, munkagyakorlatuk
szempontjából nagyon különböznek, ezért a számukra felajánlható támogatások, szolgáltatások
mennyisége, időtartama is különböző. Emiatt a
munkanélküliként eltöltött idő is nagyon különbözhet.
• a belépési feltételek előzetes ellenőrzése
A munkaügyi kirendeltségek rendelkezésére áll
a mindenkori aktuális képzési jegyzék, amelyből a munkatársak tájékozódhatnak a tervezett
induló képzésekre történő belépés feltételeiről.
(Ilyenek például az életkor, az iskolai végzettség,
a szakképzettség, a szakmai gyakorlat, a PÁV
alkalmassági megléte, vagy a feddhetetlenségi
igazolás.) Az „ellenőrzés” csak előszűrésnek tekinthető, célja, hogy ne irányítsanak felvételire
ügyfelet az alapvető feltételek meglétének hiányában.
• megfelelés a támogatással kapcsolatos
jogszabályi, eljárásrendi feltételeknek
A vonatkozó jogszabályokban, az érvényben lévő
képzési eljárásrendben megfogalmazottakon kívül
figyelembe kell venni, hogy
•
a képzési támogatás iránti kérelmet benyújtó
ügyfél besorolható-e valamelyik támogatható
célcsoportba,
• az adott képzés szerepel-e a munkaügyi központ
éves képzési jegyzékén,
•
a jelentkező részt vett-e korábban támogatott
képzésben, s ott eleget tett-e vizsgakötelezettségének;
• van-e érvényben vele szemben támogatás-vis�szakövetelés?
Ha van olyan tény, ami jogi, vagy egyéb szempontból kizárja a támogatás megítélhetőségét
– függetlenül attól, hogy a jelentkező alkalmas
lenne-e az adott képzésben való részvételre – a
képzési támogatás iránti kérelmet a munkaügyi
kirendeltség elutasítja.

• tanulási képesség-vizsgálatok

A kirendeltség döntés-előkészítő munkáját segítik a munkaügyi központ humán munkatársai
(pszichológus és asszisztense) által elvégzett tanulási képesség-vizsgálatok (OTIS, RAVEN).
A vizsgálatok célcsoportja az alapfokú iskolai
végzettséggel rendelkező, vagy 8 általánosnál
kevesebb osztályt végzett képzésre jelentkezők.
Speciális esetekben (például a szociális, egészségügyi szakirányú képzésnél) lehetőség van
pszichológiai vizsgálatra is. A vizsgálatok célja annak felmérése az államilag finanszírozott
képzésekre jelentkezőknél, hogy a tanfolyam
tanulmányi és vizsgakövetelményeinek – képességeik alapján várhatóan – eleget tudnak-e
tenni.
• a munkaerő-piaci szűrő eredménye
Ha a képzésre jelentkező ügyfél nem felel meg
fent leírt feltételeknek, vagyis
• nem rendelkezik a belépési feltételek valamelyikével/
•
képzés támogatás nyújtása jogszabály tiltása
miatt nem lehetséges/
• képzése munkaerő-piaci szempontból nem indokolt/
• a pszichológiai vizsgálatok alapján egyértelműen nem javasolt a kiválasztott képzés elvégzésére,
akkor a kirendeltség a képzés támogatása iránti
kérelmet elutasítja.
Összefoglalva: Az úgynevezett „munkaerő-piaci szűrő” keretében a kirendeltség megvizsgálja,
hogy munkaerő-piaci szempontok, az érvényben
lévő jogszabályok, eljárásrend stb. alapján van-e
kizáró oka az adott képzésre jelentkező ügyfél
munkaügyi központ általi támogatásának.
Amennyiben a kirendeltség az álláskeresőt
továbbküldi szakmai felvételire a felnőttképzési
intézményhez, az azt jelenti, hogy a munkaügyi
központ egyetért az ügyfél beiskolázásával. A
támogathatóságról szóló döntés azonban csak a
szakmai alkalmassági és a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatot követően születik meg.
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Szakmai alkalmassági vizsgálat
Az alkalmassági vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a képzésre jelentkező rendelkezik-e a
felkészülési (képzési) szakasz eredményes elvégzéshez szükséges optimálisan kifejleszthető képességekkel.
A szakmai alkalmassági vizsgálat (felvételi) megszervezése, lebonyolítása, a személyi és
tárgyi feltételek biztosítása a képzést lefolytató
felnőttképzési intézmény feladata. Időpontját a
képző a munkaügyi központ szakmai osztályával egyeztetve jelöli ki. A szakmai alkalmassági
vizsgálat a képzés kezdési időpontja előtt 7-14
nappal történik, melyen a képző intézmény
munkatársain kívül részt vesznek a munkaügyi
központ szakmai osztályának munkatársai is.
A képzés eredményessége végett kívánatos,
hogy a szakmai alkalmassági vizsgálaton résztvevők száma minimálisan 25%-kal haladja meg
a felvehetők számát.
A bemeneti feltételek ellenőrzése
A felnőttképzési intézmény az eredeti dokumentumok vizsgálata, ellenőrzése alapján állapítja meg
a bemeneti feltételek meglétét (például szükséges
életkor, iskolai végzettség, szakképzettség, szakmai gyakorlat, megszerzett kompetenciák igazolása, nyelvismeret, informatikai ismeret).
Az előzetes tudásszint felmérés
A felnőttképzési törvény (2013. évi LXXVII. tv.)
alapján a szakképzésbe beiratkozó hallgatók számára biztosítani kell az előzetesen megszerzett
tudásuk (a már megszerzett kompetenciáknak)
felmérését (kompetenciamérést), illetve beszámítását, amennyiben ezt kérik. Az érvényben lévő
Országos Képzési Jegyzék (15/2012. (VII. 6.)
Korm. rend.), illetve az egyes képesítések szakmai
és vizsgakövetelményei tartalmazzák a szakmák
szerinti bemeneti kompetenciákat, a képzésbe való
bekapcsolódás feltételeit. Kompetenciaméréssel
kiváltható a bemeneti feltételként megállapított iskolai végzettség, szakképzettség, illetve lehetséges
a modulok elvégzése alól történő felmentés.
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Idegen nyelvi képzés esetén minden alkalommal szükséges a tudásszint felmérése. Ennek alapján válik lehetővé, hogy a tanulócsoportokat megközelítően azonos tudású egyének
alkossák, ami általában javítja az oktatás eredményességét.
Írásbeli felmérő
A felvételi eljáráson résztvevők szakirányhoz
kötődő általános tájékozottságáról ad képet az
írásbeli felmérő. Az általános tájékozottságon túl a
kérdések egy része kapcsolódhat a képzés választásának motivációjához is, illetve, hogy a jelentkező
milyen információkkal, tapasztalattal, ismeretekkel rendelkezik a választott képzésről, szakmáról.
A felmérő módszere: egy feladatlap kitöltése.
A feladatlap tartalmazhat zárt vagy nyitott
kérdéseket, és a kidolgozása, értékelése a felnőttképzési intézmény feladata. Az egyes kérdések mellett szerepel az elérhető pontszám is.
A feladatlap értékelése, illetve ahhoz, hogy az
ott elért pontszámok alapján – a felvételizők teljes
csoportjára vonatkozóan – alakul ki a minimum
pontszám. Az ennél magasabb pontszámot elért
felvételizőkről feltételezhető, hogy alapismereteik,
tájékozottságuk elegendő ahhoz, hogy megfeleljenek a minimális képzési követelményeknek. A
feladatlap kitöltésével elért pontszámok alapján
azonban a végső döntés szempontjából nem állítható fel rangsor, mert ezzel sérülne az esélyegyenlőség. Hogy milyen módon, nézzünk egy példát!
Adott képzésre belépési követelmény az alapfokú
iskolai végzettség megszerzése. A jelentkezők előképzettsége az általános iskolától a főiskolai végzettségig terjed. Szinte biztos, hogy a magasabb
iskolai végzettséggel rendelkezők magasabb pontszámot érnek el az írásbeli feladat megoldásakor,
így az alacsonyabb iskolai végzettségűk hátrányba
kerülnének, akkor is, ha egyébként alkalmasak az
adott szakképesítés megszerzésére és a szakma gyakorlására. Tehát, a minimum pontszámot elérők
csoportját egyenrangúnak kell tekinteni a képzésbe kerülés esélyeinek szempontjából. Az, hogy kik
kerülnek be a képzésre, arra az interjú ad választ.
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Interjú értékelő adatlap
Foglalkoztatást elősegítő szakmai képzésre való felvételhez
A képzés megnevezése: ..............................................................................................................................................
Jelentkező neve: .................................................. Szül. idő: . ................................ Kirendeltség: ................................
Sorsz. Értékelési szempontok
1.

2.

Elért pontszám

Mejelenés, rátermettség (a választott szakma szempontjából)

max. 4 pont

Nagyon jó

(4 pont)

Közepes

(2 pont)

Átlag alatti

(0 pont)

Munkaerő-piaci helyzete
a) szakképesítés

max. 4 pont

Nincs szakképesítése

(4 pont)

Piacképes szakképesítése nincs

(3 pont)

Piacképes szakképesítése van

(0 pont)

b) egyéb (Több válasz!)

3.

4.

5.

6.

max. 5 pont

Munkaerő-piaci esélyei jelentősen nőnek az új szakképesítéssel

(2 pont)

(Halmozottan) hátrányos helyzetű

(2 pont)

Utóbbi 5 évben nem vett részt az MK által támogatott képzésen

(1 pont)

A képzést megalapozó szakmai előképzettség
(képesítés, kompetencia)

max. 3 pont

Gyakorlattal rendelkezik

(3 pont)

Rokon szakmában (nem piacképes) szakképesítése van

(2 pont)

Tájékozott a szakterületen

(1 pont)

Nincsenek előismeretei

(0 pont)

A képzést befolyásoló tényezők
(bejárás, családi háttér, sport, egyéb) Külső tényezők
akadályozzák a képzésen való folyamatos részvételt?

max. 4 pont

Egyáltalán nem

(4 pont)

Kis mértékben

(2 pont)

Teljesen – (kizáró ok!)

(0 pont)

Szakmaspecifikus szempontok (pl. nyelvtudás, kommunikációs
képesség, számítógépes ismeret, egyéb: .......................................)
Jó

(5 pont)

Közepes

(3 pont)

Gyenge

(1 pont)

Motiváció a képzés elvégzésére
Nagyon akarja

(5 pont)

Átlagos az érdeklődése

(3 pont)

Közömbös

(1 pont)
Elért pontszám
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Interjú értékelő adatlap
Foglalkoztatást elősegítő képzésre való felvételhez – Nyelvi képzések
A képzés megnevezése: ..............................................................................................................................................
Jelentkező neve: .................................................. Szül. idő: . ................................ Kirendeltség: ................................
Sorsz. Értékelési szempontok
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Elért pontszám

Mejelenés, rátermettség (a választott szakma szempontjából)
Nagyon jó
Jó
Közepes
Gyenge
Nagyon gyenge
Munkaerő-piaci helyzete
Piacképes szakképesítéséhez a nyelvtudás nagyon szükséges
Piacképes szakképesítéséhez a nyelvtudás kevésbé szükséges
Kevésbé piacképes szakképesítéséhez a nyelvtudás nagyon szükséges
Kevésbé piacképes szakképesítéséhez a nyelvtudás kevésbé szükséges
Nem piacképes szakképesítéséhez a nyelvtudás nagyon szükséges
Nem piacképes szakképesítéséhez a nyelvtudás kevésbé szükséges
A nyelvtudás
Önmagában lényegesen növeli elhelyezkedési esélyeit
Önmagában lényegesen nem növeli elhelyezkedési esélyeit
Önmagában egyáltalán nem növeli elhelyezkedési esélyeit
Egyéb
Elmúlt öt évben nem vett részt támogatott munkaerő-piaci képzésben
Elmúlt öt évben részt vett egy támogatott munkaerő-piaci képzésen
(Halmozottan) hátrányos helyzetű
A képzést befolyásoló tényezők (bejárás, családi háttér, sport, egyéb)
Külső tényezők akadályozzák a képzésen való folyamatos részvételt?
Egyáltalán nem

max. 4 pont
(4 pont)
(3 pont)
(2 pont)
(1 pont)
(0 pont)
max. 5 pont
(5 pont)
(4 pont)
(3 pont)
(2 pont)
(0 pont)
(0 pont)
max. 4 pont
(4 pont)
(2 pont)
(0 pont)
max. 2+1 p.
(2 pont)
(2 pont)
(1 pont)
max. 3 pont
(3 pont)

Többnyire nem

(2 pont)

Kis mértékben

(1 pont)

Teljesen – (kizáró ok!)

(0 pont)

Képzettségi szintjének megfelelő egyéb kompetenciák, melyek
segítik az elhelyezkedést ( kommunikáció, informatika, egyéb).
Jó
Közepes
Gyenge
Motiváció a képzés elvégzésére
Nagyon akarja
Akarja
Átlagos az érdeklődése
Gyenge
Közömbös
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(3 pont)
(2 pont)
(1 pont)
max. 4 pont
(4 pont)
(3 pont)
(2 pont)
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Interjú
A felvételi „bizottság” – a részben irányított – kérdések alapján tájékozódik a jelölt addigi pályafutásáról, képzettségéről, jövőbeni terveiről, továbbá,
hogy kellően motivált-e a képzésen való részvételre, illetve jelenlegi körülményei (például bejárási
lehetőség, egészségi állapot, szociális körülmények) lehetővé teszik-e a tanfolyamon való folyamatos részvételt. A jelentkező számára lehetőség
nyílik a képzéssel kapcsolatos elképzeléseinek kifejtésére, speciális kérdései tisztázására, továbbá a
képzést követő munkavállalási szándékának, lehetőségeinek bemutatására. Az interjún a képző és a
munkaügyi központ képviselői vesznek részt. Az
előre kidolgozott szempontok szerint az interjú
elemeit pontszámmal értékeljük. (Részletes információk a mellékelt interjú adatlapokon!)
Az interjú kérdéskörei:
• megjelenés és rátermettség (a választott képzés,
szakma szempontjából),
• munkaerő-piaci helyzet,
• előképzettsége, ismeretek a szakirányban,
• a képzésen való részvételt befolyásoló külső tényezők,
•
akadályozza-e a jelentkezőt valamilyen külső
vagy egyéni tényező a képzésben való folyamatos részvételben (utazás, család, egyéb rendszeres
elfoglaltság stb.),
• rendelkezik-e speciális kompetenciákkal az adott
szakmához,
• van-e motivációja a képzés elvégzésére?
Az interjú során olyan körülményekre is fény
derülhet, melyben a képző vagy a munkaügyi központ segítséget nyújthat, további tanácsot adhat.
Fontosnak tartjuk azt is, hogy a képzésre jelentkezőket megtiszteljük azzal, hogy szóban is elmondhassák azokat az érveiket, melyek segíthetik
a képzésre való bejutásukat.
A felvételi eredmények értékelése
A felvételi „bizottság” az írásbeli felmérő figyelembevétele és az interjú pontszámai alapján a
résztvevők között sorrendet állapít meg. A felve-

hető létszámon túl „tartalékok” kijelölésére is sor
kerül, tekintettel a lehetséges visszalépésre, orvosi
alkalmatlanságra. A munkaügyi központtal megkötött együttműködési megállapodás előírása szerint a felnőttképzési intézmény jelentést készít, és
tájékoztatja az érintett munkaügyi kirendeltségeket, valamint a képzési csoportot a felvételin megfeleltekről és a meg nem feleltekről.
Érdemi döntés a képzési támogatás megítéléséről
A kirendeltség a munkaerő-piaci szempontok, az
egyéb mérlegelési szempontok, valamint a szakmai felvételi eredménye alapján, a rendelkezésre
álló pénzügyi- és létszámkeretek figyelembevételével dönt a képzési támogatásban részesülő személyekről.
Ha az adott képzés megkezdéséhez szükséges a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat, akkor
a képzésre jelölteket a kirendeltség – a képző intézménnyel együttműködve – vizsgálatra küldi. A
vizsgálatot olyan foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely végezheti, amely a munkaügyi központtal megállapodást kötött. Ezt követően (a felvételt
nyert jelentkezők esetében) kerülhet sor a hatósági
szerződések megkötésére.
Alkalmazás
A Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által alkalmazott módszer a foglalkoztatást
elősegítő képzésre jelentkezők felvételi eljárásának
két évtizedes gyakorlata alapján alakult ki. Ezzel
értük el, hogy a felvételi kimenetelével, módszerével kapcsolatos reklamáció csak elvétve fordul elő.
Konkrét indokokkal és pontszámokkal tudjuk alátámasztani, hogy ki miért kerülhetett be, illetve
miért nem került be az adott képzésre.
A módszert rugalmasan alkalmazható, mert a
felvételi eljárás egyes elemei – a képzés jellegétől
függően – elhagyhatók. Ezt szemlélteti a mellékletet képező folyamatleírás ábrája. Írásom nem tudományos igényű, csak röviden, közérthetően igyekeztem leírni a folyamatot azzal a szándékkal, hogy
talán mások is meríthetnek belőle olyan ötleteket,
amelyek segíthetik a mindennapi munkájukat.
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A foglalkoztatást elősegítő képzések felvételi eljárásának folyamata
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MATEHETSZ – felnőttképzés
a hatékony tehetségsegítésért
Sokszínű tehetségek,
szerteágazó intézményrendszer
A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) közhasznú civil szervezetként a tehetséggondozással foglalkozó szakmai
szervezetek, az érintett fiatalok és szüleik közötti
kommunikációt, együttműködést kezdeményezi
a projektjei révén. Emellett a MATEHETSZ a
Nemzeti Tehetségsegítő Tanács jogi képviseletét
is ellátja. A szervezet tevékenységét európai uniós forrásokból és a magyar költségvetésben elkülönített Nemzeti Tehetség Alap pályázati rendszerének segítségével finanszírozza. A Nemzeti
Tehetség Tanács civil kezdeményezésre alakult
meg, és a tehetségsegítésben koordináló, szervező,
szakmai irányt mutató feladatokat lát el. A Magyar Géniusz Program megvalósításakor – 2009
júniusától 2011 végéig – a tehetségsegítők hálózatszervezése és szakmai megerősítése állt a program
fókuszában. Ennek során több mint 14 ezer pedagógust és mentort vont be a projekt, és 24 ezer új
tehetséget fedezett fel a tudományos technológiai
fejlődéssel kapcsolatos tehetségtartalmak mellett
számos egyéb tehetségterületen is. A Tehetséghidak Program a MATEHETSZ jelenleg is futó
kiemelt projektje, mely az Új Széchenyi Terv keretében működik 14 alprojekt megvalósításával 2012
júliusától 2014 nyaráig. Ebben a Géniusz Program
tapasztalataira és a közel ezer intézményt hálózatba kapcsoló tehetségpontokra és tehetségsegítő
tanácsokra támaszkodik.

A Tehetséghidak Program missziója
A Tehetséghidak Program legfontosabb céljai között szerepel a kiemelkedően tehetséges fiatalok
támogatása, a hátrányos helyzetű vagy sajátos nevelési igényű tehetségek segítése. Tematikus nyári
táborok és gazdagító programpárok megrendezé-

sével a fiatal tehetségek gondozása és a kortárscsoportok szerveződésének ösztönzése a feladat.
A Tehetségpontoknál tanuló fiatalok, pedagógusaik és szüleik közötti kapcsolat és együttműködés létrehozása, illetve a tehetség munkaerő-piaci
hasznosulása érdekében a MATEHETSZ kiemelt projektje a Tehetség Piactér működtetése. A
tehetségsegítés jó gyakorlatainak megosztása, valamint az itthon és külföldön tanuló fiatalok mentori képzése és bevonása is a célok között szerepel.
A mentorok, pedagógusok és tehetséggondozó
szakemberek képzését továbbra is biztosítja a projekt. A szervezet kommunikációja szerepet vállal a
tehetségbarát, nyitott hazai és külföldi társadalmi
környezet kialakításában.

Felnőttképzési intézmény,
tehetségkönyvtár, e-tananyag
A Tehetséghidak Program egyik alprojektje a képzések megvalósításáért felel. A program a tehetségfejlesztő közösségek szakmai erősítése céljából

21

projektvilág

tapasztalatátadó, ismeretbővítő képzéseket szervez a MATEHETSZ akkreditált felnőttképzési
intézményében. A Magyar Géniusz Programban
sikerrel megvalósított képzések mintájára tehetségterületenkénti módszertani, szaktárgyi tehetséggondozást célzó, valamint a tanórán kívüli
tehetséggondozás módszertanát átadó képzések
valósulnak meg. A Tehetséghidak Program során tizenkilenc féle újonnan kifejlesztett képzési
programmal és háromféle e-learning tananyaggal
egészül ki a képzési paletta. A képzéseket országszerte elismert oktatók valósítják meg kiscsoportos, interaktív, gyakorlatorientált formában. A
MATEHETSZ tehetséggondozással kapcsolatos
továbbképzéseit a Géniusz Programban eddig több
mint 14 ezren vették igénybe, s a program eredményességét mutatja, hogy a magyar pedagógustársadalom tíz százaléka már többet tud a tehetséges gyerekekről, a tehetségek azonosításáról és
fejlesztésük komplex módszereiről. Ez is az elmúlt
hátrom év során megtartott képzések sikerességét
mutatja. A Tehetséghidak Program keretében további 5500 fő részére szerveznek csoportos és nyílt
képzéseket. Tíz kötettel bővül a MATEHETSZ
szakkönyvsorozata is, amely a képzések elméleti
alapvetéseit dolgozza fel.

Változatos képzési paletta
A képzési paletta nagyon változatos, az óvópedagógusoktól a pályaorientációs szakemberekig
mindenki megtalálhatja a számára hasznosítható
tudást ígérő foglalkozást. Még a FAT által korábban akkreditált képzések közül 106 féle várja a
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szakembereket, a pedagógusok számára pedig 35,
a PAT – azaz a Pedagógus Akkreditációs Testület
– által akkreditált program közül választhatnak.
A legnépszerűbb képzések közé tartozik a tanulás tanításának módszertanát ismertető program,
a táblajátékok segítségével megvalósuló gondolkodásfejlesztő képzés, vagy éppen az óvodai tehetséggondozást vizsgáló program. Az egy-egy
speciális tehetségterület gondozását megalapozó
képzés mellett nagy sikernek örvendenek a széles
körben alkalmazható tudást átadó képzések, amelyek a kreativitás és a tehetséggondozás összefüggéseit, a tehetséggondozás pszichológiai alapjait
vagy a drámapedagógia módszereit ismertetik. A
2014-es évben is folytatódnak a képzések, melyek
során tavasszal az iskolapszichológus szerepéről, a
tehetséggondozó színpadi műhelyről, a pályaorientációról, valamint a matematikai tehetséggondozásról is hallhatnak előadást az érdeklődők.

Tehetségkönyvek
A MATEHETSZ tehetségsegítő szakemberek
számára hozta létre és gyarapítja folyamatosan
Tehetségkönyvtárat. A könyvek nem csupán
nyomtatott formában, de a www.tehetseg.hu oldalról elektronikus formában is hozzáférhetőek.
A legnépszerűbb kötetek közül több is a tehetséggondozás trendjeit, jó gyakorlatait mutatja be.
A Kárpát-medencei tehetséggondozás jó gyakorlatai
című mű szerzője, Demeter József, bemutatja
Erdély, a Vajdaság, a Felvidék és Kárpátalja tehetséggondozásának aspektusait, míg Polonkai
Mária munkája, a Tíz jó gyakorlat a hazai tehet-
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séggondozásban című kötet mások mellett a budapesti Messzehangzó Tehetségek Alapítvány, a
Szolnokon működő Curie Alapítvány vagy éppen
a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola tehetségsegítő gyakorlatát hozza példának. A hazai és
Kárpát-medencei madártávlat mellett A tehetséggondozás nemzetközi horizontja címmel Gordon
Győri János szerkesztette egybe több jeles szerző
tanulmányát egy-egy külföldi jó gyakorlat kapcsán. Gyarmathy Éva egy egész kötetet szentelt
annak, hogy bemutassa az alacsony szociokulturális hátterű tehetségek sajátosságait, és felvázolja
hátrányaik csökkentésének lehetőségeit előnyös
tulajdonságaikon keresztül. Több kötet foglalkozik egy-egy szűkebb terület kimagasló tehetségeinek felismerésével és gondozásával. Ilyen
segítséget nyújtanak a Képzőművész tehetségek
gondozása, A zenei tehetség felismerése és fejlesztése,
Az irodalmi alkotótevékenység fejlesztése és a Tehetség fejlesztés a biológiatudományban című kötetek.

Több mint 100 képzési program,
közel 20 000 résztvevő
Pesti-Sári Csillával, a MATEHETSZ képzési
alprojektjének vezetőjével beszélgettünk a Géniusz Program tanulságairól, a 2013-as év eredményeiről és a 2014-es tervekről.
– A Tehetséghidak Program előzménye volt a Magyar Géniusz Program. A képzésekre vonatkozóan
milyen tapasztalatokat szereztetek korábban és hogyan alakítottátok ezek mentén a tevékenységeteket?
– A Magyar Géniusz Program legelején, 2009ben tartotta a MATEHETSZ az első akkreditált
képzését, s ezután szerezte meg a szervezet az
akkreditált felnőttképző intézményi jogot. 2010
márciusában egy tizenhat képzést felölelő nagy
rendezvénnyel indítottuk el képzési tevékenységünket, amelyet három képzési ütem követett nyílt
és csoportos képzésekkel. A márciusi rendezvény,
valamint az első képzési ütem sok tapasztalatot
adott és nagy segítséget jelentett a következő ütem
megszervezésekor, valamint a képzések dokumentálását támogató adatbázis fejlesztésében. A
képzések szervezését és az ütemek megvalósítását

sikerült nagyon jól koordinálnunk és racionalizálnunk, melynek köszönhetően a Géniusz Programban 14 000 fő részvételét támogattuk saját tehetséggondozó képzéseinken, melyek száma a projekt
végére meghaladta a százat is. A képzéseinket a
résztvevők szerették és szakmailag is gazdagodtak általuk, s ezt alaposan bemutatja a projekt
végén készült hatásvizsgálati tanulmány. Így nem
volt kérdés, hogy egy újabb támogatás esetén a
MATEHETSZ folytatja a képzési tevékenységet,
felnőttképző intézményként. A kidolgozott több
mint száz képzési program tartalmilag újat adott
a képzési világnak. Kifejezetten a tehetségsegítés,
tehetséggondozás témában a Szövetség igyekezett
minden területet kidolgozni az általános szakmai
ismeretektől egészen a speciális ismeretek kibontásáig. Kidolgozott képzéseinket tíz felsőoktatási
intézmény is átvette, ami mutatja, hogy e hiánypótló képzésekkel a MATEHETSZ a tanárképzésben élen jár.
– Pontosan mivel foglalkozol a képzési alprojekt vezetőjeként, milyen feladataid vannak?
– A Tehetséghidak Programban a képzés
alprojekt 5500 fő képzésen és 600 fő műhelymunkában való részvételét tűzte ki célul. A képzések
szervezése szintén képzési ütemekben történik. A
képzések szervezése mellett újabb képzések akkreditálását is megvalósítottuk, melynek eredményeképpen a Szövetség jelenleg 141 akkreditált
képzéssel rendelkezik. Az alprojekt felelőssége
továbbá – a Géniusz könyvsorozat folytatásaként –
újabb kötetek megjelentetése, s reméljük, hogy ez a
Program végére a jelenlegi 28 kötet mellett további 10 kötet kiadását jelenti. Feladatként vállaltuk
még a projektben e-learning tananyag fejlesztését
is, egy kiadásra kerülő műre építve, melyet a teljes
Tehetségsegítő Hálózat számára biztosítanánk.
– Kiket és hány főt sikerült bevonnotok eddig a
képzésekbe, hány embernek nyílik még lehetősége részt
venni a 2014-es évben?
– A Tehetséghidak Program első két ütemében több mint 4300 főt sikerült eddig bevonnunk.
Mind a nyílt, mind a meghirdetett csoportos
képzéseinkre nagy igény van, így bízunk benne,
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hogy a Tehetséghidak Programban vállalt célszám megvalósul. A nyílt képzéseinkre egyénileg
lehet jelentkezni egy online jelentkezési lapon, a
csoportos képzéseinkre pedig a képzési ütemeink
felhívásainak megfelelően tudnak jelentkezni az
érdeklődők.
– Milyen visszajelzéseket kaptok a résztvevőktől?
– A visszajelzéseink nagyon pozitívak. A képzésen az akkreditációs szabályozásnak megfelelően elégedettségmérő lapokkal statisztikailag,
a nyitott kérdéseinkkel kevésbé formálisan megkérdezünk minden részvevőt a képzéssel kapcsolatos véleményéről. A statisztikailag összesített
eredmény (egytől ötig mérve, ahol az öt a nagyon
jó) az első ütemben 4,76, a második ütemben 4,77
összesített átlageredményt értünk el a huszonhárom kérdés értékelésekor. Ez számunkra nagyon
jó visszajelzés, amely motivál is minket, hogy a
jövőben is biztosítani tudjuk képzéseink során a
magas színvonalat.
– Mit jelentenek a bűvös rövidítések (FAT-PAT
képzések)?
– Jelenleg a Szövetség, mint felnőttképző intézmény, 106, a Felnőttképzési Akkreditáló Testület
által még a 2001. évi CI. tv. alapján akkreditált
képzési program szakmai kínálatával (FAT) és
35 Pedagógus Akkreditációs Testület által akkreditált képzési programmal (PAT) rendelkezik.
A FAT programok 5, 10, 15, 20 és 25 tanórában
szervezettek, míg a PAT programok 30 tanóra
időtartamúak.
– Hogyan összegeznéd a 2013-as évet a képzések
szempontjából?
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– A Tehetséghidak Programnak köszönhetően
bővítettük a Szövetség széles képzési palettáját
további tehetséggondozó képzésekkel. Sikeresen megvalósítottuk az első és a második képzési
ütemet, több mint 200 képzési csoporttal. Azaz
megvalósítjuk a projektben vállalt feladatokat,
mindamellett, hogy a 2013-as évben a felnőttképzési törvényben és kapcsolódó szabályozásokban
foglalt változásokat nyomon követjük és felkészülünk a Szövetség jövőbeni képzési stratégiájára a
megváltozott körülményeknek megfelelően.
– Mik a terveitek a 2014-es évre?
– A Tehetséghidak Program 2014. június 30-ig
tart. A harmadik képzési ütemet április 30-ig valósítjuk meg. A célunk 1300 fő képzésbe való bevonása, s olyan
e-learning tananyag fejlesztése, mely új irányként
és a jelenlegi tendenciákhoz és igényekhez rugalmasan igazodva bővíti az eddig kialakított képzési
formáinkat. 2013-ban megalakult a szerkesztőbizottság, amely szakmai támogató testülete a
Szövetség kiadói tevékenységének. Tíz kötetjavaslatot hagyott jóvá, melyből kilenc 2014-ben
kerül megjelentetésre. Ezek a kötetek szintén a
tehetséggondozás témához kapcsolódnak, érintve a pszichológiai kompetenciákat, a kiemelkedő, avagy a kétszeresen kivételes tehetségeket, a
természettudományi tehetséggondozás jó gyakorlatát, a mentor-mentorált témát, a pedagógusok-szülők együttműködését, a táblajátékok gondolkodásfejlesztő lehetőségeit, hogy csak az eddig
kiadói szempontból megjelenés alatt álló műveket
említsem.
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Kérdések és válaszok
a szakképzés és a felnőttképzés területéről
A Joggyakorlat rovat hónapról hónapra valós jogi kérdésekre adott válaszokon keresztül kívánja tájékoztatni a szakképzés és a felnőttképzés területén dolgozó „jogalkalmazókat”, azaz a szakképzést
folytató intézmények vezetőit, munkatársait, fenntartóit és működtetőit, 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, melyeket a képzésben résztvevők és egyéb érdekeltek is beépíthetnek a mindennapokba, és könnyebben
eligazodhatnak a gyakran változó szabályozási környezetben.
A Joggyakorlat rovat a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatóságának ügyfélszolgálatára korábban, megszűnése előtt beérkezett kérdésekből és a rájuk adott válaszokból is „szemezget”.
Jelen lapszámunkban feltett kérdések témakörei:
• A gyakorlati képzésben való részvételtől történő eltiltás.
• Tanulószerződés kötése a szakiskola kilencedik évfolyamának összefüggő szakmai gyakorlatára.
• Szakképzési megállapodás és szakmaszerkezeti döntés a speciális szakiskolákban.
• A tíz fő alatti szakmai vizsgák szervezésének eljárásrendje.
• A régi és új típusú képzés közötti átmenet és a szintvizsga szabályozása.
• Képzési formák az iskolarendszeren kívüli szakképzésben.
• Logisztikai ügyintéző a régi és az új OKJ-ban.
• Ingyenes részvételi lehetőség szakképesítés-ráépülések esetén.

Eltiltás a gyakorlati képzésben
való részvételtől
A feltett kérdés:
Értelmezési problémát jelent számunkra, hogy a
Szakképzési Törvény 49. § (1) bek. d) pontja, miszerint megszűnik a tanulószerződés „a gyakorlati
képzést szervező szervezetnek a gyakorlati képzésben
való részvételtől eltiltó határozata jogerőre emelkedésének napján, azonnali végrehajtás elrendelése esetén a
határozat közlésének a napján.”
Értelmezhető-e a fent idézett időpont úgy, hogy
ha cégünk, mint gyakorlati képzést szervező szervezet, rendelkezne egy belső szabályzattal – ebben egy
meghatározott eljárási renddel a tanulóval szemben
alkalmazható szankciókról, amely összhangban állna az iskola házirendjével, szabályozva a gyakorlati
képzésben való részvételtől eltiltó határozata meghozataláig vezető utat –, akkor a szabályzat megszegése
esetén, a lefektetett elvek alapján a képző intézmény
megszüntetheti egyoldalúan a tanulószerződést?

Joggyakorlat válasza:
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) pontosan meghatározza
mind a gyakorlati képzést szervező szervezet fogalmát, mind azt, hogy kit kell (lehet) gyakorlati
képzésben részt vevő tanulónak tekinteni. Emellett külön rendelkezik a gyakorlati képzésben való
részvételtől történő eltiltás törvényi eseteiről csakúgy, mint a tanulónak a gyakorlati képzésből történő kizárásáról, amely lényegében a tanulószerződés megszűnésének egyes eseteit öleli fel.
A kérdésükben leírt értelmezésük valószínűleg
félreértésen alapul, ugyanis az Szt. 49. §-a (1) bekezdésének d) pontjában nem a tanuló gyakorlati képzéstől történő eltiltásáról van szó, hanem a
gyakorlati képzést szervező szervezet eltiltásáról,
amelyről a határozatot a gazdasági kamara hozza
meg a gyakorlati képzővel szemben.
Az Szt. idézett rendelkezése értelmében a „tanulószerződés megszűnik […] a gyakorlati képzést szervező szervezetnek a gyakorlati képzésben
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való részvételtől eltiltó határozata jogerőre emelkedésének napján, azonnali végrehajtás elrendelése esetén a határozat közlésének a napján.” Ebben az esetben tehát nem a gyakorlati képző tilt
el bárkit is (pl. a tanulót) a gyakorlati képzéstől,
hanem a gazdasági kamara tilthatja el a gyakorlati képzőt a gyakorlati képzés szervezésétől, mert
olyan magatartást tanúsított, olyan kötelezettséget mulasztott (a gyakorlati képző), amely megalapozza az eltiltást.
Az eltiltásnak egyébiránt az Szt-ben szigorú
feltételei és szabályai vannak. Az Szt. 1. §-ában
rögzített egyik alapelv értelmében például a
szakképzés teljes folyamatában érvényesítendő
az egyenlő bánásmód követelménye, és ezért az
egyenlő bánásmód követelményét megszegő gyakorlati képző akár el is tiltható a szakképzésben
való részvételtől.
Másik eset, ha a gyakorlati képző – az egyébként
ingyenesen biztosítandó képzés esetén – pénzt
vagy egyéb hozzájárulást kér a nála lévő tanulótól
a gyakorlati képzésért. Ekkor ugyanis a területileg
illetékes gazdasági kamara ellenőrzésének eredményeként legfeljebb öt évre eltiltja a gyakorlati
képzésben való részvételtől a tilalmat megszegő
gyakorlati képzést folytató szervezetet [Szt. 29. §
(3)-(4) bekezdés]. Ugyanez lehet a szankció akkor
is, ha a gyakorlati képző a gazdasági kamara által
megállapított bírság kiszabását követően ismételten elmulasztja foglalkozási napló vezetését [Szt.
41. § (5) bekezdés].
Az eltiltás nem automatikus és elsőként alkalmazott szankció, ugyanis a gazdasági kamara az
első alkalommal végzéssel kötelezi a gyakorlati képzést folytató szervezetet a jogszabálysértés
azonnali megszüntetésére és a hiányzó feltételek
tizenöt napon belül történő pótlására (például a
tárgyi vagy személyi feltételek hiánya, a szakképzési kerettanterv mellőzése vagy a tanulószerződés
szabálytalansága esetén).
Ezt követi a bírság kiszabása, majd, ha a gyakorlati képző a feltárt jogszabálysértést nem szünteti meg, a mulasztott kötelezettségét nem teljesíti,
ismételten jogszabálysértést követ el, vagy tovább-
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ra sem biztosítja a feltételeket, akkor a területileg
illetékes gazdasági kamara a gyakorlati képzést
szervező vagy folytató szervezetet törli a nyilvántartásból és három évre eltiltja a gyakorlati képzés
folytatásától.
Ezzel szemben a tanuló esetében nem a gyakorlati képzéstől való eltiltásról beszélhetünk, hanem olyan esetekről, amikor a tanuló nem folytathatja a szakképzést az adott gyakorlati képzőnél,
vagy a tanulószerződését meg kell (lehet) megszüntetni. [A tanulószerződés megszűnik például a szakképző iskolából való kizárással, vagy a
tanulói jogviszonynak a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban:
Nkt.) szabályozott esetekben történő megszűnésének napján, amennyiben a tanuló az iskolai tanulmányait harminc napon belül más szakképző
iskolában nem folytatja, illetve azonnali hatályú
felmondás esetén a felmondás közlésének napján.
Utóbbinak azonban szigorú törvényi feltételei
vannak. Szt. 49. § (1)]
(A választ készítette: dr. Klész Tibor)

Tanulószerződés kötése
a szakiskola kilencedik évfolyamának
összefüggő szakmai gyakorlatára
A feltett kérdés:
Köthetek-e tanulószerződést gyakorlati képzőként egy
kilencedikes szakiskolai tanulóval a nyári gyakorlatának elejétől, ha nincs a gyakorlati képzéshez tanműhelyem? Azt az információt kaptam, hogy ezt csak
akkor tehetem meg, ha a nyári gyakorlatot meg tudjuk
úgy szervezni, hogy annak vége és a következő tanév
első napja (amikor a tanuló már tizedikes) közvetlenül
egymást követő két napra esik.
Helytálló ez az információ? Akkor is így van, ha
egymást követő két munkanapra esnek, de van köztük
egy hétvége?

Joggyakorlat válasza:
A válasz röviden az, hogy a gyakorlati képzést
szervező köthet tanulószerződést kilencedik évfolyamra járó szakiskolai tanulóval a kilencedik
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évfolyamon megszervezett összefüggő szakmai
(nyári) gyakorlat kezdetétől, méghozzá anélkül
az időpontot érintő megkötés nélkül, amelyet a
kérdező említ. Az Szt. 26. §-ának (1) bekezdése
szerint a szakiskola kilencedik évfolyamán szervezett összefüggő szakmai gyakorlatot nem kötelező úgynevezett kizárólag gyakorlati képzési célt
szolgáló tanműhelyben megszervezni. Ez egyúttal
azt is jelenti, hogy a kilencedik évfolyamon csak
a szorgalmi időben folyó gyakorlati képzésre vonatkozik az az előírás, hogy kizárólag tanműhelyi
körülmények között szervezhető meg. Ettől formálisan független az az előírás, amely az Szt. 42.
§-ának (2) bekezdésében található, s amely szerint
tanulószerződés köthető az első szakképzési évfolyam kezdetétől.
Amennyiben a gazdálkodó szervezet egy tanulóval a szakiskola kilencedik évfolyamán megszervezett összefüggő szakmai gyakorlat kezdetétől köt tanulószerződést – függetlenül a szakmai
gyakorlat megszervezésének időpontjától −, és a
gyakorlati képzést nem tanműhelyi körülmények
között szervezi meg, így a fentiekben idézett törvényi előírások egyikét sem sérti. A tanulószerződés megkötése (hatályba lépése) után ugyanis az
összefüggő szakmai gyakorlatot követően a kilencedik évfolyamon már nem kerül sor olyan gyakorlati képzésre, amelyre vonatkozna az az előírás,
hogy kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló
tanműhelyben szervezhető meg.
A tanulószerződés a kilencedik évfolyamon az
összefüggő szakmai gyakorlat elejétől köthető. Tehát megköthető abban az esetben, ha a gyakorlati
képzés megszervezésére nem kizárólag gyakorlati
képzési célt szolgáló tanműhelyben kerül sor.
Fontos azonban mindehhez hozzátenni, hogy
ez csak abban az esetben lehetséges, ha az érintett szakiskolai tanuló a kilencedik évfolyamon
sikeres szintvizsgát tett. Tanulószerződés ugyanis egyrészt kizárólag „a képzés szakmai vizsgáig
tartó, hátralévő teljes időtartamára köthető” [Szt.
36. § (3) bekezdés], másrészt a „szakiskolai tanuló szakmai gyakorlati képzésére […] a tízedik-tizenegyedik évfolyamon a szintvizsga teljesítéséig”

kizárólag tanműhelyi körülmények között kerülhet sor [Szt. 28. § (3) bekezdés]. Emiatt tehát a
szintvizsgával nem rendelkező kilencedik évfolyamos tanulóval nem köthető meg az összefüggő
szakmai gyakorlatának elejétől a tanulószerződés,
amennyiben a szintvizsga teljesítéséig a gyakorlati képzés szervezője nem tud számára tanműhelyi
körülményeket biztosítani az összefüggő szakmai
gyakorlaton kívüli gyakorlati képzés idejére.
Fontos továbbá felhívni a figyelmet még néhány
szempontra. Több szempontból is aggályos az a
gyakorlat, amiről a kérdés tanúskodik. Az ös�szefüggő szakmai gyakorlat megszervezésekor, s
időpontjának meghatározásakor ugyanis nem csupán arra kell tekintettel lennie a gyakorlati képzés
szervezőjének, hogy a pihenőidő biztosítása és a
nyári szünet kiadása tekintetében betartsa az Szt.
és az Nkt. vonatkozó előírásait. Az adott évfolyam teljesítésének ugyanis feltétele az összefüggő
szakmai gyakorlat teljesítése is. Ezzel kapcsolatban
az Szt. szabályai szerint a tanulónak a hiányzásai
pótlására, továbbá az esetleges javítóvizsgák letételére is lehetőséget kell biztosítani, melyre rendszerint augusztus második felében van lehetőség.
Emellett még az adott tanévben, azaz a következő
évfolyam megkezdése előtt szükséges rögzíteni a
tanulóra vonatkozó dokumentációban (törzslap,
bizonyítvány), hogy teljesítette-e az adott évfolyam
követelményeit, s léphet-e a következő évfolyamra. Minderre elvi lehetőség sincs, ha az összefüggő
szakmai gyakorlat megszervezésére a javítóvizsgák időpontjában kerül sor, továbbá az összefüggő
szakmai gyakorlat vége és a következő tanév első
napja között egyetlen munkanap sincs.
(A választ készítette: Nagy Katalin)

Szakképzési megállapodás
és szakmaszerkezeti döntés
speciális szakiskolákban
A feltett kérdés:
A magánfenntartású iskolák finanszírozása jelentősen megváltozott 2013 őszétől. A szakmaszerkezeti
kormányrendelet betartása és a szakképzési megál-
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lapodás is szükséges ahhoz, hogy a fenntartó kapjon
állami támogatást. Ezekkel kapcsolatban lenne néhány kérdésünk.
A szakképzési megállapodással kapcsolatban a
kérdésem az, hogy jól tudom-e, hogy csak a szakközépiskolákra kell ilyen megállapodást kötni? Valamint a szakmaszerkezeti döntéssel kapcsolatban
merült fel a kérdés, hogy a speciális szakiskolákra és
a készség fejlesztő speciális szakiskolákra is vonatkozik-e?

Joggyakorlat válasza:
Általánosságban elmondható, hogy az iskolai
rendszerű szakképzésben a finanszírozási jogosultság három lábon áll: külön vizsgálandó
a tanuló, a fenntartó és az adott szakképzés
jogosultsága. Arra, hogy az adott tanuló után
jogosult-e a fenntartó állami támogatásra, arra
az Szt. 29. §-a ad választ. A fenntartó jogosultságához a nem állami iskolafenntartó esetén
szükséges a szakképzési megállapodás megkötése. A szakmaszerkezeti döntés nem iskolákra
(vagy iskolatípusokra) vonatkozóan határoz meg
finanszírozási jogosultságot, hanem az általuk
folytatott szakképzésekre vonatkozóan, a szakképzés helyszínétől és adott esetben a fenntartótól is függően.
A szakképzési megállapodást a szakképzési megállapodásról szóló 314/2013. (VIII. 28.)
Korm. rendelet szabályozza. Szakképzési megállapodást nemcsak a szakközépiskolákra, hanem általában a szakképző iskolákra vonatkozóan kell kötniük a fenntartóknak az állammal
(illetve a nevében eljáró kormányhivatallal), tehát szakiskolára és a speciális szakiskolákra is.
A szakképző iskola fogalmába az Szt. 4. §-a (1)
bekezdésének a)-b) pontjai alapján bele kell érteni a speciális szakiskolát és a készségfejlesztő
speciális szakiskolát is. A szakképzési megállapodást azonban az iskola által ellátott szakképzési alapfeladatok tekintetében kell megkötni, és
a készségfejlesztő speciális szakiskola – hacsak
nem készít fel részszakképesítésre – alapesetben
nem folytat ilyet. Így, amennyiben egy iskola
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csak amiatt minősül szakképző iskolának, mert
készségfejlesztő speciális szakiskolaként működik, de tényleges szakképzést (azaz „OKJ-s”
szakmai képzést) nem folytat, akkor nem szükséges szakképzési megállapodást kötnie, és a
szakképzési megállapodás léte vagy nem léte
nem befolyásolja a készségfejlesztő speciális
szakiskolai feladatok utáni költségvetési hozzájárulási jogosultságát.
A jelenleg futó 2013/2014-es tanévben indult
szakképzésekre vonatkozó szakmaszerkezeti döntést tartalmazó rendelet [a 2013/2014-es
tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről,
a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben
szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító
szakképesítésekről, valamint egyes szakképzési
tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló
331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet] hatálya az
iskolai rendszerű szakképzésben oktatott szakképesítésekre és az ágazati szakközépiskolai oktatásra vonatkozik, tehát nem iskolatípusokra.
Az tehát, hogy kell-e a benne foglaltakat egy
speciális szakiskolára alkalmazni, attól függ,
hogy a speciális szakiskola képez-e a rendeletben szereplő szakképesítések valamelyikére tanulókat. Ha kizárólag részszakképesítésre történő felkészítést folytat, akkor az idei beiskolázást,
illetve annak finanszírozási jogosultságát nem
érinti a szakmaszerkezeti rendelet, hiszen 1.
§-ának (6) bekezdése értelmében a szakmaszerkezeti döntésben foglaltak „az 1. mellékletben
felsorolt szakképesítések részszakképesítéseire
nem vonatkoznak”. A készségfejlesztő speciális
szakiskolánál pedig fel sem merül, hogy „egész”
szakképesítést oktatnának (azaz olyat, amely
szerepel a szakmaszerkezeti rendeletben). Megjegyzendő, hogy mindez a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésre is igaz
azzal a kiegészítéssel, hogy a szakmaszerkezeti döntés az iskolai rendszerű szakképzésben
a kizárólag speciális szakiskolában oktatható
„egész” szakképesítésekre sem tartalmaz korlátozást.
(A választ készítette: Nagy Katalin)
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Szakmai vizsgák szervezésének eljárásrendje
tíz főnél kisebb vizsgacsoport esetében
A feltett kérdés:
Az új komplex vizsgaszabályzat megjelenését követően hogyan kell megszervezni az iskolarendszeren
kívüli képzések esetében a régi OKJ szerinti szakképesítések kis létszámú szakmai vizsgáit? Továbbra
is kell-e engedélyeztetni a szakképesítésért felelős miniszterrel? A régi vizsgák esetében melyik vizsgaszabályzat az irányadó?

Joggyakorlat válasza:
A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól
szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Új vizsgaszabályzat) 2013. szeptember 1-jén lépett hatályba. Az Új vizsgaszabályzat már nem határozza meg a vizsgacsoport
minimális létszámát, azonban az iskolarendszeren kívüli vizsgacsoport létszáma nem haladhatja meg a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 4. mellékletében a szakközépiskolák számára maximálisan megengedett 34 fős
osztálylétszámot.
Az Új vizsgaszabályzat azonos szakmacsoportba tartozó szakképesítések esetében lehetőséget ad arra, hogy összevont vizsga keretében a
kis létszámú vizsgacsoportok együttesen vizsgázzanak (összevont vizsga), azonban maximálisan
három vizsgacsoport kerülhet összevonásra és a
vizsgázók együttes létszáma nem haladhatja meg
a huszonöt főt. Az összevont vizsga szervezésére
vonatkozó igényt a vizsgabejelentésben külön fel
kell tüntetni.
Az összevont vizsgának csak az időpontja és
a helyszíne lehet azonos. A vizsgatevékenységek
végrehajtását, a vizsgadokumentumok vezetését
az összevont vizsga esetén is elkülönülten, vizsgacsoportonként kell kezelni úgy, mint ahogy a
szakmai vizsgáztatás általános szabályairól szóló
20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet (régi vizsgaszabályzat) szerint engedélyezett kis létszámú
vizsgacsoportok összevonása esetében megtartott
szakmai vizsgán történt.

A szakmai vizsgán az adott szakképesítés képzésének indításakor érvényes szakmai és vizsgakövetelményben meghatározottak szerint kell a
hallgatókat számon kérni.
Az Új vizsgaszabályzat átmeneti rendelkezései
értelmében, ha a moduláris vizsga vizsgacsoportjának létszáma nem éri el a tíz főt, akkor a régi
OKJ-ban azonos sorszám alatt szereplő szakképesítések, vagy a szakmai és vizsgakövetelmény
jogosultságokra vonatkozó megfeleltetése szerint megfeleltetett szakképesítések tekintetében
is szervezhető összevont vizsga. Fontos azonban,
hogy ebben az esetben a vizsgáztatási díjat már
az Új vizsgaszabályzat 55. és 56. §-a szerint kell
meghatározni és a moduláris vizsga vizsgáztatási
díjának mértéke sem lehet kevesebb a vizsgáztatott szakképesítés esetén a tízfős vizsgacsoportra
vonatkozó vizsgáztatási díjnál. (Akkor sem, ha a
vizsgázók száma kevesebb tíz főnél.)
(A választ készítette: Barna Anikó)

A régi és új típusú képzés közötti átmenet
és a szintvizsga szabályozása
A feltett kérdés:
A 2011. évi CLXXXVII. törvény 92/A. § (1) szerint
a szintvizsgát a Kt. és Szt. szabályai szerint induló
szakiskolai képzésben az új szakképzési törvény hatálybalépése előtti szabályok és a képzésre vonatkozó
szakmai és vizsgakövetelmények alapján kell megszervezni.
Az 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről
(Szt.) nem fogalmaz meg kivételt a szintvizsga alól,
vagyis az érettségivel rendelkezőknek, esti vagy levelező munkarend szerint tanulóknak is (amennyiben
az SZVK II. pont 5. bekezdése előírja) szintvizsgázniuk kell.
Ezt támasztja alá a 2011. évi CLXXVII. törvény
91. § (6), mely szerint a törvény hatálybalépése előtt
megkezdett szakképzéseket a beiskolázáskor hatályos
rendelkezések szerint kell folytatni és befejezni. Azaz
a régi OKJ-val (2012. szeptember 1-jét megelőzően
hatályos) iskolai rendszerben megkezdett képzéseknél
az SZVK előírása alapján annak is szintvizsgát kell
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tennie, aki érettségi végzettséggel rendelkezik és annak
is, aki esti vagy levelező munkarendben tanul.
A régi OKJ szerinti képzéseknél az SZVK V. 1.
pontja kimondja, hogy az iskolai rendszerű szakképzésben résztvevő vizsgára bocsátásának feltétele
az eredményes szintvizsga. A 315/2013. (VIII. 28.)
kormányrendelet a komplex szakmai vizsgáztatás
szabályairól 62. § (1) pontja alapján a régi OKJ-val
indult képzések szakmai vizsgáit a 20/2007. (V. 21.)
SZMM rendelet szerint kell lebonyolítani. Vagyis a
régi OKJ szerinti képzéseknél, ahol az SZVK előírja,
ott szintvizsgát kell tenni az érettségizetteknek is és
azoknak is, akik esti vagy levelező munkarend szerint
tanulnak, hiszen eredményes szintvizsga nélkül nem
záróvizsgázhatnak.

Joggyakorlat válasza:
Az Szt. rendelkezései alapvetően az új típusú, három éves (duális elvek alapján folyó) szakiskolai
képzés szabályait határozza meg, amely az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló
150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: OKJ Kormányrendelet) kiadott új OKJ,
továbbá az új OKJ alapján kiadott szakmai követelménymodulok, valamint az új OKJ-ben szereplő szakképesítésekre meghatározott szakmai és
vizsgakövetelmények szerint folyik. Az új típusú
szakiskolai képzés idejét az Nkt. egységesen három évben határozza meg. Az Szt. szintvizsgára
vonatkozó rendelkezései is ehhez a képzési formához lettek kialakítva, de úgy, hogy a törvénynek
a kérdésben is idézett átmeneti rendelkezései a
korábban megkezdett, folyamatban lévő képzések esetében szervezendő szintvizsga szabályait is
meghatározták.
Az Szt. főszabálya szerint a gazdasági kamara
annak mérésére, hogy a tanuló a szakiskolában elsajátította-e az első szakképzési évfolyamon az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges kompetenciákat, szakmai és vizsgakövetelményben
előírt szintvizsgát szervez a szakiskola a szakképesítésben érintett országos gazdasági érdekképviseleti szervezet képviselőjének bevonásával. A
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törvény ennek időpontjául a szakiskola első szakképzési évfolyamát jelölte meg, annak is a február
első tanítási napjától április utolsó tanítási napjáig
terjedő időszakát. A szintvizsga minden szakiskolai tanuló számára kötelező (az érettségivel rendelkezők kivételével), függetlenül attól, hogy az új
szakmai és vizsgakövetelmények mit írnának elő
ezzel kapcsolatban.
Ezzel szemben a régi, úgynevezett „2 + 2-es”,
szakiskola képzéseknél egyrészt nem a kilencedik
évfolyamon, hanem a szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott időpontban kell letenni a szintvizsgát, másrészt a szintvizsga nem minden esetben kötelező. Ennek előírása a szakmai
és vizsgakövetelményekben esetleges volt, amely
esetlegesség az új Szt. elfogadásával a fentiek szerint megváltozott.
A törvény az átmenet segítése érdekében 2013.
január 1-jei hatállyal kiegészült azzal, hogy a
régi közoktatási törvény és a régi szakképzési
törvény szabályai szerint – utolsó alkalommal a
2012/2013-as tanévben induló szakiskolai képzésben – szervezett szintvizsgát a 2012. január 1.
előtti szabályok és a képzésre vonatkozó szakmai
és vizsgakövetelményben meghatározottak szerint
kell megszervezni. Az átmeneti rendelkezés 2013.
augusztus 31-ig azt is kimondta, hogy az ilyen módon érintett szakiskolai tanuló olyan külső tanműhelyben, amely nem minősül úgynevezett kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelynek,
tanulószerződés keretében folyó gyakorlati képzésben csak a régebbi szakmai és vizsgakövetelményben előírt szintvizsga teljesítését követően
vehet részt. [Szt. 92/A. § (1) bekezdés].
Az átmeneti rendelkezés 2013. szeptember
1-jétől módosult, és jelenleg azt mondja ki, hogy
az ilyen módon érintett (régi típusú képzésben)
részt vevő tanuló a tizedik évfolyamtól a régi szakmai és vizsgakövetelményben előírt szintvizsga
teljesítését megelőzően is részt vehet – tanulószerződés vagy együttműködési megállapodás keretében folyó – gyakorlati képzésben olyan gyakorlati
képzőhelyen is, amely nem minősül kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelynek.
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A fentiek, valamint a korábban hatályos törvényi rendelkezések alapján elmondható, hogy
– megerősítve a kérdésben leírtakat – a régi szakképzési törvény nem adott lehetőséget a szakmai
és vizsgakövetelményekben előírt szintvizsga teljesítése alóli felmentésre.
Ugyanakkor a régi OKJ szerinti szakképesítésekhez kiadott szakmai és vizsgakövetelmények
nem írják elő minden esetben kötelező jelleggel a
szintvizsgát, hanem azt csak „szervezhető”-ként
jelölik meg. [Ilyen például a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló
15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet.] Mindezeknek megfelelően az érintett szakképesítés
korábbi vizsgakövetelményénél az került megfogalmazásra, hogy az eredményes szintvizsga,
mint a szakmai vizsgára bocsátás feltétele csak
abban az esetben jelentkezik, ha a szintvizsgát
a gazdasági kamara megszervezte. Amennyiben
azonban az érintett szakképesítésben nem kerül
vagy került sor az iskolai rendszerű szakképzés
során a szintvizsga megszervezésére, úgy azt a
vizsgára bocsátás feltételeként sem lehet megkövetelni.
Az új típusú szakiskolai képzésben azonban
már minden olyan szakiskolai tanulónak kötelező szintvizsgát tennie, aki nappali rendszerű
oktatásban vagy a nappali oktatás munkarendje
szerint szervezett felnőttoktatásban vesz részt
szakmai képzésben és nem rendelkezik érettségi
végzettséggel.
(A választ készítette: dr. Klész Tibor)

Képzési formák
az iskolarendszeren kívüli szakképzésben
A feltett kérdés:
Szakképző iskolánk a jövőben iskolai rendszeren kívüli szakképzéssel is kíván foglalkozni. Ezzel kapcsolatban merült fel bennünk a kérdés, hogy amennyiben
a vonatkozó jogszabályi előírások alapján a képzés
munkarendje államilag elismert szakképesítésre felkészítő képzés esetén nem teszi lehetővé a távoktatást,

van-e arra mód, hogy az elméleti órák egy részét egyéni felkészülés vagy e-learning rendszer segítségével
tartsuk meg?

Joggyakorlat válasza:
Az állam által elismert OKJ-s szakképesítésre felkészítő képzéseket az iskolarendszeren kívüli szakképzésben, az OKJ Kormányrendeletben meghatározott óraszám keretei között lehet megtartani
abban a – tanfolyami képzéses vagy távoktatásos –
formában, amelyet az OKJ Kormányrendelet előír.
Az új Fktv. 2. §-ának 18. pontja alapján az iskolarendszeren kívüli képzésben a képzési forma alatt
egyéni felkészítést, csoportos képzést és távoktatást
értünk. Az OKJ Kormányrendelet szerinti tanfolyami képzés tehát vagy egyéni felkészítésként vagy
csoportos képzésként valósulhat meg.
A felnőttképzési tevékenység folytatásához
szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények
nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI.
12.) Korm. rendelet 13. §-ának (2) bekezdése szerint a képzési programban az egyéni felkészítés, a
csoportos képzés és a távoktatás képzési formák
közül – az általános nyelvi képzés és a támogatott
egyéb nyelvi képzés képzési programjának kivételével – csak egy szerepelhet.
A fentieket figyelembe véve tehát az adott OKJ-s
képzés vonatkozásában intézményük a képzés megtartására egy képzési formát – egyéni felkészítést,
csoportos oktatást vagy távoktatást – választhat. Ebből következően, amennyiben az adott OKJ-s képzés
vonatkozásában az OKJ Kormányrendelet alapján
az új Fktv. szerinti távoktatási forma alkalmazására
nincs mód, abban az esetben az OKJ-s képzést az
OKJ Kormányrendeletben meghatározott órakeretek
között egyéni felkészítés vagy csoportos képzés keretében kell megtartaniuk. Nincs arra lehetőségük,
hogy az OKJ-s képzés elméleti óráinak egy részét
egyéni felkészülés útján vagy e-learning rendszerű
oktatás formájában szervezzék meg.
(A választ készítette: Tauszig Judit)
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Logisztikai ügyintéző a régi és az új OKJ-ban
A feltett kérdés:
Az önök honlapján talált 2012. Országos Képzési
Jegyzék a „logisztikai ügyintéző" szakképzéshez egy
képzési számot társít (54 345 01), ám több OKJ-s
képzéssel foglalkozó iskola is hirdet „logisztikai ügyintéző” képzést ettől eltérő képzési számmal (54 345 02).
Azt szeretném megtudni, ez utóbbi képzés ezzel
a képzési számmal beletartozik-e az állam által elismert képzések körébe, elvégzése esetén érvényes bizonyítványt tudnak-e kiállítani?

Joggyakorlat válasza:
Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos
Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről
szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletben a
Logisztikai ügyintéző adatait a lenti táblázat tartalmazza.
A korábbi OKJ-ban, azaz az Országos Képzési
Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.)
Korm. rendeletben megjelent, azonos elnevezésű
Logisztikai ügyintéző azonosító száma 54 345 02
0000 00 00 volt, amely azonban csak 2013. szeptember 1. előtt volt indítható. Ezt az időpontot
követően a felnőttképzésben, valamint az iskolai
rendszerű képzésben a 2013/2014-es tanévtől ez a
képzés már nem indítható, csak az új OKJ szerinti,
54 345 01-es azonosítószámú szakképesítés.

Ingyenes részvételi lehetőség
szakképesítés-ráépülések esetén
A feltett kérdés:
Információra lenne szükségem, hogy tanulóimat időben és korrekten tudjam tájékoztatni. A probléma a
következő: „Központifűtés- és csőhálózat-szerelő” tanulók jelentkeztek a „Gáz- és hőtermelő-berendezés
szerelő” szakmai ráépülésre.

Kollégáim közül bizonyos továbbképzéseken többen
úgy hallották, hogy a szakmai ráépülést tanulóknak
nem kell tandíjat fizetni. (Az előző tanévben a „Gázfogyasztó berendezés- és csőhálózat-szerelő” szakma,
mint szakmai elágazás még tandíjköteles volt.) Kérem, szíveskedjék megírni, hogy mi az igazság a fenti
témában!

Joggyakorlat válasza:
Amennyiben a 35 582 01 azonosító számú,
Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő szakképesítés-ráépülés megszerzésére iskolai rendszerű szakképzés keretében kerül sor, az Szt. 29.
§-ban meghatározott mértékig költségvetési támogatást lehet igénybe venni. („Az állam által
költségvetési hozzájárulásban részesített iskolai
rendszerű szakképzésben – e törvény rendelkezéseinek figyelembevételével, függetlenül az oktatás munkarendjétől – ingyenes […] a tanuló
részére az első szakképesítésre történő felkészítés keretében az elméleti és a gyakorlati képzés
a szakiskolai képzésben öt tanéven keresztül,
az érettségi végzettséggel rendelkező tanulók
esetén a szakközépiskolai képzésben három
tanéven keresztül, valamint egy szakképesítésráépülésre történő felkészítés az OKJ-ban előírt
képzési időnél egy tanévvel hosszabb ideig.”)
Az Szt. 2. § 24. pontjában található értelmező rendelkezés értelmében „nem számít második szakképesítésnek a meglévő szakképesítéssel betölthető munkakör magasabb színvonalon
való ellátását biztosító képzésben – szakmai és
vizsgakövetelményben meghatározott körben –
szerezhető szakképesítés”, amely kategóriába a
szakképesítés-ráépülések is tartoznak. Amen�nyiben tehát egy tanuló az alap-szakképesítés
megszerezését követően az ahhoz kapcsolódó
szakképesítés-ráépülésre készül fel, a képzés
nem számít második szakképesítésre történő felkészülésnek.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő Logisztikai ügyintéző adatai:
54
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Logisztikai
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17 XXVI 2 év 960-1440 óra
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A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
új tankönyvei a 2014-2015-ös tanévre
Az Országos Képzési Jegyzék szakképesítéseihez a 14/2013 (IV. 05) NGM rendelet 2-6. sz. mellékletében lévő
szakképzési kerettantervekhez a NSZFH az alábbi új tankönyveket jelenteti meg, melyek szerepelnek majd a
2014-2015. évi tankönyvjegyzéken:
Szerző(k),
Alkotószerkesztő(k)

Cím

Szakképesítés/ek

dr. Sándor Ildikó

A néprajz és a népművészet alapjai

Népi kézműves (összes szakmairány)
Képző-és iparművészet ágazat

Sánta Eszter

Öltözéktervezés

Divat-és stílustervező

Kiss Katalin

A tervezési folyamat
alapvető lépései

Képző-és iparművészet ágazat

Beszprémy Katalin,
Lőrincz Etel

Vándorlegénységtől
a népművészet mestere címig

Népi kézműves (összes szakmairány)

Bicsákné Furcsa Mária

Vegyes iparcikk áruk ismerete
és forgalmazása

Eladó

Brusztné Kunvári Enikő,
Pongrácz Katalin

Műszaki cikkek áruismerete

Eladó
Műszakicikk-eladó

Gruber Györgyné

Anyagvizsgálatok
és geometriai mérések

Gépi forgácsoló, ipari gépész, szerszámkészítő, járműipari fémalkatrész-gyártó

Dr. Koch Mária

A munkahelyi egészség
és biztonság alapjai

Az összes
500 óra feletti szakképesítések

Brusztné Kunvári Enikő

A foglalkoztatás alapjai

Az összes
500 óra feletti szakképesítések

Kiadói ajánlás az Öltözködéstervezés című könyvhöz:
A tankönyv az öltözék-, divattervezéssel foglalkozó szakképesítésekhez készült.
Az öltözéktervezéshez szükséges ismeretek között megtalálható gyakorlatok elvégzésével fejleszthetők a divat- és stílustervező képzésben résztvevők készségei, képességei és könnyen kialakíthatók speciális szakmai kompetenciáik.
Megrendelhető:	Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal,
BeckJ@lab.hu címen.
Megtekinthető: 	Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal,
1085 Budapest, Baross u. 52. szám alatti
bemutatótermében
Telefonszám:
06 (1) 431-6539
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kitekintő
Farkas Éva

Duális szakképzés spanyol módra
(Egy tanulmányút tapasztalatai)
Bevezetés

Spanyolország munkaerő-piaci jellemzői

Spanyolország a legrosszabb munkaerő-piaci mutatókkal rendelkező ország Európában. A munkanélküliség növekedése és a termelékenység csökkenése komoly kihívást jelent a spanyol gazdaság
számára. Az egyre súlyosbodó szerkezeti problémák kezelésére a 2011 decembere óta regnáló
kormány átfogó gazdasági reformot hirdetett. Az
intézkedéscsomag számos területre kiterjedt, többek között a szakképzési rendszer átalakítására
is, amely a duális képzés kiterjesztésével valósult
meg.
Jelen tanulmányban a spanyol duális szakképzés bevezetésének indokait és körülményeit
ismertetem egyrészt releváns statisztikai adatokra, másrészt a Spanyol Állami Foglalkoztatási Szolgálat szervezésében megvalósult szakértői tanulmányúton1 szerzett tapasztalataimra
alapozva.

A spanyol gazdaság egyik legjelentősebb szerkezeti problémája, hogy a rendkívül alacsony foglalkoztatási arány2 magas munkanélküliségi rátával3
párosul. A nagyarányú munkanélküliség ténye
önmagában is komoly munkaerő-piaci és társadalmi feszültségeket okoz, a problémát azonban tovább súlyosbítja az ifjúsági munkanélküliség megállíthatatlannak látszó növekedése, amely 2012-re
elérte az 53%-ot (1. táblázat).
Az ifjúsági munkanélküliség kérdése összefügg
az oktatási rendszer funkciózavaraival is. A korai
iskolaelhagyás4 és az ezzel járó szakképzetlenség
jelentős mértékben növeli a munkanélkülivé válás esélyét. A korai iskolaelhagyás mértéke az EU
27 tagállamának átlagában 12,8% volt 2012-ben.
Ugyanebben az időszakban Spanyolország 24,9%on, míg Magyarország 11,5%-on „teljesített” a
korai iskolaelhagyás tekintetében (2. táblázat). Az

1. sz. táblázat. A 15–24 évesek munkanélküliségi rátája (%-ban)
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Spanyolország

19,7

17,9

18,2

24,6

37,8

41,6

46,4

53,2

Magyarország

19,4

19,1

18,1

19,9

26,5

26,6

26,1

28,1

EU 27

18,8

17,5

15,7

15,8

20,1

21,2

21.4

22,9

Németország

15,6

13,8

11,9

10,6

11,2

9,9

8,6

8,1

Forrás: EUROSTAT 2013 alapján, saját szerkesztés
1	A szakképzés, mint az ifjúsági munkanélküliség elleni küzdelem eszköze” címet viselő szakértői tanulmányúton az egész
életen át tartó tanulás program keretében vettem részt 2013 decemberében.
2	A 20–64 évesek foglalkoztatási rátája Spanyolországban 54,0%, Magyarországon 56,4%, az EU 27 tagországában átlagosan
62,4% volt 2012-ben.
3	Az EUROSTAT 2013. októberi adatai szerint a munkanélküliségi ráta Spanyolországban a 15–74 évesek körében 26,7%
volt, ez kb. 6 millió főt jelent. Az EU 28 tagországát tekintve Spanyolországban a legmagasabb a munkanélküliek aránya.
2013 októberében az EU28 munkanélküliségi rátája 10,9%, Magyarországé 10,1% volt.
4	A korai iskolaelhagyók – az Európai Unió definíciója szerint – azok a 18–24 év közötti fiatalok, akik nem rendelkeznek
felsőfokú tanulmányok megkezdésére jogosító középfokú végzettséggel, illetve szakképzettséggel.
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2. számú táblázat. Korai iskolaelhagyók aránya a 18–24 évesek körében (%)
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Spanyolország

30,8

30,5

31,0

31,9

31,2

28,4

26,5

24,9

Magyarország

12,5

12,6

11,4

11,7

11,2

10,5

11,2

11,5

EU 27

15,8

15,5

15,0

14,8

14,3

14,0

13,5

12,8

Németország

13,5

13,7

12,5

11,8

11,1

11,9

11,7

10,6

Forrás: EUROSTAT 2013a alapján saját szerkesztés

EURÓPA 2020 stratégia5 célkitűzéseivel összhangban Magyarország vállalta a korai iskolaelhagyás 10% alá történő csökkentését. Spanyolország
15%-ban határozta meg a 2020-ra elérni kívánt
célértéket.
Bár a fiatalkori munkanélküliség európai viszonylatban is komoly problémát jelent, Spanyolország és Magyarország azon országok közé
tartozik, ahol az alacsony iskolai végzettségűek
munkanélkülisége nagyobb kihívást jelent, mint
Európában általában. Míg az alacsony iskolai végzettségű fiatalok munkanélküliségi rátája az EU
tagállamok átlagában 30,4% volt 2012-ben, addig Magyarországon ez az arány elérte a 44,7%ot, Spanyolországban pedig az 59%-ot. (1. ábra).
A korai iskolaelhagyás és a fiatalkori munkanél-

küliség között szoros összefüggés tapasztalható,
ezért a fiatalkori munkanélküliség csökkentésének
egyik megoldási módja lehet, ha sikerül képzésben
tartani és szakmához juttatni a fiatalokat.
A munkaerő-piaci feszültségek enyhítése érdekében a spanyol kormány 2012 februárjában
komplex munkaerő-piaci reformot indított el,
amely magában foglalta a szakképzési rendszer átalakítását is. A reform megvalósításához számos
intézkedésre volt szükség a spanyol gazdaság „újraindításának” érdekében. A célkitűzések megvalósítására olyan intézkedések születtek, mint például
a gyakorlati képzésben részt vevő vállalkozások
akkreditálása, képzési szerződés a foglalkoztatásorientált szakképzésben, a tanulószerződés6 rendszerének kidolgozása a szakmai alapképzésben, az

1. ábra. A 15–-24 évesek munkanélküliségi rátája 2012-ben, a legmagasabb iskolai végzettség függvényében (%)
%
60

EU 27

50

Magyarország

40

Spanyolország

30
20
10
0

30

45
ISCED 0-2

59

20

26
ISCED 3-4

50

18

19

37

ISCED 5-6

Forrás: EUROSTAT 2013 és SÁNCHEZ 2012 alapján, saját szerkesztés
5	Az EURÓPA 2020 Stratégia a korai iskolai elhagyók arányának 10% alá történő csökkentését tűzte ki célul.
6	A spanyol diák tanulási szerződésrendszere eltér a magyar gyakorlattól. Spanyolországban a képzésben részt vevő tanulók
gyakorlati képzésére vonatkozóan a képző központ köt szerződést a vállalkozással. A tanuló és a vállalat között nem jön
létre foglalkoztatási jogviszony.
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Éves Foglalkoztatáspolitikai Terv elkészítése és
a foglalkoztatással összefüggő visszaélések vis�szaszorítása. A korai iskolaelhagyás és az ifjúsági
munkanélküliség kihívásaira a Németországban
hatékonyan működő duális szakképzés bevezetése volt a spanyol kormány válasza. Ez fontos és
korszerű lépésnek tekinthető, hiszen a duális képzésben való részvétel nem csak a tanulók, hanem
a képző vállalatok számára is számos előnnyel
jár. Egyrészről lehetővé teszi, hogy a tanulók és
munkavállalók szakmai fejlődése vállalati keretek
között valósuljon meg, másrészről pedig biztosítja
a vállalat számára a minőségi szakember utánpótlását.

A duális szakképzés
sajátosságai Spanyolországban
Spanyolországban nincs egységes nemzeti szakképzési rendszer. Az ország erősen decentralizált7
és az oktatás az autonóm közösségek irányítása alá
tartozik, csakúgy, mint az egészségügy, a szociális
szolgáltatások és a kultúra.
A kötelező középfokú képzés8 befejezését követően kétféle oktatási program közül választhatnak
azok a fiatalok, akik folytatni szeretnék tanulmányaikat. A „Bachillerato” érettségit adó képzés,
amely elsősorban a felsőoktatásban történő továbbtanulásra készít fel. A másik tanulási utat a
szakképzésbe történő belépés jelenti, melynek két
nagy területe a szakmai alapképzés és az úgynevezett foglalkoztatás-orientált felnőtt szakképzés.
A szakmai képzés megvalósulhat hagyományos
iskolai rendszerben vagy duális képzés keretében.
A duális szakképzés közös alapelveit az
1592/2012. november 8-i királyi rendelet (Real
Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre) rögzíti.
Az új szakképzési „rendszer” bevezetésének deklarált célja a fiatalkori munkanélküliség csökkentése, a szakképzés társadalmi presztízsének növe-

lése és a vállalatok nagyobb mértékű bevonása a
szakképzés szervezésébe.
Ezek a célkitűzések összhangban állnak azokkal a célokkal, amelyek megvalósulása érdekében a
németországi duális rendszer is működik. Ugyanakkor a spanyol „modell” lényegesen különbözik
a németországi gyakornoki rendszertől. A spanyol
duális képzés nem rendszerszerű, az autonóm közösségek irányítása alatt – egységes jogi szabályozás hiányában – és szektorálisan egymástól függetlenül működik.
Az 1529/2012-es királyi rendelet nem tartalmaz részletes és kötelező érvényű rendelkezéseket,
csak keretet ad a duális képzés megszervezéséhez.
A képzések szerkezetéről és tartalmáról – a helyi
munkaerő-piaci igények és a vállalati képzőhelyek
lehetőségeinek figyelembevételével – az autonóm
közösségek döntenek. Ennek megfelelően a duális képzés többféle formában és módon valósulhat
meg:
a) k izárólag képző központban megvalósuló képzés (ahol a gyakorlati képzés a képző központ
szimulációs tanműhelyeiben folyik);
b) a vállalkozás közreműködésével folytatott képzés (ahol a vállalkozás biztosítja a gyakorlati
képzés helyszínét, a képzéshez szükséges eszközöket és anyagokat, valamint az oktatót az
adott modul vagy a teljes képzés idejére);
c) a vállalkozás és a képző központ által közösen
folytatott képzés, melynek során a képzési modulok oktatása fele részben a vállalkozásnál, fele
részben a képző központban valósul meg;
d) a képző központ és a hatósági engedéllyel rendelkező, „akkreditált”, vállalkozások által közösen szervezett képzés;
e) k izárólag „akkreditált” vállalkozásnál megvalósuló képzés (Real Decreto 1529/2012).
Ez utóbbi esetben az adott régió illetékes hatósága
köt szerződést a vállalattal a gyakorlati képzés biz-

7	Spanyolország közigazgatási rendszere háromszintű. Az ország 17 autonóm közösségre és 52 tartományra, továbbá 8000
helyi önkormányzatra tagolódik.
8	A tankötelezettségi kor felső határa Spanyolországban is – mint a legtöbb európai országban –16 év. A 6-tól 12 éves korig
tartó alapoktatást 4 évfolyamos középfokú képzés követi.
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A Profesor Raul Vazquez Integrált Szakképző Központ tanműhelyei

tosítására. A vállalkozásoknál folyó képzésekben
olyan 30 év alatti szakképzetlen fiatalok vehetnek
részt, akik iskolai képzésüket már befejezték és
szakirányú tapasztalatokra van szükségük. Ebben
a képzési formában elméleti képzés nincs, csak a
munkahelyen megvalósuló gyakorlati képzésben
részesülnek a tanulók. A programot a regionális
munkaügyi szolgálat finanszírozza.

Egy jó gyakorlat
Regionális szinten számos duális képzésként definiált kezdeményezés és kísérlet indult el az elmúlt években. A Madridi Régióban található három integrált szakképző központ9 egyikében – a
Profesor Raul Vazquez Integrált Szakképző Központban – elektromechanikai műszerész, autóvillamossági műszerész és aeromechanikai területeken folyik képzés. A tanulók létszáma nappali és
esti tagozaton a 2013/2014-es tanévben 577 fő. A
középfokú szakképzés ingyenes, a felsőfokú költségtérítéses, amelynek a mértéke 480 euro/tanév.
Az iskolai tanműhelyek – a képzések jellegének
megfelelő – legkorszerűbb eszközökkel, gépekkel, szimulátorokkal vannak felszerelve. A válla-

Forrás: saját kép

lati gyakorlati képzés a két éves aeromechanikai
képzésen tanulók számára légitársaságoknál és
repülőgépgyártó vállalatoknál (pl. Iberia, Swiftair,
Cassidian), az elektromechanikai és autóvillamossági tanulók esetében járműipari cégeknél (Talgo,
Iveco, Retail) folyik. A tanuló a képző intézmén�nyel kerül jogviszonyba, de a tanulók kiválasztásában a vállalatok is részt vesznek. A képzés szerkezetét tekintve októbertől márciusig (24 hétig) a
képző központban tanulnak a fiatalok, áprilistól
július végéig pedig 18 hetet a vállalatnál töltenek.
A tanulók az augusztusi négy hetes nyári szünet és
a szeptemberi vizsgák után március végéig újra a
vállalatnál folytatják a gyakorlatot (30 hét). A vállalati gyakorlat idejére a tanulók ösztöndíjat kapnak és a társadalombiztosítási járulékot is fizeti a
gyakorlati képzést biztosító cég.
A képző központ a képzési kínálatot a régió
munkaadóival, szakmai szervezeteivel közösen
határozza meg. Céljuk, hogy a képzések a konkrét
munkaerő-piaci igényekre reagáljanak, és azok a
cégek, amelyek gyakorlatra fogadják a képzésben
résztvevőket, azok a képzést követően is foglalkoztassák őket.

9	
Az integrált szakképző központokban szakmai alapképzés és foglalkozatás-orientált felnőttképzés is folyik. A
felnőttképzésben elsősorban munkanélküliek vesznek részt, de a munkában állók szakmai továbbképzése is jellemző.
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A tanulmányút résztvevői a Profesor Raul Vazquez Integrált Szakképző Központ tanműhelyében

A szakképzés finanszírozása
A 2012-es Munkaügyi Reform törvény nemcsak
a fiatalok számára szerveződő duális képzést, hanem a munkanélküliek képzését és a munkahelyi
továbbképzéseket is támogatja. A törvény a cég
profiljához kapcsolódó képzések elvégzésére évente 20 órányi fizetett szabadságot biztosít a munkavállalók részére, amely összevonható 5 éves időtartamon belül.
A munkanélkülieket úgy segítik a képzésekhez való hozzáférésben, hogy utazási, étkezési és
szükség szerint szállás költséget is biztosítanak a
számukra. A kiemelten támogatott célcsoportokhoz tartoznak a nők, a fogyatékossággal élők, a 45
év felettiek, az alacsony iskolai végzettségűek, a 30
év alattiak és a tartós munkanélküliek.
A szakképzés finanszírozására nagyon jelentős
összegeket fordítanak Spanyolországban. A forrást
a társadalombiztosítási alap képzési alaprésze10, az
Európai Szociális Alap és az Állami Foglalkoz-

tatási Szolgálat forrásai biztosítják. 2012-ben a
szakképzési rendszer finanszírozására fordított
forrás elérte a 2154,9 millió eurót. A források elosztása regionális szinten történik – az Ágazati
Munkaügyi Bizottságok bevonásával – a Foglalkoztatási Minisztérium évente meghozott döntése
alapján.
A munkaügyi reform keretében mind a vállalatokat, mind az egyéneket ösztönözni kívánják
a szakképzés szervezésére. A gyakorlati képzést
biztosító vállalatok társadalombiztosítási járulékkedvezményt kapnak. Az egyének ösztönzésére
a társadalombiztosítási rendszerhez kapcsolódó
képzési számla bevezetésének lehetőségét vizsgálja a kormány.

Befejezés
A szakképzés átalakítására irányuló reformok csak
évek múlva fejtik ki hatásukat. Az azonban már
most látszik, hogy a kialakulóban lévő spanyol

10	
Az integrált szakképző központokban szakmai alapképzés és foglalkozatás-orientált felnőttképzés is folyik. A
felnőttképzésben elsősorban munkanélküliek vesznek részt, de a munkában állók szakmai továbbképzése is jellemző.
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duális szakképzés nagymértékben különbözik a
németországi rendszertől. Ennek elsődleges oka,
hogy a két ország gazdasági és munkaerő-piaci
struktúrája jelentősen eltér egymástól. A spanyol
gazdaság gerincét – hasonlóan a magyarhoz – jellemzően a mikro-, kis- és középméretű vállalakozások adják. Ez pedig nehézzé teheti a duális
képzési megvalósítását, hiszen a vállalati gyakorlati képzés szervezésébe elsősorban a nagy cégeket
lehet bevonni.
A vállalkozások is eltérő képzési kultúrával rendelkeznek a két országban. Németországban magas a szakképzés presztízse és a vállalatok látják
a duális képzés hasznát, a saját munkaerő kitermelésének értékét. Spanyolországban egyelőre nehéz motiválni a vállalatokat a szakképzésben való
részvételre.
Eltérő az érdekelt felek szerepvállalása is. A
duális rendszer kialakításában, működtetésében
és finanszírozásában Németországban a munkaerő-piaci szereplők vállalnak jelentős szerepet, Spanyolországban az állam szerepvállalása
a domináns. Kérdés az is, hogy Spanyolországban a duális megközelítés egy-egy régió jó gyakorlata marad, vagy képes koherens rendszerré
válni? És ne felejtsük el azt sem, hogy Németországban fejlődő gazdaság mellett működik
hatékonyan a duális rendszer. Spanyolországban pedig a gazdaság újbóli növekedési pályára állításáért folyik a közdelem. Biztató, hogy
a spanyol kormány nem pillanatnyi tűzoltásra,

hanem átfogó szerkezeti reformokra és hosszú
távú intézkedések megvalósítására törekszik. A
reformok eredményességéhez azonban nem elegendő a kormányzati elkötelezettség. Meg kell
szerezni a széleskörű társadalmi támogatottságot is.

Felhasznált irodalom:
CEDEFOP (2012): Spain – VET in Europe – Country Report http://libserver.cedefop.
europa.eu/vetelib/2012/2012_CR_ES.pdf
EUROSTAT (2013): Unemployment rate by age
group. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/
table.do?tab=table&init=1&language=en&pco
de=tsdec460&plugin=1
EUROSTAT (2013a): Early leavers from
education and training by gender. Percentage
of the population aged 18-24 with at most
lower secondary education and not in further
education or training. http://epp.eurostat.
ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&
plugin=1&language=en&pcode=tsdsc410
Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre,
por el que se desarolla el contratopara la
formación y el aprendizaje y se establecen las
bases de la formación profesional dual http://
w w w.boe.es / boe /d ias /2 012/11 /09/pd fs /
BOE-A2012-13846.pdf
SÁNCHEZ, Fernando Rocha (2012): Youth
Unemployment in Spain. http://library.fes.de/
pdf-files/id/09469.pdf
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64 év a debreceni vegyipar szolgálatában
A mai Debreceni Vegyipari Szakközépiskola jogelődjét – a Debreceni Vegyipari Technikumot –
1950-ben alapították, elsősorban Kelet-Magyarország nagy vegyipari és gyógyszeripari vállalatainak (Biogal, TVK, Alkaloida) növekvő technikusigényének kielégítésére. Helyes döntés született,
az intézmény hamar ismert és népszerű lett, s a folyamatos fejlődésnek és megújulásnak köszönhetően ma az ország legnagyobb tanulólétszámmal rendelkező vegyipari szakközépiskolája. Évek
óta jóval több diák szeretne bekerülni az intézménybe, mint ahány férőhely van az évfolyam öt
osztályában.

Az iskola debreceni központja

Iskolatörténet
Az iskola történetét az alábbi időszakokra oszthatjuk:
• 1950/51–1971/72: vegyész technikusképzés nappali
tagozaton, míg a felnőttoktatásban levelező tagozati formában vegyész és villamosenergia-ipari technikusképzés indítása;
• 1969/70–1980/81: középfokú képzési célú vegyipari szakközépiskolai oktatás nappali tagozaton, és
vegyész, valamint villamosenergia-ipari technikusképzés minősítő rendszerben a felnőttoktatásban;
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• 1978/79–1983/84: szakmunkásképzési célú szakközépiskolai oktatás a 809. sz. vegyészanalitikus és
a 810. sz. vegyianyag-gyártó szakmákban, valamint – időlegesen – nyomdaipari szakközépiskolai képzés bevezetése a nappali tagozaton;
• 1981/82–1987/88: 813. sz. általános vegyész szakmunkásképzési célú szakközépiskolai oktatás nappali
tagozaton (a vegyipari és a villamosenergia-ipari
felnőttoktatás levelező tagozat megtartásával);
•
1985/86–1995/96: iskolarendszerű technikusképzés 2+3, majd 4+1 modell szerint az általános vegyész és a villamosenergia-ipari tech-
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nikusi szakokon, nappali tagozaton (levelező
tagozati szakközépiskolai és technikusi képzés vegyész és villamosenergia-ipari szakterületen);
• 1993/94–1999/00.: „világbanki” szakközépiskolai
oktatás a vegyipari, környezetvédelmi és elektrotechnika-elektronika szakmacsoportban, valamint
évfolyamonként egy gimnáziumi osztály indítása a nappali tagozaton (a hagyományos tantervű vegyész és villamosenergia-ipari levelező
tagozati képzés fenntartásával);
•
2000/2001-től: a vegyész és környezetvédelmi
szakmacsoportos képzés változatlanul hagyása
mellett humán szakmacsoportos képzés indítása, valamint egyidejűleg a gimnáziumi, és az
elektrotechnika-elektronika szakmacsoportos
szakközépiskolai osztályok indításának befejezése;
• 2002/03–2003/04: orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus AIFSZ bevezetése a Debreceni Egyetemmel való együttműködésben;
• 2004/2005: átszervezés – a Hatvani István Vegyipari Kollégium önálló intézményként történő további működése (2009-ben pedig a megszüntetése);
• 2005/06–2007/08: nyelvi előkészítő évfolyammal induló osztályok az egészségügy szakmacsoportban;
• 2008/09-től: két tanítási nyelvű képzés indítása
a vegyipar szakmacsoportban, az egészségügy
és a környezetvédelem szakmacsoportos szakközépiskolai osztályok beiskolázásának befejezése, illetve új OKJ szerinti vegyipari technikus
és laboratóriumi technikus osztályok indítása a
szakképzésben;
• 2011/12: az intézmény új neve Vegyipari Szakközépiskola lett;
• 2 012: az iskola fenntartója és működtetője
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
lett;
• 2013/14: az intézmény jelenlegi neve Debreceni
Vegyipari Szakközépiskola lett, illetve új OKJ
szerinti szakképzés bevezetése történt a vegyipari technikus szakmában.

Az iskola jelene
A Debreceni Vegyipari Szakközépiskola változatlanul a város szívében, a Nagytemplomtól alig 100
méterre található, az iskola környezete azonban
jelentősen átalakult, megszépült az idők során.
Érdemes megismerni az iskola aktuális és legfontosabb adatait. Nappali és levelező tagozaton
folyik a képzés 894 fő számára 65 pedagógus, 6
pedagógiai munkát közvetlenül segítő és 19 technikai dolgozó közreműködésével. Az öt évfolyamos angol-magyar két tanítási nyelvű képzés + 1
év szakképzés mellett folyik négy évfolyamos képzés + 1 éves szakképzés is. Vegyipari technikus (új
és „régi OKJ szerintit is), általános vegyipari laboratóriumi technikus, gyógyszeripari laboratóriumi
technikus (régi OKJ szerintit) szakmák oktatása is
folyik még.

A szakképzési szerkezet változása az elmúlt
években, és azok tanulságai
A Debreceni Vegyipari Szakközépiskola ma tiszta profilú intézmény, a képzés kizárólag a vegyész
ágazatban, vegyipar szakmacsoportban folyik.
A fenti rövid iskolatörténetből is látszik, hogy az
utóbbi két évtizedben rögös út vezetett idáig. A
rendszerváltozást követően jelentősen átalakult a
hazai gyógyszer- és vegyipar. Azok a vállalatok,
amelyek talpon maradtak, jelentős elbocsátásokra

Kisműszeres laboratórium
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kényszerültek. Vegyésztechnikusok százai maradtak állás nélkül, átmenetileg nem volt igény a
frissen végzett munkaerőre. Ez azzal a következménnyel járt, hogy a kilencvenes évek közepén
komoly beiskolázási gondokkal küzdött a mi intézményünk is – hasonlóan az ország összes többi vegyipari szakközépiskolájához –, s az évfolyamonkénti két osztály feltöltése is csak nehézségek
árán sikerült. Az iskolavezetés mindent megtett az
iskola fennmaradása érdekében, ezért más szakmacsoportok, képzési formák is megjelentek a „Vegyipariban”, annak érdekében, hogy a több lábon álló
intézmény biztosan meg tudjon maradni. Így megfordult az iskolában elektronika-elektrotechnikai,
környezetvédelem-vízgazdálkodási, egészségügyi
és gimnáziumi képzés is. Tartósan gyökeret verni
azonban egyik sem tudott. Megszűnésük egyrészt
természetes folyamat, másrészt a város oktatáspolitikai döntéseinek következménye volt.
Utóbbit az akkori fenntartó, Debrecen Megyei
Jogú Város kezdeményezte, a város összes, általa fenntartott szakképző intézményére kiterjedő
profiltisztítási intézkedésének részeként. Alapos
helyzetelemzést követően a polgármesteri vezetés úgy látta, hogy a rendszer párhuzamosságainak megszüntetése, az erőforrások koncentrálása a
rendszer hatékonyabb működését eredményezheti.
Ennek érdekében minden szakképző iskola csak
a saját főprofilját tarthatta meg, a többi képzést
felmenő rendszerben meg kellett szüntetni. Mai
szemmel nézve a döntés beváltotta a hozzá fűzött
reményeket, s szellemiségében megelőzte a 2011ben elfogadott szakképzési törvényt. Ennek köszönhető, hogy a törvény bevezetése Debrecenben
nem okozott földrengésszerű változást, jelentős
átalakításokra már nem volt szükség.
A gimnáziumi képzés rövid életűnek bizonyult,
a beiskolázás csak a demográfiai csúcs idején volt
zökkenőmentes, a nehézségek már a második évben jelentkeztek. Igyekeztünk saját, jellegzetes
arculatot adni (egyéni sportági, majd informatikai irányultság) az osztályoknak, de ahogy egyre
csökkent a középiskolába belépők létszáma, azzal
egyidejűleg egyre nőtt a város gimnáziumi kapa-

42

citása, nem tudtunk versenyezni a nagy múltú és
méltán nagyhírű debreceni gimnáziumokkal, így a
gimnáziumi képzés szép csendben megszűnt.
Tovább tartott, és némiképp más pályát futott
be a környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport képzése. A vegyipar nagy válsága idején,
amikor alig volt jelentkező az iskolába, az akkori
iskolavezetés – érthető módon – kereste a kiutat.
Az ország többi vegyipari szakközépiskolájához
hasonlóan a környezetvédelmi képzés bevezetésében látta a megoldást. Ez akkor kifejezetten
jó döntés volt, s az első években sok jelentkezőt
vonzott, melynek segítségével az iskola átvészelte
a nehéz éveket, azonban a gondok hamarosan jelentkeztek. Mai tudásunk szerint a környezetvédelem inkább életforma, gondolkodásmód, mint
kenyérkereső szakma. Sajnálattal tapasztaltuk,
hogy a környezetvédelmi mérés-technikus szakképzettséget szerzett tanítványaink gyakorlatilag
egyáltalán nem tudtak elhelyezkedni a szakmájukban, mindössze annyi esélyük maradt, hogy a
megszerezett vegyészi ismereteikkel tudjanak elhelyezkedni. (Nem jártak jobban a szakirányban
egyetemen továbbtanulók sem.) Ennek hatására a
szakmacsoportban érettségiző két osztály tanulóiból összesen félosztálynyi szakképző csoport indulhatott a technikus képzésen. Később látványosan megfogyatkoztak a 9. évfolyamra jelentkezők,
és összhangban a város „arculattisztítási” szándékával, felszámoltuk a képzést. Az eset nyilvánvaló
tanulsága, hogy nem szabad olyan képzést folytatni, amivel az elhelyezkedés esélyei igen alacsonyak.
Az egészségügy szakmacsoport bevezetése hasonlóan kényszer szülte választás volt. A képzés
kérészéletűnek bizonyult, mert ebben a szakmacsoportban csak szakmai alapozás folyt, amit nem
követett szakképzés. Kétségbeesett mentési kísérletnek bizonyult. A helyzetet tovább rontotta,
hogy éppen erre a szakmacsoportra építettük a
nyelvi előkészítő osztályunkat, ahol egyébként is
a leggyengébben teljesítő osztályok működtek. A
tanulók nem tudtak megfelelni az elvárásoknak, a
NYEK nem hozta meg a várt eredményt, különösen a nyelvvizsgák számában. Az volt a tapasztalt,
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hogy csak a kezdettől a szakmai vizsgáig végiggondolt, és szisztematikusan kivitelezett szakképzésbe érdemes belefogni. Amelyik ennek a feltételnek nem felel meg, az nem lesz hosszú életű.
Az elektronika-elektrotechnika szakmacsoport
életútja is tanulságokkal szolgál. Az előzőekkel
szemben itt végigvezettük a képzést, és a piac által
igényelt és keresett végzettséghez jutottak tanítványaink, mégis lassan elfogytak az ide jelentkező
diákok. Dacára annak, hogy a gyakorlati képzés
technikai háttere kiváló volt az iskolában és ténylegesen voltak működő külső gyakorlati helyek. A
kudarc oka feltehetően az volt, hogy Debrecenben
három másik intézmény volt érdekelt az elektronika-elektrotechnika szakmacsoportban, s két
intézménynek ráadásul ez volt a főprofilja. Aki
elektronika szakmacsoportban akart tanulni, az
nem a Vegyiparit kereste elsősorban, és a csökkenő gyermeklétszámnak a mi iskolánk lett az első
vesztese. Az eszközök nem vesztek kárba, azokat
átadtuk a Gábor Dénes Szakközépiskolának.

A szakképzés ma
A régi OKJ-ben szereplő, az intézmény arculatát
hosszú évekig meghatározó általános vegyésztechnikus képzést követően 2007-ben és 2008ban pontosan bevezettük a jogszabályba foglalt
új OKJ-t, elsőként az általános vegyipari laboratóriumi technikus szakképesítés-elágazást. Mi ta-

láltuk ki és állítottuk rendszerbe a gyógyszeripari
laboratóriumi technikus képzést, mert indokolhatatlan hiány feszítését érzékeltük a szakképzés
és a valóság közt. Azt tapasztaltuk, hogy jól működő gyógyszeripar létezik hazánkban, de hozzá
szorosan kapcsolódó szakma már nem. Az iskola
elmúlt évtizedének egyik legsikeresebb eseménye
volt a szak bevezetése (elsőként és egyedüliként
az országban, ráadásul Debrecen város igényeit figyelembe véve emelt szintű angol nyelvoktatással),
amit abból mértünk, hogy az itt végzett tanulók
több évben is „lábon elkeltek”, azaz már a szakmai vizsga előtt volt biztos állásuk. A harmadik
állandó – minden évben beiskolázott – képzésünk
a vegyipari technikus szakma.
Fent említett szakmákat a szakképzési törvény
92. §-a értelmében még három évig indítjuk. Bevezetésük során a legnagyobb újítás az volt, hogy
a korábbi, két éves általános vegyésztechnikus
szakképzéssel ellentétben, itt már beszámítottuk
a 9–12. évfolyam szakmai alapozását, amellyel a
szakképzés idejét egy évvel megrövidítettük. A
döntés sikerét fényesen igazolta az élet, hiszen látványosan megnőtt a szakképzési évfolyamon maradó tanulók száma, különösen amiatt, hogy még
az egyetemre felvett diákok is inkább halasztottak
ott egy évet, hogy feltegyék a koronát „vegyiparis”
pályafutásukra azzal, hogy technikus végzettséget
szereznek.

Az el nem égő zsebkendő
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Az OKJ hatálya alatt kétszer indult a drog- és
toxikológiai laboratóriumi technikus, egy alkalommal a környezetvédelmi és vízminőségi laboratóriumi technikus szakképzés-elágazás. Levelező tagozaton a vegyipari technikus szakmára
volt igény, ezért azt indítottuk. Az idei tanévben
indult a „legújabb” OKJ. Korábban is szokásunk
volt a nem nálunk érettségizettek számára két éves
szakképzést indítani, ami jelen tanévben sem volt
másként, s a vegyipari technikus szakmát itt már
az új program szerint kezdtük. Saját tanítványaink
közül a jelenlegi kilencedikesek fognak eszerint
tanulni. Ettől függetlenül már kimunkáltuk a laboratóriumi technikus szakma képzési dokumentumait, és készülünk a gyógyszeripari laboratóriumi technikus, a drog- és toxikológiai technikus,
valamint a műszeres analitikus szakképesítés-ráépülések bevezetésére is.

Gyakorlati képzés
Intézményünkben a gyakorlati képzés a szorgalmi időben kizárólag az iskola kilenc, jól felszerelt
laboratóriumában zajlik. A laboratóriumok kialakítása illeszkedik a gyakorlatok típusához, mind-

Szerves laboratóriumi gyakorlat
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egyik egy adott évfolyam követelményei alapján
lett kialakítva és berendezve. Így van például
alapműveleti, preparatív, titráló, hőtechnika, kisműszeres, nagyműszeres és automatika labor.
Tekintettel a nagy tanulólétszámra és a jogszabály által előírt – és természetesen általunk is
betartott – csoportlétszámokra, a laboratóriumok
heti foglaltsága csak a nappali tagozaton 32–40
óra.
A képzésnek nem csak a tárgyi, hanem a személyi feltételei is biztosítottak. A gyakorlatokat vezető pedagógusok vegyészmérnök, vegyész, illetve
kémiatanár szakképzettséggel, ketten főiskolai, a
többiek pedig egyetemi végzettséggel rendelkeznek. Különösen magas körükben az egykori saját
diákok aránya. A gyakorlatvezetők munkáját idén
januártól műszaki vezető és két laboráns segíti.

Kapcsolat
a térség meghatározó nagyvállalataival
TVK NyRT.
Az iskola egyik legsikeresebb kezdeményezése
volt a felnőttoktatási telephely létesítése Tiszaújvárosban. Az együttműködés a vállalattal – és
tágabb értelemben a MOL-csoporttal – azóta is
sikeres. A kihelyezett képzés indoka az volt, hogy
a rendszerváltást követő nagy leépítés magával
sodorta a tiszaújvárosi vegyipari képzést is. Azután eltelt tíz esztendő, s a TVK-nak ismételten
szüksége lett középfokú vegyipari végzettséggel
rendelkező munkaerőre. A beiskolázni kívánt fiatal felnőttek iskolánk levelező képzésére jártak,
idővel a húszat is megközelítő létszámban. Ekkor
gondoltunk bele, hogy talán ésszerűbb lenne, ha
nem húsz diák utazna Debrecenbe, hanem egy
tanár Tiszaújvárosba. A gondolatokat tettek követték, a képzés beindult. Az előnyök nyilvánvalóak voltak: a dolgozók rövidebb időre estek ki a
munkából (megtakarítottuk az utazásra fordított
időt), a gyakorlati képzést pedig valós körülmények közt, azokkal a berendezésekkel végeztük,
amelyeket a tanulók egyébként is használnak. Az
eredeti szándék négy évfolyam képzéséről szólt,
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TVK ösztöndíj eredményhirdetése

ehhez képest hét csoportot képeztünk először
az általános vegyésztechnikus, majd a vegyipari
technikus szakmákban. Két év szünet után ismételten megkezdtük az egyeztetést a vegyipari
technikus szakma esti tagozaton történő beindításáról. A képzés ékes példa arra, hogy a szakképző iskola és az ipar igényei szorosan egybefonódnak.
A TVK-val ápolt jó kapcsolatnak ez csak egyik
összetevője, s mellette mindenképpen említésre méltó az évek óta tartó szoros együttműködés az élet más területein is. A TVK tudatosan
gondoskodik szakembereinek utánpótlásáról,
ösztöndíjprogramjukat három alkalommal is kiterjesztették iskolánkra, aminek előnyeit legjobb
tanítványaink tíz-tíz hónapon át élvezhették. A
gyár kapuja – előzetes egyeztetést alapján – mindig nyitva áll a szakképzésben részt vevő diákjaink előtt. A tanulmányi kirándulások, a termelés
élesben történő megtapasztalásának haszna felbecsülhetetlen. A gyárban nem csak a helyben
képzett tanítványaink, hanem az anyaintézményben végzettséget szerzett technikusaink is egyre
nagyobb számban helyezkednek el. Sajnálatos,
hogy már csak múlt időben beszélhetünk róla,
de kiemelkedő szakképzési támogatásban része-

sültünk, amíg lehetett, mind a TVK-tól, mind a
MOL-tól, amiből szinte teljesen felújítottuk az
iskolai laboratóriumokat.
TEVA Zrt.
Az iskola legmeghatározóbb helyi partnere a
TEVA Gyógyszergyár. A folyamatos kapcsolattartás és a kölcsönösen előnyös együttműködés évtizedes hagyomány közöttünk. Diákjaink
leginkább vágyott munkahelye a TEVA Gyógyszergyár. Nem az ismeretlenbe készülnek, hiszen a gyár képviselői rendszeresen megjelennek
iskolánkban, tájékoztatják tanítványainkat az
elvárásokról, lehetőségekről, és nyári gyakorlati
helyeket is biztosítanak számukra. A TEVA is
nagyon jelentős szakképzési támogatást nyújtott,
amíg tehette, de a képzést segítő, nem pénzbeli
segítséget szinte lehetetlen felsorolni. A teljesség
igénye nélküli felsorolás: nagy értékű műszerek
(például HPLC), kisebb műszerek, eszközök,
vegyszerek. A TEVA segít az iskolában képződött veszélyes hulladék elszállításában, ártalmatlanításában, valamint a szakmai anyagok –
például a két tanítási nyelvű képzés angol nyelvű
tanítási segédleteinek – előállításában, sokszorosításában.
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Meg kell még említeni az egyre szorosabbra fűződő szakmai együttműködést a Richter Gedeon
NyRT., a BorsodChem Zrt. és iskolánk között.

Az előttünk álló feladatok
• A ktuális feladat az új OKJ teljes körű bevezetése.
Szerencsések vagyunk, hogy nem egyszerre szakad ránk, hanem tanulhatunk, tapasztalatokat
szerezhetünk más iskoláktól.
• A felnőttképzésben feladat az áttérés az eddigi levelező tagozatos formáról az esti tagozatos
szerkezetre.
• Meg kell szerveznünk az összevont nyári gyakorlat. Noha vannak együttműködő partnereink,
akik várják nyáron a diákjainkat, de akkora tö-

meget, mint amennyit az új kerettantervek előírnak, nem lesznek képesek nyaranta befogadni.
A gyakorlatot ezért (nagy) részben az iskolában
kell megszerveznünk, ami működésünk alapos
újragondolását igényli.
• Biztosítanunk kell a gyakorlati képzés színvonalát. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az
utóbbi években mind a kilenc iskolai laboratóriumunkat teljesen felújítottuk. Ez, az addig bőven
áradó szakképzési támogatásnak volt köszönhető, de mióta ez a forrás elapadt, további fejlesztés
nem történt. Jellemző, hogy 2013-ban a lehetséges fejlesztési forrásnak számító decentralizált
pályázat egész Hajdú-Bihar megyére jutó kerete
kisebb összeg volt, mint az utolsó évben a mi iskolánknak felajánlott szakképzési hozzájárulás.
Az eszközök, berendezések – mivel szerencsére
sokan használják azokat – kopnak, az állagmegóváshoz pénz kell, s az ehhez való hozzájutás
módját ki kell találnunk.
• Sajnálatos módon kis szakmacsoport lévén, legjobb diákjaink nem indulhatnak az OSZTV-n,
ahol pedig számos szép eredményt értek el minden évben. Vélhetően hasonló megfontolásból
nem lehet emelt szintű érettségi vizsgát tenni a
vegyipari alapismeretek tantárgyból. Marad a
SZÉTV, ahol továbbra is nagyon eredményesek
szeretnénk maradni.

Táblázatok
Az iskola utóbbi éveinek legfontosabb mutatói

Iskolánk „szelleme”

Az iskola utóbbi éveinek legfontosabb mutatói
2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

Létszám (csak nappali tagozat)

774

821

789

797

826

Tanulmányi átlag

3.40

3.49

3,55

3,52

3,60

Eredményes szakmai vizsgát tett tanulók (fő)
2011

2012

2013

Általános vegyipari laboratóriumi technikus

34

35

32

Gyógyszeripari laboratóriumi technikus

29

35

35

Vegyipari technikus

58

67

80
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„Minden technika
művészetté nemesedik
a tudás legmagasabb fokán”
A fenti idézet iskolánk jogelőd intézményei névadóinak, Móra Ferencnek és Tápai Antalnak
egymás közötti levelezéséből származik. Mórát
nemigen kell senkinek bemutatni, Tápai Antal
pedig szegedi szobrászművész volt, aki a lakatos szakma tanulása után kezdett szobrászattal
foglalkozni, majd Móra Ferenc javaslatára Szeged Város ösztöndíjasaként tanult a Budapesti
Képzőművészeti Főiskolán. Móra és Tápai baráti kapcsolata kettejük leveiből is kitűnik. Ezek
egyike tartalmazza a fenti mondatot, amely iskolánk jelmondata. Utal arra, hogy amennyiben valaki becsülettel és tisztességgel megtanul
valamely anyaggal bánni, megtanulja valamely
szakma fogásait, és a tudását folyamatosan bővítve gyakorolja azt, igazi művész lesz, a szakmája
művésze.
Tápai Antal és Móra Ferenc nevét Szegeden
két nagy múltra visszatekintő szakképző iskola
viselte, melyek a városban 1884-ben megindult
tanoncképzésből nőttek ki. 2007-ig önállóan működtek, amikor is a két intézményt összevonták.
A Szeged-Móravárosi Szakközép- és Szakiskola a
város legnagyobb középfokú nevelési-oktatási intézménye lett, melynek képzési kínálatában szinte mindenki találhatott kedvére való szakirányt.
2009-ben újabb átszervezés eredményeként az
iskola neve Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző
és Általános Iskolára változott. Az új intézmény a
Déri Miksa Ipari Szakközépiskola, a József Attila
Általános Iskola és Szakiskola, valamint a SzegedMóravárosi Szakközép- és Szakiskola hagyományait vitte tovább. Átalakult a szervezeti struktúra
is: egy főigazgatóság jött létre, amely összefogta,
koordinálta a három tagintézmény szakmai mun-

káját. 2013 szeptembere óta Szegedi Móravárosi
Ipari Szakképző és Általános Iskola néven működünk.
2014-ben lesz 130 éve, hogy az iskola versenyképes, a munkaerőpiac igényeinek megfelelő kínálattal várja a tanulókat, akik képességeiknek,
érdeklődésüknek, személyiségüknek megfelelően
tanulhatnak. Fő alapelv, hogy olyan kezdő szakmunkásokat bocsásson ki az intézmény, akikben
van igény a rendszeres szakmai megújulásra, nyitottak a világ dolgaira, tisztelik és becsülik embertársaikat.
Ezért olyan fiatalok képzése a cél, akik képesek a további tanulmányokra, és az életben a megszerzett tudásukat hasznosítani képes emberekké
válnak. Ennek érdekében a változásokra nyitott,
tanulóközpontú nevelő-oktató munka folyik az
intézményben. A szakmai képzés mellett nagy figyelmet fordítunk az általános művelésre is, hogy
tanítványaink ne váljanak szakmájuk egyoldalú
rabjaivá. Nyolc szakmacsoportban – gépészet, építészet, vegyipar, könnyűipar, nyomdaipar, faipar,
elektrotechnika-elektronika, egyéb szolgáltatások
(rendészet és szépészet ágazat) – várjuk a szakközépiskolai és szakiskolai képzés iránt érdeklődőket
nappali és esti tagozaton.
Dolgozik az intézményben iskolapszichológus
és szociális munkás is, akik a fejlesztő pedagógusokkal, gyógypedagógusokkal, gyermek- és ifjúságvédelmi felelősökkel együtt nyújtanak szakszerű segítséget a tanulási nehézségekkel, zavarokkal,
s egyéb problémákkal küzdőknek. Az elméleti és
gyakorlati képzés korszerű laboratóriumokban,
szaktantermekben, tanműhelyekben folyik, de a
duális szakképzés jegyében az alapképzés után –
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Kozmetikus szaktanterem

néhány szakma esetén már a képzés kezdetétől – a
diákok vállalkozóknál ismerkedhetnek meg „élesben” a piaci viszonyokkal.
Az iskola kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal
rendelkezik és az elmúlt években Németországban, Csehországban, Portugáliában, Franciaországban, Spanyolországban, Észtországban,
Lettországban, Finnországban, Norvégiában,
Walesben, Írországban, Belgiumban, Szlovákiában, Szlovéniában, Romániában, Olaszországban,
Görögországban és Törökországban fordultak
meg diákjaink és pedagógusaink szakmai tapasztalatgyűjtés és nyelvtanulás céljából.

Az iskola elsősorban a helyi – a városi és megyei – igények kielégítésére törekszik szakképzési kínálata kialakításakor. A helyes irányt bizonyítja, hogy diákjaink az átlag feletti arányban
helyezkednek el a szakmájukban. Közel száz
vállalkozással szinte napi kapcsolatban állunk a
szakmai gyakorlati képzés során. Visszajelzéseik, észrevételeik fontos információkat jelentenek
a stratégiai tervezésünkhöz. Ezek a tervek, valamint a pedagógusok magas színvonalú munkája
biztosítja, hogy diákjaink között folyamatosan
vannak olyanok, akik országosan is elismert teljesítményekre képesek. Ha csak a Szakma Kivá-

Ács és asztalos tanulók által épített kerékpáros pihenőhely
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ló Tanulója Verseny elmúlt három évét nézzük,
akkor elmondhatjuk, hogy 13 dobogós helyezést
értek el diákjaink.
Intézményünk szoros kapcsolatot ápol Móraváros civil szervezeteivel. A mindennapi együttműködésünk a helyi közösség érdekeit szolgáló eredményekben ölt testet: nemzetközi együttműködés
keretében kerékpáros pihenőhely építése Móraváros és Kálvária városrész határán; kerékpártároló
készítése az általános iskola számára; festési és
mázolási munkák óvodákban, illetve a Szegedi
Mozgáskorlátozottak Alternatív Egyesületében;
integrációs miniprojekt keretében szépészeti bemutató, frizura készítés, kozmetikai kezelések az
idősek otthona lakói és a szegedi nyugdíjas klubok
tagjai számára.

Élménypedagógia
a nevelési-oktatási célok szolgálatában
A jó gyakorlatként működő élménypedagógia
2008-tól van jelen az intézmény mindennapjaiban. Az élményeken, tapasztalatokon keresztüli
tanulás egyidős az emberiséggel, ám ennek a tudatos, megszervezett módja, csak a huszadik század elején jelent meg. A módszer lényege, hogy a
lexikai tudás megszerzése helyett a személyiség
fejlesztése a cél, az aktív tapasztalatszerzés segítségével. A módszer azóta széles körben elterjedt,
és használják önállóan, terápiás céllal, vagy modulként beépítve például oktatási folyamatokban,
személyiségfejlesztő tréningeken, bűnmegelőzési
projektekben.
A módszert az élménynapok segítségével ültették át a gyakorlatba Berki Tibor és Asbóth Norbert kollégáim. Élménynapnak azokat a napokat
tekintjük, amelyeken legalább hatórás élménypedagógiai foglalkozáson vesz részt diákok egy
csoportja, és aznap nincs órarend szerinti tanítás
a részükre.
Az élménynapok fő célja a kommunikáció, a
személyes és a szociális kompetenciák fejlesztése.
A diákoknak a feladat megoldása közben társaik
ötletét, véleményét figyelembe véve kell dolgozniuk a közös cél érdekében, így megjelennek a „fe-

lettes” közös célok, ami növeli az együttműködési
hajlandóságot. Ez az egymásra figyelés fejleszti az
empátiát, erősíti a bizalmat.
Az élménynap programja négy blokkból áll
– „Köszöntő a körben – Ismerkedés másképp”,
„Alcatraz, Jedi és a vízvezeték-szerelő mester”,
„Játszunk sárkányost!”, „Mi volt ez?” – amelyek
mindegyike meghatározott céllal bír. Ezek a ráhangolódás és ismerkedés, a problémamegoldás és
együttműködés, valamint az együttműködést segítő viselkedési formák fejlesztése.
A foglalkozás azonban nem zárul le a tevékenységgel, hiszen az élménypedagógia célja olyan tapasztalatok megszerzése, melyeket a hétköznapi
életben, az emberi kapcsolatokban is tudnak használni a résztvevők. Az élménynap utáni tevékenységek fókusza is erre irányul, vagyis arra keresi a
választ, hogy vajon változott-e az osztály (csoport)
közössége a foglalkozás után. Ezt a célt szolgálják
a megbeszélések, a tesztek, az attitűdskála alkalmazása. Megkülönböztetjük az egyes foglalkozások, illetve az egymásra épülő foglalkozássorozatok hatásának vizsgálatát. Mérjük a foglalkozások
rövid és hosszú távú hatását. Míg az előbbi célja
annak kiderítése, hogy az élménypedagógia hatására változik-e az osztálytársak egymáshoz való
viszonya, utóbbié az énkép, a jövőkép, az iskolához
való viszony és a felelősségvállalás alakulásának
mérése.

É lménypedagógiai foglalkozás a közösségépítés jegyében

49

intézményi élet
A hosszú távú hatást nem egyetlen nap programja, hanem a foglalkozások sorozata biztosítja.
Ezek egymásra épülnek, és a következő témaköröket érintik: együttműködés és kockázatvállalás
bizonytalan helyzetben, kommunikáció és együttműködés, egyéni célok megvalósítása, támogató és
akadályozó tényezők, valamint normák a csoportban. A foglalkozásokat 45 különböző gyakorlatból
tudják a kollégák felépíteni, melyekből bármely
közösség számára az egyedi igényekhez és célokhoz igazodó foglalkozásokat lehet összeállítani.
A helyenként kalandpedagógiával kombinált
élménypedagógiai foglalkozások lebonyolításában segítséget nyújtanak a Szegedi Tudományegyetem mesterképzésének pszichológushallgatói
és az iskolai gyakorlatukat nálunk töltő szociális
munkás hallgatók is. Az osztályfőnökök elsősorban a közösség fejlesztését várják a foglalkozásoktól, amelyek javítják az osztály és az osztályfőnök
együttműködését és erősítik az iskolával, tanulással kapcsolatos pozitív attitűdöket.

A projektmódszer
gyakorlati megvalósulása iskolánkban
A projektmódszer olyan tanulásszervezés, amelynek középpontjában egy elvégzendő tevékenység
áll. A projekt végére egy produktumot várunk el
a résztvevőktől. A módszer lényege a nagyfokú
szabadság a célok kiválasztásától és a tervezéstől,
a végrehajtáson keresztül, egészen a produktum
bemutatásáig és kiértékeléséig. Ilyen tevékenység
mellett nem a tanulás a fő cél, hanem a produktum elkészítése, míg a tanulás észrevétlenül, szinte
„melléktermékként” jelenik meg.
Iskolánkban 2003 óta van jelen a projektszemléletű tanulásszervezés, részben projektnapok,
részben projekt- és témahetek formájában. A
Szakiskolai Fejlesztési Programhoz történő csatlakozásunk gyorsította fel az ezzel kapcsolatos tanulási folyamatot a nevelőtestületen belül. Bár a
projektek megszervezése komoly kihívást jelent a
hagyományos keretekben gondolkodó és működő iskola számára, de az eredmények igazolják a
szükséges ráfordításokat.
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A projektek életét a projekt-team tartja kézben.
A tagokra jellemző a közös cél, a közös stratégia,
a szabályok követése, a közös tudásbázis. Egy jól
összeszokott csapat dolgozik évek óta együtt. A
munka az ötletek összegyűjtésével kezdődik. Vagy
közösen találják ki, vagy közülük egyvalaki megálmodja a témát. Ha mindannyian jónak látják,
akkor kitűzik a célt, majd elkezdődik a tervezés,
szervezés. Ahhoz, hogy a megvalósítás zökkenőmentes legyen, nagyon alaposan elő kell készíteni
mindent: a helyszíneket, az eszközöket, a résztvevőket (projektterv, ütemterv, erőforrásterv, költségterv, kockázatbecslés). A cél elérése érdekében
minden osztályfőnök kap maga mellé egy segítőtanárt, akire számíthat a munka koordinálásában.
Azokat a kollégákat, akik nem osztályfőnökök
vagy nem segítőtanárok, a különböző helyszínek
működésének biztosítására szoktuk beosztani.
Senki sem marad munka nélkül.
Egy tanévben általában három projektet szervezünk: a tanévkezdő projekt a város és az iskola
megismerését, ami az osztály- és az iskolai közösség összekovácsolását célozza; az évközi egy
kiemelt nevelési feladat köré szerveződik; az évet
záró pedig már az iskolaév befejezésének közeledtét hivatott jelezni.
Az előző tanévben az évkezdő projekt a „Szeged, híres város” címet kapta. Játékos csapatépítő
feladatok, sorversenyek, városi akadályverseny, iskolai és városi szintű kutatómunkát igénylő témák
színesítették a programot. A diákok megfordultak
a Móra Ferenc Múzeumban, a Fekete Házban, a
Varga Mátyás Színháztörténeti Kiállítóházban,
keresték és felfedezték a „szegedikumokat” és
együtt készültek a projekttermék bemutatására.
Az évközi projekt jelmondata „Együtt – egymásért” volt. A projekt keretében mindenki megmutathatta magát, de legalább ennyire kiemelt cél
volt egymás megismerése is. A résztvevők együtt
gondolkoztak azon, mennyire vagyunk mások. Beültünk a kerekes székekbe, vakon tapogatóztunk,
tanultunk a jelelőktől, és megtudtuk, hogyan lehet karok nélkül gyerekeket nevelni. Játszottunk
„boccia”-t, vak ping-pongot, röplabdáztunk és fo-
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Vajda Attila és Nagy Péter az egészségnevelési projekthéten

ciztunk a siketek csapataival. Együtt gondolkoztunk és beszélgettünk az élet nagy problémáiról: a
hitről, a szeretetről, a párkapcsolatok pszichológiájáról, a szexuális kisebbségekről, az apa vagy anya
nélküli életről, a helykeresésről egy új hazában, a
hajléktalanok világáról, a fogyatékkal élők elfogadásáról, az állatvédelemről és nem utolsósorban a
környezetvédelemről.
A tanév végén esedékes projektnapok alkalmából hatalmas bulit tartottunk az iskolában. Ez az
esemény elsősorban a diákokról szólt diákoknak.
Úgy terveztük, legyen ez a buli olyan, amilyennek
a tanulók szeretnék. Ehhez semmi másra nem volt
szükség, csak a résztvevők fantáziájára, szervezőkészségére, rátermettségére. Az első napokon az
osztályok összeállítottak, majd a záró napon előadtak egy olyan műsorszámot, ami az ő ízlésüket
tükrözte, de amellyel másokat is szórakoztatni
akartak. A produkciók középpontjában a zene és
a tánc állt. A használni kívánt technikai feltételek biztosításához külsősök segítsége korlátlanul
igénybe vehető volt, de a színpadi szereplés során
a fellépők legfeljebb egynegyede lehetett külsős. A
pontszám egy részét a zsűri, másik részét a tapsgép segítségével mért közönségsiker adta.

Forrás: FotoJoe

A Zöld-ész munkacsoport
Iskolánk 2013 őszén a harmadik ökoiskolai tanévébe lépett, amely kötelezettségekkel és felelősséggel jár. A szemléletformálás csak a mindennapok részévé tett tevékenységeken keresztül tud
megvalósulni. Az előző tanév rendkívül mozgalmas volt ezen a területen is.
Diákjaink bekapcsolódtak a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. „Papírszüret és
papírgyűjtési verseny” címmel meghirdetett akciójába. Az ősz folyamán kétszer volt papírgyűjtés, de PET-palackokat és műanyag kupakokat
is gyűjtöttünk. A gyűjtésbe 16 osztály kapcsolódott be, s összesen közel 2500 kg újrahasznosítható hulladékot sikerült megmenteni attól, hogy
egyszerű szemétté váljon. Az összegyűjtött több
mint 200 kg műanyag kupakot a Mozgáskorlátozottak Alternatív Egyesületének adományoztuk.
A füstmentes világnap alkalmából figyelemfelkeltő rendezvényt szerveztünk. A plakátok és tájékoztató anyagok mellett néhány meghívott vendég
is igyekezett közös gondolkodásra késztetni úgy a
tanulókat, mint a tanárokat. Ez alkalomból csereakciót is hirdettünk: a cigarettákat almákra (egy
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Környezetvédelmi projekthét termékei

szál cigi – egy alma) lehetett cserélni, ha a cserélő
fogadalomtételre is hajlandó volt a dohányzásról
való leszokás érdekében.
Két csapattal indultunk a CEECD által kiírt
„Székely Kapuk – Zöld Kapuk” versenyen „Környezetbarát háztartás” témában. A csapatok feladata az volt, hogy egy 6 plakátból álló anyagot
állítsanak össze a témához kapcsolódóan. A plakátokat először december 21-én, a karácsonyi műsor
előtt láthatták iskolánk tanulói. Az összeállított
plakátokból vándorkiállítást szerveztek általános
iskolákban, illetve az iskola közelében található
közintézményekben. A versenyen mind a két csapatunk különdíjat nyert, az elkészült munkákkal
az iskola folyosóit díszítettük.
Diákjaink és az őket segítő pedagógusok részt
vettek a régió ökoiskolái számára szervezett versenyeken, ökoiskolai találkozókon, szakmai programokon.
Sikeresen kapcsolódtunk be a Nagy Terv Környezet- és Természetvédelmi Program „Olyan a
világ, amilyenné MI tesszük” című pályázatába
is, melynek eredményeként Nagy Terv központtá
váltunk és diákjaink két éven keresztül környezeti neveléshez kapcsolódó foglalkozásokat tart-
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hatnak a környező óvodákban, illetve általános
iskolákban, melyhez a program komplett oktatási
csomagot is biztosít. Tizenhét diák vehette át a
képzés végén az oklevelet, hogy a képzést sikeresen teljesítette.

Az Épületgépész Múzeum
és iskolánk kapcsolata
2002 októberében alakult meg az Épületgépészeti Múzeum, amelynek egyik lelke dr. Chappon
Miklós, a múzeum igazgatója. Az alakuló ülés óta
örömmel állapíthatjuk meg, hogy a szakterületen
dolgozók – kisiparostól az egyetemi professzorig
– egy emberként támogatják, segítik törekvéseiket. Iskolánkban is tevékenykedik egy lelkes csapat
Hoffmann László szakoktató vezetésével, aki egyben a múzeum igazgatóságának is tagja. Felfogásuk szerint nem értékelheti megfelelően a mai körülményeket az, aki nem rendelkezik ismeretekkel
a múltból. Azért is dolgoznak tehát, hogy minél
többen megértsék, a régi „kacatok” még sokaknak
jelenthetnek értéket. Gyűjteményük jelenleg több
mint 7600 nyomtatott dokumentummal és 2500nál is több eszközzel, berendezéssel büszkélkedhet,
amelyek az ajándékozók nevével kerültek leltárba.
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Épületgépészeti kiállítás iskolánkban a gyűjtőmunka eredményeiből

Ismertségük növekedését és gyűjtésük sikerességét nagyban segítette a „Védetté nyilvánító”
plakett mozgalom elindítása. Ez utóbbival olyan
tárgyakat, berendezéseket jelölnek meg, amelyek
még működnek, de már muzeális korúak. Az
elmúlt néhány évben – a Szegedről induló kezdeményezések pozitív fogadtatásának eredményeként – védettséget kapott Mezőkövesd több
kútja, Mezőberényben a Hosszúfoki szivat�tyútelep, 2013 decemberében pedig Szegeden,
az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság tápéi
szivattyútelepén a rekonstrukció keretében épen
hagyott gépészeti muzeális építmény kapta meg a
védettséget jelentő bronzplakettet. Az ünnepség
díszvendége volt Schlick András, a telep szivat�-

tyúit gyártó Schlick-Nicholson Gép-, Waggonés Hajógyár Rt. alapítójának, Schlick Ignácnak
a dédunokája.
A fentiekből is látható, hogy iskolánk állandó
törekvése, hogy úgy tudjuk biztosítani pedagógiai
programunk nevelési-oktatási céljainak elérését és
a szakképzés eredményességét, hogy közben érvényesüljön a pedagógusok módszertani kultúrájának sokszínűsége, és maradjon erős kapcsolatunk a
bennünket körülvevő környezet szereplőivel. Mindenre felkészített munkavállalókat mi sem tudunk
kibocsátani, de törekszünk olyan fiatalok képzésére, akik a vizsgáik végére rendelkeznek mindazokkal a kompetenciákkal, amelyek biztosítják a változásokhoz szükséges sikeres alkalmazkodásukat.
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Képzési lehetőségek a beregi térségben
– Jándi Szakképző Iskola
A térség
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Magyarország
legkeletibb területe, a beregi térség pedig annak
is a legkeletibb része. A megyei foglalkoztatási
arány és munkanélküliségi ráta jóval kedvezőtlenebb az ország egészére számítottnál, noha
napjainkban a korábbi különbségek kissé mérséklődtek.
Szabolcs-Szatmár-Bereg területi sajátosságai, valamint a megye településszerkezetének
jellemzői miatt mind a szakképzés, mind a felnőttképzés szempontjából a beregi térség a nagyon gyengén ellátott területek közzé tartozik
(a Jándi Szakképző Iskola megalakulásáig nem
működött szakképző intézmény a 27 települést
számláló térségben).
Ez a hátrány ugyanakkor lehetőségeket is teremt. Így a Bereg Többcélú Egyesület által létrehozott Jándi Szakképző Iskola megalapításakor
is elsődleges szempont volt, hogy olyan képzési
rendszert tudjunk kialakítani, amely színvonalas
szakképesítést nyújt azok számára, akik az intézmény tanulói kívánnak lenni, és a kistérségben (jelenlegi járásban) keresnek szakképzési,
felnőttképzési lehetőséget, majd ezt követően
pedig munkahelyet. Az elképzelés egyben hozzájárul az Észak-Alföld régió oktatásfejlesztési
elképzeléséhez is, támogatva a perifériális területek szak- és felnőttképzését.
A Bereg Többcélú Egyesület 2011-ben alakult.
Az egyesület célja a térségben élő hátrányos helyzetű célcsoportok esélyegyenlőségének és életszínvonalának javítása, a különböző társadalmi
helyzetű és korú emberek képzettségi szintjének
emelése, a hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok,
az ifjúságszakmai fejlesztési feladatok, a fiatalok
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társadalmi részvételét segítő programok, a gyermekek és fiatalok környezet- és egészségtudatos
gondolkodásának támogatása, valamint ifjúsági
kezdeményezések és programok szervezése.
Az egyesület tevékenysége sokrétű, hiszen az
eltelt időszakban szervezett gyermeknapot Jándon, együttműködő partnere a Bölcs Salamon
Tanodának, de munkaerő-piaci tanácsadást is
végzett/végez különböző kistérségekben, illetve
pályázati forrásokból szakmai programokat valósít meg.
Az egyesület általa kitűzött célok megvalósítására hozta létre megalakulásának évében a Jándi Szakképző Iskolát, amely önállóan gazdálkodó összetett intézmény.

A Jándi Szakképző Iskola
A Jándi Szakképző Iskola 2011 szeptemberében kezdte meg az első tanévét, esti tagozaton, felnőttoktatás keretében, két szakma
(gyógymasszőr, szociális gondozó és ápoló) indításával. Az akkori indulási létszám 60 fő volt,
akik közül a többség sikeres évet is zárt. Iskolánkban és intézményünk gyakorlati oktatásának
helyszínein (a Fehérgyarmati-, és a Vásárosnaményi kórházban, illetve a vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központban) kiváló feltételek
mellett sajátíthatták el mesterségüket.
2012 szeptemberétől az intézmény bővített
képzési palettáját, újabb szakképzések (gazda, kisgyermekgondozó- és nevelő) indításával. Mindezt amellett sikerült elérnünk, hogy
a gyógymasszőr, illetve a szociális gondozó és
ápoló képzéseket is újra tudtuk indítani.
A 2012/2013-as tanévtől már 7 osztály 176
tanulójának a hatályos oktatási törvénynek megfelelő elméleti és szakmai oktatása, annak folya-
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matos szervezése, irányítása jelentett egyéni-, és
csoportos elfoglaltságot, lekötöttséget, időszaki
és állandó munkát a számunkra.
Az iskola felnőttképzési intézményként is
megkezdte működését. Az OKJ-s képzés keretében méhészek tanultak, vizsgáztak és szereztek
szakvizsgát nálunk, valamint akkreditált képzési
program alapján frissítő, és talpmasszőröket képeztünk. 2013. október 8-tól a Jándi Szakképző
Iskola akkreditált felnőttképzési intézményként
is működik.
A felnőttképzés területén elsősorban az általános vagy középiskolai tanulmányaikat – különböző okok miatt – be nem fejező, iskolarendszerű képzésben továbbtanulni nem tudó,
pályakezdő fiatalok kilátástalannak tűnő munkaerő-piaci helyzetén kívánunk segíteni.
Szakképzési tevékenységünket kiegészítik a
felnőttképzési szolgáltatások, például az előzetes
tudásszint felmérése (a már megszerzett kompetenciák felmérése, értékelése). Igény szerint elhelyezkedési tanácsadással, álláskeresési technikák
oktatásával és munkahelyfeltárással is segítjük a
szakképesítést szerzettek elhelyezkedését.
A 2013/2014-es tanévet három szakmacsoport
köré építettük fel: egészségügyi, szociális és
mezőgazdasági. Ennek megfelelően a következő OKJ-s szakképesítéseket lehet megszerezni intézményünkben: gyakorló ápoló, gyakorló
mentőápoló, gyakorló csecsemő- és gyermekápoló, szociális gondozó és ápoló, gyógy- és
sportmasszőr, valamint gazda, és a TÁMOP3.3.9.D-12-2012 azonosítószámú úgynevezett
„Második típusú” projekt keretében zöldség- és
gyümölcstermesztő. Intézményünk 2013 nyarán új telephelyekkel bővült, így a már korábban
is meglévő gyakorlati képzés mellett elméleti
képzés is folyhat Fehérgyarmaton és Vásárosnaményban egyaránt.
Tanulóink életkora 18-tól 55 éves korig terjed.
Ahogy életkoruk, előképzettségük is igen változó. Járnak iskolánkba az általános iskola nyolcadikos bizonyítványával rendelkezők, de érettségizettek és főiskolát végzettek is. Mindez azt

bizonyítja, hogy igény van az általunk szervezett
képzésekre. Az elméleti és gyakorlati tananyagot tapasztalattal bíró, magas iskolai végzettséggel rendelkező tanárok (orvosok, mentőtisztek,
szociális munkakörben dolgozó vezetők) oktatják. Tanáraink, oktatóink a kor elvárásainak
megfelelő képzettséggel, végzettséggel és oktatási tapasztalattal rendelkeznek. Ennek megfelelően szinte minden szakmacsoportban képesek
vagyunk – rövid idejű felkészülést követően – a
munkaadói igényeknek megfelelő felnőttoktatási/felnőttképzési programok megvalósítására.
Intézményünk munkaszerződéssel, vállalkozó
jogviszonyban foglalkoztatja az oktatásban részt
vevő pedagógusokat és az oktatást segítő munkatársakat.
A képzési eredményességet megfelelő szintű
tárgyi feltételek is segítik, amelyeket anyagi, illetve pályázati lehetőségeinkhez képest folyamatosan bővítünk. Intézményünk korszerű számítástechnika teremmel rendelkezik, valamint Leader
típusú pályázat keretén belül az egészségügyi és
szociális szakmacsoportba tartozó képzések oktatásához nélkülözhetetlen demonstrációs terem
került kialakításra. A szakmai munkavégzéséhez
szükséges irodák, számítógépek, nyomtatók és
egyéb eszközök állnak rendelkezésre.

Iskolánk filozófiája
„Ha hajót akarsz építeni,
ne azzal kezdd, hogy a munkásokkal
fát gyűjtetsz és szó nélkül kiosztod közöttük
a szerszámokat, és rámutatsz a tervrajzra. Ehelyett először keltsd fel bennük
az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt.”
(Antoine de Saint-Exupéry)
Az idézet értelmében rá kell ébresztenünk az
embereket arra, hogy érdemes iskolába járni.
Olyan lehetőségeket kell biztosítani az egyének
számára, amelyekkel képesek megvalósítani elképzeléseiket. Kitörési pontokat kell megjelölni
a nehéz társadalmi helyzetben élők, illetve a változtatni akarók számára. Az egyéni elhatározá-
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son túl pedig a családnak, és a társadalomnak is
támogatnia kell a kibontakozást, a várható sikerességet.
Az idézet hűen tükrözi az intézmény szakképzési elveit, iránymutató lehetőségeit is. Szakképzési modellünket az alábbi erős alapelvekre
építettük:
• 18 éves kortól behatárolható az a korosztály,
ahol rendelkeznek érettségivel, de felsőfokú
oktatási intézményben nem tanulnak tovább.
Őket megcélozva kívánunk esélyt adni az
érettségire épülő – ebből adódóan szükségképpen középfokú – államilag elismert szakképesítés megszerzésére; lehetőséget nyújtva ezzel
az egyén munkaerő-piaci érvényesülésére.
• A feltétel megteremtéséhez szükséges a mindenkori szakmai felkészültség, abban nem
kis szerepet játszik az alapműveltséget nővelő
ismeretanyag közvetítése, mely nagyban hozzájárul a szakma színvonalas gyakorlatához, a
szakma iránti elkötelezettséghez. Ebből adódóan kialakulhat a munkafolyamatok és munkaszokások mindennapi rutinja.
•
A szakképzés évfolyamának ideje alatt nem
csak a szakmai elkötelezettségre kell figyelmet
fordítanunk, hanem az elhelyezkedési stratégiák adta lehetőségeit is a tanulók elé kell tárnunk. Három szakaszra tagolhatóak ezek az
útmutatások:
– a z első szakma megszerzése,
– a tanulmányok felsőoktatási intézményben
történő kamatoztatása,
– a szakmára ráépülő további szakképesítések.

A Jándi Szakképző Iskola célja és feladata
A fenti, az iskola arculatát és értékrendjét meghatározó koncepció előre vetíti az intézmény
célját és feladatát is. A legfontosabb területek a
következők:
•
a széles skálájú szakmai alapműveltség biztosítása mellett a tanulók számára fontos az
egyetemes emberi értékrendszer és a nemzeti
kultúra, mely nagyban hozzájárul a személyiség fejlődéséhez, valamint a testi és lelki
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egyensúly békéjéhez; a cselekvő egyén igényes
marad társas kapcsolataiban és a konstruktív
életvezetés elveit képes követni;
• az adott szakmai területen napra kész tematika szerinti ismeretanyag átadása (értelmezése,
megtanítása, rögzítése);
• a kor által nyújtott modern oktatástechnikai
eszközök, és nem utolsósorban a minőségi
oktatási módszertan alkalmazása – a képzés
tartalma a mindenkor hatályos törvényi szabályozásnak megfelelő tartalommal, illetve az
érvényes OKJ szerinti tartalmak és követelmények szerint jelenik meg;
• a tanulók elméleti oktatása mellett a szakmai
gyakorlat feladatainak precíz ellátására, helyzetelemzésére – problémamegoldására való
felkészítés;
• és mindezek keretében a tanulók egyedi képességeinek kibontakoztatása, fejlesztése.
Ezeknek a céloknak nem csak a szinten tartása,
de maximális teljesítése is fontos. A megszerzett
tudással, információval való produktív és kreatív bánásmódra az egyén tanulmányainak befejezésével adott a lehetőség, illetve a továbbtanulásra vagy az átképzésre, de ami fontos, hogy
a tanuló a továbbképzések során is megérti és
elfogadja az egész életen át tartó tanulás értékét
és szerepét.
A kitűzött feladatok teljesítésével tudjuk elérni, hogy iskolánk versenyképes szakembereket
képezzen, a munkaerőpiac elvárásai szerint.

Szakképzési rendszerünk feladatai
A fenti célokból az alábbi feladatok következnek:
• korszerű szakmai műveltség és általános, illetve speciális szaktudás nyújtása a szakma műveléséhez, továbbképzéséhez;
• a szakmai követelmények színvonalát emelve az
általános nevelési célok fejlesztése, személyiségformálás; felkészítés a szociális funkciókra;
• a lapozás és olyan szintű tudás birtoklása a tanulóban, amely lehetőséget ad a számára, hogy
a növekvő szakmai követelményeknek eleget
tudjon tenni;
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• l
ehetőség biztosítása olyan alapképzéssel,
melynek segítségével az egyén, magasabb szintű végzettségre is szert tehet;
• a folyamatos önművelés igényének „felébresztése”;
• a szakma iránti elkötelezettség, ez által hivatástudat, pontosság, megbízhatóság.
A szakképzést és szakmai gyakorlatot egyaránt
biztosítani tudjuk. A tanév rendje a hatályos
jogszabályon alapszik. A heti órarendet – a
kormányrendeletben rögzített tanítási szünetek
kivételével – egységesen alakítjuk ki. Iskolánk
képzési programját a nevelésfilozófiai és kompetencia alapú modulrendszeres oktatás szerint
állítjuk össze. A szakmai programok tervezéséhez és a tanítási gyakorlathoz igazodva szakmai
rendezőelveket sorakoztatunk fel:
• az adott modul, tantárgy helye a képzési rendszerben, ezek kiemelkedő szakmai követelményei, közvetítési igénye, és így a feltételek biztosítása;
• az iskola nevelésfilozófiai elvei, a pedagógiai
program kialakítása, ill. ezekben lefektetett az
elvek érvényesítése;
• a tanulók életkori sajátosságainak, egyéni motivációinak, adottságainak felismerése, azok beépítése a nevelő-oktató munkába, a képzésbe.
A Jándi Szakképző Iskola nevelési és oktatási
intézményként olyan pedagógiai, munkaszervezési mércét állított fel, hogy a felnőttoktatásban részt vevő tanulóink stabil lábakon álló
szakmai tudás birtokában, aktuális jogszabály
ismertetével, felhasználható alapokkal végezzék
el az OKJ-s szakképesítéseket.

Alapelveink
Alapelveinket az alábbi fejlesztési irányok határozzák meg:
• tanulástechnika tudatosítása,
• a szakképzési tematika alapköveire épülő folyamatos megújulás,
• tárgyi feltételek folyamatos fejlesztése,
• személyi feltételek továbbképzési lehetőségeinek kiaknázása (akár pályázat útján is),

• a tanulók alap- és kulcskompetenciáinak fejlesztése,
• a modulzáró és záróvizsgák minőségi színvonalának segítése,
• szakképzett munkaerő.
Fő feladatunknak tekintjük, hogy a rendelkezésünkre álló kapacitások racionális kihasználásával biztosítsuk a térségünkben beruházni kívánó
cégek humánerőforrás szükségletének kielégítését, az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli
szakképzés koherens egységének megteremtését.
Terveink között az szerepel, hogy olyan magas
fokú elmélet- és gyakorlatorientált szakképzési
palettát nyújtsunk tanulóinknak, amellyel elsősorban a magyarországi cégek, a szociális szféra,
a közgazdasági területek, az egészségügyi ellátás
és a vállalkozások munkaerőpiac keresletében,
fennálló elvárásaiban maximálisan meg tudnak
felelni.
A megvalósítás érdekében már az alapoknál
le kellett fektetnünk azokat az elvi és etikai követelményeket, amelyek megfelelnek az adott
elvárásoknak. Ehhez szükség volt egy alapos
környezetvizsgálatra, helyzetfelismerésre, a versenyképesség lehetőségének megtalálására és a
kitűzött színvonal megtartására.
Fejlesztési céljainkat nevelőtestületünk álláspontjának kikérése, véleményének megvitatása
és közös elfogadása után tűzzük ki. A meghatározott terveket közösen dolgozzuk ki, s egymást
segítve veszünk részt a végrehajtásában.
A jelen és a jövő szakmai képét meghatározva,
magas fokon kívánunk eleget tenni a társadalmi kihívásoknak és az elvárásoknak. Felmérve a
jelenlegi oktatáspolitikai és környezeti változásokat, rugalmasan kívánunk megfelelni a megújuló követelményeknek. Ennek következtében
a hatályos jogszabályokban, az iskola pedagógiai
programjában és belső szabályzataiban meghatározott alapelvek szerint végezzük tevékenységünket. Tudjuk, hogy a szakképzés természetes
velejárója a folyamatos fejlesztés, ezért a térségünkben egyedülálló demonstrációs termet kívánunk kialakítani.
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Valljuk, hogy az ismereteknek, a különböző
tudáselemeknek a gyakorlatot kell szolgálniuk.
Az elméleti ismereteknek tehát szorosan kötődniük kell a gyakorlati feladatokhoz. A tanárok,
szakoktatók segítő, támogató, irányító szerepének pedig mindinkább előtérbe kell kerülnie a
szakképzések során.

Képzési stratégiánk
Képzési stratégiánk elemei a következők:
•
a felnőttképzési tevékenység kiemelten irányuljon az alapfokú végzettséggel rendelkező,
pályakezdő, munkanélküliséggel veszélyeztetett fiatalokra;
• képzéseink elsősorban a munkaerő-piaci igények kielégítését szolgálják,
• k iemelten fontosnak tartjuk a formálisan is igazolt és a gyakorlatban alkalmazható nyelvismeret biztosítását,
•
felnőttképzési szolgáltatásainkkal segítjük a
végzett hallgatók elhelyezkedését.
Intézményünknek a fenntartóval, a telep- és
gyakorlati helyekkel kötött hosszú távú bérleti és
együttműködési szerződései garantálják képzési
programjaink lebonyolításának infrastrukturális
feltételeit.
Intézményünk célkitűzése, hogy felnőttoktatásainkhoz/felnőttképzéseinkhez olyan fizikai környezet álljon rendelkezésre, amely alkalmas a gyakorlatorientált moduláris képzések folytatására, illetve
a legkorszerűbb felnőttképzési rendszerrel járuljunk
hozzá a térség munkaerőigényének kielégítéséhez.
A Jándi Szakképző Iskola – személyi, tárgyi
és eszközi feltételeivel – részese kíván lenni az
ország számára megnyílt lehetőségeknek az európai uniós tagságon belül. Magyarország helyzetét figyelembe véve, meg kell találnunk azt
az arany középutat, amely megtartja az egyensúlyt az európai integráció nyújtotta előnyök és
a hazánkban meglévő munkalehetőségek között.
Hisszük, hogy ebben a munkában nem csak a
szakképző iskoláknak van dolguk, de komoly és
felelősségteljes a feladatuk a közoktatásban és
szakképzésben résztvevőknek is.
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A XXI. század elején a kihívások korszakát
éljük. Életünk körülményei, környezeti tényezőink folyamatosan fejlődnek, s így a jövőkép meghatározója a változás állandósága. A mai társadalomban meghatározó szerepet tölt be a tanulás
sokszor nehéz útja. A mindennapi életben új élményekre, kimeríthetetlen forrásokra van szükségünk ahhoz, hogy a múltunkból fakadó jövő
orientáló erejét és értékét meg tudjuk tartani. A
megszerzett képesítések gyorsan elavulhatnak,
ha nincs kellő motiváció.
A hajtóerő mindenkiben benne lakozik, csupán a belső forrásainkat kell kiaknáznunk. Ehhez szükség van az egyén önállóságára, kreativitására és innovációjára. A társadalomban
folyamatosan be kell illeszkedni, és a megváltozott körülmények széles skáláját felmérve helyzetelemzést készíteni, majd a szakképzés által
nyújtotta tudást alkalmazni, illetve lehetőség
szerint bővíteni. Kijelenthetjük, hogy az önképzés során a szakmai fejlődés igénye, valamint
a mobilitás és kockázatvállalás életünk részévé
kell, hogy váljon.
A folyamatosan formálódó eszmények képében az egyénnek lehetősége van kifejleszteni saját autonóm személyiségét. Az alapszakképzés
lehetőségét tovább bővítve, kiépítheti műveltségének magasabb mércéit.
Egy szakma képzése a ráépülő szakképzéseivel elkötelezettséget vállalhat egy adott szakirányban, a választott szakma idegen nyelvű
szaknyelvének elsajátításában, valamint az egyén
az önmagával szemben felállított követelmények
sikeres teljesítésével eredményeket érhet el az
önismeret és önmegvalósítás útján.
Napjainkban Magyarországon a műveltség színvonala és az oktatás eszközei – európai viszonylatban – elismertek. A közoktatásban középfokon
végzett tanulók birtokában vannak a lexikális tudás jelentős részének. Ha ezekhez hozzárendeljük
az elsajátított ismeretek stabil alkalmazásához
szükséges készségeket, akkor az önkifejezés gazdagságának, az eredményes és színvonalas életvitel
kialakulásának lehetünk részesei.
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Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy a
szakképzés nem minden esetben tesz eleget a
megfogalmazott követelményrendszernek. A
kritériumok többsége nem sérül, de az új helyzet
az integrációba való betagolódás terén folyamatos felülvizsgálatra készteti iskolánkat.
A fenntarthatóság érdekében iskolánk folyamatosan keresi pályázati lehetőségeit. Ennek
érdekében 2012 novemberében pályázatot nyújtott be a TÁMOP 3.3.9. D-12 Második esély
típusú programok támogatása hátrányos helyzetű térségekben megnevezésű pályázati kiírásra
„Még egy esély a szakképzettség megszerzésére
Jándon” címmel, amely támogatást is nyert. A
projekt kezdete 2013. július 1., befejezése 2015.
április 30.
A projekt közvetlen célja „Második esély” iskola létrehozása Jándon, a halmozottan hátrányos
helyzetű, középfokú oktatásból lemorzsolódott
roma és nem roma származású fiatalok munkaerő-piaci és társadalmi integrációjára. A projekt
keretében 36 fő részére indul el képzés (Zöldség-,
és gyümölcstermesztő OKJ szakképesítés megszerzése, digitális írástudás elsajátítása, angol nyelvből nyelvvizsgára felkészítés). A célcsoportot a
18. életévét betöltött, a középiskolai tanulmányaiból lemorzsolódott, vásárosnaményi kistérségben élő fiatal felnőttek képezik.

A fenti képzéseket szakmai elemek (alternatív
andragógiai módszerek, egyéni fejlesztési terv,
folyamatos visszajelzés, szoros kapcsolattartás
az együttműködő partnerekkel) megvalósulása
mentén valósítjuk meg, egyéb közösségfejlesztő
projektelemekkel (kulturális programok, szakmai kirándulások, tapasztalatcserék, jó gyakorlatok megosztása).
A második esély oktatási koncepció Magyarországon tulajdonképpen nem ismeretlen, hiszen
a II. világháború utáni években kialakult az alapfokú és középfokú felnőttoktatás, amely egyértelműen hiánypótló, kompenzációs funkciókkal
bírt. Európában az 1990-es évek közepén emelkedett az uniós oktatáspolitika prioritásai közzé.
Ez a második esélynek nevezett politika a hagyományos iskolarendszerből lemorzsolódó fiatal
felnőttek képzésbe vonását tűzi ki célul, amely a
társadalmi integrációk egyik leghangsúlyosabb
eleme. A második esély iskolák a tradicionális
képzésektől a legtöbb szakmai tevékenységben
jelentős eltéréssel rendelkező intézmények.
Bízunk benne, hogy a projekt fiatal iskolánk
képzési profilját, a meglévő szakképzési és felnőttképzési területek mellett, a második esély
iránnyal is tartósan tudja bővíteni. Ez a speciális
szakmai tevékenység a térségben megfogalmazott valós szükségleteket igyekszik kielégíteni.

59

szertár
Marton József

2014. évi ECVET fórum Bécsben
A szakképzés európai szinten összehangolt megújításának története 2009-ben
azzal kezdődött el, hogy hosszas előkészítés után megjelent az Európai Parlament és a Tanács ajánlása az Európai szakoktatási és szakképzési kreditrendszer (ECVET) létrehozásáról (2009. június 18.). Az eltelt 5 év legfontosabb
eredményeinek számbavételére és a jövő legfontosabb fejlesztési irányainak
meghatározására vállalkoztak a 2014. október 30-31-ei, Bécsben megrendezett
éves ECVET fórum résztvevői. A mintegy 300 résztvevő egyikeként szeretném megosztani tapasztalataimat olvasóinkkal. Előtte azonban tekintsük át az
ECVET céljait, alapelveit, legfontosabb elemeit.

Mi jelent az ECVET?
Az ECVET lényegében az országok közötti mobilitás megkönnyítését szolgáló technikai keretrendszer, mely a szakképzés és a határok nélküli
egész életen át tartó tanulás során elért képzési
eredmények (értékelt, dokumentált, és a kreditpontok által kifejezett tanulási eredmények) elismerésével szolgálja a tanulókat. Ezzel támogatva
az embereket egy rugalmasabb, egyénre szabottabb tanulási út megvalósításában.

Az ECVET a következő alapelveken nyugszik
– A szakképesítések külön értékelhető, validálható modulokból állnak, amelyek teljesítettsége
tanulási eredményekben jeleníthető meg. Lényegében minden modul esetén azt határozzuk
meg, hogy mit fog tudni, milyen képességek-
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kel, kompetenciákkal és attitűdökkel fog rendelkezni az, aki a modult teljesítette, illetve a
szakképesítést megszerezte.
– A z azonosított és értékelt tanulási eredmények
tanulási kreditekben jeleníthetők meg, melyek
más képzésekbe is beszámíthatók, országok
között is átvihetők.
– Lehetséges a képzési modulok és ezáltal a képesítés teljesítéséhez is kredit pontokat rendelni. Ez megkönnyítheti a kreditpontok egyéni
tanulási úton történő összegyűjtését és átvitelét, beszámíthatóságát.
Ezen ECVET célok megvalósítása érdekében
a fenti alapelvekre alapozott, egymástól függetlenül, országosan (rendszer szinten) és intézményekben (szolgáltatói szinten) használható eszközöket és módszereket fejlesztettek.
Az ECVET a mobilitást és a tanulók, a munkások egész életen át tartó tanulását támogató európai eszközkészlet része, melybe beletartozik az
Europass, az Európai Képesítési Keretrendszer
(EQF = European Qualifications Framework) és a
kapcsolódóan kialakítandó Nemzeti Képesítési Keretrendszer, az Európai Szakoktatási és Szakképzési Minőségbiztosítási Keretrendszer (EQAVET
= European Quality Assurance Reference Framework). Ezen eszközök alkalmazásában nyert tapasztalatok felhasználhatók az Európai Kiterjedésű Szakképesítésekről folyó eszmecserékben.
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Az ECVET egyszerre jelent egy koncepcionális viszonyítási keretrendszert, mely ebben a
megközelítésben a nemzeti szakképzési rendszer
különböző mértékű megreformálását eredményezheti, és eszközöket, melyeket a szakképzési
szolgáltatók alkalmazhatnak. Ilyenek például a
tanulói mobilitás ECVET alapú megszervezését
elősegítő Együttműködési megállapodás (Memorandum of Understanding) és a Tanulószerződés (Learning Agreement).

Az ECVET tesztelése és felhasználása
(2009-2013)
Az Európai Bizottság megrendelésére a az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop
- European Centre for the Development of
Vocational Training) külső értékelést készített a
ECVET elmúlt 5 évéről..
Ebből megtudhattuk, hogy 2012-ig az
ECVET tesztelési időszaka zajlott. Számos pilot
program valósult meg különböző szektorokban a
mobilitási projektek hatékonyságát elősegítő eszközök kifejlesztésére. 2012 után elkezdődött az
ECVET ajánlások átültetése a nemzeti szakképzési gyakorlatba. Megállapítható, hogy az egyes
nemzetek a saját szakképzési hagyományaikat
figyelembe véve közelítettek az ECVET elvek és
elemek szakképzési rendszerükbe építéséhez, a
képesítési keretrendszer kialakításához, a kreditrendszer bevezetéséhez.
Mára több ország valósított meg olyan szakképzési reformot, melynek eredményeként az elérendő tanulási eredményekkel meghatározott,
moduláris képesítési rendszert alakítottak ki,
kreditrendszert használnak a középfokú szakképzésben is és bevezették a képesítési keretrendszert. Vannak olyan országok, melyek nem
terveznek rendszer szinten semmilyen lényeges
ECVET alapú átalakítást, addig, amíg nem alakították ki és vezették be a nemzeti képesítési
keretrendszerüket. Általánosan megállapítható, hogy a kreditpontok használata a középfokú
szakképzésben nagyon kevés országban használatos.

Éves ECVET fórum Bécsben
a „Szakképesítések és megszerzett
kompetenciák elismerése
a holnap Európájában” címmel
A fórum kiváló alkalmat teremtett arra, hogy a
résztvevők saját tapasztalataikból kiindulva megvitassák az ECVET ajánlások megvalósulását, a
kapcsolódó eszközök és elvek (Európai Képesítési Keretrendszer, Európai Minőségbiztosítási
Keretrendszer, Europass stb.) kölcsönhatását.
Mindezt azzal a céllal, hogy az európai polgárok szakmai kompetenciái jobban megfeleljenek
a globalizálódó munkaerő-piac elvárásainak, a
szakképesítések elismerésével javuljon a mobilitás.
Annak érdekében, hogy a résztvevők aktív részvétele és a nyílt viták lehetősége biztosított legyen a rendezők plenáris előadásokat,
facilitátorok segítségével kerekasztal beszélgetéseket, tematikus műhelymunkákat szerveztek. A
konferencia 3 részre tagolódott. Az első részben
az eddigi eredmények összegzésén volt a hangsúly, a második részben a következő időszak előkészítésével foglalkoztunk. A konferencia utolsó
részében a közép- és hosszú távú fejlesztési célok
meghatározásán dolgoztunk.
A konferencián egyetértés mutatkozott abban,
hogy az elmúlt néhány évben az ECVET ajánlások, és a kapcsolódó eszközök és elvek, a szakképzés különböző szintjein eltérő mértékben, de
megjelentek a mindennapi gyakorlatban. A legkiterjedtebb és sikeres alkalmazás az EU támogatás-

61

szertár

sal megvalósuló országok közötti tanulói mobilitás
projektek terén tapasztalható. Ebben az esetben
kialakult a módszertana annak, hogy a tanulási
eredményekbe beszámítható legyen a tanulói mobilitás során megszerzett értékelhető tapasztalat.
Ugyanakkor az ECVET megközelítés eredményei
a szakképzés egészében, mikro szinten csak elszórtan találhatók meg. Éppen ezért vált fontossá,
hogy áttekintsük a jövő legfontosabb kihívásait és
ebből következő feladatait.

ECVET szerepe a jövőben
Az ECVET az egyike azoknak az eszközöknek,
melyek támogatják a tanulók és a szakemberek országok közötti mobilitását. A globalizáció, a munkalehetőségek területi egyenlőtlensége, a szaktudás nemzetköziesedése (Pl. IT, autóipar) új igények
megjelenését eredményezték a szakképzésben. A
jövőben úgy kell az ECVET-re és a kapcsolódó
eszközökre, elvekre tekinteni, mint az Európai
Képességek és Szakképesítések (European Area
of Skills and Qualifications = EASQ ) irányába
mutató fejlesztések. Ebben az összefüggésben az
ECVET elvek rendszerbe építése és az elérhető
előnyök a tanulók, az intézmények, az üzleti világ
és a társadalom igényeinek kielégítését szolgálja.
Az ECVET 2009-es bevezetése óta növekvő
tapasztalatok jó alapként szolgálnak a jövőbeni fejlesztésekhez. A fórum résztvevői a következőket
ajánlotta megfontolásra az Európai Bizottságnak.
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A mobilitások ECVET alapú támogatása:
– Fontos az ECVET és az Europass további fejlesztése annak érdekében, hogy rögzíteni lehessen a külföldi országban teljesített tanulási
eredményeket, és ezzel elősegítve az értékelést
és a beszámítást. Ezen cél részben rövidtávon
megvalósítható, hiszen a tanulói szerződés
(Learning Agreement) és az Europass bizonyítvány felülvizsgálata és általános elterjesztése nem igényel túl sok időt. A tanulási eredmények dokumentálásának és elismerésének
átfogóbb megközelítése középtávon teljesíthető
elvárás.
– A jövőben fontos a párhuzamosan futó fejlesztések összehangolása. Rövidtávon az ECVET
és a szakképzés minőségbiztosítási keretrendszerén dolgozó EQAVET tevékenységet kell
közelíteni egymáshoz.
– A z ECVET elvek és az Európai Kredit Transzfer Rendszer (European Credit Transfer System
= ECTS) megvalósításának koordinálásával a
„kredit, mint a tanulási eredmény számszerű
megjelenítése” elv elterjesztésének népszerűsítése.
ECVET alapú szakképzési reformok ösztönzése:
– A jövőben a szakképzési reformok során a tagállamoknak és az érdekelt szereplőknek egyaránt nagyobb figyelmet kellene fordítani arra,
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hogy az iskolarendszerben teljesített tanulási
eredmények és az előzetes tudás beszámítása a
felnőtt későbbi tanulmányai során (continuing
VET = C-VET) megtörténhessen.
• Ehhez a szakképesítések és azok moduljait
tanulási eredmény alapúan kell meghatározni
(tanulási eredmény: mindazon ismeretek, képességek, attitűdök és felelősségvállalás szintje, amellyel a szakember rendelkezni fog).
• Növelni kell a tanulási utak rugalmasságát.
Ez abban nyilvánulhat meg, hogy az eddigi
tanulási utak (pl. általános iskola – szakiskola – érettségit adó képzés- érettségihez kötött szakképzés, vagy általános iskola – ágazati szakközépiskola – érettségihez kötött
szakképzés stb.) mellett a szakképesítéshez
vezető képzési szakasz is rugalmasabbá tehető: központilag definiált tananyagtarta-

lom csökkentésével, választható modulok
beépítésével, előzetesen megszerzett tudás
beszámításával.
– A z Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR)
5. szintjén a kredit átvitel és a felsőoktatásban
történő beszámítás rendszerének kialakítása.
Ez Magyarországon is megkezdődött a technikus végzettség adott kreditszámmal való elismerésének megcélzásával. Ugyanakkor ennek
teljesülése még sok szakmai egyeztetést igényel.
A beszámítási rendszer kiterjesztése a tanulási
eredmények kreditekben való megjelenítését
igényelné az EKKR alacsonyabb szintjein is.
– A fenti fejlesztések, reformok elősegítésére, a
jó gyakorlatok országok közötti transzferének
elősegítésére javasoltuk az Erasmus+ keretében
megvalósítható stratégiai partnerségek támogatását.

Szak- és felnőttképzés
Szakképzési és felnőttképzési folyóirat

Tájékoztatás
a Szak- és Felnőttképzés terjesztéséről
Szerzőink és a szerkesztőbizottság lelkiismeretes munkája ellenére a Szak- és Felnőttképzés folyóirat kiadása átmenetileg szünetelt. A késedelmes megjelenésért elnézést kérünk, s
bízunk benne, hogy a jövőben rendszeres megjelenéssel juthatunk el Olvasóinkhoz szakmai
írásokkal, információkkal, hírekkel!
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Az MFKB-k által készített szakképzésfejlesztési koncepciók fő tanulságai, a
szakmaszerkezeti javaslatok összegzése
A szakképzési törvényben életre hívott megyei
fejlesztési és képzési bizottságok (MFKB), mint
a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter tanácsadó testületei, munkájának fő célja
a munkaerő-piaci igényekre válaszoló szakképzés-fejlesztés megvalósítása. Az MFKB-k ennek
megfelelően a megyei, területi sajátosságok érvényesítésével hajtják végre a törvényben számukra
meghatározott feladatokat. E feladatok között kiemelt, hosszútávon is jelentős hatással bír a megyei
szakképzés-fejlesztési koncepciók kidolgozása és
folyamatos aktualizálása.
A bizottságok által elkészített szakképzési koncepcióknak összhangban kell lenniük a
megyei területfejlesztési koncepciókkal és tervekkel. Ugyanakkor az Oktatási Hivatal által
készített megyei szakképzési tervnek sem szabad figyelmen kívül hagynia az MFKB-k által
megfogalmazott a szakképzés-fejlesztési irányokat.
2013. tavaszára valamennyi MFKB elkészítette
az illetékességi körébe tartozó megye szakképzésfejlesztési koncepcióját. Ugyan nem lehetséges a
területi sajátosságokra épülő koncepciók egzakt
összevetése, azonban néhány általánosan érvényes
és az elkészült dokumentumokban rendre visszaköszönő szempont mégis összegyűjthető, ami áttekintést adhat a szakképzés jövőbeni irányainak
alakulásába.
A koncepciók jellemzően három nagy egységre
bonthatók:
• általános háttérelemzés (jogszabályok, intézményrendszer)
• megyei helyzetkép (szakképzés, foglalkoztatás,
gazdaság)
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• jövőkép, koncepcionális kérdések taglalása, részletezés
A fejlesztési tervek taglalásból is látható, hogy,
bár az MKIK a területi kereskedelmi és iparkamarák által működtetett bizottságok számára készített egy a munkát segítő vázlatot, a koncepciók
tartalma már nem volt általánosan meghatározható. Az általános háttérelemzések és a területi sajátosságokat tükröző megyei helyzetképek elemzése jelen keretek között nem is lehetséges és nem
is szükséges. Érdemes azonban megvizsgálni a
szakképzés jövőbeni fejlesztési irányainak jellemző gondolatait.
A koncepciók egyik kiemelt fontosságú témaköre a munkaerőpiac és a szakképzés összhangjának
megteremtése. Különösen azokban a térségekben
jelenik meg ez fontos kérdésként, ahol a gazdaság
elsősorban a helyi vállalkozásokra épül. A kis- és
közepes vállalkozások munkaerőigényük kielégítésében alapvetően az iskolai szakképzési rendszerben képzett szakemberekre számítanak.
A nagyobb vállalatok képesek a szükséges munkaerő képzését saját forrásból megoldani. Ebben
az esetben mindig felmerül a kérdés, hogy valódi
szakmunkáról vagy inkább csak betanított munkáról van-e szó. Az azonban tény, hogy a vállalatok könnyebben fektetnek be olyan területeken
ahol a szükséges mennyiségű és megfelelő kompetenciával rendelkező munkaerő legalább potenciálisan rendelkezésre áll, azaz ahol a szakképzési rendszer képes olyan szakképzett munkaerőt
biztosítani, mely megfelel a vállalati igényeknek.
Az ilyen beruházások esetén a beszállítók a KKV
szektor vállalatai lesznek, ahol már egyértelműen
elengedhetetlen a szakmával, szakmai tudással
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rendelkező munkaerő minél nagyobb létszámú
elérhetősége.
Az hogy a gazdaság számára megfelelő munkaerő álljon rendelkezésre a szakképzés valamennyi
szereplőjének érdeke. Fontos, hogy a képzésből
kikerülők olyan szakmával rendelkezzenek, amely
nem csak egy munkatevékenységre predesztinálja
őket, hanem több vállalatnál, több munkakörben
is képesek legyenek helytállni. Így a munkavállalók jobban tudnak alkalmazkodni a vállalatok
technológia váltásaihoz, a gazdaság fejlődési irányaihoz. Ez egyben mércéje a szakképzési rendszer sikerességének is.
Mindezek teljesüléséhez számos elem összehangolása, hatékonyabb működtetése, vagy éppen megjelenése szükséges. Össze kell gyűjteni és
használni kell a munkaerőpiacról érkező információkat. Ehhez elengedhetetlen, hogy a vállalatok
képesek legyenek megfogalmazni elvárásaikat,
mind szakmai kompetenciák mind pedig munkaerő-stratégiák vonatkozásában (a kisebb vállalatok
esetében ez jellemzően hiányzik).
Az intézményrendszeren keresztül biztosítani
kell a szakképzés rugalmasságát, a megfelelő képzések megjelenését a rendszerben, melynek éppúgy elengedhetetlen eleme az iskolai rendszerű és
iskolarendszeren kívüli szakképzés összehangolása, mint a pedagógusok folyamatos képzése, az új
technológiák ismeretére való felkészítése. Ehhez
elengedhetetlen a képzési, tanműhelyi kapacitás
folyamatos követése, a vállalatok igényeinek monitorozása, az intézményi szakmakínálat alakítása, nyilvántartása és ezen információk mindenki
számára hozzáférhető, naprakész közzététele.
A nyolc osztályra épülő új duális szakképzési rendszer bevezetésével megfelelő alap áll
rendelkezésre a szakképzésben. Ugyanakkor
a duális képzési rendszer sikeres működésének
elengedhetetlen feltétele, a gyakorlati képzőhelyek, a gyakorlati képzésben résztvevő vállalatok
számának, valamint a tanulószerződések számának növelése. Valamennyi megyei koncepció
egyértelmű célként fogalmazza meg a vállalati
gyakorlati képzés kiszélesítését, melynek fontos

eszköze a már meglévő ösztönzőrendszer megismertetése, annak folyamatos fejlesztése, finomhangolása. Kiemelten fontos a képzőhelyek
eszközfejlesztése révén a korszerű technológiák
biztosítása a vállalati gyakorlati képzés színvonalának növelésére, és az iskolákhoz hasonlóan a
vállalati gyakorlati oktatók folyamatos képzése.
Hangsúlyos szempont az intézmények szükségszerű bevonása a gyakorlati képzés folyamatába,
hogy ne a képzésen kívüli, tőlük független folyamatként éljék meg a vállalati gyakorlati képzést.
Mindennek sikerességéhez pedig elengedhetetlen a tanulószerződés rendszerének általánossá
tétele.
Minden fejlesztés, jogszabály-módosítás, finanszírozási kérdés megoldása önmagában hatástalan,
ha nem vesz részt a szakképzésben elegendő létszámú tanuló. Ennek természetesen több feltétele
van, de mind részét képezheti egy hatékony pályaorientációs rendszer működtetésének.
A koncepciókban sok esetben olyan alapvető
kérdések fogalmazódnak meg, melyek nem megyei szinten dőlnek el. Ilyen a finanszírozás kérdése is, azonban e tekintetben is van eszközei az
MFKB-knak.
Az egyik ilyen eszköz a képzőhelyek eszközfejlesztésére fordított pályázati források, azaz a
decentralizált pályázatok keretében biztosítható
támogatások felhasználásának megyei szintű befolyásolása, felosztására tett javaslatok megfogalmazásával. 2012-ben 5.2 milliárd forintnyi támogatás került elosztásra, melynek több mint 60%-a
a gyakorlati képzésben résztvevő vállalkozások
eszközfejlesztését segítette.
A 2014-re áthúzódó, de még 2013-ban kiírt
pályázat, további növekedést biztosított a vállalati képzőhelyek fejlesztési beruházásaira, hiszen
az összességében több mint 7,5 milliárd forint támogatás 80%-a e célra kerül felhasználásra. Ez a
változtatás, különösen azzal együtt, hogy a vállalkozások számára biztosított keretösszeg 80%-a a
KKV-k körében használható fel, tovább erősíti a
duális szakképzési rendszer működését és hozzájárul annak kiszélesítéséhez.
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2. ábra. Az MFKB-k szakmaszerkezeti javaslata 2013-ban
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Az MFKB-k másik fontos eszköze a finanszírozás megyei szintű befolyásolására, az évenkénti
szakmaszerkezeti javaslatok elkészítése. A javaslatok alapján kormányrendeletben megjelenő döntés
születik, mely megyénként meghatározza azon
szakképesítések körét, melyekhez kapcsolódóan
a képzőintézmények költségvetési hozzájárulásra
jogosultak (beiskolázott létszám korlátozásával
vagy anélkül) illetve azokat, melyekben nem vehetnek igénybe ilyen forrásokat. E javaslatukat a
bizottságok minden év március 31-ig megteszik.
A bizottságok javaslataikban kihasználták a
szakképzési törvény adta lehetőséget, és jelentős
számban határoztak meg beiskolázási keretszámot. Ennek köszönhetően a korlátozás nélkül
beiskolázható szakképesítések száma a megyék

túlnyomó többségében az ideálisnak tekinthető 20
körülihez közelít.
A korábbi évektől eltérően egyre több megyében látható változás a nem támogatott szakképesítések körében is a tekintetben, hogy már nem csak
azok a szakképesítések kerülnek ebbe a kategóriába, melyeket nem is oktatnak az adott megyében.
A szakmunkásokkal kapcsolatos munkaerőpiaci igények közvetlen megismerése érdekében
végzett kamarai kutatás, mely az MFKB javaslattétel egyik alapja, 2014-ben új irányba indult
el. Az adatgyűjtés során az OKJ kódok alapján
történő kérdezés helyett a cégek által ismertebb és
gyakrabban használt FEOR kódok alapján történt
a kérdezés, ami az értékelhető válaszok arányának
javulását eredményezte.

Szabó Zoltán

Felnőttképzési és szakképzési tartalomfejlesztés
az SZTE JGYPK-n
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar 2012 nyarán pályázatot nyert a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetésre került „Határon átnyúló együttműködés a
szakképzés és a felnőttképzés területén” című pályázati konstrukció (TÁMOP-2.2.4-11/1) keretein belül
„Dél-alföldi Felnőttképzési – Szakképzési Tudástár
és Tanácsadó Központ létrehozása (DAF-FSZTTK)”
címmel.
A program a szakképzés és felnőttképzés területén
megszerzett tapasztalatok és módszertan megosztására szolgál. A tizennyolc hónapos projekt során a
szak- és a felnőttképzés területén működő szakemberek a nemzetközi együttműködés és a versenyképesség
javítását, valamint a foglalkoztatottság növelését célzó
közös felnőttképzési és szakképzési komplex tudástár
kialakítását célozták meg.
A pályázati program gerincét egy komplex tananyag-fejlesztési folyamat képezi a szakképzés és
felnőttképzés területén. A képzési tematikához illeszkedő, összesen tizenhat hiánypótló tananyag fejlesztésére került sor a projektidőszak első szakaszá-

ban. A szerzők a magyar és angol nyelvű tananyagokat
bemutatták a kar hallgatóinak.
A projektgazda a tananyagfejlesztés mellett a pályázat keretein belül hozta létre a „Dél-alföldi Felnőttképzési – Szakképzési Tudástár”-at (www.jgypk.uszeged.hu/dft), amely a webes tartalomfejlesztéssel és a
kapcsolódó szakképzési és felnőttképzési adatbázissal
tematikusan tartalmazza a két területtel kapcsolatos
legfontosabb európai uniós és hazai jogszabályokat,
valamint a szakmai és tudományos dokumentumokat,
hozzáférhető szakirodalmat, adatbázist.
A fejlesztési programot – a disszeminációs tevékenység, a „best practise” és szakmai műhelyek, valamint egy szakmai video-szeminárium lebonyolítása
után – egy felnőttképzési és szakképzési nemzetközi
tudományos konferencia zárta az SZTE JGYPK-n
2013. október 17. és 19. között.
A programról bővebb és részletesebb információ
kérhető a conference@jgypk.u-szeged.hu e-mail címen. A program weboldalán (www.jgypk.u-szeged.
hu/dft) megtalálható a konferencia részletes programja.
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Az Országos Modultérkép
Szakmai háttér
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.
törvény 72. § (2) c) pontja értelmében az állami
szakképzési és felnőttképzési szerv összeállítja az
országos modultérképet a szakképesítések modultérképei alapján. A modultérkép tartalmazza az
egyes, állam által elismert szakképesítések – szakmai és vizsgakövetelményeiben meghatározott
– szakmai követelménymodulját vagy követelménymoduljait, valamint a szakképesítések kapcsolódásait egymáshoz.
Az állam által elismert szakképesítéseket az
Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló
150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (továbbiakban:
OKJ) tartalmazza. Az OKJ szakképesítéseket,
részszakképesítéseket, szakképesítés-ráépüléseket
különböztet meg.
A szakképesítés egy vagy több foglalkozás
valamennyi munkakörének betöltésére képesít,
a szakmai és vizsgakövetelménye pedig jellemzően több saját modult, illetve más szakképesítéssel közös szakmai követelménymodul(oka)t is
tartalmazhat. A részszakképesítés ugyanakkor
legalább egy munkakör ellátására képesít. Szakmai és vizsgakövetelménye egy szakképesítés
egyes moduljait tartalmazza. A szakképesítésráépülés pedig a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott szakképesítésre épül. Jellemzően saját szakmai követelménymodul(oka)t
tartalmaz, és újabb munkakör(ök) ellátására képesít. Egy szakképesítés-ráépülés több, szakmai
előképzettségként elfogadható szakképesítésre is
ráépülhet.
Az OKJ-ban szereplő minden szakképesítéshez tartozik egy szakmai és vizsgakövetelmény
(továbbiakban: SZVK), amely meghatározza az
adott szakképesítés komplex szakmai vizsgájára történő felkészülés szakmai követelményeit,
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feltételeit, valamint azokat a követelményeket, amelyeket a komplex szakmai vizsga során
szükséges teljesíteni. Magában foglalja a képzés megkezdésének feltételeit; a szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkaköröket,
foglalkozásokat; a képzéshez tartozó munkaterület rövid jellemzését; a képesítéshez kapcsolódó szakképesítéseket, részszakképesítéseket,
szakképesítés-ráépüléseket; a szakmai követelményeket, vagyis a képzéshez tartozó szakmai
követelménymodulok felsorolását; illetve a vizsgáztatási követelményeket; valamint a képzési
és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát (eszköz- és felszerelési jegyzék) is.
A szakmai és vizsgakövetelmények alapján az
iskolai rendszerű képzésre készült szakképzési kerettanterv tartalmazza a szakmai követelménymodulok alapján a szakmai tantárgyak rendszerét és
témaköreinek tartalmát.
Fentiek alapján tehát a szakmai követelménymodul a szakképesítés követelményeinek meghatározott része, egyedi szakképesítések esetén
annak egésze. A szakképesítés követelménymoduljainak összessége tartalmazza a szakképesítés
valamennyi – a szakmai és vizsgakövetelményben
rögzített – szakmai kompetenciáját.

Az Országos Modultérkép működése
Az OKJ összes szakképesítésére vonatkozó szakmai követelménymodul, valamint a szakképesítések közötti kapcsolatok alkotta szövevényes
rendszer könnyebb átláthatóságát segíti az országos modultérkép.
Egy webes keresőfelület biztosítja a térkép
megjelenítését a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal honlapjának (www.nive.hu)
főoldalán, s ez bárki számára elérhetően biztosít
egyszerű és gyors használatot.
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Az országos modultérkép adatbázisát az OKJban szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó miniszteri rendeletek
és a szakmai követelménymodulokat kiadó kormányrendelet alkotják, amelyek a jogszabályok
átláthatósága érdekében a térkép honlapjáról is
elérhetőek.
A térkép adatbázisa az indíthatóság szempontjából külön jeleníti meg azokat a nemzetgazdasági és a honvédelmi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítéseket (77, illetve 3 db), amelyek
SZVK-i 2012-ben kerültek kiadásra, tehát 2012.
szeptember 1-jével indíthatóak voltak. Ennek
megfelelően a kereső az indíthatóság időpontjaként ezt a dátumot jeleníti meg.
Az adatbázis külön tartalmazza az OKJ-ban
szereplő valamennyi szakképesítés SZVK-inak
2013. szeptember 1-jétől hatályos, a térképpel
kapcsolatos szükséges adatait, amelyek ettől az
időponttól kötelezően alkalmazandók a képzés
megkezdése esetén.
A felhasználó a keresőprogram segítségével tájékozódhat az egyes szakképesítésekhez tartozó
szakmai követelménymodulokról (SZVK 4. fejezet), melyek részletes tartalma PDF formátumban letölthető. Emellett a modultérkép segítségével pontosan leolvasható, hogy adott képesítés
(SZVK 3.3. fejezet) milyen szakképesítésekhez/
részszakképesítésekhez/ szakképesítés-ráépülésekhez kapcsolódik.
A keresőpanel segítségével az adatbázis szűkíthető. Lehetséges az adatok szűrésére az alábbiak szerint:
1. Szakképesítésre/szakképesítésekre történő
keresés esetén:
• szakképesítés megnevezése,
• szakképesítés azonosító száma,
• indíthatóság éve,
• szakmacsoport,
• ágazati besorolás,
• SZVK-t kiadó rendelet,
• szakképesítésért felelős miniszter.
2. Szakmai követelménymodulra történő
keresés esetén:

• szakmai követelménymodul azonosító száma,
• szakmai követelménymodul megnevezése,
• k ulcsszavas keresési lehetőség a szakmai követelménymodulok tartalmában.
A fentiek alapján a szakképesítésekre vagy a
szakmai követelménymodulra történő szűrés úgy
működik, mint egy hagyományos webes keresési
felület. Az első esetben a keresés szakképesítést
vagy szakképesítéseket ad eredményül a szűkítés mértékétől függően. Minden találat mellett
megjelenik, hogy az adott szakképesítés az indíthatóság szempontjából mely évre vonatkozó
szakmai követelménymodulokat, kapcsolatokat
tartalmazza, s emellett mutatja a szakképesítés
legjellemzőbb adatait is.
A szakmai követelménymodulra történő keresés esetén pedig az eredmény azoknak a szakképesítéseknek a felsorolása, melyekben az adott
modul fellelhető, a fentiekben felsorolt és a szakképesítésre jellemző adatok mellett.
Mind a két esetben az új keresés indítása
esetén vagy a korábbi feltételek törlése, vagy az
alaphelyzet visszaállítása szükséges, annak érdekében, hogy újra lehessen generálni megfelelő
találati listát.
A felület könnyebb használhatósága érdekében a programba beépítésre került egy úgynevezett „Intelligens OKJ kereső”, melynek lényege
a szakképesítés azonosító számainak logikus kezelése. Az OKJ-ban található szakképesítések/
részszakképesítések /szakképesítés-ráépülések
egyedi, hét számjegyű azonosító számmal rendelkeznek, amelyek a következőket jelzik: szint
(első 2 számjegy), tanulmányi terület (következő/
középső 3 számjegy), sorszám (utolsó 2 számjegy).
Az Intelligens OKJ kereső feladata, hogy ha
az azonosító számra vonatkozó egyik listában
kiválasztunk egy elemet, akkor a másik két lista elemei ennek megfelelően rendeződnek át,
vagyis csak olyan elemeket fognak tartalmazni,
amelyek kapcsolatban állhatnak a kiválasztott
listaelemmel az OKJ számoknak megfelelően.
Tetszőleges lehet a kiválasztás sorrendje, a keresést kezdhetjük az azonosítószám bármelyik
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részének megadásával. Ha valamelyik értéken
szeretnénk módosítani, akkor azt törölnünk kell.
Ilyenkor átalakul a lista, és olyan elemeket tartalmaz, amelyek kapcsolatban lehetnek a másik két
listában megadott értékkel.
Az Intelligens OKJ kereső beépítése mellett
egyéb, a mai igényeknek megfelelő újításokat is
tartalmaz a felület. Ennek indoka, hogy a hazai és a nemzetközi internethasználati statisztikák azt mutatják, hogy mind az okostelefonok,
mind pedig a táblagépek egyre nagyobb szerepet kapnak az online tartalmak elérésében, mert
egyre több állampolgár részesíti előnyben ezeket
az eszközöket, amikor tartalmat fogyaszt, vagy
amikor információt keres. Ezt a tendenciát az országos modultérkép készítői is figyelembe vették,
s ennek érdekében a kereső felületet úgy hozták létre, hogy okostelefonról és táblagépekről

is könnyedén kezelhető, megjeleníthető legyen.
Ennek eredményeként a weblap nem „esik szét”,
alkalmazkodik az eszköz képernyőméretéhez,
és tartalmaz minden olyan keresési lehetőséget,
amilyet a hagyományos elérés biztosít. A honlapon elérhető QR-kód segítségével lehetővé tettük
azt is, hogy az országos modultérképpel kapcsolatos szervezeti elérhetőségi információkat a telefonkészülék névjegyként tudja kezelni, és észrevétel, kérdés esetén keresgélés nélkül könnyen
elérhetővé tegye azt.
Az országos modultérkép adatbázisának és
honlapjának szerkezetét úgy alakítottuk ki, hogy
a jövőbeli fejlesztési igényeket, bővítési lehetőségeket is kezelni tudja, a hosszabb távú, több évre
terjedő használhatóság érdekében.
Az Országos Modultérkép pontos elérhetősége: http://site.nive.hu/orszagosmodulterkep/

Az Életpálya-tanácsadás folyóirat
a TÁMOP-2.2.2-12/1 azonosítószámú
„A pályaorientáció rendszerének
tartalmi és módszertani fejlesztése”
című kiemelt projekt
tudományos-ismeretterjesztő
stílusban megjelenő szaklapja.
A folyóirat az életpálya-tanácsadás
és a pályaorientáció témakörében
közöl érdekes és naprakész
információkat az érintett
szakemberek számára.
Tekintse meg a folyóirat aktuális
és korábbi lapszámait
a Nemzeti Pályaorientációs Portálon!
www.eletpalya.munka.hu
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Lukácsné Németh Klára

Európai tartalmakat az iskolába!
Ezzel a gondolattal indult útjára az első Leonardo csapat 2003-ban egy olaszországi kisvárosba,
Spoletoba. A Szentendrén működő Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola vendéglátós
diákjai voltak a pályázat kedvezményezettjei,
akik nagy várakozással vágtak neki első külföldi
útjuknak. Az első projektet számos újabb mobilitás követte, a külföldi továbbképzéseken nemcsak diákok, de tanárok is részt vehettek. Wales,
Norvégia, Németország, Olaszország után, a
2013/2014. tanévben Portugália és Finnország
fogadta az iskola tanárait az Élethosszig tartó tanulás programjában működő Leonardo da Vinci
projektben.
A finnországi szakképző iskolákban nemcsak
a csodaként számon tartott oktatási rendszert
és tanítási kultúrát ismerhették meg a magyar
kollégák, hanem az ECVET alapú oktatással is
találkozhattak. Az ECVET rendszer biztosítja az átjárhatóságot és átláthatóságot a diák és a
képző intézmény számára egyaránt. A rendszer
a végzett tanulók vonatkozásában megkönnyíti
a külföldi munkavállalást is. Az egységes követelményrendszer segíti a munkáltató döntését a
munkavállalók kiválasztásában. A meglátogatott
szakképző intézmények az ECVET kreditrend-

szer bevezetése óta nagy tapasztalatokra tettek
szert. Ezeket szívesen megosztanák iskolánkkal
és segítenék a bevezetését az együttműködés során. A későbbi diák-mobilitásokra vonatkozóan a küldő intézmény szaktanára méri a tanuló
alkalmasságát a külföldi szakmai gyakorlatra, a
fogadó intézmény értékeli a kimeneti tudást a
gyakorlat végén.
Az intézmény működését állami támogatásból
és önálló vállalkozások bevételeiből fedezik. A
vállalkozások valamennyi szakmára kiterjednek,
amelyeket tanítanak. A tankonyha szolgáltatását,
az ebédeltetést külsős vendégek is igénybe vehetik – fizetés ellenében. Az autószerelő tanulók a
megrendelők járműveit szerelik, a kőműves tanulók házakat építenek a vállalkozó munkájába
bekapcsolódva. Ilyen fejlett körülmények között
a tanulók valóban célirányos, gyakorlati, munkaerőpiacra felkészítő képzést kapnak, amely segíti
későbbi elhelyezkedésüket.
Portugáliában a Braga Mobility Open – szakmai és kulturális iroda szervezte és bonyolította
a tanártovábbképzést igen magas színvonalon.
Több gasztronómiai és turisztikai iskolalátogatást szerveztek, ahol a tanáraink megtapasztalhatták, hogy Portugáliában kiemelkedő gondot
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fordítanak a vendéglátó-ipari tanulók képzésére.
Mivel Portugáliában összesen csupán hét ilyen
jellegű, állami iskola működik, ezért óriási a
túljelentkezés a vendéglátós szakmákra. Az iskolák felszereltsége igen magas színvonalú, több
tankonyhával, cukrászműhellyel, tanétteremmel
működnek.
A gépek, berendezések megfelelnek a legmodernebb szakmai elvárásoknak, sőt, olyan speciális helyek is megtalálhatók, mint a bor-kóstoltató tanterem és a bemutató főzésekre szolgáló

iskolának valamennyi bevétele képződhet, ami
részben kompenzálja a tanulók által elhasznált
nyersanyagot. A tanulók nagy része az iskola elvégzése után külföldön is kipróbálja a tudását.
Éppen ezért a tanműhelyben a lehető legjobb
szintű képzést biztosítják számukra, amivel a világon bárhol megállják a helyüket.
Annak ellenére, hogy iskolánk szaktanárai
Európa egymástól távol eső országaiba látogattak, mindegyik továbbképzésen megbizonyosodhattak arról, hogy a tudás és gyakorlati alapú
oktatás jelenti a jövőt. A kreativitás, a vállalkozói
szellem, az egyéni kibontakozás, a diákok önbizalmának és önismeretének fejlesztése a cél.
Gyorsan változó világunkban a megújuló oktatási rendszereknek alkalmazkodniuk kell a
tanítás és tanulás új formáihoz, kihasználva az
új lehetőségeket. Az oktatás, a képzés és a nem
formális tanulás fontos tényező a munkahelyteremtésben és Európa versenyképességének növelésében.

tanterem. A finnországi rendszerhez hasonlóan,
az oktató kabinetekben nagyon fegyelmezett,
többrétű munka folyik. Egyrészt az iskola kiszolgálja a saját menzáját, és egyéb egységeit,
másrészt dolgoznak a tanétteremben is, ahol
meghívott vendégeknek, tanároknak szolgálják fel a pincértanulók, a szakácstanulók által
elkészített igényesebb fogásokat. A külsős vendégek fizetnek ezért a szolgáltatásokért, így az
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Információk:
Letöltések

Jogszabályok: www.kormany.hu
		Pályázatok:
www.nfu.hu
				www.nive.hu

Nemzeti Szakképzési és
Felnőttképzési Hivatal
cím:
telefon:
e-mail:
web:

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

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

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

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

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

Nemzetgazdasági Minisztérium
Szakképzésért és Felnőttképzésért Felelős
Helyettes Államtitkárság
cím:
telefon:
e-mail:
web:

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

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

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

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
cím:
telefon:
e-mail:
web:

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

Oktatási Hivatal
cím:
telefon:
e-mail:
web:

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

Szak- és felnőttképzés
Szakképzési és felnőttképzési folyóirat

Kedves Olvasóink!

Felhívás!

Számunkra az Önök visszajelzései a legfontosabbak,
ezért megújult lapunkba szeretettel várjuk leveleiket és véleményeiket
szerkesztőségünk elektronikus levélcímére:
szakesfelnottkepzeslapok@lab.hu

módszertan

Európai Szociális
Alap

Folytatódnak
a Pályaorientációs konzulens
és Nemzeti Pályaorientációs Portál
felhasználó képzések!
2014 februárjában elindult a Pályaorientációs
konzulens és Nemzeti Pályaorientációs Portál felhasználó térítésmentes képzési programunk.
Blended learning módszertanon alapuló, 30
órás képzésünk során a résztvevők megismerik a pályaorientációs konzultáció elméleti
és gyakorlati alapjait, melynek segítségével
mindennapi munkájuk sikeresebb és eredményesebb lesz!
A képzést elsősorban pedagógusoknak, valamint munkaügyi és szociális területen dolgozó szakembereknek ajánljuk, akik munkájuk
során pályaorientációs feladatokat is ellátnak.
A térítésmentes és minősített képzés elvégzésével teljesíthetők a továbbképzési kötelezettségek.
Reméljük, hogy képzési programunk felkeltette érdeklődését!
További tájékoztatásért kérjük, látogasson el
a Nemzeti Pályaorientációs Portálra
(http://eletpalya.munka.hu/kepzes)!
Kérdései kapcsán szívesen állunk rendelkezésére a tamop222_kepzes@lab.hu e-mail
címen.
Képzésünkön megtisztelő részvételére számítunk:
a TÁMOP-2.2.2-12/1 Projekt Munkatársai
A képzési program a TÁMOP-2.2.2-12/1-2012-0001 azonosítószámú
„A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése” című kiemelt projekt keretén belül valósul meg.
Nemzetgazdasági Minisztérium − Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-001000/2014/D001

