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Lapszámajánló
A szak-, és felnőttképzés folyamatosan fejlődő szakterületén elengedhetetlen a rendszeresen érkező
szakszerű tájékoztatás. Ezt a célt szolgálja folyóiratunk soron következő lapszáma is, amelyet ezúton
ajánlok szíves figyelmébe e két terület valamennyi
részvevőjének és minden kedves érdeklődőnek.
Jelen kiadványunk első harmadában közölt,
igen szerteágazó témákban született írások közös
momentuma a szakmai képzés és továbbképzés
munkaerő-piaci vonatkozásainak és hangsúlyos
szerepének az ismertetése. A munkahelyi képzések
és továbbképzések az egész életen át tartó tanulás egyik legfontosabb pillérévé váltak, amelyekről a nemzetközi Continuing Vocational Training
Survey (CVTS), a folyamatos szakmai képzések
felméréseit elemző és kiértékelő cikkünkben lehet
tájékozódni. Részletesen beszámolunk továbbá
a hazai felzárkóztatási politika meghatározó eleméről, az elkülönült lakókörnyezetben és mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű felnőtt lakosság képzéséről, mely többek között a korábbi
időszakban az úgynevezett Komplex telep-programok (TÁMOP-5.3.6-11/1) keretei közt valósult meg. Emellett az agrárium területéhez kapcsolódó szakmai képzéseket szervező Nemzeti
Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési
Intézet (NAKVI) képzési kínálatába és tevékenységeibe is betekintést nyerhetnek.
„Módszertan” rovatunkban a duális szakképzés határokon átívelő előnyeiről számolunk be.
A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és a
délnyugat-finnországi Satakunta Megyei Szakképző Iskola (SATAEDU) együttműködésének
köszönhetően egy finn autószerelő tanuló külföldi
szakmai gyakorlatát békéscsabai márkakereskedés szervizében végezhette. A tanulóval készült
interjú számos érdekes adalékkal szolgál a külföldön végzett szakmai gyakorlat beágyazottságának
hasznosságával, és a finn duális szakképzés példaértékű gyakorlatával kapcsolatban.

A hazai szakképzési rendszer fejlesztése során rendkívül fontos momentum a nemzetközi
szakpolitika tanulmányozása, amely révén lehetőség nyílik a bevált külhoni módszerek hazai megvalósítására. Ennek megfelelően „Kitekintő” rovatunkban megismerhetik az Európai
Szakképzési Minőségbiztosítási Referencia Keretrendszer (EQAVET) követelményeit, amely
a munkavégzésre alapuló gyakorlatközpontú
szakképzés fejlesztési irányait is meghatározzák. Megfontolandó javaslatokat olvashatnak a
felnőttkori kulcskompetenciák és alapkészségek
fejlesztéséről a mindezt előirányzó uniós stratégiai dokumentumokat ismerhető cikkünkben.
Továbbá a szlovákiai szakképző rendszer és az
uniós fejlesztési irányelvek viszonyát feltáró tanulmányunkkal szeretnénk Olvasóink látókörét
szélesíteni.
„Joggyakorlat” c. fejezetünkben hónapról hónapra a jogszabályi háttérre vonatkozóan az elmúlt időszakban érkező állásfoglalás-kérésekre
adott hivatalos válaszokon keresztül kívánunk rávilágítani a szabályozás tekintetében első olvasatra
kevésbé világos, összetettebb témakörökre, segítve ezzel a szakterületen működő jogalkalmazók
munkáját.
Szeretnénk hozzájárulni egy-egy példaértékű
szakképző iskola bemutatásával is a bevált, eredményesen működő pedagógiai gyakorlatok szélesebb körben történő megismertetéséhez.
Kívánom, hogy jelen kiadványunk is minden
kedves Olvasónknak hasznára váljon, és segítse
e szakterületeken való tájékozódásban, amelyet
2015-től kezdődően még könnyebbé tesz az online
elérhetőség, mivel elektronikus formában tesszük
közzé a következő évfolyam lapszámait.
Palotás József,
a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
szakmai főigazgató-helyettese,
felelős lapkiadó

1

fókusz
Wayda Imréné

A Nemzeti Agrárszaktanácsadási,
Képzési és Vidékfejlesztési Intézet szerepe
az agrárszakképzésben
Az intézet rövid története
1994-ben az akkor hatályos szakképzési törvény
alapján a szakképzéssel összefüggő feladatok
operatív végrehajtó háttérintézményeként hozták
létre Agrárszakoktatási Intézetet (ASZI) néven
az elődszervezetek összevonásával Budapest, 22.
kerület, Park u. 2. szám alatti székhellyel.
2002-ben az intézet feladatköre a termelési
szaktanácsadással bővült, új neve Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (továbbiakban: FVM) Képzési és Szaktanácsadási Intézet
(FVM KSZI); egyúttal Országos Szaktanácsadási
Központ is lett.
2007-ben az intézet szakterülete kibővült a vidékfejlesztéssel, ennélfogva a neve FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézetre
(FVM VKSZI) változott.
2010-ben a fenntartó minisztérium nevének
(FVM-ről) Vidékfejlesztési Minisztériumra (VM)
történő módosulása miatt az Intézet a 2011. évet a
db
300

VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási
Intézet (VM VKSZI) névvel kezdte meg.
2012 áprilisától az Intézet a névkiegészítések helyett új nevet vesz fel: Nemzeti Agrár
szaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI).
2014. szeptember 17-én ünnepelte első jogelődje húsz évvel ezelőtti megalapítását a Nemzeti
Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési
Intézet.

Az agrár-szakképesítések összetétele
az Országos Képzési Jegyzékekben
A 1996-2006. évi, a 2006-2012. évi és a 2012-től
hatályos OKJ által meghatározott agrár-szakképesítések számának és szakterületenkénti összetétele a következőképpen alakult:
Az 1996-tól hatályos és kötelezően bevezetésre került Országos Képzési Jegyzékben
(OKJ) megjelölt151 szakképesítés lényegében
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Forrás: Hatályos jogszabályok, saját feldolgozás
1. ábra. Az agrár-szakképesítések számának változása 2003-2012. év között
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2. ábra. Az egyes szakterületekre meghatározott szakképesítések száma

210 szakmai végzettséget jelentett, mivel egy
szakképesítésnek több kimeneti lehetősége is
volt. Például az Élelmiszeripari technikus (a
szakterület megjelölésével) szakképesítés 11 féle
technikusi kimenetet biztosított, a Mezőgazdasági gépkezelő (a gép megjelölésével) 12 gép
kezeléséhez adott megszerezhető végzettséget.
A 2006-ban kiadott OKJ külön szakképesítés-elágazásként kezelte (és ennek megfelelően
a jegyzéket kiadó rendeletben is különálló sorokon szerepeltette). Ugyanezen jegyzékkel került bevezetésre a rész-szakképesítés fogalma is,
ezért tartalmaz lényegesen több szakképesítést,
mint az 1996. évi OKJ. A rész-szakképesítés (a
jelenlegi szabályzáshoz hasonlóan) egy adott
foglalkozás gyakorlására jogosító szakképesítésen belül 1-1 munkakör betöltésére jogosított.
Ilyen viszonyban állt egymással például a Kertész (mint szakképesítés) és Kerti munkás (mint
rész-szakképesítés), vagy a Pék és a Sütőipari
munkás. A rész-szakképesítések rövid képzési idejűek, és többségük nem igényel bemeneti
feltételként befejezett alapfokú iskolai végzettséget.

A 2012. évi OKJ-ban már nem szerepelnek
szakképesítés-elágazások. A szakképesítések és a
szakképesítés-ráépülések megnevezései, azonosító számai és jellemző adatai az OKJ-ről és módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII.
6.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének első, a
rész-szakképesítéseké pedig a második táblázatában találhatók.

Az Intézet feladatai
az agrárszakképzésben
Az agrár-szakképzés felügyelete és irányítása számos olyan szakigazgatási feladattal jár, amely a
vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörébe
tartozik. Mindezeknek az Intézet az operatív végrehajtója.
Az Intézet szakképzésfejlesztéssel összefüggő
agrárágazati szerepét és felelősségét jól jellemzi,
hogy alap- és kiegészítő feladatait mintegy 100
szakképző intézmény megközelítőleg 25.000
nappali tagozatos, iskolai rendszerű képzésben
résztvevő tanuló, valamint közel 70 felnőttképzést
folytató szervezet (ez évente hozzávetőleg 15-20
ezer felnőtt) számára látja el egyre magasabb szín-
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vonalon és szervezettséggel a szinte folyamatosan
változó jogszabályi háttér és szakmastruktúra
mellett. Mindemellett segíti a Földművelésügyi
Minisztérium által fenntartott szakképző iskolahálózat szakmai tevékenységét is.
Egyik legfontosabb feladata a földművelésügyi
miniszter illetékességi körébe tartozó, államilag
elismert szakképesítésekhez a különböző szintű
és szakirányú (iskolai rendszerű és iskolarendszeren kívüli) képzések és továbbképzések vizsgatételeinek elkészíttetése, kiadása, a minőségi
szintnek megfelelő, úgynevezett „tételbank” működtetése.
Nagy jelentőséggel bír az új szakmai tankönyvek kéziratainak megíratása, jóváhagyásra, kiadásra történő előkészítése, megjelentetése, valamint a korábban készült tankönyvek szakmai
felülvizsgálata, és javaslat készítése érvényességük meghosszabbítása céljából. Az Intézet tankönyvkiadási joggal is rendelkezik. Emellett az
Intézet fontos feladata a szakmai oktatófilmek,
digitális, egyéb ismerethordozók forgatókönyvének kidolgozása, az oktatási segédanyagok elkészíttetése, valamint forgalmazásra történő előkészítése is.
Az Intézet az Országos Képzési Jegyzékben
a vidékfejlesztési miniszter illetékességi körébe
tartozó valamennyi szakképesítés esetében országos vizsgaközpontként működik, és ennek alapján évente 1500-5000 fő részére szervez vizsgát.
Szakterületenként szaktanári továbbképzéseket
szervez, évente több száz fő részvételével. A szakképző intézmények felé az iskolai oktató-nevelő
munkát segítő információkat szolgáltat és szakmai
támogatást nyújt, szakmódszertani, tantárgy-pedagógiai és műhelymunkákban vesz részt. Egyéb,
a szakképzéssel és a felnőttképzéssel kapcsolatos feladatokat (akkreditált programok készítése,
szakértői vélemények készítése) is ellát, együttműködve a társintézményekkel.
Nemzetközi feladatai közül a legmeghatározóbbak a farmgyakornoki programok, a Leonardo
da Vinci Partnerség és Leonardo da Vinci Mobilitás pályázatok kiírása és lebonyolítása, valamint az

4

EUROPEA International (Európai Agrár-szakképző Iskolák Szövetsége) tevékenységében való
részvétel.
Az intézet végzi a földművelésügyi miniszter
hatáskörébe tartozó alsó- és középfokú szakmai
képzéshez és továbbképzéshez tartozó kiadványokkal kapcsolatos feladatokat, beleértve azok
szerkesztését és a kiadását is. Emellett 2012 januárjától a minisztérium tulajdonában lévő tudományos folyóiratok kiadását is a NAKVI látja el, így
a korábban is az Intézet által szerkesztett Magyar
Vidéki Mozaik és A falu című kiadványokon kívül
további kilenc szakmai folyóiratot jelentet meg.
Kiadói tevékenysége mellett az agrárszakképzés
területén megszervezi a különböző oktatástechnikai anyagok prototípusainak elkészítését, az elfogadott taneszközök gyártását és forgalmazását.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó támogatott képzések szervezését
és lebonyolítását koordinálja.

Vizsgatételek készíttetése,
aktualizálása, kiadása
A földművelésügyi miniszter illetékességi területe a szakképzésben az állattenyésztés, az általános
mezőgazdaság, az erdészet-vadászat, az élelmiszeripar, a földmérés, a térképészet, a környezetvédelem, valamint a mezőgazdasági gépészet.
Az Intézet ezekre a szakterületekre, az egyes
szakmák kiváló szakembereinek, szaktanároknak, egyetemi oktatóknak a bevonásával készítteti el az írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységek
tételeit, valamint a gyakorlati vizsgák felismerési
feladatait. Az írásbeli vizsgafeladatokból tételbankot működtet. 2014-ben az új, 150/2012. (VII. 6.)
Korm. rendelettel kiadott, az OKJ-ben szereplő, a
földművelésügyi miniszter felelősségi körébe tartozó szakképesítésekhez 106 szóbeli tételsort és
37 gyakorlati felismerési feladatot készíttetett. Az
írásbeli tételbank számára 2014-ben 1000 írásbeli
feladatsor került összeállításra az Intézet gondozásában a moduláris és a komplex szakmai vizsgák
írásbeli vizsgatevékenységéhez.
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3. ábra. Az Intézet által készített/készíttetett írásbeli vizsgatétetelek száma (2010-2014.)

A szóbeli tételek véglegesítése a szakterületi
szakreferensek feladata. A tételek jóváhagyás után
felkerülnek az Intézet honlapjára, ahonnan a képzők, vizsgaszervezők letölthetik azokat.
Az Intézet az OKJ változásainak megfelelően frissített tételekről eredményességi vizsgálatot
folytat, amelynek kiértékelése után elvégzi a szükséges módosításokat.

Elektronikus tananyagok,
tankönyv-kéziratok készíttetése
Az Intézet szakreferensei ötévenként felülvizsgálják a szakmai tankönyveket, és ennek eredményeképpen javaslatot tesznek az elavult tankönyvek
átdolgozására vagy újraíratására.
A bevezetésre kerülő szakképesítések oktatásához is az Intézet adja ki a tankönyveket. A tartalom szempontjából ezen kiadványok újszerűségükből fakadóan ritkábban módosulnak.
A folyamatosan változó szakmai tartalmak,
képanyagok elektronikus formában, többnyire a
tankönyvek mellékleteként készíttetjük. Például
szemléltetés céljából 5-8 perc időtartamú részle-

tekből álló DVD filmeket készíttettünk a lovas- és
a húsipari képzésekhez, amelyek az adott témakör
tanítása, tanulása során segítséget nyújtanak: az
elméletben elsajátított ismereteket már a tanteremben élővé teszik.

Tankönyvkiadás, forgalmazás
Az Intézet kiadói joggal is rendelkezik: a tankönyvkéziratok jóváhagyása után közbeszerzési eljárás lefolytatásával kerülnek kiválasztásra
azon nyomdák, amelyek a tankönyvek előállítását végzik. A tankönyvborítók grafikailag egységesek, színösszetételük szakterületenként
azonos. A megrendeléseket iskolai rendszerű
képzések esetében tankönyvforgalmazón keresztül, az iskolarendszeren kívüli (felnőtt) képzéseknél pedig saját rendszeren keresztül teljesíti.
361 féle tankönyvet forgalmazunk; beszerzésüket a honlapon működő online tankönyvbolt is
segíti (4. ábra). Emellett az Intézet Park utcai
székhelyén berendezett tankönyvkiállító teremben valamennyi kiadvány megtekinthető, megrendelhető és megvásárolható. Az Intézet gon-

5

fókusz
Év

77 200

2014.
2013.

151 700
72 321

25 300
51 175
49 200

2012.

Értékesíte tankönyv

56 648
60 500

2011.

Előállíto tankönyv

61 665
63 500

2010.

68 173
73 000

2009.

66 477
80 500

2008.

74 530
94 900

2007.

86 217
100 300

2006.

88 489
94 962

2005.
2004.

99 125

34 714

2003.

98 874

81 961

116 489
115 724

2002.
20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

ezer db

Forrás: Az intézet saját adatforrásainak felhasználásával készült
4. ábra. A tankönyv-előállítás és -forgalmazás tendenciája 2002–2014 között

dozásában közzétett elektronikus tananyagok
sokszorosítása megrendelés alapján történik. A
tankönyvkiállító teremben ezek is megtekinthetők, megrendelhetők, illetve megvásárolhatóak. Az adathordozók (CD-lemezek) felületére
nyomtatott grafikák egységesek, harmonizálnak
a tankönyvekkel.

Szakmai vizsgák
szervezése, lebonyolítása
Az iskolai rendszerben 1993-2003 között a demográfiai adatokkal összhangban folyamatosan csökkent az agrárszakképzésben résztvevők száma,
2004 és 2014 között pedig hozzávetőleg állandó
szinten mozgott, évenként 100-200 fős eltéréssel.
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben részt
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vevők létszáma az EU csatlakozást megelőző három évben a megjelenő támogatások igénybevétele folytán ugrásszerűen nőtt, majd a csatlakozás
évében csúcsot döntött, 2005-2010 között viszont
csökkentő tendenciát mutatott.
2012-2014 között a „Fiatal gazda” támogatások agrár-szakképesítéshez kötése, valamint az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP)
keretében 100%-ban támogatott képzések megjelenése ismételten kiugró növekedést idézett elő a
felnőttképzésben. Mivel az Intézet 2008-tól szakmai vizsgaközpont szerepét is betölti az iskolarendszeren kívüli középfokú agrár-szakképzésben
(5. és 6. ábra) , vizsgát szervez azon felnőttképzők
számára, akik önállóan nem rendelkeznek vizsgaszervezési jogosultsággal.
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Forrás: Az intézet saját adatforrásainak felhasználásával készült
5. ábra. Agrár területen szakképesítést szerzettek száma 1993-2014 között
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Forrás: Az intézet saját adatforrásainak felhasználásával készült
6. ábra. Az intézet által szervezett vizsgák aránya

A grafikonon jól látható a növekvő tendencia,
amely mutatja, hogy a felnőttképzők elégedettek
az Intézet vizsgaszervezési tevékenységével.
Szakképesítést adó képzések szervezése, lebonyolítása:

Kiemelt projekt keretében
megvalósított képzések
1. TÁMOP-2.1.6-12/1-2012-0001
„Újra tanulok!” kiemelt projekt
A NAKVI és a Nemzeti Munkaügyi Hivatal
(NMH) 2013. november 20-án a TÁMOP-2.1.612/1-2012-0001 „Újra tanulok!” kiemelt projekt
keretében közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések megvalósítására vonatkozóan szerződést
kötött, melynek értelmében a 47 leghátrányosabb
helyzetű kistérségben élő közfoglalkoztatottak
részére a NAKVI Kerti munkás és Sajtkészítő
OKJ-s képzéseket indított.
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2013 decemberében Szabolcs-Szatmár-Bereg,
Bács-Kiskun, és Baranya megyében indultak el
tanfolyamaink: 22 csoportban, 430 fővel indult
a Kerti munkás képzése, egy csoportban 10 fővel a Sajtkészítő. A képzés 32 települést érintett. 2014. február 5-én újabb szerződéskötésre
került sor a NAKVI és a Nemzeti Munkaügyi
Hivatal között további tanfolyamok indítására. Ennek keretében Szabolcs-Szatmár-Bereg,
Bács-Kiskun, Hajdú-Bihar és Nógrád megyében
47 csoportban indítottunk Kerti munkás képzést 855 fő részére, valamint 3 csoportban, 40 fő
Sajtkészítő tanfolyamon vehetett részt. Ezekbe a
képzésekbe negyvenhárom településről kapcsolódtak be.
A NAKVI és az NMH t 2014. 07. 29-én Állatgondozó képzések indítása tárgyában került sor
szerződéskötésre. 2014 augusztusában Tolna, Pest,
Békés és Heves megye területén 7 csoportban, 114
fővel indítottunk képzéseket, 16 település bevoná-
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sával. Az Intézet valamennyi képzésben résztvevő
számára korszerű tananyagokat, taneszközöket, és
a képzés specifikumának megfelelő munkaruhát
biztosított.
2. A
 z Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához
kapcsolódó támogatott képzések
A szakképzés-támogatási intézkedés keretében
2009-2014. években a mezőgazdasági termelők
és erdőgazdálkodók részére nyújtott, iskolarendszeren kívüli szakmai képzések támogatása volt
lehetséges, amelyek hozzájárultak az érintettek
szaktudásának növeléséhez, versenyképességének
fokozásához, új vállalkozások elindításához.
A támogatott képzések körébe tartoztak az Országos Képzési Jegyzék szerinti agrár-szakképesítéseket adó képzések. Ezek keretében nemcsak
kifejezetten mezőgazdasági és erdészeti, hanem a
hozzájuk szorosan kapcsolódó területeken – mint
az elsődleges feldolgozás, termék előállítás – is lehetőség volt az ismeretek megszerzésére, ezzel is
elősegítve a gyakorlati szakemberképzést. A képzések támogatásának célja a több lábon állás lehetőségének megteremtése, a mezőgazdaság és a
vidéki élet versenyképességének javítása.
A támogatási intézkedés keretében 2014 novemberéig 36 179 gazdálkodó szerzett OKJ-s végzettséget 49 szakképesítésben.

Szakképesítést nem adó
képzések szervezése
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódóan a mezőgazdasági termelők és
erdőgazdálkodók részére nyújtott, iskolarendszeren kívüli tanfolyamok, gyakorlati bemutatóval
egybekötött tájékoztató programok és ügyfélszolgálati tájékoztatás is támogathatók voltak,
amelyek hozzájárultak az érintettek versenyképességének fokozásához, a vállalkozásuk összteljesítményének növeléséhez, a kölcsönös megfeleltetés és egyéb követelmények és előírások
megismeréséhez (valamint az azoknak való meg-

feleléshez), gazdálkodásuk fenntarthatóságához,
valamint a mezőgazdasági és mezőgazdaságon
kívüli tevékenységek diverzifikálásához. A támogatott, az ÚMVP szakképzés-támogatási jogcím
rendeletben meghatározott kötelező (12 darab),
illetve választható (21 darab) képzés szakképesítést nem ad.
1. Választható képzések
A választható képzések a gazdálkodás fenntarthatóságát és eredményességét szolgáló ismeretek
átadását irányozzák. Céljuk a gazdálkodók azon
ismereteinek bővítése, amelyek a vonatkozó jogszabályok előírásaival, a mindennapi nyilvántartások vezetésével kapcsolatosak, valamint a legújabb
technológiák, technikák megismertetése.
A képzések tematikája a „fenntartható gazdálkodás” témakörében a következő: a kölcsönös
megfeleltetés (CrossCompliance – CC), az Egységes Mezőgazdasági Támogatási Rendszer (SPS),
Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot
(HMKÁ) fenntartásának követelményei, erdőgazdálkodás, biogazdálkodás, környezetvédelmi
tudatosság növelése, a Vízkeret Irányelvre vonatkozó előírások, környezetkímélő technológiák
alkalmazása. A „megújuló energiák” témakörében
az energetikai célú biomassza termelése és felhasználása, a munkabiztonság, a számítógép használata, a helyes és környezetkímélő technológiák
ismerhetők meg. 2014 novemberéig 1.578 gazdálkodó vett részt szakképesítést nem adó, választható képzésen.
2. Hatósági képzések
A mezőgazdasági vontatóvezető-képzés célja a „T”
kategóriás jogosítvány megszerzésének elősegítése, amellyel mezőgazdasági vontató és két nehéz
pótkocsi, valamint lassú jármű és pótkocsi vezethető belföldön.
A nyolcvan órás növényvédelmi („zöldkönyves”) tanfolyam célja szakképesítés biztosítása a
II. és III. forgalmi kategóriás növényvédőszerek
felhasználásához (a különböző növényvédelmi
feladatokat csak szigorúan szabályozott keretek
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között, meghatározott növényvédelmi végzettségekkel, valamint hatósági engedélyekkel lehet
végezni).
2014 novemberéig ezen támogatott hatósági
képzések keretében 5 147 gazdálkodó tett le hatósági vizsgát, és szerzett „T” kategóriás jogosítványt
vagy növényvédelmi, úgynevezett „zöld” könyvet.
3. Kötelező képzések
A támogatott képzések ezen körébe tartoznak
az ÚMVP I. és II. tengelyéhez kapcsolódó egyes
intézkedések kedvezményezettjei számára előírt
kötelező képzések. Az érintettek a felsorolt intézkedéseknek megfelelő, támogatási kérelmet jóváhagyó, vagy részben jóváhagyó támogatási határozattal rendelkeznek. Ide tartoznak az I. tengelyhez
kötődően: a mezőgazdasági üzemek korszerűsítése
(kivéve a gépvásárlási támogatást), mezőgazdasági
és erdészeti termékek értékének növelése , „fiatal
gazdálkodók induló támogatása”intézkedés keretében támogatást elnyert gazdálkodók képzése. A
II. tengelyhez kapcsolódóan: Natura 2000 kifizetések, agrár-környezetgazdálkodási kifizetések,
erdő-környezetvédelmi kifizetésekhez kapcsolódó
kötelező képzések.
A kötelező képzéseken résztvevők listáját – a
képzésre kötelezettek Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) által összeállított
jegyzéke alapján, a Képző Szervezetek közötti legcélszerűbb elosztást figyelembe véve – a
NAKVI állította össze és juttatta el a képző szervezeteknek, akik értesítették az érintetteket az
induló kötelező képzésekről. 2014 novemberéig
kötelező képzésen 47 131 gazdálkodó teljesítette
a támogatásához kapcsolódó képzési kötelezettségét.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó támogatott, szakképesítést nem
adó kötelező és válaszható képzések, valamint
a szakképesítést adó képzések megvalósításához
2009-ben 39 darab ÚMVP Képző Szervezet
került kijelölésre, későbbi átalakulások és szervezeti összeolvadások következtében jelenleg 37
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Képző Szervezet szerepel a katalógusban, amelyek az ország egész területét lefedik. A „Képző
Szervezetek” valójában közel 120 intézményt jelentenek, mivel közülük 22 konzorciális formában működik. Az ország különböző területein
340 településen több mint 500 képzési helyszínen megtalálhatók: lényegében egy adott képzés
szinte bárhol elérhető az érdeklődők számára.
A képzési támogatás kedvezményezettje lehet
a mezőgazdasági termelők és az erdőgazdálkodók
közül mindaz, aki részt vesz valamely, a katalógusban szereplő szervezetek által megvalósított
képzésen, és igényelheti a képzés díjának visszatérítését, amelynek mértéke a költségek 100 százaléka.
4. Kérődző szerkezetátalakítási program
A húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának (22/2012. (III.
9.) VM rendelet) igénybevételéhez kapcsolódóan
a NAKVI a támogatási rendeletben szabályozott
feltételek teljesítéséhez önköltséges, akkreditált
szakmai képzések indításával járul hozzá 2012
óta.
Négy szakmai képzés közül lehet választani,
melyek korszerű ismereteket nyújtanak a gazdálkodóknak: Ökológiai és természetközeli gazdálkodás (32 óra); Gazdálkodási és vállalkozási ismeretek (32 óra); Helyi termék, hozzáadott érték
(Piacra jutás, rövid ellátó rendszer) (32 óra); Legeltetés és gyephasználat (32 óra).
A cél az, hogy a tanfolyamok az állattartók lakóhelyéhez aránylag közel legyenek megtartva,
ezért valamennyi megyében, több helyszínen is
szervezünk csoportokat. A tanfolyamainkat de
cember-február hónapokban tartjuk, annak érdekében, hogy valamennyi kötelezett teljesíteni és
igazolni tudja az adott határidőre az MVH felé
a vállalt feltétel teljesítését. A 2012-re vonatkozó
időszakban 64 tanfolyamon 1 650 fő szerzett tanúsítványt; a 2013. évi támogatásokhoz kapcsolódóan 60 tanfolyamon 1 430 fő végzett.
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5. Közösségi animátor képzések
A képzés célja, hogy sikeres elvégzésével a résztvevő képes legyen a munkakörét a jogszabályokban,
rendeletekben, irányító hatósági közleményekben
meghatározottaknak megfelelően ellátni. A képzés során alkalmazott technikák hatására fejlődik a résztvevők kapcsolatteremtési és asszertív
kommunikációs készsége. A negyven órás képzés
célcsoportját az Integrált Közösségi és Szolgáltató
Tér (IKSZT) munkatársai, illetve a többfunkciós
szolgáltató központok munkatársai jelentik.
A közösségi animátor képzési program első
szakasza során (2013. tavaszán) 5 képzési helyszínen (Budapest, Szeged, Miskolc, Kaposvár és
Keszthely), 5 képzési napon 101 résztvevő szerzett
tanúsítványt. 2014-ben a képzés 5 képzési napon,
3+2 napos bentlakásos formában az ország különböző részein, a már működő IKSZT-kben zajlott.
Ebben az évben további 127 IKSZT munkatárs
képzése valósulhatott meg.
6. Agrár szaktanácsadók képzése
Az agrár-szaktanácsadói tevékenység engedélyezéséről szóló 90/2009. (VII. 24.) FVM rendelet
(továbbiakban: Névjegyzéki rendelet) 6. §-ában
két különböző típusú képzési- továbbképzési kötelezettséget határoz meg a szaktanácsadók számára.
A szaktanácsadói regisztrációt követő év végéig úgynevezett alapvizsgát szükséges letennie a
szaktanácsadónak; a vizsga szervezése a NAKVI
feladata. A vizsga során a Névjegyzéki rendelet
alapján a szaktanácsadóknak agrár-közigazgatá-

si, informatikai és szaktanácsadási módszertani
ismereteikről kellett számot adniuk. Legutóbb
2012 decemberében szervezett a NAKVI szaktanácsadói alapvizsgát, amelyen a vizsgára kötelezett 506 főből 419 fő vett részt sikeresen. Jelenleg
előkészítés alatt áll újabb alapvizsga szervezése. A
Névjegyzéki rendeletben meghatározottak szerint
a szaktanácsadók éves továbbképzésen is kötelesek
részt venni a regisztrációjukat követő évben. A továbbképzés témaköreit minden évben az Irányító
Hatóság (IH) közlemény formájában teszi közzé.
A 2013-as évtől kezdődően kreditrendszer
bevezetésére került sor a szaktanácsadói továbbképzésben, így egész év során mintegy 82 db rendezvényt ismertünk el a továbbképzés részeként.
E-learning rendszerben a Kölcsönös Megfeleltetés területei, valamint Munkabiztonság témakörben szerveztük meg a vizsgát. 2013-ban gyakorlati modulból 30 kreditet kellett elérni, míg az
e-learning rendszerű képzésben 20 kreditet. 659
fő vett részt a továbbképzéseken, és átlagosan 46,5
pontot szerzett. A legtöbb kreditpontot összegyűjtő szaktanácsadó 126,2, a legkevesebbet szerző 4 pontot ért el. Az IH közleményben meghatározott 50 pontot 330 fő érte el, 73-an valamelyik
részfeltételt nem teljesítették. A szaktanácsadói
továbbképzés nem teljesítése esetén a NAKVI felfüggeszti a szaktanácsadó engedélyét.
Az Intézetre a folyamatos megújulás és jó színvonalú pedagógiai innováció jellemző. Folyamatosan bővíti feladatkörét, és mind személyi, mind
tárgyi feltételek fejlesztésével igyekszik megfelelni
az agrárszakképzés és továbbképzés kihívásainak.
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Erdei Gábor

Folyamatos szakmai képzés
– európai kontextusban
Bevezetés
Az európai felnőttképzést és felnőttkorban folytatott tanulmányokat döntő többségét gazdasági,
munkaerő-piaci szempontok vezérlik. Ez nem volt
mindig így. Még a 2. világháború utáni évtizedekben is az általános (és nem a munkaerőpiacra
irányuló) felnőttképzés erős jelenléttel bírt Európában. A változás elsősorban az 1970-es évek
folyamán köszöntött be, jelentős mértékben az
akkori gazdasági világválság eredményeképpen;
ekkor zajlott le a felnőttképzési szempontból „gazdasági paradigmaváltásnak” nevezett jelenség,
amely elvezetett az elsősorban gazdasági haszonnal kecsegtető képzések egyeduralmához.
Az oktatási és képzési statisztikák egyik leggyakoribb típusát a részvételre irányuló adatgyűjtések képezik; a részvétel fajtáinak további
osztályozásában tipikus szempontként szerepelnek a tanulási formák. Az egész életen át tartó
tanulás (pontosabban a felnőttkori tanulás és
képzés) statisztikáinak – európai színtéren – három fő csoportját ismerjük. A felnőttképzési részvétel felmérése (Adult Education Survey, AES) az
egyénnek a három tanulási formában (formális,
nem-formális, informális) megvalósuló részvételét vizsgálja. A munkaerő-piaci felmérés (Labor
Force Survey, LFS) éves gyakorisággal gyűjt adatokat, így például a széles körben ismert, a 25-64
év közötti populáció felnőttkori tanulási részvételét vizsgáló indikátort. A folyamatos szakmai
képzés felmérés (Continuing Vocational Training
Survey, a továbbiakban: CVTS), amely jelen írás
tárgya, tulajdonképpen az AES-t egészíti ki azzal, hogy vizsgálja a munkavállalók készségeinek
fejlesztését. A CVTS tehát a munkaszervezetekben és munkavégzéshez kapcsolódó tanulási
utakat és képzéseket kutatja és méri. Az elmúlt
közel 20 évben négy CVTS adatgyűjtés valósult
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meg, a kezdeti időszakban hat-, majd ötéves gyakorisággal (1993, 1999, 2005, 2010). A referenciaidőszak minden esetben a mérés időpontját megelőző naptári év. A folyamatos szakmai képzés a
felnőttkori tanulás egyik legfontosabb terepét, a
munkahelyi képzések világát vizsgálja és méri fel
az Unió tagországaiban. Napjainkra a munkahelyek, munkaszervezetek a legfontosabb felnőttképzésben való részvételt és felnőttkori tanulást
elváró, generáló és egyben biztosító szereplők
közzé tartoznak. A korábbi hazai LLL stratégia is
kiemelte: „A munka világában keletkezik a felnőttképzési igények nagyobbik hányada…” (1069/2004
(VII. 9.) Korm. Határozat, II. fejezet). Jelen írásunk aktualitását és létjogosultságát elsősorban a
CVTS felmérésekhez kapcsolódó írások, elemzések hiánya adja, ugyanis a hazai szakképzési
és felnőttképzési szakirodalomban szinte nem is
találkozunk a korábbi, valamint legutóbbi CVTS
felmérések eredményeit bemutató, elemző munkákkal.

A CVTS felmérések szükségessége
– a kapcsolódó szakpolitikák
és ezek változása
Az 1994-ben elvégzett, azaz 1993-as évre irányuló
első CVTS megvalósításáról már 1990-ben határozott az Európai Gazdasági Közösség a „Force”
elnevezésű közösségi programmal. A határozat és
a megvalósítás között eltelt időszak az összehasonlíthatóságot jelentő terminológiához kapcsolódó módszertani, statisztikai és mérés-módszertani
harmonizációs munkával telt.
A felmérés akkori direkt, illetve indirekt céljai a
következők voltak:
– a szakmai továbbképzésbe történő befektetés
és megtérülés növelése, a képzésekhez kapcsolódó partnerség erősítése;
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–
a mérések támogatása, különösen azokban
a szektorokban és régiókban, ahol a képzés
elérhetősége és az ebbe történő befektetés
nem kielégítő;
– az innovációk támogatása a szakmai továbbképzés menedzselésében, valamint ezek módszereiben és eszközeiben;
– a határon átnyúló és nemzetközi projektek,
valamint a gyakorlati tapasztalatok cseréjének
a támogatása;
–
a kvalifikációk és szakmákhoz kapcsolódó
képzési szükségletetek megbízhatóbb azonosításának javítása.
A fenti, az 1990-es évek első felében megfogalmazott célok a későbbiek során egyfelől gazdagodtak, másfelől árnyaltabbá váltak, illetve a
folyamatos szakmai képzés szerepe és jelentősége
egyértelműen megerősödött, és integrálódott az
Európai Unió Lifelong Learning politikájába.
Az eddigi szakpolitikák sikerességét leginkább
abban látjuk, hogy a 2000-es években elindított
kezdeményezések a tagországok érintett szakterületein egyre dominánsabbá válnak. A politikai
nyilatkozatok beépülését és ezek alkalmazását
tulajdonképpen az Education and Training 2010
munkaprogram vizsgálja. A Bruges-i Nyilatkozat
érinti a válságot és a válság okozta gazdasági (és
ebből fakadó társadalmi) gondokat. A nyilatkozat
ugyanakkor értékeli a Koppenhágai Dokumentum céljait és az azóta megtett lépéseket, valamint
ismerteti a 2020-ra kitűzött célokat is.

A CVTS4 felmérés módszertana
A CVTS4 felmérés legfontosabb módszertani
jellemzőit a következőkben részletezzük. A módszertan összehasonlítást biztosít a CVTS3 és a
CVTS2 felmérésekhez, azonban történtek bizonyos metodológiai változtatások a korábbiakhoz
képest.
A felmérésben a 10, vagy annál több alkalmazottal működő szervezetek és vállalkozások vettek
részt, amelyek a következő nemzetgazdasági ágakban, illetve ágazatokban végezték tevékenységeiket
a NACE Rev. 2. kategóriák szerint: B (bányászat,

kőfejtés), C (feldolgozóipar) (10–12, 13–15, 17–18,
19-23, 24–25, 26–28 és 33, 29–30, 16+31-32 ), D
(villamos-energia-, gáz-, hőellátás, légkondicionálás), E (vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése,
hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés), F
(építőipar), G (kereskedelem, gépjárműjavítás) (45,
46, 47), H (szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás), I
(szállítás, raktározás), J (információ, kommunikáció), K (pénzügyi, biztosítási tevékenység) (64, 65),
K (66), L (ingatlanügyek) +M (szakmai, tudományos, műszaki tevékenység) +N (adminisztratív és
szolgáltatást támogató tevékenység) +R (művészet,
szórakoztatás, szabadidő) +S (egyéb szolgáltatás).
A NACE a gazdasági tevékenységek statisztikai
besorolási szabványa az EU-ban. („Nomenclature
générale des activités économiques dans les
Communautés Européennes") 2007. január 19-én
hatályba lépett a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásáról, az úgynevezett NACE Rev.
2 rendszerének létrehozásáról szóló új rendelet
(1893/2006/EK). Az új rendelet a 3037/90/EGK
tanácsi rendeletet, valamint az egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeleteket módosította. A jogszabály 2008. január 1-jétől minden tagállam számára előírja az új
tevékenységi osztályozás kötelező alkalmazását
a statisztikai adatgyűjtésekben és a nyilvántartásokban. A NACE Rev. 2 magyar megfelelője a
TEÁOR'08 elnevezésű rendszer. A NACE kódok
szerkezetileg megegyeznek a magyar TEÁOR
jegyzékkel.
A felmérés a folyamatos szakmai képzés legfontosabb naturális (számszerűsíthető) mutatóiról
nyújt információt, például a képzésekben résztvevők, illetve a megvalósult kurzusok számáról, a
képzések óraszámáról, az azokra fordított beruházásokról. Ezen túl érinti a képzések megvalósulásának szervezeten belüli, illetve a képzést szolgáltatók vizsgálatát (saját, belső, illetve külső képzés).
Vizsgálja továbbá, hogy a felmérésben résztvevő
vállalkozások rendelkeznek-e képzési stratégiával.
A referenciaév 2010; az adatgyűjtés az Unió
28 tagországában, valamint Norvégiában valósult meg.
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A CVTS4 felmérés
legfontosabb eredményei
A legutóbbi, a 2011-ben végzett és a 2010-es évre
irányuló felmérés legfontosabb eredményeit ismertetjük röviden. Néhány esetben az eredményeket összevetjük a CVTS3 statisztikáival.
2010-ben a vállalkozások kétharmada nyújtott
képzést a munkavállalóiknak, amellyel a dolgozók
kompetenciáit erősítették, egyben növelték vállalkozásuk versenyképességét.
Jelentős eltérés mutatkozik az Unió országai
között. Míg Lengyelországban a vállalkozások
mindössze 23%-a ajánl fel képzést a munkavállalóinak, addig ez az érték 85%-ot ér el Svédországban és Ausztriában. A vállalatok általában jobban
preferálják a saját belső és külső képzési szolgáltató által kialakított kurzusokat, tanfolyami jellegű
oktatásokat, mint a kevésbé formalizált típusokat
(például a munkaköri rotációt, a minőségfejlesztő
körben való részvételt, az önirányító tanulást, vagy
a munkavégzés közbeni tanulást). A lehetőségek

közül átlagban a szervezetek 56%-a tanfolyamokat
ajánlott fel, míg 53% más tanulási formákat, amelyek kapcsolódnak a munkavégzéshez. Az egyes
országok között ugyanakkor jelentős eltérést figyelhetünk meg abban, hogy a szervezett, vagy a
kevésbé szervezett formákat biztosítják elsősorban.
Magyarország (49%) közvetlenül a három sereghajtó (Lengyelország, Románia, Bulgária,
Lettország) előtt áll, és eredménye egyáltalán
nem változott a 2005-ös adathoz (49%) képest. A
CVTS3-hoz viszonyítva az Uniós átlagérték 6%al növekedett.
A felmérés megerősítette azt az általánosan
ismert tényt, miszerint a nagyobb méretű vállalkozásokban munkát vállalóknak nagyobb esélyük
van a képzésben és tanulásban való részvételre.
Ugyanakkor hozzátesszük, hogy az egyes vállalati
létszám-kategóriák közötti különbségek nem mutatnak jelentős eltéréseket, és kiegyenlítettebbnek
tűnnek, mint a korábbi mérések idején. Megjegyzendő továbbá, hogy számos országban a kisméretű gazdasági szerveztek több képzést nyújtanak,
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mint a nagyobb cégek. Arra az érdekességre is
hívjuk föl a figyelmet, hogy a közepes méretű cégek egyik ország esetében sem biztosítanak több
képzést, mint a kisebb vagy a nagyobb vállalatok.
Uniós átlagban a képzési költségek a teljes
munkaköltség 0,8%-át teszik ki. Franciaország éri
el a legmagasabb értéket 1,5%-al, míg Lettország,
Olaszország és Románia alkotja a másik pólust,

mindössze 0,4%-os ráfordítással. Magyarország
ebben a statisztikában a magasabb értékeket produkáló országok csoportjába tartozik. Ehhez az
értékhez hozzájárulhatott a szakképzési alap belső
képzésekre történő felhasználása.
A képzési költségeket jellemzően két csoportra bonthatjuk. Egyrészt megjelennek azon kiadások, amelyeket direkt költségnek nevezünk,

I. táblázat. A képzést nem biztosító vállalkozások néhány indoka és ezek változása tagországonként
Túlságosan
drága…
Ország

Az alap
szakmai…

Rendelkezik
az…

2005
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2005
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23

32

10

25

74

77

Belgium

20

3

3

2

82

17
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35

34

10

26

83

53

Csehország

13

3

0

1

80

20
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10

28

19

49

65

92
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40
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6

4
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amit a vállalkozások közvetlen képzési kiadásai
képeznek. Másik költségkategóriát a helyi, regionális, nemzeti, vagy éppen az uniós támogatások
alkotják.
A 2005-ben a CVTS3-ban mért uniós átlag
megegyezik a CVTS4 adatával. Talán meglepőnek hathat a jellemzően magasabb oktatási kiadásokat produkáló és a felnőttképzésben is jobban
teljesítő országok (például Dánia, Svédország)
értékeinek csökkenése, ugyanakkor a korábbi mérések alkalmával gyengébben teljesítő országok
(például a volt szocialista országok) jobb eredményt produkáltak ebben a kategóriában.
Összességben nem állíthatjuk, hogy a képzési
költség jelenti a legfőbb elutasító tényezőt. A vállalkozások jelentős százaléka igyekszik megfelelően képzett munkaerőt biztosítani a külső munkaerőpiacról. Ebben az esetben időt és pénzt takarít
meg az adott cég. Válság, magas munkanélküliség
idején ez még könnyebben megvalósítható magatartás, illetve vállalati politika. Másrészt a vállalkozások nagy arányban (76%) jelezték vissza, hogy
a munkavállalók birtokában vannak a szükséges
kompetenciáknak, így nincs relevanciája és szükségessége az adott képzés elindításának. A magas
képzési költség mindössze a harmadik tényezőként jelent meg a képzések elutasításában.
Az I. táblázat a 2005-ös CVTS felmérés eredményeit veti össze a CVTS4 adataival. Az elemzéshez kiválasztott három szempont mindegyike
erősödött. A válaszadó cégek egynegyede jelezte,
hogy az alapozó szakmai képzés a hangsúlyosabb,
és nem a folyamatos szakmai képzés. A válaszadók közel egyharmada jelezte a képzés magas
árát olyan akadályozó tényezőnek, ami miatt nem
biztosítja a képzést a munkavállalóinak. Több
mint háromnegyedük esetében a rendelkezésre
álló munkaerő mennyisége és minősége megfelelő
a vállalkozás tevékenységeinek megfelelő színvonalon történő folytatásához.
Megállapítható, hogy a válaszadó vállalkozások növekvő mértékben jelezték azon kifogásaikat, amelyek megléte miatt nem motiváltak képzések indítására, biztosítására.
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Az a tény, hogy egy vállalkozás képzést biztosít az alkalmazottjai számára, nem jelenti azt,
hogy értékeli is a képzés készségfejlesztő hatását. Azon országok esetében, ahol magasabb
arányban biztosítottak a képzések, ott az esetek
többségében nem értékelik ennek kompetenciafejlesztő hatását (erre legjobb példa Svédország,
ahol a megvalósult képzések több mint felében
nem vizsgálták az eredményességet semmilyen
formában). Ezzel szemben Lengyelország, ahol a
CVT aktivitás a leggyengébb, a készségek értékelése magasabb értéket ér el az Uniós országok
többségéhez viszonyítva. Ugyanakkor az uniós
átlag szinkront mutat ebben a kérdésben.
A folyamatos szakmai képzésben való részvétel az esetek többségében nemcsak egy adott
helyzet kihívására adott válaszként fogalmazható
meg, és nem csupán egyszeri készségfejlesztést
jelent, mert az esetek többségében legalább an�nyira hosszú távú beruházásról van szó. Ezért
nem közömbös szempont, hogy kik vehetnek
részt a vállalkozásokon belül a képzésekben:
gyakran nyűgös kötelességnek érzett képzések
hosszú távon kamatozhatnak.
Az uniós országok többségében (18 országban)
a férfiak vannak kedvezőbb helyzetben. Ez a tradíciókon túl a nemek közötti eltérő karrier-utak
megvalósíthatóságában, a vállalati politikában,
az eltérő nyugdíjkorhatárban és számos egyéb tényező meglétében ragadható meg.
A magasabb munkaerő-piaci pozíciókhoz
jellemzően több képzés és tanulás kapcsolódik.
Ez összefügg részben a magasabb iskolázottsággal, részben a bonyolultabb, komplexebb,
több tudást, felelősséget igénylő munkakörökkel. Az uniós országok között elsősorban az
egyes munkaerőcsoportok közötti különbségek
mértékében tapasztalható differencia, azonban
a munkacsoportok közötti trendek hasonlóan
alakulnak.
Megjegyzendő ugyanakkor, hogy jelen cikk
szerzőének korábbi kutatásai, illetve más elemzések is kimutatták a másodvonalban lévő vezetők, valamint a speciális munkakörben te-
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II. táblázat. Munkavállalók részvétele a nem formális oktatásban és képzésben munkaerőcsoportok szerint

Összes

Vezetők,
diplomások,
technikusok

Irodai alkalmazottak,
szolgáltatásban
és értékesítésben
dolgozók

Középfokú
végzettséggel
rendelkező
szakmunkások

Alapfokú
végzettséghez
kapcsolódó
szakmák

EU-27

47,4

63,5

43,6

32,4

26,3

Belgium

42,3

58,5

34,4

22,1

15,5

Bulgária

37,3

42,1

33,0

36,4

33,3

Csehország

43,1

60,4

40,5

31,7

13,0

Dánia

65,0

75,6

57,5

49,0

52,6

Németország

55,9

72,0

49,6

42,3

26,9

Észtország

56,8

71,8

55,3

37,0

27,7

Görögország

13,0

22,7

13,3

3,7

—

Spanyolország

40,5

52,1

36,9

32,3

23,8

Franciaország

56,3

70,6

51,4

41,8

38,4

Olaszország

45,6

62,6

40,6

32,4

24,6

Ciprus

49,1

68,9

46,2

34,2

16,7

Lettország

37,5

55,3

31,4

20,3

16,2

Litvánia

35,4

55,0

20,0

15,7

10,5

Luxembourg

78,2

84,5

73,2

69,8

—

Magyarország

53,1

58,4

49,1

52,8

46,1

Málta

44,2

60,1

42,1

24,3

19,5

Hollandia

65,8

75,1

61,2

51,7

33,1

Ausztria

53,0

65,4

51,7

39,9

20,7

Lengyelország

29,1

48,9

22,1

16,3

11,9

Portugália

50,4

67,5

54,0

37,0

29,3

Románia

9,4

19,8

8,7

5,1

3,7

Szlovénia

42,8

61,3

42,9

27,6

15,6

Szlovákia

47,3

58,3

39,5

39,5

25,1

Svédország

75,0

85,8

72,9

57,6

45,7

Svájc

69,8

80,2

63,2

52,2

37,8

Norvégia

65,0

75,2

57,8

51,2

32,9

Oroszország

23,5

41,1

15,3

11,6

–
Forrás: Eurostat



vékenykedő szakképzett munkaerő esetében a
folyamatos szakképzési részvételek kimagaslóan
magas arányát.
Mindemellett a gazdaságilag fejlettebb, a társadalmi magatartásokban a tanulást általános és
mindennapi társadalmi tevékenyégnek tekintő országokban jelen kategóriában – a legalacsonyabb
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iskola végzettséggel rendelkezők értékei magasabb, vagy közel hasonló statisztikai mutatnak,
mint a gazdaságilag fejletlenebb, tanulási kultúrájukban alacsonyabb szintet képviselő országok
legmagasabb nem formális tanulási értékeket
mutató munkaerőcsoportjai. A kiegyensúlyozott
gazdaságra, a középosztály társadalmakra jellem-
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ző az a sajátosság, amikor az alacsonyabb végzettségű csoportok is megkapják a képzési, tanulási lehetőségeket, elkerülve ezzel a jelentős társadalmi
szakadékok kialakulását.

Összegzés
A munkahelyi képzés és a munkaszervezetekben
megvalósuló tanulás az életen át tartó tanulás
egyik legfontosabb pillérévé vált. Ez a tevékenység
implicit módon is hármas célt szolgál. Egyrészt az
egyre nyomasztóbb és folyamatosan hangoztatott
gazdasági versenyképességet szavatolja, másrészt
az előbb említett tényezőn keresztül az egyén számára biztosítja a munkaerőpiacon történő megmaradást és aktivitást, ezáltal a társadalmi kohéziót.
Végül pedig összességében az egyéni jólét alapja.
Bár kétségtelen, hogy „gazdasági paradigmához”
köthető gazdaság-orientált felnőttkori tanulás az
andragógiai irányzatok közül nem a humaniszti-

kus és liberális, hanem egyértelműen a progresszív
felnőttképzési irányt jelenti, és ennek eredményeként növekvő mértékben háttérbe szorulnak a
grundtvigi elvek .
Úgy tűnik, hogy a folyamatos szakmai képzések közelítik expanziós határaikat, illetve a még
rugalmasabb, sok esetben statisztikákkal kevésbé
megragadható formák jelennek meg a kompetencia-szerzések során.
A szervezeti kultúra fejlesztésének mindenkori
fontos eleme a meglévő munkaerő folyamatos – és
minden területre kiterjedő – fejlesztésének megvalósítása. A munkahelyi képzések, továbbképzések
területét, és az azokban rejlő lehetőségeket figyelmébe ajánljuk egyrészt a Magyarországon működő vállalkozások vezetőinek, másrészt a szakpolitika döntéshozóinak, hiszen sem a szakképzés,
sem pedig a felnőttképzés nem mondhat le erről a
fontos szakmai területről.

A Hivatal gondozásában megjelenő, új tankönyveink közül ajánljuk figyelmébe!

A népi kézműves
vállalkozás és a marketing alapjai
Szerzők: Beszprémy Katalin, Dr. Laczkó Zsuzsanna

Mérete, kivitele: B/5, színes; 128 oldal, 50 ábrával.

Felhasználható: a 10681-12 Népi kézműves vállalkozás működtetése modulhoz

Fejezetcímek: 1. Vállalkozásokról általában – vállalkozók Magyarországon, 2. Mi
kell a vállalkozás indításához? 3. Vállalkozások lehetséges jogi formái,
4. Vállalkozások működtetésének jogi és egyéb feltételei, 5. Célkitűzés,
helyzetelemzés, stratégia, 6. Az üzleti tervezés, 7. A vállalkozás működtetése, 8. Vállalkozások adózása, 9. Pénzügyi és finanszírozási terv, 10.
Tipikus kockázatok, tipikus kockázat-csökkentési eszközök, 11. Védjük
meg, ami a miénk, de hogyan? A szellemi tulajdonvédelem legfontosabb eszközei, 12. Hogyan lehetünk
sikeresek a népi kézműves vállalkozás területén? Marketing a népi kézműves vállalkozásban, 13. Feladatok megoldásai, 14. Felhasznált irodalom, 15. Ajánlott irodalom

Kiadói ajánlás: A tankönyv célja, hogy a Népi kézműves szakma szakirányait tanuló fiatalokat felkészítse az önálló vállalkozói tevékenységre, a megfelelő vállalkozói forma kiválasztására, üzleti terv, marketing stratégia készítésére, a vállalkozás, a műhely biztonságos működtetésére. A tankönyvben megtalálható esetmegoldások
segítik az ismeretek elmélyítését, a gyakorlatok és feladatok elvégzésével fejleszthetők a képzésben résztvevők készségei, képességei és könnyen kialakíthatók speciális szakmai kompetenciái. A marketing részben a képekkel gazdagon illusztrált kiadvány bemutatja a népi kézműves szakma hagyományőrző jellegét,
de a változásait, a kor igényeit is követi, így az olvasó könnyen eligazodhat a vásárok, bemutatók világában.

Megrendelhető: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, BeckJ@lab.hu címen.
Megtekinthető: A hivatal bemutatótermében: 1085 Budapest, Baross u. 52.
Telefonszám: +36 (1) 431 6539.

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

www.nive.hu
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Képzések a Komplex telep-programokban
A felzárkóztatási politika, illetve stratégiai céljai, a szakpolitikai eszközök és módszerek a
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiában (NTFS) öltenek testet. A Kormányzat az
NTFS kivitelezésével összefüggő szakpolitikai
elképzeléseket 2015-ig elsősorban a Társadalmi
Megújulás Operatív Program prioritásai mentén megvalósuló projekteken, köztük a Komplex telep-programokon (TÁMOP-5.3.6-11/1
konstrukciók) keresztül látja kivitelezhetőnek.
A Komplex telep-programok célja a szegregált
lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának elősegítése. E pályázati
konstrukció keretében megvalósuló projektek a
területi, gazdasági és társadalmi hátrányoknak
felszámolása, enyhítése érdekében szociális, közösség-fejlesztési, oktatási, egészségügyi, képzési és foglalkoztatási elemeket tartalmaznak,
továbbá előmozdítják a telepszerű környezetben
élők lakhatási körülményeinek javítását. A hazai
és uniós források felhasználásával a projektek lehetőséget teremtenek a mélyszegénységben élők
és a szegregátumokban felülreprezentált roma
lakosság számára a gazdasági és társadalmi integrációra. A Komplex telep-program konstrukcióban a pályázatok megvalósítására létrehozott
konzorciumok vezetője minden projekt esetében
a helyi önkormányzat, kötelező partner a Türr
István Képző és Kutató Intézet (TKKI), továbbá legalább egy non-profit, civil szervezet,
amely általában a szociális támogatást és közösségfejlesztő tevékenységeket biztosítja. A roma
érdekképviseletet legalább az Országos Roma
Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás alapján kell biztosítani, a projektek
többsége ezen túlmenően konzorciumi tagként
bevonta a helyi cigány/roma nemzetiségi önkormányzatot és/vagy civil szervezetet is.
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A Komplex telep-programok egyik központi eleme a felnőtt lakosság képzésbe történő bevonása. A felnőttek képzésével szemben a felzárkóztatási politika elvárása még ezekben a
programokban is a hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának a növelése. Ennek érdekében a
képzésbe való bekapcsolás mellett a projekteknek
számot kell adniuk a képzést eredményesen elvégzők számáról éppúgy, mint a gyakorlati képzések munkahelyi körülmények közötti megvalósításáról, vállalástól függően a foglalkoztatásba
helyezés sikerességéről.
A telep-programokat megvalósító konzorciumoknak a résztvevők számára egyéni, személyre
szabott komplex fejlesztést kell biztosítaniuk. Ez
a szolgáltatáscsomag kiterjed a szociális, közösségfejlesztési, egészségügyi, képzési és foglalkoztatási helyzetük javítására. A képzésbe vonáson és a képzés idejére kapott juttatáson kívül
a képzéshez kapcsolódóan pszicho-szociális,
motivációs segítségnyújtás is szükséges annak
érdekében, hogy a résztvevők sikeresen végezzék
el a képzést.
A felnőttképzéssel szemben megfogalmazott
elvárások teljesítése a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetűek kompetenciáit figyelembe véve a képzési kínálat sokszínűségét
eredményezi. Az egyes képzési formák leginkább
a foglalkoztathatóság szempontjából kategorizálhatók: a hátrányos helyzetűek képzési igényei és
szükségletei eltérőek a munkaerő-kereslet elvárá-
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sai és a munkaerő-kínálat minőségének függvényében. Az eltérő egyéni kompetenciaszintek és
a munkaadói elvárások tekintetében a képzések
szervezésekor differenciálni szükséges. Bár a
felzárkózási politikában a hátrányos helyzetűek szakmai képzésében is az államilag elismert
szakképesítések preferáltak (hiszen a cél az elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedés),
figyelembe kell venni, hogy egyrészt az egyéni
adottságok alapvetően meghatározzák a teljesíthető képzések körét, másrészt a potenciális munkaadók elvárásai, a munkakörök és a végzendő
feladatok is különbözőek.
A hátrányos helyzetű felnőttek nem alkotnak
homogén csoportot tudásuk és kompetenciáik
tekintetében. Jelentős eltérések tapasztalhatók
a demográfiai és a földrajzi változók mentén. A
TKKI tapasztalatai azt mutatják, hogy a résztvevők neme, életkora, iskolai végzettsége és
lakóhelye nagymértékben befolyásolja a résztvevők kompetenciaszintjét, még a telep-programok tekintetében is. Bár általános cél a felzárkózásban az OKJ-s végzettség megszerzése, az
alap- és kulcskompetenciákban gyengén teljesítő egyéntől nem várható el a szakmai képzések megfelelő szintű teljesítése, vagyis hogy jól
képzett szakemberré váljon. A munkaerő-piaci
szempontból hátrányos helyzetű emberek közül
az alacsony végzettségűek, alulképzettek, vagy
éppen képzetlen személyek számára a fokozatosság elvének alkalmazása inkább célravezető. A
folyamatosan emelt és az egyén kompetencia-fejlődéséhez igazított teljesítményelvárások sokkal
eredményesebbek lehetnek, mint egy azonnali és
nagymértékű teljesítménynövelést igénylő képzés elvégzése. A közfoglalkoztatásba vonáshoz
nem szükséges magas kvalitásokkal rendelkezni,
azonban a szegregátumban élők többségét még
erre a rövidebb időtartamú és rendszeres munkavégzésre is fel kell készíteni. A telep-programokban a közfoglalkoztatásra felkészítő képzések
többsége betanító jellegű egyéb szakmai képzések körébe tartozik, de OKJ-s szakképesítések
megszerzésére irányuló tanfolyamok is előfordul-

nak. Az elsődleges munkaerő-piaci megmérettetéshez a betanító jellegű szakmai képzéseken
való részvétel már nem elegendő. A munkáltatók
már elvárják a szakképesítést, és a munkatapasztalat is előnyt jelent. Az önkormányzatok azzal is
tisztában vannak, hogy a szegregátumokban élők
zömének a szakképzésben való részvétel még elérhetetlen cél. Azonban az OKJ-s szakképesítéssel rendelkezőknek sokkal nagyobb az esélyük az
elhelyezkedésre, illetve könnyebben és nagyobb
hatékonysággal alkalmazhatók a közfoglalkoztatásban.
A felzárkóztatásban, és a telep-programokban
különösen kiemelt fontosságú az egész életen át
tartó tanulásnak (LLL) azon alapelve, hogy az
egyén igényei a meghatározóak. A megvalósuló
képzési programelemek tervezésekor ez az elsőrendű szempont. Ebből adódóan a szegregált
körülmények között élők általában alacsony végzettségűek, alulképzettek, így a telep-programokban a képzések többségükben a résztvevők
alap-, kulcs- és szakmai kompetenciáinak fejlesztésére, valamint a munkavállalói kompetenciák
növelésére irányulnak.
A települési önkormányzatokat egyaránt sújtják a gazdasági és társadalmi nehézségek. Az
egyik oldalon a munkahelyek hiánya, illetve a
közfoglalkoztatói szerepkör, a másik oldalon a
munkanélküliek és inaktívak magas aránya. Az
önkormányzatok a települések nagyságától, földrajzi elhelyezkedésétől, gazdasági adottságaitól,
a társadalmi problémák mélységétől, a hátrányos
helyzetűek számától és nem utolsó sorban saját
erőforrásaiktól függően különböző stratégiát
folytatnak e projektekben, figyelembe véve a település jövőjének és fejlesztésének egyéb szempontjait is. Így a felnőttek képzése esetében a
képzések hozzáférhetősége, megvalósíthatósága
nagymértékben függ a települések és környezetük által biztosított személyi és tárgyi feltételektől. Ennek megfelelően a különböző települések
önkormányzatainak felzárkózási stratégiájában
eltérő hangsúlyt kapnak a képzések, a szociális
szolgáltatások, a felnőttképzés és a szakképzés,
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valamint célrendszerük, szakmaterületük is eltérő a települések és a szegregátumban élő lakosok
adottságaihoz, valamint a foglalkoztatási lehetőségekhez igazodva.
Komplex telep-programban érintett települések között nagyvárosok, kisvárosok, nagyobb
községek és kisfalvak is megtalálhatók, és nem
feltétlenül a leghátrányosabb helyzetű járásokban
helyezkednek el. Vannak külső és belső perifériában található, de a régión belül centrumoknak
számító települések is. A szegregátumok elhelyezkedése a településeken belül sem mutat egységes képet: vannak kül-, és belvárosi területek,
falusi utcák, és szegregálódott falvak egyaránt. A
szegregátumok ugyanakkor megegyeznek az ott
lakók aluliskolázottságában, a magas gyermekszámban, a roma lakosság felülreprezentáltságában, a munkavállalási korban lévők inaktívak
vagy munkanélküliek nagy arányában, valamint
a versenyszférában lévő releváns munkalehetőségek alacsony számában.
Az önkormányzatok többségének alapvető elvárása, hogy a telep-programok célcsoportja érje
el azt a szakmai és munkavállalási kompetenciaszintet, hogy az önfenntartás, öngondoskodás
alapvető feltételén túlmenően a résztvevők legalább a közfoglalkoztatásba bevonhatók legyenek. Egyes önkormányzatok pedig a hiányszakmákat és foglalkoztatási lehetőségeket szem előtt
tartva az elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedést is célul tűzték ki. Ezen eltérő célkitűzéseknek eleget téve az egyes projektek a képzési
kínálatukban igen változatos képet mutatnak. A
következőkben a Dél-Dunántúlon megvalósított
projektek közül válogatva a képzési és foglalkoztatási projekteredmények bemutatására kerül sor.

Nagyváros 1
A szegregátum a külvárosi területek egyike, ahol
már régóta folyik szakszerű és folyamatos állandó jelenlét típusú szociális munka, így a jelenlegi projekt a már elért eredményekre is tudott
építkezni. A képzések, köztük a szakképzések
is, általában a város és a városi cégek közfoglal-
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koztatási lehetőségeihez kapcsolódnak. A férfiak
számára OKJ szerinti Erdőművelő és Motorfűrész-kezelő képzéseket kínálta projekt, amelyek
megkezdése befejezett iskolai végzettséget nem
igényelt. A képesítés kiválasztásában a bemeneti
feltételek alacsony szintje mellett szerepet játszott a város erdőterületeinek karbantartásában
való részvételi lehetőség. A Tisztítás-technológiai szakmunkás OKJ-s képzés célcsoportja a
női álláskeresők voltak. E képzésnél is alapvető
szempont volt az alacsony bemeneti feltétel, és
a képzésben résztvevők gyakorlati órái is a városi közintézmények, ingatlanok rendben tartására irányultak. A betanított Kőműves és Festő
képzésben, amely az „egyéb szakmai képzés”
kategóriájába tartozik, a munkával egybekötött
tanulás elvét követve a képzési helyszínek az önkormányzati tulajdonban lévő lakások voltak. A
képzéseken a tervezett 29 fő helyett 33 vett részt
és végzett sikeresen. A képzések gyakorlati részének munkahelyi körülmények közötti lefolytatása és a kapcsolódó munkaerő-piaci felkészítő
tréning nagymértékben hozzájárult a munkavállalói kompetenciák növeléséhez, és ezeken felül a
képzések lezárulta után még mindig támogatja a
projekt a munkavállalást, a motiváltság fenntartását az elmúlt egy év tapasztalatainak tükrében.

Nagyváros 2
A szegregátum külvárosi területen helyezkedik
el, a szociális munkások jelenléte a telep legkevésbé szocializálódott részében csupán az elmúlt
pár év fejleménye. A telep hagyományőrző roma
lakosságának képzettségi és végzettségi összetétele nem tette lehetővé még rész-szakképesítések
megszerzésére irányuló képzések indítását sem.
A szervezett képzések döntően a férfi lakosságot
célozták,az idősebb nők bevonását irányzóegészségügyi-higiénés képzési program kivételével. A
célcsoportból a nemzetiségi önkormányzat közreműködésével szervezett kulcskompetencia-fejlesztő képzésen is vegyesen vettek részt nők és
férfiak. A pályázat benyújtásakor minimum 50
fő képzésbe vonása volt a cél. A Parkgondozó
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és Település-karbantartó képzéseken résztvevők
a szakmai képzést megelőzően felzárkóztatási
(alap- és egyéni kompetenciák fejlesztése) tanfolyamon vagy személyiségfejlesztő tréningen
vehettek részt. Mindkét előkészítő képzés segítette a résztvevők felkészítését a vállalt kötelezettségekre, azaz az óralátogatáshoz és a szakmai
képzettség megszerzése érdekében a mindennapi
életben a folyamatos tanulással együtt járó rendszerességre. A szakmai képzések gyakorlati óráit
az önkormányzat közterületein és intézményeiben tartották meg. A projekt zárása előtt a felmerült igényekre tekintettel 18 fő került bevonásra
kulcskompetencia-fejlesztő és háztartási ismeretek képzésbe, így a projektben összesen 69 fő vett
részt formális képzéseken. Emellett a célcsoport
adottságaira tekintettel a közösségfejlesztő, nonformális felnőttképzéshez sorolható programok
voltak hangsúlyosak. Foglalkoztatási programelemet az előzetes szükségletfelmérés alapján
nem vállalt a konzorcium. Fontos megjegyezni,
hogy a szegregátumban élő lakosság tervszerűen
végrehajtott felzárkóztatása gyakorlatilag ezzel a
projekttel kezdődött, amelyet a gazdasági és társadalmi integráció elérése érdekében szükséges
folytatni.

Kisváros
A 2015 januárjában záruló projekt országos viszonylatban is a legösszetettebb felzárkóztatási,
képzési és foglalkoztatási programot felmutató
intézkedésekés komplex fejlesztések közé tartozik. A projektben a betanító jellegű szakmai
képzések és a közfoglalkoztatásra, valamint az
elsődleges munkaerő-piacra felkészítő szakképzések egyaránt megjelennek. A belvároshoz közeli szegregátumban felülreprezentált a cigány
lakosság. Emellett a hazai iparszerkezet átalakulásának egyik nagy vesztese a város, ahol a
munkalehetőségek csökkenésével (akár piacképes szakképesítéssel is) csak a közfoglalkoztatásban lehet elhelyezkedni. Az OKJ-s szakképesítések domináltak a képzési kínálatban, amelyet
a projekt időtartama alatt többször módosított

a konzorcium a változó igényekhez alkalmazkodva. A Targoncavezető szakképesítés mellett a hatósági vizsgát is letették a résztvevők,
hogy az elhelyezkedési lehetőségeiket növeljék.
A Motorfűrész-kezelő rész-szakképesítéssel a
városi erdőterületeken, illetve az erdészeti foglalkoztatóknál kerülhet közfoglalkoztatásba
vagy alkalmazottként munkába a projektben
résztvevő. A Kerti munkás OKJ-s rész-szakképesítésre főleg nőket vártak, akik a közterületek
gondozásában vehetnek részt közfoglalkoztatás keretében, illetve a szociális földprogramba
kapcsolódhattak be. A közfoglalkoztatásra felkészítő képzésekhez a gyakorlati helyszínt az
önkormányzat biztosította. A hiányszakmának
számító Hegesztő szakképesítés egyrészt az általános iskolai végzettséggel rendelkezők számára adott munkavállalási lehetőséget, másrészt
átképzést is jelentett az elavult szakképesítéssel
rendelkező álláskeresőknek. A képzésben az
egyik helyi vállalkozás biztosította a munkakörülményekhez hasonló helyszínt. A tehergépkocsi-vezetői, illetve az arra ráépülő és GKI vizsgával záródó tanfolyam a nemzetközi és belföldi
szállítói üzletágban való elhelyezkedést teszi
lehetővé a sikeresen teljesítő résztvevők számára. A legalacsonyabb végzettségi szinttel rendelkezőknek betanított Kőműves és Festő szakmai
képzést nyújtott a program: ebben az esetben a
Városgondnokság jelölte ki a képzési programnak megfelelő gyakorlati képzési helyszíneket.
A szakmai képzésekhez kapcsolódóan a munkavállalói kompetenciák fejlesztésére irányuló
tréningen is részt vehettek a projektbe vont személyek. A háziasszonyok, kisgyermekes anyák
kulcskompetencia fejlesztésére és háztartásvezetési ismeretekre irányuló képzést végeztek el.
A pályázatban 60 fő képzésbe vonását és 36 fő
sikeres képzés befejezését tervezte a konzorcium; a képzési programelem ezzel szemben 83 fő
képzésbe vonásával, 77 fő eredményes részvételével és mindössze 6 fő lemorzsolódásával zárult.
A projekt a fenntartási időszak végéig 16 fős indikátort vállalt az egyéni fejlesztési tervek lezá-
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rását követő 6 hónapon belül legalább 3 hónapot
kereső foglalkoztatásban töltő személyek számát
illetően. Az indikátor teljesítését már előre vetíti
az is, hogy a projekt zárásának időpontjában már
30 fő került közfoglalkoztatásba, illetve helyezkedett el az elsődleges munkaerőpiacon.

Határsávban elhelyezkedő falu
Az egykori katonacsalád-lakásokból álló szeg
regált lakókörnyezetben élők nem alkotnak közösséget, az együttélés problémákkal terhelt.
Ezen a területen magas az aránya az alulképzett,
tartósan munkanélküli, folyamatosan elszegényedő embereknek, illetve itt koncentrálódik a
falu lakosságának 10%-át meghaladó roma kisebbség. A falu földrajzi elhelyezkedése azonban
lehetőséget ad a határ menti osztrák és esetleg
szlovén álláslehetőségekre való felkészítésben.
A projekt két komplex képzési programcsomagot kínált két célcsoportra, az előzőleg lefolytatott szükségletfelmérés alapján. Mindkét csoport
alulképzettekből és alacsony kulcskompetenciaszinttel rendelkezőkből állt. Az első csoportba olyan mezőgazdasági szakirányú képzések
kerültek, amelyek figyelembe vették a település
kedvező mezőgazdasági adottságait, valamint a
falu hosszú távú érdekeit. Ennek megfelelően a
zöld gazdaságra koncentráló energianövény-ültetvények gondozására felkészítő, betanító jellegű szakmai képzésekre helyezték a hangsúlyt,
valamint a Kerti munkás OKJ-s rész-szakképesítés került az első csoport képzési csomagjába.
A második programcsomag az életvitelben is
használható tudás igényére fókuszált (háztartásvezetési, főzési, konyhatechnikai, takarítói
tevékenységek). E programcsomagból egyedül a
Tisztítás-technológiai szakmunkás képzés szerepel az OKJ-ban. A szakmai programok és a
szakképzés mellett német nyelvi kurzus is helyet
kapott, mivel az önkormányzat figyelembe vette
a külföldi elhelyezkedési lehetőségeket is, főleg
az idegenforgalmi és vendéglátó-ipari létesítményekben. Záró szakaszában kulcskompetenciafejlesztést és mezőgazdasági képzést nyújtott a
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projekt a szegregátumi lakosság részére. A képzéseken 30 fő szerzett szakmai képzettséget,
illetve vett részt kompetencia-fejlesztésen. A
gyakorlati óráknak az önkormányzat biztosított
helyszínt a helyi intézményekben és az önkormányzat földterületein, ültetvényein. A projekt a
fokozatosság elvét követte a hátrányos helyzetűek
felzárkóztatásában, és a képzések befejezése után
a vállalásoknak megfelelően 10 fő került közfoglalkoztatásba.

Külső periférián elhelyezkedő
szegregálódott kistelepülés
A falu a társadalom földrajzi szempontból külső
perifériának számító horvát határ mellett helyezkedik el, ma már szinte teljesen romák által lakott,
lakosságszáma lassan csökkenve folyamatosan
fluktuál. A település az emberek öngondoskodásának elérésén túl az „önfenntartó falu” megvalósítását tűzte ki célul, figyelembe véve a kedvező
mezőgazdasági feltételeket. Az elhelyezkedés
lehetősége gyakorlatilag csak a közfoglalkoztatásra korlátozódik. Idényjellegű munka a környező nagyobb településeken lehetséges, főként
szőlészetekben. Az alulképzettség és képzetlenség miatt csak betanító jellegű mezőgazdasági és
építőipari, karbantartási szakmai képzésekre volt
lehetőség, valamint munkavállalói és alapkompetencia-fejlesztésben vettek részt a rászorulók. A
képzések gyakorlati helyszínét az önkormányzat
biztosította a saját területein és ingatlanjain. A
résztvevők összlétszáma 48 fő volt, a lemorzsolódás 2 főt érintett. Foglalkoztatási programelem
nem volt a projektben, mindazonáltal az önkormányzat a közfoglalkoztatási lehetőségeket a lehető legnagyobb mértékben kihasználja.
A képzési programelemek megvalósítása
tekintetében(az alacsony lemorzsolódási arányt
figyelembe véve) a bemutatott projektek önmagukban sikeresnek mondhatók. Azonban a képzések sikerességének mércéje a pályázati vállalásoktól függetlenül a foglalkoztathatóság növelése
és az elhelyezkedések száma. Ehhez a szakmai
képzések mellett döntő fontosságú volt a munka
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világába belépő emberek személyiségfejlesztése és munkavállalói kompetenciáinak növelése,
esetlegesen pótlása, kialakítása. A tapasztalatok
szerint a képzések lefolytatásához és a munkába
helyezéshez széles körű együttműködés szükséges a konzorciumi partnerek körében: egyrészt
a résztvevők képzésben tartása végett, másrészt
a gyakorlati,a munkakörülményekhez hasonló
képzési helyszínek és szituációk biztosítása okán,

harmadrészt a foglalkoztatásba helyezés érdekében. A felzárkóztatási politikában elvárt képzési
(és ennek eredményeként megvalósuló foglalkoztatási) projektteljesítések elérése viszont csak
a projektbe bevontak, a projekteket megvalósító
szervezetek és munkatársaik, valamint a projekt
környezetét adó gazdasági, munkaerő-piaci és
társadalmi szereplők együttműködésével és egymás elfogadásával lehetséges.

A Hivatal gondozásában megjelenő, új tankönyveink közül ajánljuk figyelmébe!

Szőnyegszövő szakmai ismeretek
Szerzők: Landgráf Katalin

Kiadói kód: NS-4106921213

Mérete, kivitele: A/4, színes, 227 ábrával, 188 oldalon.

Felhasználható: a Népi kézműves (szőnyegszövő szakmairány) szakképesítés 10692-12 Szőnyegszövés moduljához

Fejezetcímek: 1. Textiltörténet, 2. Szövőeszközök típusai, 3. A textilipar nyersanyagai,
4. Fonás, felvetés, szövés, 5. Fonalfestés, 6. Feladatok megoldása, 7. Felhasznált és ajánlott irodalom.

Kiadói ajánlás: A tankönyv célja, hogy a szakmát tanuló fiatalok megismerjék a szakma jelentős területeinek fejlődését a történelmi idők során. A könyv bemutatja a szőnyegek készítéséhez használt alapanyagokat, a szövéshez szükséges eszközöket, a felvetési,
szövési módokat, tárgyalja a szőnyegek díszítési, színezési módjait, felhasználásuk különböző területeit. A tankönyvben megtalálható gyakorlatok segítik az ismeretek elmélyítését. A feladatok elvégzésével
fejleszthetők a képzésben résztvevők készségei, képességei és könnyen kialakíthatók speciális szakmai
kompetenciái. A képekkel gazdagon illusztrált kiadvány érdekes olvasmány lehet még a könnyűipar és
egyéb művészeti szakmacsoport szakképzéseiben résztvevőknek, illetve mindazoknak, akik érdeklődnek
a textilipari nyersanyagok és a kézi szőnyegszövés iránt..

Megrendelhető: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, BeckJ@lab.hu címen.
Megtekinthető: A hivatal bemutatótermében: 1085 Budapest, Baross u. 52.
Telefonszám: +36 (1) 431 6539.

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

www.nive.hu

27

módszertan
Marton József

Finn autószerelő-tanulóként Magyarországon
A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola évek óta együttműködik a délnyugat-finnországi Satakunta Megyei Szakképző Iskolával (SATAEDU) külföldi tanulói gyakorlat szervezésében. 2015. január 22-től Valttari
Metsamaki 18 éves autószerelő tanuló 5 hetes üzemi gyakorlatát töltötte Békéscsabán a helyi Toyota márkakereskedés szervizében. A gyakorlatának negyedik hetében készült interjú sok érdekes részlettel szolgál az üzemi
(benne a külföldi) gyakorlat beágyazottságának hasznosságáról, a tanuló tevékenységének követéséről és értékeléséről a finn szakképzési rendszerben.
– A békéscsabai Toyota szerviz munkatársaitól azt
hallottam Önről, hogy szakmáját kiválóan művelő,
elkötelezett finn tanuló dolgozik náluk. Hogyan alakult ki Önben ennek a szakmának a szeretete?
– Családunk egy finn kisvárosban, Huittinenben
él. Az általános iskolában megismerhettük a különböző szakmákat és, a továbbtanuláskor választható intézményeket. Szüleimmel együtt az iskolai
pályaválasztási tanácsadóval is konzultáltunk. Mivel a motorok, az autók mindig is érdekeltek, és
a középiskola elvégzése után szakirányú felsőfokú
tanulmányok lehetősége is adott, úgy döntöttünk,
hogy a szomszédos településen Kokemaki-ban található SATAEDU iskolába jelentkezem. Az intézménynyílt napján tapasztaltuk, hogy milyen jól
felszerelt műhelye és szimpatikus oktatói vannak.
– Ön most végzős tanuló. Szeretném, ha bemutatná az autószerelő-képzés folyamatát!
– Finnországban a 9 évfolyamos általános iskola
után 3 éves a szakképzés. A szakképzés során 120
kredit (ez 120 tanulmányi hétnek felel meg) megszerzésével teljesül a feltétele a bizonyítvány kiállításának. Nincsen tanulmányokat lezáró szakmai
vizsga,a bizonyítványt a szükséges kreditszám
teljesítése után állítják ki. Ebből a 120 kreditből
30 a közismereti (például matematika, fizika, angol, társadalomismeret, stb.) tárgy, melyeknek nagyobb részét az első, kisebb részét a második évfolyamon kellett teljesítenünk .A fennmaradó 90
kredit a szakmai képzés. Ebből kötelező 30 kredit
(illetve hét) az autó karbantartása és 30 kredit az
autójavítás. Mindkét modulban van 8-8 kredit
(hét) külső üzemi gyakorlat (on-the-jobtraining).
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1. kép. Valttari Metsamaki gyakorlati foglalkozáson

A maradék 30 kredit 3x10 kredites választható
modulból áll össze. Választani lehet többek között
a teherautó-javítás, a motor-, az autóvillamossági,
vagy a gumiszerelési modulok közül. Ebben az
utolsó időszakban is kötelező egy 4 hetes külső
üzemi gyakorlatot teljesíteni. Én ezt a teherautó-javítás modullal teljesítettem. Egy tanév négy
tízhetes egységre van osztva, amelyek között egyhetes szünet van.
– Az iskolában vannak külön szakmai elméleti és
gyakorlati foglalkozások?
– Az iskolai műhelyben van egy elkerített terület, ahol az elméletet beszéljük meg, de ez nincs
élesen elkülönítve; az elméleti oktatás alatt esetén
is gyakran megyünk át a műhely részbe, és az autó
mellett magyarázza el tanárunk a tananyagot.
– Hogyan zajlanak az iskolai gyakorlati foglalkozások?
– Az iskolai műhely a lakosság számára nyújt
szolgáltatást, sok iskolai dolgozó és tanuló is a
műhelyben végezteti el az autója karbantartá-
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sát, javítását. A megrendelés felvétele, az árajánlat elkészítése, az alkatrész kiválasztása, a karbantartás, a javítás mind tanulói feladat. Az első
időben átbeszéljük mindentevékenység szakszerű
elvégzésének a módját. Egy autón két-háromfős
csoportokban dolgozunk, a csoportban vannak
tapasztaltabb és kezdő diákok is. Az oktatónk
mindig odafigyel, hogy mindenféle feladatot megtanuljunk. Azt is figyelembe szokta venni, hogy a
külső üzemi gyakorlat során milyen tevékenységben szereztünk tapasztalatot. A gyakorlat minden
fő tevékenységfajtájához rendelkezésre áll egy-egy
értékelő lap. Ezt előre ismerjük, így tudjuk, mire
kell odafigyelnünk. Az értékeléskor ennek pontjai
alapján beszéljük meg oktatónkkal a minősítést.
– Hogyan történik a külső üzemi gyakorlat előkészítése az Önök iskolájában?
– Az iskola rendelkezik szerződött partnerekkel, akik fogadnak üzemi gyakorlatra tanulókat.
Az oktatónk jól ismeri ezeket a gyakorlati helyeket, felszereltségüket, tevékenységüket. Attól függően, hogy milyen iskolai tanulmányokhoz kapcsolódik az üzemi gyakorlat, az oktatóval közösen
döntünk a gyakorlati helyről. Az üzemi gyakorlat

megkezdése előtt készítünk egy tanulmányi tervet, mely a legfontosabb tervezett gyakorlati tevékenységeket tartalmazza, természetesen figyelembe véve az üzemi sajátosságokat. A tervben az is
meghatározásra kerül, hogy ki lesz a gyakorlaton a
tanuló mentora, szakmai segítője. Előre megkapjuk az értékelőlapot is. Ezen az összes értékelési
szempont fel van sorolva, amelyek alapján a gyakorlat végén a mentor és az iskolai oktató a tanulóval együtt megbeszéli a minősítést.
– Az üzemi gyakorlat alatt tartják a kapcsolatot az
iskolai oktatóval?
– Igen. Nálunk az iskolában egy mobiltelefonalkalmazást használunk a napi kapcsolattartásra.
Ennek segítségével minden munkanap végén egy
kérdéssor megválaszolásával és elküldésével tájékoztatjuk az oktatónkat.
A kérdések a következők: Értékelje 1-től 10-ig,
hogy hogyan érezte magát a mai nap!
• Milyen tevékenységet végzett a mai napon?
• Hány órát dolgozott a mai napon?
• Mi ment jól a mai napon?
• Mi ment rosszul a mai napon?
• Mit tanult a mai napon?

2. kép. Iskolai tanműhelyben külső megrendelésre dolgozó autószerelő tanulók
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3. kép. Iskolai tanműhelyben külső megrendelésre dolgozó tanulók

Az iskolai oktatónk minden nap látja, hogy
mindenki elküldte-e a napi jelentését, és a gyakorlati helyszínen a gyakorlat menetét is ellenőrzi egy-két alkalommal. Ha a napi jelentés alapján
valamit nem talál rendben, akkor arra gyakorlati
helyre a következő napokban kimegy. Régebben
munkanaplót vezettünk, amelyet a látogatásokkor
ellenőrzött az iskolai oktatónk.
– Mi történik a külső üzemi gyakorlat befejezése
után?
– Még az üzemben összeülünk a mentorral és
az oktatóval, majd az értékelő lap alapján mindenki kifejti, hogy hogyan sikerült az elvárt követelményeket teljesíteni. Minden követelmény
után 0-tól 3-ig közösen eldöntött jegy kerül és
a végső minősítést is közösen hozzuk. Az iskolában a kinyomtatott munkanapló és az értékelő
lap alapján leadott portfólió alapján lehet a tanulmányi krediteket érvényesíteni.
– Milyen tapasztalatokat szerzett a magyarországi gyakorlat során?

30

– A békéscsabai Toyota szerviz nagyobb, mint
amilyenben otthon végzem a gyakorlatot. A
munka jól szervezett. Az elején nem volt kön�nyű kommunikálni, mert a munkatársaim nem
beszéltek jól angolul. Többször előkerült a mobil
szótár, de ez később már nem okozott problémát. Nagyon elfogadóak voltak a munkatársak.
Miután látták, hogy szakszerűen végzem feladataimat, nagyobb önállóságot engedtek. Újdonság
volt számomra néhány eszköz, műszer, amit otthon nem használtunk, vagy más típust alkalmazunk. A munkaszervezésben is tanultam új dolgokat. Nemcsak a szakmai dolgokban fejlődtem,
hanem emberileg is változtam. Először voltam
külföldön egyedül ilyen hosszú időre. Mindent
önállóan kellett megoldanom. Most tudom értékelni, hogy mit ér a nyelvtudásom. Rájöttem,
hogy mennyire fontos számomra a család és a barátok.
– Milyen tervei vannak a szakmai végzettség
megszerzése után?
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4. kép. Fémipari gyakorlat egy finnországi üzemben

– A kötelező katonai szolgálat után jelenkezem
a Tamperei Műszaki Egyetemre, autóipari mérnök szeretnék lenni. Akkor meglenne a végzettségem egy nagyobb szerviz vezetéséhezés a műszaki
vizsgáztatáshoz is. Több lehetőségem lenne.
– Egyenes út vezet az egyetemre a szakképző iskolából?
– Azoknak a tanulóknak, akik szeretnének továbbtanulni, a gimnáziumból járnak át tanárok
előkészítőt tartani. Érettségi vizsgát nem kell
tenni, de érdemes felvenni ezeket a tantárgyakat,

hogy jobban megálljuk a helyünket az egyetemen (például matematika, finn nyelv, angol nyelv
tárgyakból). Matematikából és fizikából felvételi
tesztet is kell írni. Az oktatóm segít a felkészülésben, és az egyetem honlapjáról minta feladatsorokat lehet letölteni.
– Sok szerencsét és jó egészséget a tervei megvalósításához!
– Köszönöm. A magyarországi tapasztalataim
hozzájárulnak ahhoz, hogy egy nyitottabb személyiség legyek, bátrabban fogjak bele új dolgokba.
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Kérdések és válaszok
a szakképzés és felnőttképzés területéről
A Joggyakorlat rovat hónapról hónapra valós, jogi kérdésekre adott válaszokon keresztül kíván segítséget
nyújtani a szakképzés és a felnőttképzés területén dolgozó „jogalkalmazóknak”, vagyis a szakképzést
folytató intézmények vezetőinek, munkatársainak, fenntartóinak, működtetőinek, valamint a gyakorlati
képzésben érdekelt vállalkozásoknak. A rovat egy-egy kiemelt téma alaposabb körbejárásával is rámutat
a szakképzés és a felnőttképzés joggyakorlatának mindenki által hasznosítható bonyolultabb elemeire,
melyeket a képzésben részt vevők és egyéb érdekeltek is beépíthetnek a mindennapokban, és könnyebben
eligazodhatnak a gyakran változó szabályozási környezetben.

Jelen lapszámunkban feltett kérdések témakörei:
• az egészségügyi és pályaalkalmassági követelmények vizsgálata;
• a gyakorlati vizsga jogszerűsége;
• a bemeneti feltételként meghatározott szakmai előképzettségek;
• rész-szakképesítésre folyósítható-e szakiskolai tanulmányi ösztöndíj?
• tanulószerződés utólagos ellenjegyzése;
• jogosult-e GYED-re, GYES-re a tanulószerződéses tanuló?
• a kedvezményes érkeztetés biztosításának formája;
• új szakmai tantárgy indításának feltételei;
• a képzés folyamatossága úgynevezett gyakorló szakmák esetén.

Az egészségügyi és pályaalkalmassági
követelmények vizsgálata
A feltett kérdés:
Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiben egyes
szakképesítések esetében előírásra került az egészségügyi vagy a pályaalkalmassági vizsgálat. Azonban
a szakmai és vizsgakövetelményekben nincs benne
konkrétan, hogy a tanulóknak milyen alkalmassági
követelményeknek kell meg felelniük az egyes szakképesítések esetében. A tanuló beiskolázása előtt ki és
hol végezheti el az alkalmassági vizsgálatokat?

A Joggyakorlat válasza:
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.
törvény (a továbbiakban: Szt.) 7. § (1) bekezdés
b) pontja határozza meg a szakmai és vizsgakövetelmény kötelező tartalmi elemeit. Ennek
megfelelően – az egyes szakképesítések szakmai
és vizsgakövetelményeiben – a képzésben való
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részvétel feltételeként egészségügyi alkalmassági
követelmények, illetve pályaalkalmassági követelmények meglétének a szükségessége kerülhet
előírásra.
Előzőek alapján tehát a konkrét követelmények szakmai és vizsgakövetelményben történő
meghatározására az Szt. nem ad felhatalmazást.
A szóban forgó fogalmak Szt.-ben foglalt
meghatározásai alapján az egészségügyi alkalmassági vizsgálat elsősorban azt vizsgálja, hogy
a tanuló testi adottságai, illetve az egészségi állapota képessé teszi-e a képzés elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítására, a gyakorlat során
elvégzendő feladatok biztonságos ellátására. A
pályaalkalmassági vizsgálat azt méri fel, hogy a
tanuló képességei, készségei alapján képes-e az
adott szakmában, munkakörben jelentkező feladatok ellátására, a folyamatos munkavégzésre,
valamint az annak során jelentkező hatások (például stressz, gyakran ismétlődő vagy folyamatos fizikai megterhelés, monoton munkavégzés)
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megfelelő kezelésére, elviselésére. Sok esetben
már az egészségügyi alkalmassági vizsgálat eredményeiből is lehet pályaalkalmasságra vonatkozó
következtetéseket is levonni, ezért a vizsgálattípusok szétválasztása nem minden esetben egyértelmű.
A vizsgálatok elvégzése tekintetében a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet) rendelkezései vonatkoznak
a szakképző intézményekre is.
A szakképző intézmény feladata a felvételi eljárás során az, hogy amennyiben az adott szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye előírja
az egészségügyi vagy a pályaalkalmassági vizsgálatot, akkor az intézmény köteles az erre vonatkozó követelményeket megjelentetni a felvételi tájékoztatójában és a vizsgálatot elvégeztetni.
Az NM rendelet alapján az iskolai rendszerű
képzésre jelentkező tanuló szakmai (egészségügyi) alkalmasságának előzetes vizsgálatát és
véleményezését első fokon a fogadó intézmény
iskolaorvosa, ennek hiányában az intézmény
vezetőjének kezdeményezésére a foglalkozásegészségügyi szakellátó hely orvosa végzi. A
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által
fenntartott szakképző intézményekben kialakított gyakorlat szerint a pályaalkalmassági követelmények vizsgálatát lehetőség szerint az iskolapszichológus és az adott szakmában járatos
gyakorló szakember bevonásával szükséges elvégeztetni.
Az alkalmassági vizsgálatot iskolarendszeren
kívüli képzés esetén a képzésre jelentkező lakóhelye szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi
szakellátó helyi orvosa végzi el. A foglalkozásegészségügyi szakellátó helyek jegyzékét – megyénként – az egészségügyért felelős miniszter
az Egészségügyi Közlönyben tájékoztató formájában teszi közzé. (Jelenleg hatályos lista: Egészségügyi Közlöny, LVIII. évfolyam 1. szám 2008.
január 18.)
(A választ készítette: Barna Anikó)

A gyakorlati vizsga jogszerűsége
A feltett kérdés:
Az Idegenvezető szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében a gyakorlati vizsgatevékenység vizsgafeladatként idegenvezetést határoz meg valós szituációban. Jogszerűnek tekinthető-e a szakmai vizsga, ha a
vizsgázók a szituációs gyakorlat során nem végeznek
autóbuszos idegenvezetést, csak gyalogosan mutatnak
be egy-egy helyi nevezetességet?

A Joggyakorlat válasza:
Az Idegenvezető szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét a nemzetgazdasági miniszter
hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.)
NGM rendelet (a továbbiakban: SZVK rendelet)
tartalmazza, amelynek alapján a gyakorlati vizsgatevékenység „Idegenvezetés valós szituációban,
és helyzetgyakorlat.”
A szakmai és vizsgakövetelmény alapján a gyakorlati vizsgafeladat: gyalogos körséta és/vagy autóbuszos bejárás keretében az adott város vagy régió idegenforgalmi értékeinek bemutatása idegen
és magyar nyelven. Ezt követően helyzetgyakorlatokkal kell a leggyakrabban előforduló idegenvezetői szituációkat megoldani, előre megadott
szempontok alapján.
A gyakorlati feladatokat a szakmai vizsgát szervező intézmény állítja össze a szakmai
és vizsgakövetelményben meghatározottaknak
megfelelően, és a komplex szakmai vizsgáztatás
szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Vizsgaszabályzat) alapján a szakmai vizsga elnöke hagyja jóvá a kamarai
tag egyetértésével. A vizsgaszervező a Vizsgaszabályzat alapján a vizsga megkezdése előtt legalább
hét nappal köteles tájékoztatni a vizsgaelnököt, a
vizsgabizottság tagjait, a vizsgázókat, a vizsga
szervezésében közreműködő gazdálkodó szervezetet, valamint a vizsga lebonyolításában közreműködő személyeket a vizsgán lebonyolításra
kerülő vizsgatevékenységek jellegéről, sorrendjéről, időpontjáról, helyszínéről és a vizsgával kap-
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csolatos további tudnivalókról. Ennek keretében
a vizsgaszervező valamennyi vizsgabizottsági tag
részére megküldi a gyakorlati vizsgafeladatokat
is, amelyre a vizsgabizottság tagjai is tehetnek
szakmai észrevételt.
Tekintettel arra, hogy az autóbuszos bejárás
nem elhagyhatatlan elemként szerepel a feladatok
között, a gyakorlati vizsgarész megvalósítható e
nélkül is. Az előzőekben jelzettek szerint a vizsgabizottság feladata és hatásköre annak eldöntése,
hogy a vizsgaszervező által javasolt vizsga-lebonyolítási mód és tartalom megfelelő-e a szakképesítés megszerzéséhez szükséges tudás meglétének ellenőrzéséhez. Amennyiben a gyakorlati
feladatok módosítására egyetlen vizsgabizottsági
tag sem tett javaslatot és azt a vizsgabizottság elfogadta, úgy a gyakorlati vizsga szabályszerűen
került lebonyolításra.
(A választ készítette: Barna Anikó)

A bemeneti feltételként meghatározott
szakmai előképzettségek
A feltett kérdés:
Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítés-ráépülések szakmai és vizsgakövetelményeiben
meghatározásra kerülnek a bemeneti feltételként elfogadható szakmai előképzettségek. A szakképesítés-ráépülések többségében azonban csak a jelenlegi, illetve
az azt megelőzően hatályos OKJ-ban található szakképesítések kerültek megjelölésre. Az viszont nincs feltüntetve (mint például a Diétás szakács szakképesítés
esetében sem), hogy az OKJ-t megelőző időszakból,
illetve a jelenlegi OKJ-ból milyen további szakképesítések fogadhatóak el bemeneti feltételként. Hogyan
állapítható meg az, hogy egy adott szakképesítés-ráépülés esetében milyen szakmai végzettséget lehet elfogadni a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározottakon túl?

A Joggyakorlat válasza:
Az SZVK rendeletben a Diétás szakács szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján
a Szakács szakképesítés, illetve ennek jogelőd
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szakképesítései is elfogadhatóak bemeneteli feltételként.
Az SZVK rendelet 2. §-a alapján a kiadásra
kerülő egyes szakmai és vizsgakövetelményekben
feltüntetett szakmai előképzettségen túl az adott
szakképesítés tekintetében szakmai előképzettségnek kell tekinteni
–
a korábban kiadott, azonos megnevezésű,
állam által elismert szakképesítéseket, szakmunkás képesítéseket, technikus képesítéseket, valamint
– a szakmai előképzettségként nevesített szakképesítéseknek megfelelő munkakör betöltésére képesítő, jogszabály alapján korábban
kiadott képesítéseket is.
Figyelembe véve az SZVK rendelet rendelkezéseit, a Diétás szakács szakképesítés szakmai
előképzettségeként kizárólag államilag elismert
szakirányú szakmai végzettség fogadható el.
(A választ készítette: Barna Anikó)

Rész-szakképesítésre folyósítható-e
szakiskolai tanulmányi ösztöndíj?
A feltett kérdés:
Iskolánk normál képzésben részt vevő szakiskolások mellett speciális szakiskolai tanulókat is OKJ-s
szakmákhoz juttat a nive.hu-n elérhető adaptált kerettantervek alapján. A normál szakiskolások hiányszakmát is tanulnak és a jó tanulmányi átlagot elérők
szakiskolai ösztöndíjban részesülnek.
A speciális szakiskolások között is van olyan, aki
a négy évfolyamos teljes OKJ-s adaptált kerettanterv
szerint tanul és ösztöndíjat is folyósítunk részükre,
abban azonban nem vagyunk biztosak, hogy a két
évfolyamos adaptált képzésben rész-szakképesítést
tanulók is részesíthetőek-e szakiskolai ösztöndíjban?
Azért is bizonytalanodtunk el ennek jogossága miatt,
mert a szakmaszerkezeti döntést tartalmazó rendelet
nem terjed ki a rész-szakképesítésekre, a hiányszakmákat pedig ez a jogszabály sorolja fel.
Folyósítható tehát speciális szakiskolában részszakképesítést tanulóknak szakiskolai ösztöndíj? Például a Gazda rész-szakképesítése.
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A Joggyakorlat válasza:
A szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló
328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ösztöndíj Kormányrendelet) nem zárja ki a
rész-szakképesítést tanulókat a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjból.
Az Ösztöndíj Kormányrendelet 1. §-ának (1)
bekezdése értelmében a szakiskolai tanulmányi
ösztöndíj célja a Kormány rendeletében meghatározott hiány-szakképesítések körébe tartozó, első
szakképesítés megszerzésére irányuló, nappali
rendszerű képzésben részt vevő tanulók támogatása, a 3. §-ának (1) bekezdése szerint pedig jövedelmi helyzettől függetlenül ösztöndíjban részesülnek
a szakiskola szakképzési évfolyamán, az első szakképesítésre felkészítő, nappali rendszerű iskolai
oktatásban részt vevő, hiány-szakképesítést tanulók. A „szakképesítés” fogalmába beletartoznak a
rész-szakképesítések is, azok ugyanis ugyanolyan,
állam által elismert, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakmának minősülnek, mint a teljes
szakképesítések. (OKJ-s bizonyítványt állítanak
ki róluk, állami vizsgabizottság előtt kell megszerezni, stb.)
Emellett az Ösztöndíj Kormányrendelet sem
zárja ki hatálya alól, így a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjból a rész-szakképesítéseket, ugyanis
taxatíve felsorolja, hogy mely esetekben nem jár
ösztöndíj (2,51 alatti tanulmányi átlageredmény,
megismételt tanév, tíznél több igazolatlan óra, fegyelmi büntetés).
A szakmaszerkezeti döntésekről szóló kormányrendeletek valóban kimondják, hogy a
szakmaszerkezeti döntés hatálya nem terjed ki a
rész-szakképesítésekre, de ezt csak a kormányrendelet szövege által definiált „szakmaszerkezeti
döntésre” vonatkozik, amely definícióba nem veszi
bele a hiányszakmák megyénkénti felsorolását. A
2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló
képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra
jogosító szakképesítésekről, valamint egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 562/2013. (XII. 31.)

Korm. rendeletis kimondja ugyan, hogy a „szakmaszerkezeti döntés nem vonatkozik az Szt. 25.
§ (5) bekezdése alapján az iskolai rendszerű szakképzésben rész-szakképesítésre történő beiskolázásra”, de előtte a rendelet 1-4. mellékletében
szereplő döntést azonosítja be mint „szakmaszerkezeti döntést”. A hiány-szakképesítések pedig az
5. mellékletben találhatóak.
Ugyanez a helyzet a 2015/2016-os tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a
2015/2016-os tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről szóló 13/2015. (II. 10.) Korm. rendelettel is, amely kimondja, hogy a „szakmaszerkezeti
döntés nem vonatkozik az iskolai rendszerű szakképzésben … … az Szt. 25. § (5) bekezdése alapján a rész-szakképesítésre”, de a szakmaszerkezeti döntés fogalmát a 1-4. mellékletében szereplő
döntésre korlátozza, és a hiány-szakképesítéseket
felsoroló 5. mellékletet ez a jogszabály sem vonja a
szakmaszerkezeti döntés fogalmi körébe.
Fentieken túl a szakiskolai tanulmányi ösztöndíj forrását a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből a szakiskolák részére folyósító
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
gyakorlata is azt támasztja alá, hogy folyósítható
speciális szakiskolában rész-szakképesítést tanulók részére szakiskolai tanulmányi ösztöndíj.
A 34 621 01-es OKJ azonosítószámú Gazda
szakképesítés rész-szakképesítésére is helytállóak
a fent leírtak, tehát például az Aranykalászos gazda (OKJ azonosító száma: 31 621 02) rész-szakképesítést adaptált kerettanterv alapján tanulók
ugyanúgy részesíthetőek szakiskolai tanulmányi
ösztöndíjban, mint a Gazda szakképesítést tanuló
szakiskolások. További példa a 34 543 02-es OKJ
azonosítószámú Asztalos szakmának az Asztalosipari szerelő (OKJ azonosító száma: 21 543 01)
elnevezésű rész-szakképesítése, vagy a 34 811 04es OKJ azonosítószámú Szakács szakma Konyhai
kisegítő elnevezésű rész-szakképesítése, ugyanis
mind az Asztalos, mind a Szakács szakképesítések legalább egy megyében hiányszakmának minősülnek a 2015/2016-os tanévben, így az ezekre
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a szakmákra és ezek rész-szakképesítéseire felkészülő tanulók is kaphatnak szakiskolai tanulmányi
ösztöndíjat.
(A választ készítette: dr. Klész Tibor)

A tanulószerződés utólagos ellenjegyzése
A feltett kérdés:
Mi a teendő olyan tanulószerződések esetében, amelyekről jóval a képzés megkezdése után derül ki, hogy
a gyakorlati képző nem küldte meg a nyilvántartásért
felelős területi kamara számára, így a szerződés ellenjegyzésére nem került sor? Ezen szerződés alapján
folyamatos gyakorlati képzés folyik, a tanuló számára
pénzbeli juttatás kifizetése történt, illetve történik.
Jogi szempontból érvényesnek tekinthetőek-e ezek
a tanulószerződések, illetőleg az azok alapján folytatott gyakorlat, és elszámolhatóak-e a gyakorlati képző
költségei a szakképzési hozzájárulás terhére? Fontosabb kérdés, hogy a tanulónak kifizetett tanulói juttatás adómentesnek minősül-e, vagy például nem önálló
tevékenységből származó (adóköteles) jövedelemnek, és
a tanulónak ezért utólagos adóbevallást kell-e készítenie?
Valószínűsíthető-e a tanulók jóhiszeműsége, hiszen a tanuló az előírásoknak megfelelően vett részt a
gyakorlaton, azt teljesítette, amely dokumentálásra is
került. Megítélésünk szerint a pusztán jogi szempontok szem előtt tartásával és alkalmazásával ebben az
esetben aránytalanul nagy hátrány érné a tanulókat,
hiszen utólag kellene befizetniük a juttatás adóját.
Kérdésünk, hogy a tanulót sújtó negatív következményeket mérlegelve és ezeket elkerülendő a területileg
illetékes kamara utólag ellenjegyezheti-e a tanulószerződést, amelyek így érvényessé, ezáltal hatályossá
válna?

A Joggyakorlat válasza:
Az Szt. 47. §-ának (1) bekezdése úgy rendelkezik,
hogy a tanulószerződés és a módosított tanulószerződés valamennyi példányát a gyakorlati képzést szervező szervezet a tanulószerződés megkötését, módosítását követő öt munkanapon belül
megküldi a nyilvántartást vezető szervnek. Az
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ellenjegyzésre történő megküldés tehát kizárólag
a gyakorlati képzést szervező feladata. A nyilvántartást vezető szerv a tanulószerződést a megküldéstől számított tíz napon belül ellenjegyzi, ha a
tanulószerződés megfelel az Szt. előírásainak. Az
aláírt és ellenjegyzett tanulószerződés egy példányát a nyilvántartást vezető szerv az ellenjegyzéstől számított öt napon belül megküldi a szakképző
iskolának.
A tanulónak nem kötelessége ellenőrizni, hogy
a gyakorlati képzést szervező ezen kötelezettségének eleget tett-e, így joggal feltételezheti, hogy
ez megtörtént. (Igaz teljes – de tanulóktól el nem
várható – körültekintés esetén hiányolhatták volna a tanulószerződésből a saját példányukat.) Az
elméleti képzést folytató szakképző iskola ugyancsak eljárhatott volna körültekintőbben, hiszen
huzamosabb időn keresztül szintén nem hiányolta
a nála beiskolázott, külső képzőhelyen gyakorlatát
végző tanulónak a gazdasági kamara által megküldött érvényes és hatályos tanulószerződését.
Ennek ellenére sem a tanuló, sem az iskola nem
tehető felelőssé, hiszen nem ők követtek el a megküldés elmaradásából eredő mulasztást.
A tanulószerződés az Szt. 47. §-ában foglaltak
szerint attól a naptól válik érvényessé, amikor azt
a területileg illetékes kamaránál ellenjegyezték, de
a tanulószerződésben megjelölt napra visszamenőleges hatállyal. Az Szt. az ellenjegyezéssel kapcsolatos döntési hatáskört kizárólagosan a nyilvántartást vezető szerv, azaz a területileg illetékes
gazdasági kamara számára állapítja meg.
Mindemellett a kialakult helyzetben fokozott
figyelmet kell fordítani az érintett tanulóra, akinek
az esetlegesen megjelenő adózási kötelezettségen
túl azzal is számolnia kell, hogy a nem megfelelően teljesített gyakorlat okán évet kell ismételnie,
amely számára aránytalanul hátrányos következményeket jelent. Ebben az esetben ezért az egyedi
körülmények alapos és részletes feltárását követően meg kell vizsgálni, hogy a kérdéses időszakban
valóban megtörtént-e és a vonatkozó jogszabályi
előírásoknak megfelelő körülmények között a tanuló gyakorlati képzése.
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Amennyiben a tanulót tanulószerződéssel foglalkoztató gazdálkodó szervezet és a tanuló dokumentumokkal, illetve egyéb hitelt érdemlő módon
igazolni tudják, hogy a szóban forgó gyakorlati
képzés a tanulószerződésben foglaltak szerint történt, a tanulószerződés kivételes esetben utólagosan is ellenjegyezhető. A dokumentumokkal való
igazolás történhet foglalkozási naplóval, a tanulói
juttatás banki átutalási bizonylataival, az iskola
arra vonatkozó nyilvántartásával, hogy a tanuló a
gazdálkodónál volt/van tanulószerződéssel, esetleg „tanúk” nyilatkozatával arról, hogy a tanuló
igazolhatóan gyakorlati képzésen volt.
Fel kell azonban hívni a figyelmet, hogy ez a kivételesség nem vezethet a törvényben foglalt generális előírás általános felülírására, és csak a tanuló
különös méltánylást igénylő érdekei miatt kerülhet rá sor. Minderre egyébiránt is csak a tanuló
számára aránytalan hátrányos következményekre,
valamint kizárólag arra tekintettel van lehetőség,
hogy az Szt. az ellenjegyzésre történő benyújtás
határidejének elmulasztása tekintetében külön
jogkövetkezményt, szankciót nem állapít meg.
(A választ készítette: dr. Klész Tibor)

Jogosult-e GYED-re, GYES-re
a tanulószerződéses tanuló?
A feltett kérdés:
GYED, GYES igénybevétele esetén szükséges-e az
iskolai rendszerű szakképzésben a tanulói jogviszony szüneteltetésének kérelmezése? 10. évfolyamos
szakképzésben tanuló igényelhet-e csecsemőgondozási
díjat? Milyen családtámogatási ellátásra jogosult a
szakképzésben tanuló személy gyermekének gondozása során? Miért kezelik külön a szülési szabadságot a
tanulói jogviszony szüneteltetésétől?

A Joggyakorlat válasza:
A tanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló szülési szabadsága automatikusan nem vonja magával
a tanulói jogviszony szüneteltetését. Ennek oka
az, hogy vannak olyan lehetőségek, amikor a tanuló a gyermeke születését követően, a szülési

szabadság időtartama alatt is tudja folytatni a tanulmányait, így nem válik szükségessé a tanulói
jogviszony szüneteltetése. Az viszont egyértelmű, hogy ezen időszak alatt a tanuló gyakorlati
képzésben nem tud részt venni, ezért volt szükséges az Szt. 54. §-ában ezen helyzetről külön
rendelkezni.
Az Szt. a kieső gyakorlat pótlására lehetőséget
ad, a tanuló a hiányzásait pótolhatja, így szintén
nem minden esetben válik automatikusan szükségessé a tanulói jogviszony szüneteltetése a tanuló gyermekének születéséhez kapcsolódóan.
A csecsemőgondozási díjnak, a gyermekgondozási díjnak és a gyermekgondozási segélynek a
szakképzésben, tanulói jogviszonnyal rendelkező
számára történő igénybevételével kapcsolatban a
következőket érdemes tudni. Az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanuló nem jogosult
gyermekgondozási díjra, mert annak lehetősége – tanulmányokat folytatók esetén – a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 42/E.
§-a alapján csak a felsőoktatásban tanuló, hallgatói jogviszonnyal rendelkezőkre vonatkozik, az is
csak bizonyos esetekben.
Az Ebtv. 40. §-a rendelkezik arról is, hogy
csecsemőgondozási díjra (továbbiakban CSED)
az jogosult, aki a szülést megelőzően két éven
belül legalább 365 napon át biztosított volt. Az
Ebtv. lehetőséget biztosít ugyan arra, hogy a
365 napnyi biztosítási időbe beszámolják a közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott
tanulmányainak idejéből 180 napot, de mivel az
előbbiek alapján, a tanuló nem rendelkezik 365
napnyi biztosítási idővel, ezért a szakképzésben
tanulói jogviszonnyal rendelkező személy nem
jogosult CSED igénybevételére.
A családok támogatásáról szóló 1998. évi
LXXXIV. törvény 20. §-a alapján a gyermekgondozási segély igénybevételére alanyi jogon jogosult a tanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló, amelynek igénylését személyesen vagy postai
úton nyújthatja be a lakóhelye szerinti illetékes
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kormányhivatal ügyfélszolgálatánál. A gyermekgondozási segély igénybevételéhez nem szükséges a tanulói jogviszony szüneteltetése.
(A választ készítette: Seres Ildikó)

A kedvezményes érkeztetés
biztosításának formája
A feltett kérdés:
Hogyan biztosítsa a vállalkozó a gyakorlati képzési
napokon a kedvezményes étkezést a gyakorlatot teljesítő tanulók számára, ha a vállalkozó a saját dolgozói
számára sem juttat étkezési hozzájárulást? A képző
intézmény hogyan tudja biztosítani a kedvezményes
étkezést a tanulók számára külső gyakorlati képzőhelyen történő gyakorlat idején, amennyiben a külső
helyszín az iskolai ebédlőtől távol van?

A Joggyakorlat válasza:
Az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő
tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.) OM
rendelet alapján a gyakorlati képzést szervezőnek
választási lehetősége van, hogy a gyakorlati képzési napokon a kedvezményes étkeztetést a tanulók
számára egyszeri kedvezményes étkezés vagy más
természetbeni hozzájárulás formájában biztosítja.
Amennyiben a gyakorlati képzést szervező nem
az étkezési jegyet vagy utalványt választja, mert a
saját dolgozói esetében sem biztosít ilyet, akkor a
kedvezményes étkezési lehetőséget természetbeni
hozzájárulás formájában kell biztosítania a nála
gyakorlati képzésen részt vevő tanulók számára.
A kedvezmény mértékével összefüggésben az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók
juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.) OM rendelet
nem tartalmaz konkrét szabályozást, de irányadó
elvárás lehet az, hogy a tanuló az iskolában biztosított étkezési lehetőségekhez és körülményekhez
hasonló feltételek mellett tudjon meleg ételhez
jutni a gyakorlati képzési napokon is.
Ismeretes olyan megoldás is, amely szerint van
olyan képző intézmény, amely az iskolán kívül
megszervezett gyakorlati képzési napokra a tanulók részére a természetbeni étkezést úgy biztosítja,

38

hogy a kedvezményes ebédtérítés helyett étkezési
utalványt biztosít a tanulók számára. A tanulók a
havonta, kedvezményesen adókulcs alá eső módon
maximálisan adható étkezési utalvány 8000 forintos összegnek a külső gyakorlati helyen eltöltött
napok számának megfelelő időarányos részét kapják havonta.
(A választ készítette: Seres Ildikó)

Új szakma tantárgy indításának feltételei
A feltett kérdés:
Az Iskolai rendszerű, szakképző iskolákban bevezetésre kerülő tantárgy engedélyeztetésének/akkreditációjának módját szeretnénk megtudni. Milyen jogszabályt kell keresnünk? Hogyan lehet bevezetni egy
olyan tantárgyat a szakképzésbe, amely eddig nem
létezett, de nagy igény lenne rá a munkaerőpiacon történő elhelyezkedés elősegítése érdekében (például munkavállalói/vállalkozási ismeretek)?

A Joggyakorlat válasza:
A tantárgyak körét alapvetően a kerettantervek
határozzák meg mind a közismereti oktatás, mind
a szakmai képzés tekintetében. Tekintettel arra,
hogy az iskolai rendszerű szakképzést említ a kérdező, szakmai tantárgy bevezetéséről van szó.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC.
törvény (a továbbiakban: Nkt.) 5. §-ának (5) bekezdése kimondja, hogy a „NAT-ban foglaltak
érvényesülését a kerettantervek biztosítják. Az
egyes iskolatípusokban és oktatási szakaszokban
a kerettantervek tartalmazzák a nevelés és oktatás
céljait, a tantárgyi rendszert, az egyes tantárgyak
témaköreit, tartalmát, a tantárgyak egy vagy két
évfolyamra vonatkozó követelményeit, továbbá a
tantárgyközi tudás- és képességterületek fejlesztésének feladatait, és meghatározzák a követelmények teljesítéséhez rendelkezésre álló kötelező,
valamint az ajánlott időkeretet.”
A közismereti tantárgyaknak tehát a Nemzeti
alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendeletben
található Nemzeti alaptanterven kell alapulnia, a
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kerettanterveket pedig a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012.
(XII. 21.) EMMI rendelet tartalmazza.
A szakképzésben oktatott szakmai tárgyak
tekintetében a szakképzési kerettantervek tartalmazzák a tantárgyakat. Az Szt. 8. §-ának (4)
bekezdése szerint a „szakképzési kerettanterv tartalmazza a szakmai követelménymodulok alapján
a szakmai tantárgyak rendszerétés témaköreinek
tartalmát, annak meghatározását, hogy az adott
szakmai tantárgy a szakmai elméleti képzés vagy
a szakmai gyakorlati képzés része, a tantárgyi
követelmények évfolyamonkénti megoszlását, a
követelmények teljesítéséhez rendelkezésre álló
időkeretet, a szakmai elméleti és gyakorlati képzés
tagolását és arányait. A szakképzési kerettanterv
tartalmazza, hogy az adott szakmai tantárgy mely
szakmai követelménymodulnak felel meg.”
Fontos azonban leszögezni, hogy ebben az
esetben az iskolai rendszerű szakképzésben nem
engedélyezés vagy akkreditáció alapján „jön létre”
egy tantárgy, hanem jogszabály határozza meg,
hogy melyek a szakmai tantárgyak. Ezen szakmai
tanterveket a szakképzési kerettantervekről szóló 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet tartalmazza.
Fontos az is, hogy kerettanterv és így a tantárgy
is csak az Országos Képzési Jegyzékben szereplő
szakképesítéshez, illetőleg az ahhoz kiadott szakmai és vizsgakövetelményhez kapcsolódhat.
(A választ készítette: dr. Klész Tibor)

A képzés folyamatossága
úgynevezett gyakorló szakmák esetén
A feltett kérdés:
A szakképzési törvény értelmében megszűnik a tanulói
jogviszony, ha a tanuló jelentkezik szakmai vizsgára, az utolsó évfolyam elvégzését követő első szakmai
vizsgaidőszak utolsó napján és akkor is, ha a tanuló
sikeres komplex szakmai vizsgát tett, a szakmai bizonyítvány kiállításának napján.
A fentiekből következően a tanulónak legkésőbb június 30-án megszűnik a tanulói jogviszonya, előtte
meg valamikor a tanulószerződése. A Gyakorló fod-

rász, kozmetikus ráépülése szeptember 1-én kezdődik,
tanulószerződést is csak akkor tud kötni a tanuló.
Jól gondoljuk, hogy mivel a vonatkozó jogszabályok
értelmében a tanuló megszakította a tanulmányait
(hiszen megszűnt a tanulói jogviszonya), ezért a ráépülést csak felnőttképzésben folytathatja?

A Joggyakorlat válasza:
Az Nkt., az Szt., valamint az Országos Képzési
Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: OKJ) 2014. évi
módosítása együttesen határozzák meg azt, hogy
a szakképesítés-ráépülést tanulók képzése milyen
feltételek mellett tekinthető folyamatosnak.
Az OKJ 2. §-ának (5) bekezdése kimondja,
hogy az Szt. 33. §-ának (7) bekezdése szerinti folyamatos képzésnek minősül, ha a tanuló a szakmai
vizsga letételét követően olyan, a meglévő szakképesítéssel betölthető munkakör magasabb színvonalon való ellátását biztosító ‒ a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott körbe tartozó,
kapcsolódó ‒ szakképesítés megszerzésére irányuló
iskolai rendszerű képzésben vesz részt, amelyre a
szakmai vizsgát megelőzően jelentkezett.
Az OKJ hivatkozott bekezdésében a meglévő
szakképesítéssel betölthető munkakör magasabb
színvonalon való ellátását biztosító kapcsolódó
szakképesítés a szakképesítés-ráépülések definícióját jelenti, a szakképesítés-ráépüléseket pedig az
OKJ melléklete tartalmazza.
Az OKJ hivatkozott bekezdésében a szakmai
és vizsgakövetelményben meghatározott körbe
tartozó szakképesítés kitétel pedig jelzi, hogy a
szakmai és vizsgakövetelmények határozzák meg
azt, hogy mely szakképesítés-ráépülés mely szakképesítés ráépülésének tekinthető. Azaz csak azon
szakképesítések és szakképesítés-ráépülések esetén állnak fenn a képzés folyamatosságának feltételei, amelyeknél ezt a kapcsolatot a szakmai és
vizsgakövetelmények egyértelműen jelölik.
Az OKJ hivatkozott bekezdésének utolsó fordulata azt a feltételt határozza meg, hogy a folyamatosság feltétele az is, hogy a szakképesítés-
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ráépülés megszerzésére irányuló képzésre már
a szakmai vizsgát megelőzően kell a tanulónak
jelentkeznie.
A változás 2014. május 2-án lépett hatályba, ami
azt jelenti, hogy a fenti szabályokat a 2014/2015ös tanévtől lehetett alkalmazni. A szakképesítésráépülésre jelentkező, 21. életévét betöltött tanuló
tehát jelentkezhet a képzésre, amennyiben a fent
kifejtett feltételeknek megfelel, és vele tanulószerződés is köthető.
A szakképesítés-ráépülés tanulását nappali
munkarendben, tanulószerződés keretében megkezdő tanulók képzésének finanszírozása megegyezik az „alap-szakképesítést” tanulók esetén
alkalmazott elszámolással, ugyanis a gyakorlati
képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás
terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a
csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII.
20.) Korm. rendelet melléklete az iskolai rendszerű szakképzésben oktatható szakképesítés-ráépülések esetén is tartalmazza a gyakorlati képzési
normatíva mértékét.

A fentiekhez kapcsolódóan megállapítható,
hogy amennyiben a tanuló a szakképesítés-ráépülés megszerzésére irányuló képzésre már a szakmai vizsgát megelőzően jelentkezett, akkor is
megvalósul a folyamatos képzésre vonatkozó feltétel, ha a sikeres szakmai vizsga miatt megszűnik
a tanulónak egyrészt a tanulói jogviszonya, másrészt a tanulószerződése. Hiszen éppen azért jelentkezik a szeptembertől induló ráépülésre, hogy
– folyamatosan haladva előre – ne csak az alapszakképesítést, hanem a szakképesítés-ráépülést is
megszerezze. A jogszabály ugyanis nem a tanulói
jogviszony folyamatosságát írja elő, hanem a képzés folyamatosságát.
Amennyiben tehát már a szakmai vizsga előtt
jelentkezik a tanuló a szeptemberi folytatásra, és
egyrészt valóban az alapszakma ráépülését kezdi
el tanulni, másrészt nem ismétel és nem is hagy
ki évet, akkor folyamatosnak minősül a képzés.
Az érintett tanulónak tehát nem kell a felnőttoktatásban folytatni a tanulmányait, sem a felnőttképzésben.
(A választ készítette: dr. Klész Tibor)

A Hivatal gondozásában megjelenő, új tankönyveink közül ajánljuk figyelmébe!

A foglalkoztatás alapjai
Szerző: Brusztné Kunvári Enikő

Mérete, kivitele: B5, fekete-fehér, 104 oldal, 11 ábrával.
Felhasználható: 11499-12 Foglalkoztatás II.

Fejezetcímek: 1. Munkajogi alapismeretek; 2. A munkaviszony; 3. Karriertervezés,
Álláskeresés; 4. Munkanélküliség

Kiadói ajánlás: A tankönyv felhasználható az Országos Képzési Jegyzékben lévő, iskolarendszerű 500 óra feletti szakképesítésekhez, illetve a felnőttképzéshez. A tankönyv a 11499-12-es számú közös modul tantárgyának összes
témakörét tartalmazza. Így megtalálhatóak a könyvben a munkavállaláshoz, a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek, valamint
az álláskeresés, a karriertervezés módszerei, technikái. A fejezetek elején lévő esetfelvetések a munka
világába való belépést, a pályakezdők bizonytalanságát mérséklik. Az ismeretek között lévő olvasmányok,
internetes források, jogszabályrészletek, szerződés- és önéletrajzminták segítik a munkaerőpiac elvárásainak való megfelelést. A szakmai információ-tartalmat követő gyakorlatok és feladatok elvégzésével, a
kérdésekre adott válaszokkal fejleszthetők a képzésben résztvevők készségei, képességei és kialakíthatók
a munkaerőpiacon való foglalkoztatáshoz szükséges kompetenciák.

Megrendelhető: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, BeckJ@lab.hu címen.

Megtekinthető: A hivatal bemutatótermében: 1085 Budapest, Baross u. 52. Telefon: +36 (1) 431 6539.

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
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Marton József

Munkavégzésre alapozott, gyakorlatközpontú
szakképzés minőségbiztosítása
Már több ezer évvel ezelőtt Kína legjelentősebb
filozófusainak egyike, Konfuciusz megfogalmazta: „Mondd el és elfelejtem; mutasd meg és
megjegyzem; engedd, hogy csináljam és megértem.” Különös jelentőseget kap ez az idézet napjainkban, amikor az eredményes szakképzés fontos követelménye a gyorsan változó elvárásokhoz
való alkalmazkodás, a szakmai ismeretek átadása mellett az úgynevezett „soft” kompetenciák
(együttműködés, problémamegoldás, kommunikáció, tanulásra való nyitottság stb.) fejlesztése.
Mivel ezen elvárás teljesítése elképzelhetetlen
az iskolai rendszerű és a felnőttképzés gyakorlati részének megerősítése nélkül, az Európai
Unió valamennyi tagállamában napirenden van
a szakképzés gyakorlatközpontú megújítása
(work-based learning). Ehhez kapcsolódóan dolgozta ki az Európai Bizottság mellett működő
EQAVET (Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Referencia Keretrendszer) munkacsoport
a munkavégzésre alapozott, gyakorlatközpontú
szakképzés minőségi követelményeit.
2010 decemberében kiadott Brugge-i
Kommuniké (más néven Bruges-i Közlemény)
33 európai ország egyetértésével meghatározta
a szak- és felnőttképzés fejlesztésének a következő tíz évben tervezett legfontosabb irányait.
Cél az, hogy Európában a szak- és felnőttképzés munkaerő-piaci relevanciája erősödjön, és a
szakképzés korszerű és vonzó alternatívát jelentsen. Mindezt annak érdekében szükséges,
hogy javuljanak a foglalkoztatottsági mutatók,
növekedjen a gazdaság, és erősödjön a társadalmi kohézió. A célok teljesítésének egyik eredménye az Európai Szakképzési Minőségbiztosítási
Referencia Keretrendszer (EQAVET). A Kommüniké tartalmaz egy középtávú akciótervet,

amely ajánlásokat fogalmaz meg egy minőségbiztosítási referencia-keretrendszer megalkotásával és bevezetésével kapcsolatban 2014-ben
a szakképzési rendszer, majd2015-ben a szakképzésben résztvevő intézmények szintjén. Az
EQAVET 2015 kiemelten kezeli a munkavégzésre alapozott, gyakorlatközpontú szakképzést
keretrendszerének alkalmazását. Ennek az előmozdítása érdekében a munkacsoport meghatározta a munkavégzésre alapozott, gyakorlatközpontú szakképzés minőségi követelményeit is,
és a következő hat építőelemét azonosította az
ilyen képzés megszervezésének:
1. Tervezés:
A partnerekkel együttműködve kell megtervezni a gyakorlati képzést, hogy biztosítva legyen a gyakorlat kapcsolódása a képzési célok
teljesítéséhez.
2. Fejlesztés:
A gyakorlatba bevont szervezetekkel meg
kell állapodni a képzési folyamat monitorozásáról, hogy szükség esetén beavatkozhassanak,
fejleszthessék a gyakorlati képzést.
3. R eakció:
A gyakorlati képzés során folyamatosan követni kell a tanuló haladását és szükség esetén
a tanuló egyéni sajátosságai, igényei figyelembe
vételével be kell avatkozni a folyamatba.
4. Kommunikáció:
A gyakorlati képzéshez kapcsolódóan biztosítani kell a tanulók és a partner szervezetek megfelelő és naprakész tájékoztatását.
5. Felkészítés:
A gyakorlati képzés megszervezéséért felelős
valamennyi szereplőnek jól felkészültnek kell
lenni feladatai teljesítésére, ideértve a minőségbiztosítással kapcsolatos felkészítést is.
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6. Értékelés:
A partnerszervezetekkel együttműködve megfelelő időközönként áttekinteni szükséges a gyakorlati képzési folyamatot. Emellett értékelni és
igazolni kell a tanulók gyakorlati képzés során
egyénileg elért eredményeit.
A felsorolt építőelemek a munkavégzésre alapozott gyakorlati képzés mindhárom modelljére
megfelelően alkalmazható, úgymint a
– a tanonc típusú szakképzésben, ahol a szakképző iskola és a gyakorlati képzést folytató
üzem közösen végzi a képzést (a tanulószerződéssel folytatott duális képzés ebbe a kategóriába tartozik);
– meghatározott idejű, külső gyakorlati helyen
végzett üzemi gyakorlat során (on-the-job
training), amely kötelező, vagy opcionális
része lehet a szakképesítés megszerzéséhez
vezető folyamatnak (az együttműködési
megállapodással a tanév közben és a nyári
szünetben végzett üzemi gyakorlat sorolható ide);
– az iskolában, a képzési programba illesztetten (laboratóriumi, tanműhelyi, tankonyhai,
tanéttermi) ,gyakorló céges gyakorlat, illetve
szimulációs, vagy megbízás alapján teljesített
valós üzleti/ipari projekt.
Az EQAVET munkacsoport által elkészített
útmutató a munkavégzésre alapozott, gyakorlatközpontú szakképzés minőségi megszervezésének azonosított építőelemeit részletesen is kifejtette az alábbiakkal:
– M inden építőelem esetén cselekvésre serkentő módon meghatározták azokat a tevékenységeket, melyek összhangban az EQAVET
ajánlással segíteni tudják a nemzeti rendszer
fejlesztésében közreműködőket és a szakképző intézményeket a saját munkavégzésre
alapozott, gyakorlatközpontú szakképzésük
minőségbiztosítási rendszerének kialakításában.

–
A munkacsoport az egyes követelmények
meghatározása során a tagállamok esettanulmányainak, jó gyakorlatainak elemzésére
épített.1

1. Tervezés:
A partnerekkel együttműködve
meg kell tervezni a gyakorlati képzést,
hogy biztosítva legyen a gyakorlat
kapcsolódása a képzési célok teljesítéséhez
A munkavégzés közben szerzett tanulói tapasztalatok akkor eredményeznek magas színvonalú
gyakorlati képzést, ha már a tervezés fázisában
kiemelt szerepet kap a képzés minőségének a
biztosítása. Ez megnyilvánulhat a gyakorlati
képzőhelyek alkalmasságának előzetes vizsgálatában, minősítésében, a tantervi követelmények
és a gyakorlati képzőhelyen teljesíthető feladatok
áttekintésében, a képzésben érintettek feladatainak, kötelességeinek formális szerződésben
való rögzítésében is. A nemzetközi tapasztalatok
összegzése is bizonyította, hogy a képzési folyamat minőségbiztosítása javítható, ha a folyamat
alaposan megtervezett, valamint minden résztvevő felelőssége egyértelműen meghatározott.
A munkavégzésre alapozott, gyakorlatközpontú
szakképzésben biztosítani kell, hogy valamennyi
együttműködő partner képzési tevékenysége szorosan kapcsolódjon a szakképesítés tartalmi kereteit meghatározó szakmai dokumentumokban
(SZVK, szakmai program) előírt tanulási eredmények (learning outcomes) teljesítéséhez. Ezen
követelmény teljesítése nem könnyű feladat. Az
EU tagállamokban azonosított jó gyakorlatok
közül érdemes kiemelni a következőket:
– amennyiben a szakképző iskola tanára valamennyi időt eltölt a gyakorlati képző helyen,
akkor az iskola és a gyakorlat képző szoros
együttműködésével sokkal könnyebb a magas
színvonalú gyakorlatközpontú szakképzést
megvalósítani;

1. A
 z esettanulmányok az érdeklődők számára is elérhetők a következő linken: http://eqavet.eu/workbasedlearning/GNS/
casestudies.aspx
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– a kis és közepes méretű vállalkozásokat nagyobb számban lehet bevonni a gyakorlati
képzésbe, ha nagyobb figyelmet fordítunk
azok speciális igényeire és adottságaira, valamint segítjük őket vállalásaik teljesítésében;
– egy jól kidolgozott online rendszer sokat segíthet abban, hogy a gyakorlati képzésben
résztvevő munkáltatók és a szakképző iskolák
együttműködjenek a képzési folyamat minden fázisában. Mindez segítségükre lehet a
gyakorlati munkatevékenység megtervezésében, az előrehaladás követésében, a tanuló
értékelésében egyaránt.
A gyakorlatközpontú szakképzés minőségbiztosítása erősíthető, ha előre tervezetten biztosítjuk
annak a lehetőségét, hogy a közreműködő szervezetek bizonyos időközönként áttekintsék, értékeljék hozzájárulásukat és tevékenységüket, valamint
hogy meghatározzák a fejlesztési feladatokat a tanulók munkaerő-piaci elvárásokhoz minél jobban
illeszkedő felkészítéséhez.

2. Fejlesztés:
A gyakorlatba bevont szervezetekkel
meg kell állapodni a képzési folyamat
monitorozásáról, hogy szükség esetén beavatkozhassanak, fejleszthessék
a gyakorlati képzést
A munkavégzésre alapozott, gyakorlatközpontú
képzés minősége akkor biztosítható, ha nemcsak
a képzés befejezését követően, hanem a képzés
folyamatában is megszervezzük a monitorozást,
ellenőrzést. Ez megfelelő alapot jelenthet az értékelésre és a szükséges fejlesztések megtervezésére.
Nemcsak intézményi szinten kell információkat, visszajelzéseket gyűjteni, hanem országos
szinten is meg kell szervezni a munkavégzés közben megszervezett gyakorlati képzés adatainak
gyűjtését. Ezáltal a munkáltatók, a közigazgatás,
a szakképző intézmények és az érdekképviseleti
szervezetek olyan releváns adatokhoz juthatnak,
amelyek segítségével
– értékelni tudják a gyakorlatközpontú képzés
helyzetét;

– meghatározhatják, hogy milyen további információkat kell összegyűjteni a még alaposabb
helyzetfeltárás érdekében;meghatározhatják
a képzés minőségének fejlesztése érdekében
hozható intézkedéseket.
A gyakorlatközpontú szakképzés minőségfejlesztését szolgálhatja, ha a munkáltatók, a
szakképző intézmények, illetve a szakképzésben érintett szervezetek megállapodásra jutnak
a munkavégzésre alapozott gyakorlati képzéssel
kapcsolatos elvárásokról, követelményekről, továbbá tisztázzák, hogy mikor és miként döntenek
a szükséges fejlesztésekről.
A szakképzés színvonalának növelése érdekében a jövőben törekedni kell arra, hogy a tanulók a képzés idejéből többet töltsenek különböző
munkavégzési szituációkban, hogy így sajátítsák
el a megfelelő ismereteket, kompetenciákat, attitűdöket.

3. Reakció:
A gyakorlati képzés során folyamatosan
követni kell a tanuló haladását
és szükség esetén – a tanuló egyéni
sajátosságai, igényei figyelembe vételével
– be kell avatkozni a folyamatba
A szakképzésben résztvevő tanuló gyakorlatközpontú képzése ugyanúgy együtt jár a képzőhelyek különbözőségével, mint a tanulók eltérő
kompetenciájával vagy érdeklődésével. Amen�nyiben komolyan vesszük a szakképesítéshez
rendelt elvárt tanulási eredmények (ismeretek,
képességek, attitűdök) teljesítését, akkor a tanuló egyéni felkészültségének, adottságainak
és a gyakorlati hely sajátosságainak azonosítása,
a tanuló haladásának követése, a tanuló egyéni
képzési igényeinek figyelembe vétele, illetve a
gyakorlat során felmerülő problémák kezelése
nélkül nem beszélhetünk eredményes, minőségi
gyakorlati képzésről. A munkavégzésre alapozott képzési formák a szakképző intézményeknek és a munkáltatóknak egyaránt lehetőséget
biztosítanak az egyéni igényekhez jobban igazodó szakképzési koncepciómegvalósítására.
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Az alábbiakban megjelenítünk néhány konkrét
javaslatot, melyek segítik ezen követelmény teljesítését:
–
a tanulók magabiztosságát, biztonságérzetét
növeli, ha a gyakorlati képzőhely munkavállalói közül konkrétan megnevezzük azt a személyt, aki segíti, támogatja őt a képzése során;
– a gyakorlati képzés minősége növelhető, ha
a szakképző iskola kapcsolatban marad a tanulóval a munkavégzésre alapozott tanulás
bármely szakaszában. Mindez sokféle formában valósulhat meg: a szakképző iskola
tanára meglátogatja a tanulót, vagy a tanuló
munkanaplót vezet, vagy egy speciális szoftver segítségével napi beszámolót készít a tevékenységről és a tanára rendszeresen visszajelez. Ehhez akár tanulói portfólió készítése,
akár blogvezetés is járható út lenne. A képzés
minőségének színvonala tovább emelhető, ha
a külső szakmai gyakorlatba bevont munkáltatók is kapcsolatban maradnak a tanulókkal
szakképző iskolában megvalósuló képzési szakaszban is, követve az ott folyó tevékenységet;
– a munkavégzésre alapozott gyakorlati képzés
minősége javítható, ha a tanulónak időt és
lehetőséget biztosítunk, hogy a képzési folyamat során, vagy a végén tapasztalatairól,
a gyakorlati képzéséről, tanulás folyamatáról
visszacsatolást adjon. Ez a visszacsatolás is
része a képzés minőségét fejlesztő, rendszeres tevékenységnek.

4. Kommunikáció:
A gyakorlati képzéshez kapcsolódóan
biztosítani kell a tanulók és a partner
szervezetek megfelelő
és naprakész tájékozottságát
A partnerszervezetek közötti kommunikáció a
munkakörnyezetben végzett gyakorlat megszervezésének hangsúlyos eleme. A gyakorlati képzés
minősége nagyban függ attól, hogy megvalósuljon az előkészítés, a megvalósítás és az értékelésminősítés fázisában a közreműködő szervezetek
rendszeres információcseréje. Természetesen a
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képzésben közreműködő szervezeteknek a tanuló
tájékoztatásáról is gondoskodniuk kell.
Az információ-technológiai rendszerek (IT)
használatával megoldható, hogy a tanulók, a
munkáltatók és a szakképző intézmények kapcsolatban maradjanak a gyakorlati képzés ideje
alatt. Amennyiben hatékonyan szeretnénk a képzési folyamatot monitorozni, akkor a valós idejű
rendszerek (real-time system) különösen jól használhatók a kommunikáció minőségi javítására.
A szakképző iskolák, a munkáltatók és egyéb
közreműködő szervezetek között írásban megkötött megállapodások is felhasználhatók a partnerek közötti kommunikáció erősítésére.

5. Felkészítés:
A gyakorlati képzés megszervezéséért felelős valamennyi szereplőnek jól felkészültnek kell lenni feladatai teljesítésére. Ebbe
beleértendő a minőségbiztosítással kapcsolatos felkészítés is
Abban az esetben, ha a munkavégzésre alapozott gyakorlatban résztvevő csapat (iskolai, gyakorlati képző helyi tanárok, oktatók, szervezők)
mindegyike tisztában van azzal, hogy a képzés
előre átgondolt, szabályozott módon értékelve
lesz – a minőség javulására lehet számítani. Ehhez azonosítani kell mindazokat akik megosztott
felelősséget viselnek a gyakorlati képzés minőségének biztosításában és megfelelő felkészítésben
kell őket részesíteni, hogy a pedagógiai és minőségbiztosítási tevékenységüket is magasabb színvonalon végezhessék.

6. Értékelés:
A partnerszervezetekkel együttműködve,
megfelelő időközönként át kell tekinteni
és értékelni kell a gyakorlati képzési
folyamatot. Értékelni és minősíteni kell
a tanulók gyakorlati képzés során egyénileg
elért eredményeit
Az értékelés követelménye kiterjed a tanulók elért fejlődésének értékelésére és a képzési folyamat
értékelésére egyaránt. A munkavégzésre alapo-
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zott gyakorlati képzés során jobb eredményeket
érhetünk el, ha
–
a tanuló előre ismeri a teljesítendő követelményeket (például egy önértékelésre is
szolgáló listán fel van sorolva az elérendő
tanulási eredmény, a gyakorlat során megszerzendő kompetenciák elvárt fejlettségi
szintje);
– a gyakorlati képzés folyamatában az értékelés helye, az értékelésben közreműködők szerepe, az alkalmazott eszközök előre
meghatározottak és minden szereplő tisztában van feladatával;
– a tanuló értékelését, a gyakorlatának elfogadását az önértékelés felhasználásával, külső
gyakorlóhely esetén a mentor és az iskolai oktató közösen végzik. Az eredmények
megbeszélése fontos része a képzési folyamatnak;

–
az értékelés alapjául szolgáló kompetencia
profilt (értékelési szempontsort) a tantervvel
összhangban egyénre szabott és a gyakorlat
megkezdése előtt előre megállapodnak róla;
–
a gyakorlati időszak befejezése után nem
csak a tanuló értékelését végezzük el, hanem
a gyakorlati képzés egész folyamatát is értékeljük, minősítjük. Ezzel lehetővé válik az
eredmények azonosítása és a fejlesztési feladatok meghatározása.
„Exercitatio artem parat ” (Gyakorlat teszi a
mestert ) – az ókori történetíró, Tacitus megállapítása ma is igaz. Annak érdekében, hogy kiki szakmájának „kis mestereként” hagyhassa el a
szakképző iskolát, fontos feladatunk a munkára
alapozott gyakorlati képzés minőségének a javítása. Ehhez az európai tapasztalatok összegzése
alapján készült ajánlás sok segítséget adhat.

A Hivatal gondozásában megjelenő, új tankönyveink közül ajánljuk figyelmébe!

Fonott bútorok készítése
Szerzők: Székely Éva

Lektorálta: Fecske Pál

Kiadói kód: NS-4106911214

Mérete, kivitele: A/4, színes, 337 ábrával 158 oldalon.

Felhasználható: A Népi kézműves (Kosárfonó, fonottbútor készítő szakmairány) szakképesítés 10691-12 Fonottbútor készítés moduljához

Fejezetcímek: 1. Bevezető, 2. A bútor története, művészettörténeti ismeretek, 3. A fonott bútor készítés anyagismerete, 4. A fonott bútor készítés eszközei,
5. Bútorok esztétikai és méretezései köv., 6. A fonott bútorok szerkezeti kialakítása, 7. Bútorok, 8. A szerkezeti kialakítás feladatai, 9. Gyermekbútorok, 10. Ládák, sarkos tárolók, ágyneműtartók, 11. Ülőbútorok, kanapék, 12. Állóbútorok, 13.
Ágyak, heverők, szófák, 14. Asztalok, 15. Egyéb kiegészítők, 16. Nagyméretű gyermekjátékok, 17. Fonott
bútorok javítási lehetősége.

Kiadói ajánlás: A tankönyv célja, hogy a szakmát tanuló fiatalok megismerjék bútortörténeti alapokra helyezve a fonott
bútorok népi kultúrában betöltött szerepét. A könyv bemutatja a fonott bútorok alap- és segédanyagait,
a feldolgozáshoz szükséges eszközöket. Megismerhetjük a bútorok esztétikai, méretezési követelményeit,
a fonott bútorok szerkezeti kialakítását. A fonott bútorok csoportosítása, a munkafolyamatok és a késztermékek részletes bemutatása lehetőséget ad a szakma gyakorlatorientált elsajátítására. A tankönyvben
megtalálható feladatok segítik az ismeretek elmélyítését, és a feladatok elvégzésével fejleszthetők a képzésben résztvevők készségei, képességei és könnyen kialakíthatók speciális szakmai kompetenciái.

Megrendelhető: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, BeckJ@lab.hu címen.
Megtekinthető: A hivatal bemutatótermében: 1085 Budapest, Baross u. 52.
Telefonszám: +36 (1) 431 6539.

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

www.nive.hu
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Alapkészségek fejlesztése
– minden életkorban
Az Európai Unió stratégiai célkitűzései és dokumentumai már több évtizede a humántőkébe való
befektetést, az európai állampolgárok képzettségi
szintjének növelését jelölik meg az egyik legfontosabb irányelvként. Ebben a folyamatban az oktatásra és a képzésre rendkívül fontos szerep hárul, hogy megfeleljenek a tudásalapú társadalom
követelményeinek, melyhez már 2000-ben megfogalmazták a fejlesztendő „új alapkészségeket”
is. Ez öt területet foglalt magába: információs és
kommunikációs készségek (IKT), technológiai
kultúra, idegen nyelvek, vállalkozási ismeretek,
szociális készségek.
Ezt követően az Európa 2020 elnevezésű átfogó
növekedési stratégiában a korábban megfogalmazott 21. századi kompetenciákon túl kulcsfontosságú szerep jut a hagyományos alapkészségek – az
írni és olvasni tudás, a számolási készség, valamint a
tudományos és műszaki ismeretek – fejlesztésének,
mivel ezek alapozzák meg a többi készség és tudás

elsajátítását, hatással vannak a munkaerő-piaci elhelyezkedésre és boldogulásra, valamint nélkülözhetetlenek a társadalmi befogadás szempontjából.
Alátámasztják ezt a különböző nemzetközi felmérések eredményei is (például a felnőtt kompetenciák mérése – PIAAC, valamint az OECD adatok),
melyek rámutattak arra, hogy a munkaerőpiac legfontosabb igénye a megfelelő végzettségű és biztos
alapkészségekkel rendelkező munkaerő. Ugyanakkor – bár a képesítések megszerzése feltételezheti
bizonyos kompetenciák meglétét – a munkavállalók közül várhatóan magasabb lesz a pályaalkalmassága azoknak, akik az olvasás és számolás terén
jobb készségekkel rendelkeznek. És noha ezeket az
alapvető készségeket általában az iskolai évek alatt
szerezzük meg, elsősorban nem a formális oktatás
szempontjából meghatározóak, hanem ezek jelentik az egész életen át tartó tanuláshoz is az alapot,
mely hatással van a munkahelyi eredményességre
és az életben való más sikerek elérésére is.

Tudta Ön?
• Európában a fiatalok hozzávetőlegesen 20%-a
nem sajátítja el a szükséges alapkészségeket az
írni és olvasni tudás, illetve a matematikai, a
természettudományos és a technikai ismeretek tekintetében.
•
2020-ra közös európai célkitűzésként 15%
alá kell csökkenteni azoknak a 15 éves fiataloknak az arányát, akiket az alapkészségek
tekintetében a PISA-felmérések a gyengén
teljesítők kategóriájába sorolnak. (A 2012. évi
PISA-felmérésben az európai diákok 22,1%-a
teljesített gyengén a matematika, 17,8%-uk az
olvasás, 16,6%-uk pedig a természettudományok terén.)
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• Az Európa 2020 stratégia 5 kiemelt célkitűzése
között a következő oktatási célok szerepelnek:
2020-ig az oktatásból lemorzsolódók arányának
10%-ra csökkentése a 18-24 éves korosztályban,
és a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők arányának 40%-ra növelése a 30–34 évesek közt.
• A munkaviszonyban álló, felsőfokú végzettséget
szerzett felnőttek 74%-át foglalkoztatják teljes
munkaidőben, míg ez az arány a középfokú
végzettséggel rendelkezők körében 71%, a középfokú végzettséggel sem rendelkező felnőttek
körében pedig csak 64%, ugyanakkor a fiatal
diplomások körében jóval magasabb a munkanélküliség, mint az idősebb generációban.
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A kulcskompetenciák meghatározása
az Európai Unióban
2000-től kezdve az európai szintű oktatási
együttműködések egyik kiemelt témája lett az
egész életen át tartó tanulást szolgáló kulcskompetenciák fejlesztése. Ez abból a felismerésből indult ki, hogy a kompetencia értelmezése európai
és szektorális szinten is nagyon nagy eltéréseket
mutatott, és nem volt közösen elfogadott álláspont arra vonatkozóan, hogy mit is kell alapvető
készségeken érteni. A kulcskompetenciák területén lényegében arról volt szó, hogy alapvetően meg kell újítani az iskola által a közoktatási
rendszerek keretében fejlesztendő alapvető készségekről és képességekről, kompetenciákról való
gondolkodást, ki kell alakítani e fogalmak újszerű
koncepcióját, mely a jövőben az oktatás európai
megújításának közös alapját képezhetné.
Ennek szellemében készült el 2006-ban az
Európai Parlament és a Tanács ajánlása az egész
életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról, mely tartalmazza a Kulcskompetenciák
az egész életen át tartó tanuláshoz – Európai referenciakeretet, amelyben a fő célkitűzések a következők:
–
a kohézióhoz és a foglalkoztathatósághoz
szükséges kulcskompetenciák azonosítása és
meghatározása;
–
a tagállamok munkájának támogatása abban, hogy a közoktatásból kikerülő fiatalok
olyan szintre fejlesszék kulcskompetenciáikat,
amely biztos alapját képezi a további tanulásnak és a munkába állásnak, valamint, hogy
ezeket a kompetenciáikat egész életük során
fejleszteni és frissíteni tudják;
– európai szintű referenciaeszköz biztosítása a
politikai döntéshozók, az oktatási szolgáltatást nyújtók, a munkáltatók és maguk a tanulók számára.

A meghatározott kulcskompetenciák a következők:
– az anyanyelven folytatott kommunikáció;
– az idegen nyelveken folytatott kommunikáció,
– matematikai kompetencia és alapvető kompetenciák a természet-, és műszaki tudományok
terén;
– digitális kompetencia;
– a tanulás elsajátítása;
– szociális és állampolgári kompetenciák;
– kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia;
– kulturális tudatosság és kifejezőkészség.
Magyarországon a nyolc kulcskompetenciára épülő európai referenciakeret a 2007-es felülvizsgálat eredményeként bekerült a Nemzeti Alaptantervbe(NAT), mégpedig lényegében
ugyanabban a formában, ahogyan azokat az Európai Referenciakeret tartalmazza. Az egyetlen
szemléletbeli eltérés az, hogy a matematikai, természettudományi és technológiai kompetenciákat
a NAT nem egységben kezeli, hanem a matematikai kompetenciát a természettudományostól elválasztva. A magyar köznevelési rendszer legutóbbi
átalakítása során a korábbi NAT-ban rögzített 9
kulcskompetencia változatlan maradt. Ezek fejlesztése a hazai szabályozási rendszernek is szerves
részét képezi, tartalmukban és megközelítésükben
(sőt nagyrészt megnevezésükben is) teljesen azonosak az európai szinten megfogalmazott nyolc
kulcskompetenciával.

Alapkészségek fejlesztése a gyakorlatban
A Tempus Közalapítvány 2014 őszén szervezett
konferenciát az alapkészségek fejlesztéséről. A
rendezvényen kerekasztal-beszélgetést tartottak
arról, hogyan találkoznak az európai uniós célkitűzések a gyakorlati megvalósítássa1. A témával
kapcsolatos problémák megvitatására elméleti és

1. A
 kerekasztal-beszélgetés résztvevői voltak Brassói Sándor, főosztályvezető, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Köznevelés-irányítás Főosztály; Csíkvári Gábor, tanszékvezető, ELTE TÓFK Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék; Mayer
Ágnes, szakmai vezető, Palánta Iskola; Szent-Léleky György, vezető tanácsadó, Nemzetgazdasági Minisztérium, Szakképzésért és Munkaerőpiacért Felelős Államtitkárság; Várkonyi Zoltán, ProgressConsult Fejlesztési Tanácsadó Kft.; Moderátor: Szegedi Eszter, a Tempus Közalapítvány Tudásmenedzsment csoportjának vezetője
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1. kép. Alapkészségek fejlesztése

gyakorlati szakembereket ültettek egy asztalhoz.
Az alábbiakban a beszélgetés legfontosabb gondolatait összegezzük.
A konferencián elhangzott, hogy az európai
uniós szakpolitikai célkitűzések általában nem
a valóságtól elszakadva, hanem a mindennapok
gyakorlati problémái nyomán formálódnak, valós
feladatokra világítanak rá. Különösen igaz ez az
alapkészségek fejlesztését célzó ajánlások esetében, ugyanakkor a célkitűzések megvalósítása és
a probléma kezelése a tagállamok oktatási szereplőinek feladata.
Magyarországon sok jel mutat arra, hogy a kötelező iskolai oktatás nem fordít kellő figyelmet
az alapkészségek fejlesztésére, ami a későbbiekben mind továbbtanulási, mind munkavállalási
nehézségeket okoz. Az egész életen át tartó tanulás szemléletében a legfontosabb fejlesztendő
terület a tanulás képességének elsajátítása, amihez nélkülözhetetlen az alapkészségek megfelelő
fejlettsége.
Az alapkészségek, kompetenciák definiálása
számos szakmai vita és kutatás középpontjában
állt az elmúlt években. Leegyszerűsítve olyan alkalmazható tudásként érdemes gondolni rájuk,
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ami a tanulási folyamat eredményeképpen születik, és képessé teszi a tanulót bizonyos feladatok
automatikus elvégzésére. Legszűkebb értelemben
pedig az írást, olvasást és számolást értjük alatta.
Nagyon fontos hogy az alapkészségek elsajátítására elegendő időt kell hagyni az iskolákban a
gyerekeknek, ugyanis az alapkészségek kialakulása hosszabb folyamat, ezért szükség van arra,
hogy használat, gyakorlás során megszilárduljanak az ismeretek.
Alapvetően három dolog határozza meg,
hogy lehet-e a kompetenciák között súlyozni,
vagy hogy mi számít legfontosabb fejlesztendő
területnek: egyrészt az egyén – a tanítandó személy – pszichológiai, személyiségbeli jellemzői,
másrészt a diszciplináris környezet, vagyis hogy
mit tart az adott társadalom eléggé fontosnak
ahhoz, hogy megtanítsa a diákoknak; végül befolyással van rá a kor kulturális háttere, társadalmi öröksége is. Az 1950-es, 60-as években
például a diszciplináris tudás átadását tekintették fontosnak, míg a 90-es években azok a kompetenciák kerültek előtérbe, melyek ahhoz szükségesek, hogy az egyén a társadalomban sikeres
és eredményes legyen. A legutóbbi években
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– nem függetlenül a 2008-as válságtól – pedig
újra felerősödött a gazdasági, munkaerő-piaci
szemlélet.
A szakemberek – és ebben az oktatási és humánerőforrás-szakértők hasonlóan gondolkodnak – egyre inkább kiemelik a tudás érzelmi ös�szetevőinek a szerepét is, hiszen tevékenységeink
túlnyomó része interperszonális kapcsolatokba
ágyazottan történik. Ezt tükrözi az a trend is,
mely az olyan „soft” (vagy „lágy”) kompetenciákat is egyre inkább az alapkészségekhez kezdi
sorolni mint a kreatív gondolkodás, a problémamegoldás vagy az együttműködési készség. Az
elvárások tehát gyors ütemben változnak, a gyakorlati életben egyre összetettebb feladatok előtt
állunk, melyek mind megfogalmazhatók lennének egy-egy összetett kompetenciaként is (például a személyes pénzügyek kezelése, az egészség
megőrzése vagy a fenntartható életvitelre való
képesség). Ezért nehéz rangsort felállítani a legfontosabb készségek között, hiszen az élet adott
pillanatában mindegyikre szükség lehet.
A nemzetközi felmérések történetének tükrében vizsgálva a kérdést is jól látható a fogalmi
változás. A PISA-mérések kezdetén csak a gyerekek szövegértését vizsgálták, később ez kibővült
előbb a matematikai, majd a természettudományi kompetenciákkal, legújabban pedig a digitális írástudással. Jelenleg már a problémamegoldó
készségek mérése áll a feladatok középpontjában,
és további, például a szociális kompetenciákat is
figyelembe vevő mérések fejlesztése zajlik. Ez a
folytonos változás nemcsak a diákokat, hanem
magát az iskolarendszert is gyors alkalmazkodásra ösztönzi. Fontos lenne ezért tudatosítani, hogy
különböző tanulási utak és tempók léteznek, de
ehhez a pedagógusok attitűdjének megváltozása
is szükséges.
Nemcsak Magyarországon, és nem kizárólag
az oktatási rendszer vagy a szükséges pedagógiai tudás hiánya miatt van szükség sok esetben
arra, hogy az alapkészségeket felnőttkorban is
fejlesszük. Az egykor meglévő alapkészségek
meg is kophatnak, ha valakit olyan területre so-

2. kép. Alapkészségek fejlesztése

dor az élet, ahol azokat nem szükséges aktívan
alkalmaznia. Ugyanakkor az alapkészségek hiánya nem írható le az olyan régi kategóriákkal,
mint például az analfabetizmus: sokkal inkább
az számít, hogy egy bizonyos élethelyzetben az
illetőnek megvannak-e azok a készségei, amelyek szükségesek a helyzet megoldásához. Ez
azt is jelenti, hogy különböző életszakaszokban más-más alapkészségek lehetnek szükségesek. Ha egy felnőtt ember alapkészségbeli hiányosságait a korábban megfogalmazott módon
azonosítják, az gyakran újabb problémát jelent
csupán, hiszen ennek felvállalása a környezet
előtt kellemetlen. Ezért az azonosítást követő
fejlesztések talán legényegesebb eleme, hogy az
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illető élethelyzetéhez igazítjuk a beavatkozást.
Az segíti elő a leginkább a felnőtt tanuló motivációját, ha tanulmányainak mielőbbi, konkrét
és kézzel fogható hasznát látja: például elkészül
élete első önéletrajza vagy képessé válik háztartást vezetni. Ha visszanyeri a kedvet a tanuláshoz, ez az első lépés lehet számára ahhoz is,
hogy (újra) formális, végzettséget adó képzésben vegyen részt.

A konferencia tanulságairól, valamint a köznevelés, a szakképzés és a felnőttképzés terén megvalósított uniós támogatású projektekről, jó példákról a Tempus Közalapítvány 2014-ben megjelent
kiadványában olvashatnak. Az alapkészségek fejlesztése – minden életkorban című kötet elérhető a
www.tka.hu/konyvtar oldalon is.
A cikk a Tempus Közalapítvány engedélyével
jelent meg.

A Hivatal gondozásában megjelenő, új tankönyveink közül ajánljuk figyelmébe!

A munk ahelyi egészség és biztonság alapjai
Szerző: Dr. Koch Mária

Kiadói ajánlás: A könyvben megtalálhatóak a munkavédelmi alapismeretekre, a munkahelyek kialakítására, a munkavégzés személyi feltételeire, a munkaeszközök
biztonságára, a munkakörnyezeti hatásokra, a munkavédelem jogi ismereteire vonatkozó alapismeretek. A szakmai információtartalmat követő
gyakorlatok és feladatok elvégzésével fejleszthetők a képzésben résztvevők
készségei, képességei és könnyen alakíthatók az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz
szükséges kompetenciák. A témakörök fejezeteiben bemutatott példák elősegítik a valóságos munkahelyzet közelebbi megismerését. A színes képekkel,
táblázatokkal gazdagon illusztrált kiadvány a 2014-ben hatályos legfontosabb jogszabályokat is felsorolja,
lehetőséget biztosítva ezzel a témában szerzett ismeretek elmélyítésére, a továbblépésre.

Megrendelhető: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, BeckJ@lab.hu címen.

Megtekinthető: A hivatal bemutatótermében: 1085 Budapest, Baross u. 52. Telefon: +36 (1) 431 6539.

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
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A szlovákiai szakképzés rendszere
az EU-s fejlesztési irányok szempontjából
Bevezető
Tanulmányom célja, hogy helyzetképet adjon a
szlovákiai szakképzés rendszeréről az elmúlt években született stratégiai dokumentumok, fejlesztési
tervek és szakmai tanácskozások áttekintése alapján. A statisztikai adatok elemzése és kvalitatív áttekintések helyett az elemzés módszeréül azoknak
a stratégiai fejlesztési dokumentumok elemzését
választottam, e, amelyek a szakképzés fejlesztése
céljából országos, illetve megyei szinten jelentek
mega közelmúltban.

Ezen megközelítés célja alapvetően az, hogy
a szakképzés rendszerének bemutatásán kívül a
szakpolitika fejlesztést megalapozó elvei feltárhatóvá váljanak, ezáltal olyan összefüggéseket is kimutathatók legyenek, amelyek a hazai fejlesztéspolitika szempontjából is tanulságul, esetlegesen
követendő példaként szolgálhatnak.

A szlovák oktatási rendszer bemutatása
Az oktatási rendszer Szlovákiában a magyarországihoz hasonló tagozódású, azzal az eltéréssel,
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hogy az alapfokú oktatás 9 évfolyamos, az iskolakötelezettségi korhatár pedig 15 év. A középfokú oktatásban itt is megtalálható a gimnáziumi,
a szakközépiskolai-és a szakiskolai képzési forma;
ezen belül léteznek hat- és nyolcosztályos gimnáziumok (ezek többsége a kilencvenes évek közepén
jelent meg, azonban mára a legtöbb helyen megszűnőben van a hat- és nyolcosztályos gimnáziumi
oktatás). A gimnáziumok hagyományosan általános képzést, műveltséget nyújtanak és a felsőoktatásban való továbbtanulásra készítik fel a diákokat,
szakképesítés biztosítása nélkül.
A szakközépiskolák elsőrendű feladata, hogy
középfokú szakképzést nyújtson a tanulóknak,
és felkészítse őket a különböző ágazatokban folyó
munkavégzésre; emellett megalapozza a felsőoktatásban való részvételt és az élethosszig tartó tanulást
is. A szakközépiskolák biztosítják az érettségi utáni
szakképzést is. A szakmunkásképzők szintén megfeleltethetők a magyar szakiskoláknak:céljuk az,
hogy felkészítsék a fiatalokat konkrét tevékenységek, meghatározott munkafolyamatok elvégzésére.
A szakképzésben folyó oktatás általános felkészítésből és szakképzésből tevődik össze, és a szakmai
gyakorlati képzést helyezi hangsúlyosan előtérbe. A
képzési szerkezet a foglalkozások rendszerét követik. A képzési idő kettő vagy három év; ezután pedig a legtöbb helyen lehetőség nyílik érettségi vizsga
megszerzésére további egy év tanulás után. A szakképzés rendszerének átjárhatóságát az úgynevezett
felépítményi képzés jelenti, amely egy-két vagy hároméves időtartamú képzés, fókuszáltan szakképzési tartalommal, zárásként érettségi vizsgával.
Szlovákiában az oktatás területén alapvető jogi
norma a245/2008-as iskolatörvény. Az egész életen át tartó tanulásról szóló törvényjavaslatot 2009.
október 1-jén terjesztették a Szlovák Köztársaság
Nemzeti Tanácsa elé. Ez a törvényjavaslat többek
között előírja a továbbképzést nyújtó intézmények
kötelességeit, a továbbképzések típusait és formáit,
és foglalkozik a továbbképzési program akkreditálásának előfeltételeivel. A szakképzés folyamatának
szakmai irányítása és tartalmának meghatározása a
Szlovák Köztársaság Iskolaügyi Minisztériumának
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hatáskörébe tartozik, ahol az adott szakterületet
a jelenlegi szervezeti keretek közt a közoktatásért
felelős szekció részeként működő szakképzési főosztály felügyeli. A döntések az Oktatási Minisztériumban születnek, de a határozatok meghozatalához szükséges hatástanulmányokat, koncepciókat
és egyéb információkat a tárca háttérintézménye,
az Országos Szakképzési Intézet (Štátny inštitút
odborného vzdelávania) szolgáltatja.

A szak- és felnőttképzés rendszere
Szlovákiában
A szakképzési alapfeladatot ellátó intézmények a
szakközépiskolák, a képzettség megszerzésének
pedig hármas rendszere van érvényben.
Az alapfokú szakképzést a képzésben részt
vevők egy kétéves képzési program sikeres befejezésével szerzik meg: ennek végén záróvizsga-bizonyítványt, illetve egyes esetekben szakmunkásbizonyítványt állítanak ki részükre.
A rendszer második szintje a középfokú szakképzés, amelynek teljesítése a három vagy négyéves
képzési program elvégzésével és egy záróvizsgával
jár: a képzést záró dokumentum a szakmunkásbizonyítvány.
A teljes középfokú szakképzés azoknál a képzési formáknál érhető el, amelyek legalább négyvagy ötéves képzési idő után érettségivel zárulnak.
A felsőfokú szakképesítés olyan két- vagy hároméves képzés sikeres elvégzésével szerezhető meg,
mely során a hallgatók záróvizsgát tesznek és erről
bizonyítványt és oklevelet kapnak, illetve használhatják a „diplomás szakértő” titulust.
Többféle intézmény nyújt harmadfokú képzést:
szakközépiskolák (ebben az esetben abszolutóriummal és a fentebbi „diplomás szakértő” titulussal elnyerésével zárul a képzés), illetve főiskolák,
egyetemek.
A felnőttképzés területén a következők nyújtanak képzési szolgáltatásokat:
– gimnáziumok, szakképző iskolák, konzervatóriumok, speciális képzési igényű tanulókkal foglalkozó intézmények, művészeti általános iskolák, nyelviskolák és főiskolák;
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– jogi személyek, amelyek képzési tevékenységet vagy képzéssel szorosan összefüggő tevékenységet folytatnak;
– természetes személyek, akik képzési tevékenységet vagy képzéssel szorosan összefüggő
tevékenységet folytatnak.
A szakképzés jogszabályi hátterét, a szakképzéssel kapcsolatos módszertani és szakpolitikai
felügyeletet az Iskoláért, Tudományért, Kutatásért
és Sportért Felelős Minisztérium látja el, a tantervek kidolgozásáért pedig az Országos Módszertani Központ, az Országos Szakképzési Intézet,
illetve a képzést végző intézmények felelnek.

A szak- és felnőttképzés fejlesztésével
kapcsolatos országos stratégiai irányok
és ezek megjelenése regionális,
illetve intézményi szinten
A tanulmány következő részében áttekintést kívánunk adni arról, hogy az aktuálisan érvényes európai szintű iránymutatások hogyan jelennek meg
a szlovák szakképzési rendszer fejlesztését célzó intézkedésekben, nemzeti, regionális és helyi
szinten. Ennek az áttekintésnek a célja, hogy képet kapjunk a rendszer fejlettségéről, aktuális kihívásairól és az ott tanulók igényeiről, ugyanakkor
pedig azok a mintázatok, amelyeken keresztül az
EU-s elvárások eljutnak a legalsó szintre, tanulságos összehasonlítási alapul szolgálhatnak a hazai
szakképzés fejlesztési irányai szempontjából is.
Az országos szintre vonatkozóan az aktuálisan
zajló nemzeti projektek bemutatására koncentrálok; a regionális viszonyok kapcsán három megye
(egy nyugat-szlovákiai, egy közép-szlovákiai és
egy kelet-szlovákiai) fejlesztési stratégiáit tekintem át, a helyi fejlesztésekkel ismertetése során
pedig egy szlovák-magyar határon átnyúló projekt
eredményeire támaszkodom.

Nemzeti projektek:
Az élethosszig tartó tanulás megteremtése
Az Európa 2020 stratégia értelmében Európának
egységesen kell fellépnie az oktatás, szakképzés és
az élethosszig tartó tanulás területén. A szakkép-

zés fejlesztésére vonatkozó szlovák nemzeti projekt
(RSOV) a szakképzés hatékonyabbá és vonzóbbá
tételét célozza: ez kulcs fontosságú a szlovák gazdaság szempontjából, különösen ha figyelembe
vesszük a munkanélküliségre vonatkozó statisztikákat és a munkaerőpiac hosszú távú igényét a
képzett szakemberek biztosítására.
A nemzeti projekt keretében zajló intézkedések
célja a fiatalok munkanélküliségének csökkentése
és a szakképzés minőségének javítása, a munkaerőpiaci igényekre történő rugalmasabb válaszerősítése révén. Az intézkedéseknek fontos szempontja a
hosszú távú, preventív hatás elérése a fiatalok munkanélküliségének megelőzése értekében. További ki emelt cél a szakképzésben használt oktatási
segédeszközök minőségének a fejlesztése a szaktárgyak oktatása területén, a szakmai felkészítés
összekapcsolása a munkáltatók szükségleteivel, valamint a munkáltatók konkrét bevonása a diákok
karrier- és életpálya-tervezésébe.
A projekt megvalósítása során cél, hogy kapcsolat
jöjjön létre a szakképző intézmények és a munkáltatók igényei közt, hogy a leendő végzősök felkészültsége és tudása növekedjen, és nagyobb esélyük legyen az elhelyezkedésre. Az szakképző intézmények
és a szakmai szervezetek együttműködésének elősegítése szintén meghatározó témának tekinthető.
A nemzeti projektben három központi intézkedés zajlik a következő célokkal:
1. tartalmi reform: innovatív formák és módszerek alkalmazása a szakképzésben;
2. a szakképzés összekapcsolása a gyakorlatban
megjelenő szükségletekkel, a szakmai szervezetek képviselőinek részvételével;
3. a karrier-tanácsadás támogatása a szakiskolákban a diákok munkaerő-piaci orientációjának segítése érdekében.

Megyei szintű stratégiák: az intézmények
összevonásától a duális szakképzésig
Nyugat-Szlovákia: Nyitra megye
Nyitra megye önkormányzata 2003-ban fogadta
el a középfokú oktatás megyei fejlesztéséről szóló
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koncepciót, amely 2015-ig meghatározza a megyében zajló intézkedések stratégiáját.
A következő stratégiai dokumentum a 2010ben megjelent, 2010-14-es időszakra vonatkozó
„Alapvető feltételezések az iskolafejlesztési stratégiához” című munkaanyag volt, amelyben meghatározták az érintett időszakra vonatkozó kulcsterületeket és fő feladatokat.
A 2013. január 1-jével életbe lépő, szakképzésre
vonatkozó törvényi változások értelmében a megyei önkormányzat a következő új feladatkörökkel
lett felruházva:
– megyei hatáskörbe került a szakképzés és a munkaerőpiacra történő felkészítés koordinációja;
– a megyei önkormányzat feladatává vált a diákok és törvényes képviselőik tájékoztatása a
munkaerő-piaci trendekről és szükségletekről;
– ezenfelül pedig a megyei önkormányzat felelőssége ekkortól a megyei szintű középiskolai
oktatási és képzési stratégia elkészítése is, a
munkaügyi hivatal, a szakmai szervezetek, az
iskolatanácsok, a regionális kamarák, a családügyi intézmények, a munkáltatók, a községi
hivatalok és az iskolafenntartók közreműködésével, amely összhangban van a munkaerőpiaci elemzésekkel és előrejelzésekkel.
Mindezek alapján tehát megyei hatáskörbe került a nemzeti projekt által előírt fejlesztések végrehajtása, azonban – amint az alább bemutatott
elemzések eredményeiből is kitűnik majd– ennél
lentebb elhelyezkedő szintre, vagyis célokhoz történő tényleges eszközök és beavatkozások hozzárendelésére nem fordított figyelmet.
Hogy mindezen célok milyen értelmezést nyertek, és a valósággal összhangban milyen további
fejlesztési célok fogalmazódnak meg, annak áttekintésére a Nyitra megyei középiskolai rendszer
helyzetét vizsgáló 2013-as felmérést használhatjuk referenciaként. A hét szakértő által összeállított jelentés1 az alábbi témák mentén vizsgálódik
a 2002 és 2013 közötti időszakot tekintve, külön
vizsgálva az általános és a szakképzés területét:

– a középiskolák hálózata a megyében – iskolák
száma és alapvető statisztikai adatai, iskolafenntartók szerinti megoszlás és annak alakulása a vonatkoztatási időszakban;
– az egyes iskolatípusokba járó tanulói létszám
a népességi adatok és az erre vonatkozó előrejelzések tükrében;
– finanszírozási kérdések;
– az iskolák infrastrukturális állapota és ezen a
területen szükséges fejlesztések.
Az elemzés a legrészletesebben a tanulói létszámokra vonatkozó statisztikákat tárgyalta, illetve
minden fentebb említett kérdéskörben stratégiai
irányvonalakat és, előremutató javaslatokat vázolt
fel. E javaslatok súlypontjait a következőképpen
foglalhatjuk össze:
– iskola-összevonások ajánlása; ehhez kapcsolódóan az cél az ingatlankihasználtság javítása;
–
infrastrukturális fejlesztés, modernizáció –
nagyon sok esetben ugyanis nem csupán azt
állapítják meg az iskolaépületek állapotáról,
hogy a modern oktatási körülmények nem
adottak, hanem azt is, hogy az épületek részben vagy teljesen használhatatlanok, helyenként még életveszélyes állapotban is vannak;
– használaton kívüli ingatlanok értékesítése, az
iskolák gazdasági helyzetének javítása érdekében;
–
szakképzési központok létrehozása, szintén
intézmények összevonása által.
A munkaerő-piaci trendek megjelenítését illetően a jelentés egyetlen, viszonylag szűkszavú és tágan
értelmezhető iránymutatást tesz, ez pedig a műszaki profilú végzősök arányának enyhe növelése.
Ezeken az ajánlásoknak a fentebb felsorolt
megyei szintű kompetenciákkal való összevetése
után egyértelműen kitűnik, hogy a nemzeti stratégiában meghatározott tájékoztatási és pályaorientációs feladatkörről egyáltalán nem esik szó, a
munkaerő-piaci trendek és szükségletek követése
és az arra történő reflexió is szinte teljesen hiányzik. Ugyanakkor minden más témánál hangsúlyo-

1. Ľ. Libová, 2013.
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sabban jelenik meg a fejlesztési szükségletek között az infrastrukturális fejlesztés, az ingatlanok
kihasználtságának a kérdése, az intézményi ös�szevonásokra tett javaslatok. Hogyha ezeket a fejlesztési ajánlásokban megjelenő szükségleteket a
Maslow-piramis rendszerében értelmezzük, akkor
azt láthatjuk, hogy a legalsó szintek (vagyis a fiziológiai szükségletek) kielégítése olyan erős kívánnivalót hagynak maguk után, hogy ezek mellett
a magasabb szintű szükségleteknek (mint amilyen
a munkaerőpiaccal történő összehangoltság megteremtése vagy a pályaorientációs szolgáltatások
bevezetése lenne) nincs esélyük teret kapni.
Közép-Szlovákia: Zsolna megye

A Zsolna megyei szakképzési stratégiával kapcsolatos forrásdokumentum a megyei önkormányzat iskola- és sportosztályának 2013-as jelentése2,
amelyben az oktatási rendszer minden szintjét
átfogóan elemzik, a jövőre vonatkozó irányokat
tűznek ki, összevetve az EU-s és nemzeti szakpolitikákkal. A megyei szintű fejlesztési terv a
szakképzésről szólófejezetben kiindulópontként
(hivatkozva a 2008-as iskolatörvény-reformra, illetve a 2013-tól érvényes változásokra) az oktatási keretszámok meghatározásának megyei szintű
kompetenciájával kapcsolatban öt pillért fogalmaz
meg a fiatalok szakképzés iránti érdeklődésének a
növelésére:
1. a szak- és felnőttképzés minőségének emelése;
2. a pedagógiai és szakmai alkalmazottak diákokkal kapcsolatos beállítódásának megváltoztatása, elsősorban az alkotói és kritikai
gondolkodás, a vállalkozói készségek fejlesztése és a színvonalas idegennyelv-oktatás előtérbe helyezése érdekében;
3. 
a kulcskompetenciák fejlesztésére helyezett
nagyobb hangsúly;
4. a szakmaszerkezet strukturális átalakítása;

5. a diákok hatékonyabb informálása, elsősorban a karrier-tanácsadáson keresztül.
A megyei szintű fejlesztések közül egyértelműen jó gyakorlatként emelhetjük ki, hogy 2009-ben
Szlovákiában itt alakult elsőként megyei Szakképzési Tanács.3 A tanács együttműködik a helyi munkaügyi központokkal és a munkáltatói és
munkavállalói szervezetekkel, és bevonja a térségben működő nagyobb munkaadók képviseletét; fő
feladata az, hogy támogassa a szak- és felnőttképzés, valamint a munkaerőpiacra történő felkészítés
koordinálását, és bekapcsolja a munkáltatói szférát
a középszintű oktatás rendszerébe. A 19 taggal
működő szervezet 2009 óta eddig évente 3-4 ülést
tartott, legfőbb állásfoglalásait az iskolahálózattal,
szakokkal és szakirányokkal kapcsolatos változások, illetve tanulói létszám meghatározása kapcsán tette. Emellett a munkaerő-piaci szükségletek és a munkáltatókkal történő együttműködések
kapcsán zajlottak tárgyalások.
A dokumentum egy SWOT analízis formájában
összegzi a megyei szakképzés jelenlegi állapotát és
a fejlesztési irányokat, illetve a nemzeti fejlesztési
projektbe történő bekapcsolódás eredményeit. Az
erősségek között többek között az iskolahálózatot,
a képzési kínálatot és a képzések minőségét, az
oktatók képzettségét, a nemzetközi projektekben
való részvételt, a szakképzési központok tevékenységét, illetve az általános iskolákkal, munkaügyi
központokkal és a munkaerő-piaci szereplőkkel
való kapcsolatot emeli ki. A gyengeségek között
szerepel ugyanakkor, hogy a meglévő kapcsolatok
ellenére a foglalkoztatók kevéssé kapcsolódnak be
az oktatási folyamatba;hiányoznak a munkaerőpiaci szükségletek pontos definíciója és az ehhez
kapcsolódó információk is, elégtelen a tankönyvellátottság, hiányzik a karrier-tanácsadás az iskolákban, az iskolákról elérhető információ kevés, a
munkaerő rugalmatlan és hiányzik az élethosszig
tartó tanulás. Az elemzésben vázolt lehetőségek

2. Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v Žilinskomsamosprávnomkraji na roky 2014–2017.
3.	A duális szakképzés feltételrendszerének megteremtésére irányuló törekvésekkel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy
Zsolna megye igen előnyös helyzetben van, például a megtelepült jelentős gépjárműipari foglalkoztatókat – Volkswagen,
KiaMotors – miatt.
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jórészt a munkaerő-piaci kapcsolatok és megyei
szakképzési tanács által kínált potenciálra hívják
fel a figyelmet, a veszélyek között pedig a potenciális diákok és a szülők alacsony tudatosságát, a
munkaerőpiac instabilitását, az elérhető pénzügyi
források mértékét és a munkaerő-piaci szükségletektől való eltávolodást emelte ki.
A Zsolna megyei fejlesztési tervnek az elkövetkező időszakra megfogalmazott céljai az alábbiakban foglalhatók össze:
1. a szakképzést egy olyan vonzó, rugalmas és
érdekes továbbtanulási lehetőséggé kell tenni
az általános iskolás végzősök számára, amely
perspektívát jelent a biztos elhelyezkedési lehetőségek megteremtésével;
2. 
az oktatási-nevelési folyamatot összhangba
kell hozni a munkaerőpiac elvárásaival;
3. a duális szakképzés elemeit be kell építeni a
szak- és felnőttképzés rendszerébe;
4. 
a szak- és felnőttképzés fenntarthatóságát
magas színvonalú oktatási rendszer működtetése révén kell biztosítani..
Összefoglalva tehát Zsolna megye önkormányzata a vonzó és inkluzív, magas színvonalú, kön�nyen elérhető képzés, a mobilitás és az európai
biztosítását tűzi ki célul.
Láthatjuk tehát, hogy az előző példával ös�szevetve Zsolna megyében lényegesebben kiegyenlítettebben vannak jelen az egyes nemzeti
prioritások. Noha a szakképzés rendszere és a
munkaerőpiac közötti kapcsolatokat ingatagnak,
valamint a karrier-tanácsadás és pályaorientáció
rendszerét nem teljes mértékben kihasználtnak ítélik, már az elmúlt időszakban is jelentős lépéseket
hajtottak végre az elvárt stratégiai irányok – a duális szakképzésrendszerének – megvalósításáért.
Kelet-Szlovákia: Kassa megye

A harmadik bemutatott fejlesztési koncepció a két
kelet-szlovákiai megye közül Kassa; innen a 2008ból származó stratégiai anyag volt elérhető, így figyelembe kell venni az összehasonlításkor, hogy a
fentebb tárgyalt fejlesztési irányokhoz képest egy
jóval korábbi állapotot tudunk csak áttekinteni.
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A jelentés két, a gazdasági és a humánerőforrásgazdálkodási területen végzett SWOT analízist
tartalmaz. A megyei szakképzési rendszer gazdasági helyzetében olyan erősségek játszanak szerepet, mint egy lezárult, két ütemben végbement
racionalizációs folyamat a középiskolák körében,
bizonyos nagy foglalkoztatók megyei jelenléte, a
képzett munkaerő iránt fennálló kereslet, valamint
a kis-, és középvállalkozások viszonylagos fejlettsége. A gyengeségek közt az egyenlőtlenül telepített
ipari termelés, az álláskeresők képzettségi szintjének kedvezőtlen alakulása, a képzett munkaerő
elvándorlása, az iskolák technikai eszközparkjának
korszerűtlen volta említhető meg. A lehetőségek
szélesítésénél a külföldi beruházásokra, európai
strukturális alapokra, a nemzetközi kereskedelembe való bekapcsolódásra, a veszélyek között pedig
éppen a nemzetközi konkurencia megnövekedésére, a befektetők keleti irányú elvándorlására és az
uniós források kihasználásához szükséges képességek hiányára hívják fel a figyelmet. A humánerőforrás területén erősségként tüntetik fel a megye
demográfiai szerkezetét és multikulturális közegét; magát Kassát mint kulturális-képzési központot, és a határ menti térség nemzetközi kapcsolati
lehetőségeit: gyengeségnek a munkanélküliség
magas voltát és a nagyarányú hosszú távú munkanélküliséget, a képzési szempontból nehezen
elérhető társadalmi csoportok nagy arányát, az iskolai idegennyelv-oktatás alacsony színvonalát, a
vidéki régiók alacsony fejlettségét, valamint olyan
szakok jelenlétét, amelyek elvégzése nem segíti az
elhelyezkedést . Az elemzés a lehetőségek között
kiemeli a cigányprobléma megoldását célzó tevékenységek támogatását, a munkavállalók átképzését támogató rendszerek kiépítését, az állami és
nem állami partnerségek létrehozását, a munkahelyeket teremtő szolgáltatások kiépítését, valamint
nemzetközi kapcsolatok tekintetében a visegrádi
országokkal történő együttműködést. Humánerőforrás tekintetben a megnevezett veszélyek között
szerepel a reálbérek csökkenése, a munkanélküliség növekedése, a romakérdés megoldatlansága, a
közlekedési infrastruktúra fejletlensége, a munka-
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erő-piaci változásokkal szembeni rugalmatlanság.
Mindezek után az elemzés felvázolja a szak- és felnőttképzés rendszerváltás utáni alakulásának történetét a megye szintjén, különös tekintettel a fő
foglalkoztatók átalakulására, majd pedig az aktuális állapotot mutatja be, az alábbi témák mentén:
–
a képzési struktúra átalakulása szakmacsoportok és szakmák szerint;
– a szakképzés anyagi-technikai feltételei;
– a szakképzésben oktatók szakmai felkészültsége;
– a szakképzésben tanulók szállás- és étkezési
lehetőségei;
– a szakközépiskolák finanszírozása.
Mindezeket követően a dokumentum ismerteti
a 2020-ra megfogalmazott, a megye szakképzési
piacával , illetve társadalmi-gazdasági helyzetével
kapcsolatban megfogalmazott jövőképet. Három
fő irányt jelöl ki a jövőkép : egyrészt a magas hozzáadott értéket, ahol a kimenet nem tőkebefektetés, hanem a képzett munkaerő szempontjából
igényes; másrészt egy olyan földrajzilag összekapcsolt és átjárható regionális piacot vázol fel,, ahol
a szolgáltatók versenye is földrajzi-területi alapon
alakul ki; harmadrészt pedig olyan nemzetközi, de
elsősorban európai konszernek jelenlétét, amelyek
számára nem a rövidtávú gazdasági haszon a cél
(az olcsó munkaerőt használó, rövidtávú haszonban érdekelt foglalkoztatók ugyanis , már a kevésbé fejlett országokba települtek át).

Helyzetkép az egyes iskolák szintjén
Az Apáczai közalapítvány (egyetemes jogutódja a Bethlen Gábor Zrt.) és szlovákiai partnere, a
Szakképző és Felnőttképzési Intézet a 2007-2013as támogatási időszakban megvalósult,“Határon
átnyúló együttműködés elősegítése és fejlesztése
a közoktatás és a szakképzés– oktatás területén”
modulban zajló „Partnerséget építünk!” című projektjének eredményei nagyon pontos helyzetképet
adnak arról, hogy az EU-s stratégiák és az általuk
jelentett kihívások milyen módon jelennek meg és
milyen formában találnak megoldásra a konkrét
szakképzési intézmények szintjén.

A projekt két évében zajlott konferencia- és
workshop-sorozatban oktatásügyi szakértők, szakés felnőttképzési intézményvezetők és szakpolitikai képviselők határon átívelő hálózatában folytak
szakmai egyeztetések és programok. A tanácskozás-sorozat alapján az intézményvezetők legfőbb
tapasztalatai a következőkben foglalhatók össze:
– a szakképzés egy erős verseny színtere: a szükséges tanulói létszám elérése és növelése érdekében
folytatott verseny határozza meg legtöbbször az
intézményvezetők prioritásait és döntéseit;
– ebben a versenyben leginkább a szülői elképzeléseknek igyekeznek megfelelni, amelyek a
modern felszereltség, nyelvoktatás, jó közlekedési lehetőségeket részesítik előnyben;
– a szülők elvárásaiban és igényeiben erősen érződnek a generációs különbségek, vagyis ők
maguk a saját középiskolás koruk tapasztalatai alapján döntenek a képzésről és nagyon
gyakran nincsenek tisztában a mai munkaerőpiac elvárásaival;
– az EU-s szintről érkező fejlesztési célok elérésének gyakori gátja, hogy a korszerű iskolavezetési ismeretek a legtöbb helyen hiányoznak;
– a nehezítő tényezők között meghatározó az
jelenség is, hogy a szakképzés alulértékelt
és leértékelődött. a szakmunkások megbecsültsége csökkent; sok helyen folyamatosan
szűnnek meg a vállalati gyakorlóhelyek, és
lerövidül a szakképző intézményekben folyó
gyakorlati képzés idő;
– a projekt során megkérdezett iskolaigazgatók
maguk is elismerték, hogy a képzési rendszer
nem a munkaerőpiac kihívásaira és a felsőoktatásra készít fel.
Mindebből következően könnyen belátható,
hogy az iskolák számára a fennmaradás érdekében
elengedhetetlen finanszírozási alapok megteremtéséhez, lényegében a tanulói létszám gyarapításához a legcélravezetőbb, ha a szülői elvárásoknak
igyekeznek megfelelni.
A helyzet jelen feltételei mellett tehát nem a
munkaerőpiac határozza meg a keresleti oldalt,
hanem a szülők.
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Egy jó gyakorlat: az alsóbodoki
Magyar Tannyelvű Magán-szakközépiskola
Mivel jelen tanulmány célul tűzte ki a szlovák
szakképzési rendszer jó gyakorlatainak feltérképezését, ezért szeretnék bemutatni egy olyan, jó
gyakorlatokkal bíró szakképző intézményt, ahol
– legalábbis részben – megmutatkoznak a szemléletváltás kedvező eredményei.
Az Magyar Tannyelvű Magán-szakközépiskola 2000. szeptember 2-án nyitotta meg kapuit.
Egy évig kihelyezett osztályként működött, majd
2001ótaönálló oktatási intézményként működik:,
kereskedelmi és vállalkozás-idegenforgalmi szakirányokon, négy éves programban képeznek diákokat.
Az iskola nemzetközi IES (International Education Society) minősítéssel rendelkezik és nagy
erőssége, hogy a magántőke bevonásával és a
nemzetközi pályázatokon elért sikereivel ki tudott
lépni a „mindennapi betevő” előteremtésének mókuskerekéből, és a magántulajdonosi hátterének
köszönhetően az iskola irányítása - az állami fenntartású intézményekkel összehasonlítva- egyfajta
szabadabb keretben valósulhat meg.
Az iskola alapítójának alapján a sikertörténet
különösen hátrányos helyzetből indult, hiszen
kisebbségi (szlovákiai magyar) iskoláról van szó,
mégpedig egy olyan szórványvidéken, ahol nagyon
alacsony a magyar diákok száma. Emellett pedig
számos tévhit él a köztudatban a magániskolákkal
kapcsolatban: ilyen például az, hogy csak a jómódú
szülők íratják be gyermekeiket, elitképzés folyik,
vagy hogy a magániskola kapcsolatrendszere a helyi önkormányzattal felhőtlen, a szülőkkel pedig
intenzív. Ennélfogva piacorientáltságából fakadóan a magániskola csak a kiváltságosak osztályrésze
lehet. Azonban Alsóbodokon egy kis létszámú,
ingyenes képzést biztosító iskola működik, ahol
a szociálisan rászoruló gyermekek is tanulhatnak,
kisebb az iskolán belüli versenyszellem, viszont
nagyobb az átláthatóság a kis létszámból fakadóan. Ezek mellett az iskola gyakorlatának legnagyobb pozitívuma, hogy a foglalkoztathatóság növelését és az iskola elvégzését követő lehetőségek
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monitorozását erősen és tudatosan megjelenítik az
iskola programjában . Mindennek a kulcsa pedig,
úgy tűnik, az anyagi függetlenség megteremtése,
ami az említett nemzetközi pályázati gyakorlatnak és a támogatók bevonásának (tehát egy sikeres
forrásteremtési tevékenységnek) köszönhető. Az
iskola gyakorlata tehát azt igazolja, hogy a tulajdonosi és a fenntartói szerep elkülönül: a fenntartó
szerepe a diáklétszám megtartásában és növelésében merül ki, míg a tulajdonos egy sokkal erősebb
vállalkozói szemléletet képvisel, ahol megengedhetővé válik a diáklétszám növelésén kívüli más út
is, mely a fennmaradást szavatolja.

Összegzés
Tanulmányomban a szlovák szakképzés rendszerének bemutatására vállalkoztam, különös tekintettel az éppen folyamatban lévő fejlesztésekre
és az aktuális európai irányelvekre. Az országos
szakképzés-fejlesztési szakpolitika, és három megye, valamintaz intézményi szintről vett példák
áttekintése után összegzésként az alábbi megállapításokat tehetjük:
– a nemzeti fejlesztési projekt által vázolt jövőképhez képest az egyes régiók szintjén nagyon
különböző a helyzet, megyénként tekintve
nagy a távolság a szakképzés rendszerének fejlettségét illetően és a szakképzés fejlesztéséről
szól stratégiai gondolkodás terén egyaránt;
– az összes megvizsgált régióban és intézményi
szinten isközös a pályaorientációnak és a karriergondozásnak a hiánya;
– azokban a régiókban, ahol a képző intézmények infrastrukturális helyzete okozza a legtöbb problémát és hiányt, hiába várjuk, hogy
olyan témákkal foglalkozzanak, mint a munkaerő-piaci igények feltárása; ahol a legalsóbb
szintű szükségletek nincsenek kielégítve, ott
nem tudnak előrehaladni a magasabb szintű
célok felé;
–
a munkaerő-piaci szereplőkkel, elsősorban
nagy munkáltatókkal kiépített viszony hatalmas előnyt jelent, de nem elegendő alapfeltétele a duális szakképzés kiépítésének, a kap-
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csolatok kiépítésén túli erőfeszítésekre van
szükség ahhoz, hogy abból a munkaerőpiac
és a szakképzés rendszerének konkrét együttműködése alakuljon ki;
– a szakképzés iránti igények alakításában az
általános iskolákból kikerülő diákok esetében
nagyon gyakran a szülők motivációi játsszák a
legnagyobb szerepet, ugyanakkor ez gyakran
inkább a szülők saját pályaválasztási motivációit tükrözi, mint az aktuális munkaerő-piaci
elvárásokat;
– a szakképző intézmények vezetésében megjelenő tulajdonosi szemlélet és az ezzel párhuzamosan jelen lévő gazdasági törekvés a több
lábon állásra út lehet az intézményi fenntarthatóság felé – úgy is, hogy nem jár együtt
növekedéskényszerrel (tehát a diáklétszám
növelésével).
Jelen kísérleti összehasonlításban arra kerestem
a választ, hogy milyen tanulságokat hordozhatnak
a szlovák szakképzésben lejátszódó folyamatok.
Az elemzés alapjául szolgáló megyei stratégiai
anyagok ugyanakkor a későbbiekben alapul szolgálhatnának egy longitudinális vizsgálathoz is,
hiszen időszakonként érdemes lenne újra megvizsgálni, hogy a néhány évvel korábban megfogalmazott fejlesztési tervek milyen mértékben
teljesültek.
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Életműve, szakmaszeretete
példa a jövő szakmunkásainak
Interjú Vizer József műbútorasztalos mesterrel

1941-ben született Újpesten. Édesapja asztalos műhelyében kezdte az ismerkedést a fával, az asztalos mesterséggel. Amikor a pályaválasztásra került sor, nem volt nehéz a választás: az újpesti Faipari Technikumban folytatta tanulmányait. Kiváló tanulmányi eredménye ellenére származása miatt nem vették fel a soproni Faipari
Egyetemre. Iparosi tevékenységét megkezdve jelentkezett a mestervizsga-felkészítésre, és 19 évesen kapott mesterlevele, 1960-ban. Míves bútorok készítésével, restaurálással szerzett hírnevet, elismertséget országhatáron
innen és túl. Hívatásának tekintette az utánpótlás-nevelést, és a szakmai közéletnek is aktív részese.
– 74 évesen is aktív, több éve a Szakma Sztár verseny zsűrijének tagja. Hogyan lehet megőrizni a jelenlétet a szakmai közéletben?
– Édesapám is műbútorasztalos volt. négyéves
koromtól a műhelyében tapasztaltam az alkotó
munka örömét, az igényes, pontos munkavégzést.
A faipari technikumban a legjobbak között voltam, hiszen az otthoni gyakorlati háttér ott volt
mögöttem. Bár a soproni egyetemi felvételi származásom miatt nem sikerült, de kárpótolt a szakmában elért sok szép eredmény. A fiatalon megszerzett mesterlevél és a sok igényesen teljesített
megrendelés. A szakmát hívatásként műveltem.
Igyekeztem a jövő generációnak is átadni tudásom.
Tanulóim voltak, versenyekre is készítettem fel. A
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szakmai vizsgaelnöki tevékenységemet három éve
hagytam abba, de az országos Szakma Kiváló Tanulója Verseny (Szakma Sztár) zsűrijének immár
ötödik éve tagja vagyok.
– A műbútorasztalos egyedi megrendeléseket teljesít.
Milyen munkáira a legbüszkébb?
– Akár javítottam, akár készítettem bútort, mindig a tökéletességre törekedtem. Ha befejeztem egy
munkát, máris tovább ajánlottak. Nagykövetségi
rezidenciák sorának különböző stílusú antik bútorzatát újítottam fel, egészítettem ki, illetve készítettem új bútorokat is. A hírem külföldre is eljutott. Öt évet Skóciában is éltem, és a legmagasabb
köröktől kaptam megrendeléseket. Büszke vagyok
arra, hogy a műhelyemben elhelyezett panasz-
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könyvbe kritikus bejegyzés egy sem volt. Dicséret
annál több. Az elsőt a portugál nagykövet írta bele,
majd az olasz és így tovább. Ha bejegyzés történt a
panaszkönyvbe, akkor a lap egyik másolatát be kellett vinni a helyi tanácshoz, ahol nem tudtak mit
kezdeni a dicsérő bejegyzésekkel.
– Életének nagy részét Újpesten töltötte. Most mégis Gödről érkezett?
– Újpesten születtem, ott tanultam és munkám
is oda kötött. Gödön családi nyaralónk volt. Később úgy alakult az életem, hogy Gödön alakítottam ki egy nagyobb műtermet és oda is költöztem.
Újpesti jelenlétem nem szűnt meg. Rendszeresen
tartottam a kapcsolatot a Kozma Lajos Faipari
Szakközépiskolával is.
– 1959-ben nem vették fel az egyetemre. Utána
nem próbálkozott?
– Kaptam a szebbnél szebb feladatokat. A tökéletes megoldáshoz mindig tanulnom is kellett. Rendszeresen képeztem magam. Mikor először meghallottam a kamara által szervezett Szakma Sztár
verseny jelmondatát, miszerint „Egy jó szakma felér
egy diplomával”, akkor megállapítottam, hogy ez az
én életpályámra teljesen igaz. Néhány éve meghívtak a Nyugat-Magyarországi Egyetemre előadást
tartani. A kialakult jó kapcsolat eredményeként
2009-ben a Faipari Mérnöki Kar címzetes faipari
hallgatóvá fogadott. Ez nekem elégtétel volt.
– A soproni egyetemen megismerhették történetét a
hallgatók, de a szakmunkástanulóknak is továbbadta
tudását, tapasztalatait?
– A tanítást, a faipari oktatás támogatását mindig
fontosnak tartottam. Tanítványaimnak nem csak a
szakmai fogásokat adtam tovább, hanem a becsületességre, a hívatás tiszteletére is tanítottam őket. A
mesterség magas szintű műveléséhez ez is legalább
annyira hozzátartozik, mint a fa megmunkálása.
– A tehetséges tanulók versenyeken való részvételét
is hasznosnak tartja?
– Igen. A felkészülés időszaka tovább motiválja
a tanulókat. Új dolgokat tanulnak meg. A pszichológiai felkészítést is fontosnak tartom. A kemény munka eredményeként megélt siker azután
a szakma iránti elköteleződés, a szakmai öntudat

kialakulását hozza. Ma már nincsenek tanulóim,
de a versenyek zsűrijében szívesen részt veszek. Ha
meghívnak iskolákba, akkor a műbútorasztalos
szakma szépségéről, a lelkiismeretes munka nyomán elérhető sikerekről szívesen beszélek a jövő
szakmunkásainak.
– Úgy látom, hogy felelősséggel gondol az utánpótlás kinevelésére.
– 2009-ben, amikor édesapám születésének
100. évfordulója volt, az emlékére alapítottam egy
díjat. A Vizer díjat az adott tanévben, az újpesti
Kozma Lajos Faipari Szakközépiskolában a legjobb faipari vizsgamunkát elkészítő tanuló kapja. Ugyancsak megkaphatja a díjat az a tanuló is,
aki a Kazinczy-versenyen eredményesen szerepel.
Szintén a Kozma középiskolának, az iskolamúzeumnak adományoztam régi szerszámokat, eszközöket, sablonokat is.
– A szakképzés napjainkban jelentős mértékben
átalakul. A duális képzés bevezetésével a gyakorlati
oktatás megerősödik. Mi a véleménye erről a folyamatról?
– Teljes mértékben egyetértek. A tanulóknak a
műhelyekben van a helye. A gyakorlati oktatásra
kell a nagyobb hangsúlyt fektetni. Ehhez meg kell
találni és meg kell becsülni azokat a mestereket,
akik a legjobbak és a legtöbbet tudják átadni mesterségbeli tudásukból. Ehhez a nyugdíjasokat is
érdemes bevonni.
– Milyen tervei vannak, amelyek az olvasóinkat is
érdekelhetik?
– A mindennapjaimat mostanában a gödi József Attila Művelődési Házban 2015. május 15-én
megnyíló életmű-kiállításom körüli szervezési feladatok töltik ki. A kiállításon míves bútorok mellett életem fontos eseményeinek dokumentumai
is láthatók lesznek. Édesapám néhány munkáját
is beválogattam a kiállítás anyagába. Örömömre
szolgál, hogy Dr. Parragh László MKIK elnök
elvállalta a kiállítás védnökségét. A kiállítást Dr.
Szilágyi János, a MKIK oktatási és képzési igazgatója fogja megnyitni.
– Terveihez olvasóink nevében is sok sikert és jó
egészséget kívánok!
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Niedzielsky Katalin

A békéscsabai kotta:
a zene legyen az életünk része!
Az 1947-ben alapított békéscsabai zeneiskola nemcsak az oktatásban és művészeti nevelésben tekinthet vissza nagy múltra, hanem története jeles évfordulóinak megünneplésében is. A megemlékezés
mindig jó alkalom a számvetésre, az értékelésre, az
egykor világhírű magyar ének- és zeneoktatás hagyományainak ápolására és korszerűsítésére.
„Az ünnep mindig megállít bennünket: emlékeznünk kell azokra, akik az iskolát megalapították, és akiknek a munkáját tovább viszik a mai
tanárok. Ezzel örömöt szereznek, szolgálnak a
felnövekvő nemzedékeknek és az egész városnak,
amelynek a zenei életét gazdagítják” – mondta
Csajányi Melinda, aki 1997-től a békéscsabai Bartók Béla Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola igazgatója.
Évtizedek óta hagyomány ebben az intézményben, hogy a szülők a gyermekeiket, a nagyszülők
az unokáikat hozzák ide éneket, hangszert tanulni, ahová diákként valamikor maguk is jártak. Ezt
a családias légkört és természetesen az oktatás
színvonalát igyekeznek ma is őrizni a tanárok, miközben az iskola elnevezése és művelődéspolitikai
besorolása többször változott az alapítása óta eltelt
majdnem 70 esztendő során.
Az ötvenedik születésnapot köszöntő, 1997-es
jubileumi kiadványban Csajányi Melinda így méltatja az iskola jelentőségét:
„Mert hát mi is egy zeneiskola? Épület, tanári kar, növendékek, mindez együtt? Nem, valami
örökkévalóbb, nem változó és nem romlandó: az
elszánt akarat, hogy valakik valakiknek átadják
a zenélni tudás titokzatos varázsát. 50 éve… Ha
Kedves Olvasóm végigtekint a mi iskolánk múltján, bizony nem lát a külső körülményeket tekintve fényes palotát, drága hangszereket, bőkezű
mecénásokat, hanem kézmosó tálat, egy-egy hasz-
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nált hangszert – és mégis, ha eljut a továbbtanult
növendékeink névsorához, megláthatja, nem hiába ragyog a mi ’ZeneiskolaTanítónénink’ szeme is
büszkén és örömmel! Már bizonyított, de ma is áll,
és egyre nagyobb tapasztalat, művészet és tudás
az, amit át tud és akar adni…”
A zeneoktatás Békéscsabán az 1900-as évek
elején magánkézben volt. Gyöngyösi Gusztáv
„Városi Zenedéjét” 1910-ben alapította egy lakásban, ahol zongora-, magánének-, zeneelmélet-,
hegedű-, gordonka- és cimbalomoktatás folyt.
Az első tanévben 69 növendéket heti három órában oktattak 100 pengő tandíjért, amit 10 pengős
havi részletben kellett befizetni. A magániskolát
a város 1942-ben évi 500 pengővel támogatta. A
tehetséges tanulók tandíjmentességet élveztek,
az iskola ösztöndíj- és segédalappal rendelkezett,
amit a város polgárai és tehetősebb növendékei
adományokkal növeltek. A tehetséges tanulóknak,
akiknek otthon nem volt hangszerük, ingyenes
gyakorlási lehetőséget biztosítottak.
A zenei oktatás fejlődésének köszönhetően
fellendült a város hangversenyélete, kialakult a
jó muzsikát igénylő közönség, ami évtizedekre
megalapozta a zene presztízsét és a koncertek látogatottságát. Bartók és Kodály rendszeresen járt
Békéscsabára. A második világháború következtében az 1940-es évek elején Békéscsaba gazdasági és kulturális élete hanyatlásnak indult. A város
vezetése megpróbálta Gyöngyösi magániskoláját
tovább működtetni, de ez csak rövid ideig sikerült.

Egy zongora, egy asztal és néhány szék
Gulyás György karnagy 1945-ben énekiskola létesítésének tervével kereste meg a polgármestert;
elképzelése Békés-tarhoson valósult meg. Két évre
rá, 1947. október 1-jén dr. Südy Ernő és néhány
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zenetanár létrehozta a Bartók Béla Városi Zeneiskolát 15-20 növendékkel a mai helyen, a Szabadság tér 4. szám alatt. Technikai felszereltségük mindössze egy zongorából, egy asztalból és
néhány székből állt. A zeneiskola első igazgatója
1948 februárjában Zsoldosné Hess Irén hegedűtanár lett, akitől az irányítást 1950-ben Gulyás Mihály karnagy, az énekiskola alapítójának testvére
vette át. Ebben az évben Bartók nevének használatát felfüggesztették – hivatalos helyről érkezett erre az „ajánlás”, azzal az indoklással, hogy
a Városi Zeneiskola majd akkor vegye fel a nevet,
amikor munkájával már kiérdemelte. A növendékek létszáma az 1950-51-es tanév végén 232 volt,
a tanszaki kínálat a csellóval és a fúvósokkal bővült. Gulyás Mihály különösen nagy hangsúlyt
fektetett a fúvós tanszak fejlesztésére, énekkart és
zenekart szervezett az iskola növendékeiből és tanáraiból, tantermeket építtetett, növelte a tanárok
létszámát. A szülők lelkesen kapcsolódtak be az
iskolai életbe, és az országban először itt alakult
meg a Szülői Munkaközösség Énekkara, amely
később kiegészült a város üzemeiből toborzott férfi énekesekkel.
A Tarhosi Zeneiskola megszüntetésekor (1954)
Békéscsaba sok tehetséges növendéket és több kiváló tanárt örökölt. A Békés megye városainak és
községeinek története című kiadvány a zeneiskoláról a következő adatokkal szolgál: 18 tanár, 14
korszerűen felszerelt tanterem, 300 személyt befogadó hangversenyterem. A Viharsarok Népe 1955.
szeptember 27-én arról számolt be, hogy – öt év
szünet után – az iskola ismét felvette Bartók nevét.
Gulyás Mihály 1959-ben bekövetkezett halála
után Sárhelyi Jenő zeneszerző, karnagy került az
iskola élére, aki aktívan részt vett az új zeneiskolai
tanterv kidolgozásában. Fontos feladatának tekintette egy városi szimfonikus zenekar létrehozását;
ennek érdekében először a fúvós tanszakot erősítette. Jó kapcsolatot épített ki a város általános
iskoláival, a környező kisebb településeken kihelyezett tagozatokat hozott létre. Az 1961-62-es
tanévben elindította az ifjúsági bérletsorozatot, a
későbbi országos Ifjú Zenebarát Hangversenyek

1. kép. Tanévkezdés

elődjét. Ebben az évben Békéscsabán, Békésen,
Orosházán és Szarvason 3-3 hangversenyt tartottak iskolásoknak, ezzel Békéscsaba a vidéki városok között országosan élen járt az ifjúság iskolán
kívüli zenei nevelésében.
Sárhelyi Jenő vezetésével megalakult a Békéscsabai Szimfonikus Zenekar, amely 1970 után -kiegészülve a megye városainak zeneiskolai tanáraival, muzsikusaival – megyei zenekarrá bővült.
Ugyancsak Sárhelyi nevéhez fűződik a Munkás
Férfikar vegyeskarrá szervezése a hatvanas évek
közepén(vezetése alatt kapott arany minősítést a
kórus). 1975-ös nyugdíjba vonulása után az iskola
irányítását megbízott igazgatóként Kovács Andrásné vette át; 1976. január 1-jétől Rázga Józsefet nevezték ki vezetőnek. A budapesti zenetanár,
karnagy a növendékek létszámának és a hangversenyek színvonalának emelését, a szolfézsoktatás megerősítését, a tanszakok kiegyenlítettségét
tűzte ki céljául. Ennek érdekében olyan tanárokat
igyekezett Békéscsabára hozni, akik itt is akartak
letelepedni. Ez már akkoriban sem ment könnyen.

Hiányoztak az ének- és zenetanárok
Rázga József az iskola növendékeiből az első évben
kamarakórust szervezett, majd gyermekkórust,
amelyből később a Bartók Béla Vegyeskar nőtt
ki. Szervezőmunkájának köszönhetően 1981-ben
megalakult a zeneművészeti szakközépiskola, az-
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2. kép. Furulyások

zal a céllal, hogy a megye ének- és zenetanárainak utánpótlását biztosítsa. Az alap- és középfokú
intézmény a Bartók Béla Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola nevet kapta. 1987-ben
új hangversenyteremmel gazdagodtak, a Bartók
Kamaraterem rendszeres hangversenyeknek ad
otthont.
1992-ben, Rázga József Erkel- és Weiner-díjas karnagy nyugdíjba vonulása után az igazgatói
teendőket megbízottként Lang Gusztáv zongoratanár, majd következő évtől Ordasi Péter vette
át. A szegedi főiskolai docens nevéhez fűződik a
néptánc tagozat iskolai keretek közé integrálása,
az alap- és középfokú oktatás szorosabb együttműködésének megszervezése.
A művésztanárok és növendékeik mindig is
élen jártak saját együttesek alapításában, a város
zenei életének gazdagításában. Többek között a
Körösparti Vasutas Fúvószenekar, a Körösparti
Junior Fúvósok, a Furulya együttes, a Nagy Rézfúvós Kamaraegyüttes, a Szendrey-Karper László
Gitárzenekar öregbíti országszerte és nemzetközi
szerepléseken a zeneiskola és a város hírnevét.
Lisztes Tiborné, a Bartók Béla Művészeti
Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zeneiskola igazgatóhelyettes arról
tájékoztatott, hogy a zeneiskolai létszám évről
évre 530 és 550 között mozog, a szakközépiskolában pedig évenként 80-90 diák tanul. Ez év-
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folyamonként egy osztályt jelent, amelynek körülbelül a fele zenész, fele néptáncos. Az idén a
szakközépiskolában 24-en végeznek, többségük
itt marad a 13. évfolyamra. Vonzó ez a lehetőség,
mert év közben már csak a szakmai tárgyakkal
kell megbirkózni, és így a diákok jobban fel tudnak készülni a felvételire. A zenészek kedvenc
egyetemi városai Szeged, Debrecen és Budapest.
A középiskola után nagyon ritkán próbálkoznak
meg azonnal külföldi egyetemmel. Ebben az évben egyetlen tanuló megy bölcsésznek; a néptáncosok továbbtanulási célja a Budapesti Táncművészeti Főiskola.
„Békés megyén (Békés, Gyula, Vésztő) kívülről, Csongrád, Jász-Nagy-Kun, Bács, Hajdú-Bihar, ritkábban Pest megyéből, de újabban
Szerbiából és Romániából is vannak diákok a
szakközépiskolában. A zeneiskolásaink sem csak
békéscsabaiak, hanem jönnek tanulóink Békésről, Mezőberényből, Gyuláról, Telekgerendásról, Újkígyósról, sőt még Orosházáról is. Főleg
a Békéscsabán tanuló gimnazisták iratkoznak be
hozzánk, hogy a délelőtti tanítás után itt helyben folytassák a zeneiskolai tanulmányaikat, vagy
nyolcadik osztályba már átjönnek hozzánk, hogy
a zeneművészeti szakközépiskolai felvételire mi
készítsük fel őket” – mondta Lisztes Tiborné. „A
szakközépiskolában a néptánc, harsona, trombita,
klarinét, de a cselló és az orgona kivételével minden szakon akad egy-egy növendék. A zeneiskolában a gitár toronymagasan „veri” a többi szakot.
De büszkék vagyunk arra, hogy nálunk szinte
mindenféle szakon lehet hangszert tanulni.”
Békéscsabán is akadnak „hiányszakmák", ilyen
a népzene-, az ütő- és gitártanár. Ezekre a szakokra nagyon nagy az érdeklődés, de egyelőre –
hála az aktív nyugdíjas kollégáknak – meg tudják
oldani ezt a problémát. A továbbtanulási lehetőségeket Lisztes Tiborné jónak értékelte: Budapest
a legvonzóbb, és egyre többen szeretnének külföldön is körülnézni. A fiatalokat ma már nehéz
visszacsábítani tanárnak egy vidéki zeneiskolába,
nem tudnak szolgálati lakást, letelepedési lehetőséget kínálni. Az igazgatóhelyettes nem titkolta:
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ha nem lenne az iskolának alapítványa, ebben az
évben sem versenyeztetni, sem jutalmazni nem
tudták volna a gyerekeket. A kurzusok szervezését is az alapítvány támogatja. Nagy szükségük
lenne például egy új orgonára, mert a régi teljesen
alkalmatlanná vált a használatra. Nincs sok orgonista növendékük, de most éppen van egy igen
tehetséges (országos versenyen második helyezett
volt, nemrég játszott a Bach-maraton Művészetek Palotájában rendezett hangversenyén), de az
iskolában nincs lehetősége megmutatni tudását,
mert nem tud hangversenyen fellépni. Terveik
között szerepel jótékonysági hangverseny szervezése és szponzorok keresése, hogy vásárolhassanak egy orgonát.

A zeneiskola életre szóló tudást ad
„Nagyon jó dolog zenetanárnak lenni, bár nem
könnyű versenyezni a szülők, a gyerekek kegyeiért az óriási kínálat miatt. Az iskolák is nagyon
sok délutáni kötelező programot szerveznek, így
a hiányzások megnehezítik a munkánkat. Sokszor a legmagasabb szinten is összemosódik egy
zenetanár és egy magyartanár közötti különbség.
(Tantervek, tanmenetek, adminisztrációs nehézségek.) Idős kollégáink mondják, hogy régen
mennyire más volt Kodály országában zenét tanulni, tanítani. Néhányan attól félnek, hogy ’elszakkörösödik’ a zeneiskolai zeneoktatás. A gye-

rekek eljárogatnak az órákra (ha éppen nincsen
színház vagy iskolai buli), de otthon bizony aligalig veszik elő a hangszert, hogy gyakoroljanak”
– foglalta össze Lisztes Tiborné. Ugyanakkor
természetesen büszkék a versenyeredményeikre, különleges tehetségeikre, arra, hogy tanáraik minden gyermekből megpróbálják kihozni
a legtöbbet, amire képes. A hangszeres oktatás
közvetlen, barátságos légkörben zajlik, gyakran
hosszan tartó barátság alakul ki tanár, gyerek és
szülő között. Védett, szeretetteljes környezetben
foglalkoznak itt a növendékekkel, ami nagy érték a mai rohanó világban. Komoly kihívás, hogy
egyre több olyan szülő keresi fel az iskolát, aki
autista vagy éppen hiperaktív gyermekét szeretné
zenei oktatásra járatni.
A békéscsabai zeneiskola olyan, mint egy nagy
család: itt örömmel fogadják, ha bejön hozzájuk
ötévesen egy „kis gyerkőc” a zeneóvodába, és
majd csak 18-19 éves korában búcsúznak el tőle,
amikor érettségizik. Minden évben vannak ilyen
tanulóik. Legfontosabb célkitűzésük, hogy a zenehallgatás – vagy még inkább a zene aktív művelése (kórusban, egyházi együttesekben, magán
célból) – a fiatalok életének állandó része legyen
az iskola befejezése után is. Ezt Lisztes Tiborné igazgatóhelyettes így fogalmazta meg: „azon
dolgozunk, hogy akik nálunk tanultak, soha ne
tudjanak meglenni zene nélkül”.
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Felnőttképzés és kulcskompetenciák
fejlesztése, avagy hatékony módszerek
a fejlesztési programokban
A Bihari Népfőiskola felnőttképzési
tapasztalatainak rövid összegzése
A Bihari Szabadművelődési és Népfőiskolai
Egyesület 2001. óta folytat felnőttképzési tevékenységet. Az évek során sokszínűvé vált ilyen
irányú tevékenységünkaz egyesületben. Első
formális felnőttképzési programunk 2001 őszén
kezdődött egy Phare projektben, melynek keretében felzárkóztató képzésben alapkészség fejlesztésre vállalkoztunk. A felnőttképzésbe bevont
44 fő – főleg roma származású ember – iskolai
előképzettsége nagyon vegyes volt. Teljesen
analfabéta, funkcionális analfabéta és befejezett
8 általános iskolai végzettségű személy kapcsolódott be két csoportban folytatott, 4 hónapos
időtartamú képzésbe. A tanárok előzőleg módszertani felkészítésen vettek részt, ahol hangsúlyos volt a non-formális módszerek alkalmazása,
a résztvevők társadalmi-szociális környezetének
megismerése. A program sikerét jól érzékeli,
hogy zárásakor 8 fő tett osztályozó vizsgát és 2
fiatalemberiskolarendszerű szakképzésbe kapcsolódott be. Az alapkészség fejlesztés mellett szakembereink munkaerő-piaci tréninget is tartottak
a résztvevőknek.
Látva a program sikerességét a hátrányos helyzetűek fejlesztésére újabb lehetőséget láttunk a
munkaügyi szervezet által meghirdetett munkaerő-piaci humánszolgáltatások végzésével. Ezt a
tevékenységet 8 éven keresztül folytattuk.A humánszolgáltatások egyéni és csoportos támogatást
biztosítottak az álláskeresőknek.

Mérföldkő volt számunkra az európai uniós
csatlakozásunk után megvalósított HEFOP3.5.4-es projektünk. A Bihari Népfőiskola ismereteim szerint Magyarországon akkor először
készített kulcskompetencia fejlesztő felnőttképzési programokat. Pályázati projektünket abban
az időben még igen újszerűnek számító EU-s
munkaanyagra építettük, melynek hazai beharangozóját Sz. Tóth János a következők szerint
írta le: „Az oktatási és képzési rendszerek célkitűzéseinek megvalósítására irányuló EU munkaprogram (2003–2010) horizontális alapcélkitűzése az
élethosszig tartó tanulás megvalósítása (lásd Memorandum 2000). A magyar szakembereknek kiváltképp kívánatos a munkával megismerkedniük,
hiszen a következő hét évben (2003–2010) ez lesz
az egyik fő munkaforma az oktatás-képzés európai
szintű fejlesztésében. Az egyik legkiérleltebb munka
az alapkészségek helyzetével és fejlesztésével foglalkozó munkacsoporté. Sok vita után az alapkészségek elnevezést kulcskompetenciákra változtatták. A
szakértői anyag összefoglalja, mely’ kompetenciákat
tekintik az EU tagjai európai szinten kulcskompetenciáknak, amelyeknek fejlesztése az oktatás, képzés
minden formájában és szintjén (beleértve a felnőttképzést is) a legkívánatosabb.”1
A 2005 februárjában kezdődött 20 hónapos
európai uniós projektünkben először a „Képzők
képzése” valósult meg. A 100 óra időtartamú
módszertani felkészítésbe 20 főt vontunk be. A
módszertani képzés felénél elkezdtük a referencia
felnőttképzési programok és a hozzájuk tartozó

1.	Sz. Tóth János: Mérföldkövek a felnőttképzésben. Művelődés – Népfőiskola-Társadalom, 2003.
http://www.nepfoiskola.hu/eaea/EAEA_hu/.../aktualis/keycompdomhu2.doc
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tananyagok kidolgozását. 7 kulcskompetencia
terület képzési programját dolgoztuk ki a hozzá
tartozó tananyagokkal együtt. 2006-ban folyt a
referencia képzési programok megvalósítása. A
referencia képzési programok hasznossága alapján
derült ki, hogy mennyire fontos az alapkészségek
fejlesztése. A képzés résztvevőinek utánkövetése
során kapott adatok azt bizonyították, hogy az
állásnélküli résztvevők jelentős száma munkát
talált. A projekttel azonos időben valósult meg
Szarvason egy EQUAL projekt is, amelynek
konzorciumi tagjai voltunk. Feladatunk a Második Esély Iskola modulok képzési programjának
és tananyagának kidolgozása és a munkaerő-piaci
tréningek megvalósítása volt. A Második Esély
Iskola modulokban 4 kulcskompetencia terület – tanulástechnika, anyanyelvi kommunikáció
matematikai műveltség, állampolgári –fejlesztését
vállaltuk fel, kiegészítve az álláskeresési technikákkal. A MEI modulok óraszáma kurzusonként
64–76 között változott attól függően, hogy az
előzetes tudásszint felmérések milyen fejlesztési
szükségletet jeleztek. A hathetes program 1/3-át
alkotta a MEI modulok oktatása. A két és fél éves
programban 337 fő fejezte be sikeresen a képzést,
közülük a bevonáskor 261 fő volt munkahely nélküli. A program zárásakor 108 főnek volt munkaviszonya, ami szintén a fejlesztés hatékonyságát
támasztja alá.
Ilyen tapasztalatok után szervezetünk két
európai uniós munkaerő-piaci, foglalkoztatásiképzési projektet vállalt fel. Mindkét projektben
a szakmai képzést kulcskompetenciák fejlesztése előzte meg. A kulcskompetenciák fejlesztésével több célt tűztünk ki. Egy-egy műveltség
terület – matematikai, kulturális tudatosság,
vállalkozói kompetenciák – fejlesztésén túl a
tanulástechnikai ismeretek bővítése, felkészítés
a szakmai képzésre. Mivel a bevont személyek
gyakran tartós munkanélküliek közül kerültek ki, fontos volt a mentális támogatás, a lecsökkent önbizalom helyreállítása, a tanulástól
való félelem leküzdése. A szakmai képzéseket
95, illetve 120 órás kulcskompetencia fejlesztő

program előzte meg. Véleményem szerint ennek is volt köszönhető, hogy a két programban
szakmai képzésbe vont 44 fő közül ketten morzsolódtak le, a képesítő vizsgák eredménye 4-es
átlag fölötti volt.
A projektek megvalósítása közben a Balmazújvárosi Kistérség Alternatív Kulturális Ifjúsági
Egyesület megbízásából két csoportban 30 fő részére csoportonként 440 órás kulcskompetencia
fejlesztő felnőttképzési programot végeztünk.
Szakmailag azért volt ez érdekes, mert ilyen magas óraszámban eddig nem folytattunk hasonló
képzést. Lett összehasonlítási alapunk korábbi
programjainkkal. Másrészt félő volt számunkra,
hogy több mint négy hónapig hogyan tudjuk lemorzsolódás nélkül benntartani a résztvevőket.
Nagy eredménynek tartjuk, hogy 1 fő távozásától
eltekintve, huszonkilencen fejezték be a képzést.
A sikerhez természetesen hozzájárult a helyiek
mentor tevékenysége is. A projekt zárásakor a bekapcsolódott 30 fő közül 13 főnek munkahelye
volt és 2 fő továbbtanult.
Mérföldkő volt szakmai programjaink között a
2014. februárjában zárult „Népfőiskolák együttműködése Európában” elnevezésű projektünk. A
projekt célja a Népfőiskola felnőttképzési gyakorlatának kiterjesztése hazai és erdélyi szervezetek,
szakemberek számára. A projekt keretében szakemberek módszertani felkészítését és újabb tananyagfejlesztést vállaltunk fel. A szakmai megvalósításba 2 hazai és 6 külföldi, erdélyi szervezet
partnerként kapcsolódott be. Az erdélyi szakembereknek teljesen új volt a módszertani képzés
és a tananyagfejlesztés is, mivel eddig Romániában hasonló programban nem vettek részt. A
60 órás Felnőttképzés módszertana és a 120 órás
Képzők képzése – kulcskompetenciák fejlesztése
programbaösszesen 35 fő vett részt, közülük 11 fő
mindkettőben. A 3 alkalomból – hosszú hétvége
– álló műhelyfoglalkozásokon határoztuk meg a
9 kompetencia fejlesztőképzési modul tartalmát,
a hozzá kapcsolódó tananyaggal együtt. A műhelymunkákban és a tananyagfejlesztésben 33 fő
vett részt.
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A programba bekapcsolódott erdélyi szakemberek – elsősorban közoktatási dolgozók – azóta
gyakorlatban is alkalmazták a nálunk elsajátított
ismereteket, és elismerően nyilatkoztak annak
hasznosságáról. Elértük egyik célunkat, hogy a jól
bevált gyakorlatot kiterjesztettük szélesebb földrajzi területekre is.
A 9 modul tananyag szerkezete egységesen az
alábbiak szerint épül fel és elektronikusan megtalálható honlapunkon:2
I. BEVEZETÉS
1. Bevezető
2. Tartalmi áttekintés
3. Célkitűzések meghatározása
II. ELMÉLET
1. A tananyag fejezetei
2. Összefoglalás
3. Önellenőrző kérdések
III. GYAKORLATOK
1. Gyakorlatok jegyzéke ABC-ben
2. Gyakorlatok tematikus jegyzéke
IV. KIEGÉSZÍTÉSEK
1. Irodalomjegyzék
2. Fogalomtár

Összegzés
A Bihari Népfőiskola 15 éve végez felnőttképzési
tevékenységet. Tevékenysége kezdetétől kezdve
hangsúlyos a hátrányos helyzetűek képességeinek, készségeinek a fejlesztése. A készségek, képességek fejlesztésének köszönhetően – elsősorban a hátrányos helyzetű személyeknek – esélyt
teremtettünka társadalmi felemelkedésre. A
kulcskompetencia fejlesztő programjainkkal kialakítottunk egy olyan jó gyakorlatot, mely hatékonyan segíti az alacsony iskolai végzettségűek,
a szakképzetlenek, vagy elavult szakképzettséggel rendelkezők átképzésbe kapcsolódását,
reintegrációs folyamat elindítását. Nem állítom,
hogy az általunk alkalmazott gyakorlat egyedüliként alkalmas fejlesztési folyamatok sikeres megvalósítására.
Úgy gondolom, hogy a jó gyakorlatok közül
egyike azoknak, melyek az emberi erőforrás fejlesztését szolgálják.
Az emberi erőforrások fejlesztése nélkül nem
lehet a hátrányos helyzetű térségek fejlesztését
megoldani, az óhajtott gazdaságfejlesztési folyamatokat beindítani.

2.	www.biharinepfoiskola.hu/kompetencia_eu/
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Magyarországon 2014-ben megjelent
magyar nyelvű szakképzési és felnőttképzési
szakirodalom
Monográfiák
Szakképzés
A szakképzés szabályozása: tájékoztató a szakképzési
szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez. [Budapest]: NMH: NFSZ, 2014.
Böröcz Csaba (szerk.): Zala megye szakképzési kínálata. Zalaegerszeg: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Zalaegerszegi Tankerület, 2014-.
Ősz Rita (szerk.): Empirikus kutatások a szakképzésben és a felsőoktatás-pedagógiában. [Székesfehérvár]: DSGI, 2014.
Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara: Mesterségem címere...: segédlet a szakmaválasztáshoz
Zala megyében. Zalaegerszeg: Zala Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara, [2014]-.
Felnőttképzés

[Branstetter Tímea, Lukácsné Szabó Gerda, Zalánné Olbrich Anikó]: Felnőttoktatás, felnőttképzés. Budapest: KSH, 2014.
Albert Sándor – Herdics György: Felnőttképzés.
Budapest: Szent Gellért Kiadó, 2014.
Bertalan Tamás [et al.], Felnőttképzésről képzőknek:
változások és értékek. Budapest: EuGenius,
2014.
Cseh Károly [et al.]: Kézikönyv a foglalkozások
egészségi szempontjainak meghatározásához. Pécs:
PTE FEEK, 2014.
Estefánné Varga Magdolna – Dávid Mária [et al.]:
Miben más? Ismeretek a gyógypedagógia köréből a
felsőoktatásban és felnőttképzésben oktatók számára. Eger: EKF, 2014.
Farkas Éva: A rejtett tudás: a nem formális környezetben szerzett tanulási eredmények hitelesítése.
Szeged: SZTE JGYPK FI, 2014.

Kállai Ernő: A társadalmi együttélés kérdései. Felsőoktatásban és felnőttképzésben dolgozók oktatói
kompetenciáinak kialakítása és fejlesztése a kisebbségi közösségek, az esélyegyenlőségi ismeretek, valamint az érdekvédelem vonatkozásában. Eger:
EKF, 2014.
Tankönyvek

[Kocsis István, Mezei Tibor, Varga Vilmos Imre]:
Mezőgazdasági erőgépek. A mező- és erdőgazdasági gépésztechnikus, az agrárgazdasági gépsze
relő, gépjavító és a mezőgazdasági gépüzemeltető, gépkarbantartó szakképzés tankönyve, 1.
kötet. 2. utánny. Budapest: NAKVI, 2011.
[Kocsis István – Nagy László]: Szakmai számítások. A mező- és erdőgazdasági gépészeti szakképzés tankönyve; [közread. a] Nemzeti
Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet. 2. utánny. Budapest: NAKVI, 2014.
A szakképzés szabályozása. Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez. [Budapest]: NMH NFSZ, 2014.
Benkő Zsuzsa: Erdészeti munkagépek, gépüzemeltetés I-II. Az erdészeti gépésztechnikus és az
erdésztechnikus szakképzés tankönyve. 3. utánny.
2 kötet. Budapest: NAKVI, 2014 (cop. 2002).
Beszprémy Katalin – Lőrincz Etel: Vándorlegénységtől a Népművészet Mestere címig: tankönyv.
Budapest: NMH SZFI, 2014.
Bicsákné Furcsa Mária: Vegyes iparcikk áruk ismerete és forgalmazása. Budapest: NMH SZFI,
2014.
Bodor Ferencné: Kozmetikus szakmai ismeretek.
Budapest: Műszaki Kiadó, cop. 2014.
Brusztné Kunvári Enikő: A foglalkoztatás alapjai:
tankönyv. Budapest: NMH SZFI, 2014.
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Brusztné Kunvári Enikő – Pongrácz Katalin: Műszaki cikkek áruismerete: tankönyv. Budapest:
NMH SZFI, 2014.
Éder Lajos: Géptani ismeretek I: az erdészeti és a
vadgazdálkodási szakképzés tankönyve. Budapest: NAKVI, 2014.
Glits Márton, Pénzes Béla, Petrányi István: Általános növényvédelmi ismeretek: a kertész- és növényvédelmi technikus szakképzés tankönyve.
3. utánny. Budapest: NAKVI, 2014, (cop. 2007).
Gruber Györgyné: Anyagvizsgálatok és geometriai
mérések: tankönyv. Budapest: NMH SZFI, 2014.
Horváth Béla Antal: Géptani ismeretek II: az erdészeti és a vadgazdálkodási szakképzés tankönyve. 3. utánny. Budapest: NAKVI, 2014.
Kaszab László: Parkfenntartás I: a parképítő és
-fenntartó technikus szakképzés tankönyve. 3.
utánny. Budapest : NAKVI, 2014 (cop. 2006).
Kiss Katalin: A tervezési folyamat alapvető lépései:
tankönyv. Budapest: NMH SZFI, 2014.
Körtvélyessy Erika – Molnárné Simon Éva: Női
ruhák készítése. 2. kiad. Budapest: Műszaki Kiadó, cop. 2014.
Koch Márta: A munkahelyi egészség és biztonság
alapjai: tankönyv. Budapest: NMH, 2014.
Lele Dezső, Petri László, Zsarnai Szilárd: Faipari
gépek és technológiák I. 9. kiad. Budapest: Műszaki Kiadó, cop. 2014.
Lipienné Krémer Ibolya – Ridegné Cseke Irén:
Állapotmeg figyelés. 2. kiad. Budapest: Műszaki
Kiadó, cop. 2014.
Márton Tibor [et al.]: Anyagismeret és technológia.
8. kiad. Budapest: Műszaki Kiadó, 2014.
Pokol Kálmánné: Szakrajz a gázvezeték- és készülékszerelő szakma számára. 5. kiad. Budapest:
Műszaki Kiadó, 2014.
Sándor Ildikó: A néprajz és a népművészet alapjai:
tankönyv. Budapest: NMH SZFI, 2014.
Sánta Eszter: Öltözéktervezés: tankönyv. Budapest:
NMH SZFI, 2014.
Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara: Mesterségem címere…: segédlet a szakmaválasztáshoz Zala megyében. Zalaegerszeg: Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, [2014].
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Zeller Gyula – Koltai Zoltán: Pénzügyi alapismeretek: kézikönyv. Pécs: PTE FEEK, 2014.
Zeller Gyula – Koltai Zoltán: Pénzügyi alapismeretek: munkafüzet. Pécs: PTE FEEK, 2014.
Zugorné Rácz Éva (összáll.): Előkészítés: 146406: élelmi anyagok jellemzői, felhasználási lehetőségeik: 1464-06/2: oktatási segédanyag:
[kidolgozott tételsor]. Székesfehérvár: LIW
Intermédia Kft., 2010 [2014].
Zugorné Rácz Éva: Vendéglátó gazdálkodási ismeretek. Példatár a vendéglátó-ipari szakközép- és
szakiskolák tanulói számára. Utánny. Budapest:
Műszaki Kiadó, 2014.

Folyóiratcikkek,
tanulmányok
Szakképzés
A duális képzés. Kertészet és szőlészet, 2014. (63.
évf.) 36. szám, 10.
A jövőért dolgoznak: IT-szakképzésfejlesztés és tehetséggondozás a HTTP Alapítvány műhelyében:
info@moderniskola.hu. Modern iskola, 2014.
(8. évf.), 1. szám, 34-35.
Andrési Pál – Nagy László: A Bedő Albert Erdészeti
Szakképző Iskola Bedő-díjasai. Erdészeti lapok,
2014. (149. évf.), 2. sz., 58-59.
Duális képzés pro és kontra. Technika : műszaki
szemle, 2014. (57. évf.) 10. szám, 27. (www.technikamagazin.hu)
Duális képzést indít a BGF és a Siemens. Elektrotechnika, 2014. (107. évf.) 12. szám, 14. (www.
mee.hu/elektrotechnika_korabbi)
Egyéni szakképzési számlát kapnak a franciák.
Figyelő, 2014. (58. évf.), 1. szám, 7.
Évzáró értekezletet tartottak az agrárszakképző
iskolák. Magyar mezőgazdaság, 2014. (69. évf.),
51-52. szám, 6.
Formula Student: autóépítő verseny mérnökhallgatóknak: duális képzés. HVG, 2014. (35. évf.)
31. (1833.) szám, 50.
G. Tóth Ilda: Szakképzés: állami kiszorítósdi:
kézifékes forduló. HVG, 2014. (35. évf.), 39,
(1841.) szám, 63-64.
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Horn Dániel: A szakiskolai tanoncképzés rövid távú munkaerő-piaci hatásai. Közgazdasági szemle, 2014. (61. évf.) 9. szám, 975. (Text:
Elektronikus Periodika Archívum)
Kedvezménnyel csökkentett szakképzési hozzájárulás. Számviteli levelek, 2014. (14. évf.), 6.
(303.) szám, 8-9.
Kedvező változások a pénzügyi-számviteli szakképzésben. Adó, 2014. (28. évf.), 14. szám, 3334.
Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft.: Kedvező változások a pénzügyiszámviteli szakképzésben. Piac&Profit, 2014.
(18. évf.), 9. szám, 45.
Makki Marie-Rose: Zsákutcába terelt fiatalság A
középiskolások felét szakiskolákba? Hetek 2014.
(18. évf.) 45. szám, 13-14.
Matiné Kisari Erika: A szakképzési hozzájárulás
2013. évi elszámolása. Adó, 2014. (28. évf.), 1-2.
szám, 90-96.
Matlné Kisari Erika: A szakképzési hozzájárulás
kötelezettségre vonatkozó szabályok és gyakorlati tudnivalók. Önadózó, 2014. 10. szám, 5256.
Matlné Kisari Erika: A szakképzési hozzájárulásról. Adóvilág, 2014. (18. évf.), 2014/7. szám,
26-34.
MICRA – Támogatás a győri szakképzésnek - Az
Audi kérte, a Lukács-iskola kapta. Autótechnika,
2014. (14. évf.), 9. szám, 71.
Molchanov, Igor: Szakképzés, munkaerőpiac és bevándorlás-politika Oroszországban = Профессиональноеобразование, рыноктруда и миграционнаяполитики в России = Vocational
Training, Labor Market and Immigration
Policy in Russia. Economica, 2014. (7. évf.), 1.
szám, 66–71. (http://tudomany.szolfportal.hu/
downloadmanager/index/id/3000250/)
Nem kötelező útmutató toronydaruk és mobildaruk összeszerelést követő és időszakos vizsgálatait elvégző személyek minimálisan elvárt
szakképzettségének biztosításához. Munkavédelem és biztonságtechnika, 2014. (26. évf.), 1. sz.,
14-18.

Pálmai Erika: Duális képzés a felsőoktatásban:
műhelytanulmányok. HVG, 2014. (36. évf.) 47.
(1849.) szám, 54.
Pályakép: Hídprogramok: kerülő úton a szakképzésbe. HVG, 2014. (35. évf.), 40. (1842. szám, 58.
Pályakép: OKJ-s szakképzések: a kevesebb több?
HVG, 2014. (35. évf.), 35. (1837.) szám, 59.
Pályakép: szakképzés: megújulás előtt. HVG,
2014. (36. évf.), 26. (1828.) szám, 50.
Parsons, N. T.: Szakképzett osztrák. Magyar szemle,
2014. (23. évf.), 7-8. szám, 84-106. (http://www.
magyarszemle.hu/cikk/szakkepzett_osztrak)
Rapai Nándor: Sikoly: Veszni hagyja a nyíregyházi START Speciális Szakiskolát az állam.
Humanitás: a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége lapja, 2014. (34. évf.) 1.
szám, 10.
S. Nagy László – Halász Gábor: Helyzetkép a
középfokú erdészeti szakképzésről. Erdészeti
lapok, 2014. (149. évf.), 5. szám, 173-175.
Sándor Istvánné: A szakképzési hozzájárulás a
gyakorlatban. Adóvilág, 2014. (18. évf.), 2014/7.
szám, 35-39.
Szabó Márta: A szakképesítések kölcsönös elismerése. Európai tükör, 2014. (19. évf.), 2. szám,
30-34.
Szakképzési együttműködési megállapodást kötött az OEE és a NAK. Erdészeti lapok, 2014.
(149. évf.), 3. szám, 102. (http://erdeszetilapok.
oszk.hu/01790/pdf/EPA01192_erdeszeti_lapok_2014_03_102.pdf)
Szakképzési hozzájárulás előlege. Számviteli levelek, 2014. (14. évf.), 6. (303.) sz., 4.
Szakképzési hozzájárulás eurós könyvvezetés esetén. Számviteli levelek, 2014. (14. évf.), 2. (299.)
szám, 6.
Szakképzési hozzájárulás, könyvvezetés euróban.
Számviteli levelek, 2014. (14. évf.), 5. (302.)
szám, 7.
Szakképzési hozzájárulásnál érvényesíthető kedvezmény. Adó-kódex, 2014. (23. évf.), 5. szám, 66.
Szeifert György: Művészeti szakképzés a Bakony
szívében. Magyar grafika, 2014. (58. évf.), 4.
szám, 56-71.
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Szekeres Béla: Megújuló agrárszakképzés. Kertészet és szőlészet, 2014. (63. évf.), 48. szám, 26-27.
Szekeres Béla: Újragondolt agrárszakképzés. Magyar mezőgazdaság, 2014. (69. évf.), 48. szám, 39.
Tóth Péter: Változó szakképzés, változó pedagógiai környezet. Opus et Educatio, 2014. (1. évf. ),
1. szám, 32-47.
Újjá kell építeni az agrárszakképzést. Kertészet és
szőlészet, 2014. (63. évf.), 51-52. szám, 16.
Varga Eszter: A szakképzés társadalmi-gazdasági szerepe Dél-Koreában. Educatio, 2014. (23.
évf.), 2. szám, 320-326.
Várkonyi Gábor: Beszámoló a „Gyakorlatorientált
(duális) képzés a Kecskeméti Főiskolán” témájú
szakbizottsági rendezvényről. Minőség és megbízhatóság, 2014. (47. évf.) 4. szám, 250.
Velkey Gábor: Kritikus pontok az iskolarendszerű
szakképzésben. Opus et Educatio: 2014. (1. évf.),
1. szám, 11-20. (Text: http://opuseteducatio.
hu/?p=162)
Vörös Katalin: A duális szakképzés módja Magyarországon – Jegyzet az átalakuló szakképzéshez. Új Pedagógiai Szemle, 2014. (64. évf.),
7-8. szám, 38-43.
Wallendums Péter: Iránymutatás: Beszélgetés
Bögöti Gáborral, a Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és
Kollégium tanárával, a vadász munkaközösség
vezetőjével. Magyar Vadászlap, 2014. (23. évf.),
11. szám, 684-686.
Wekerle László: Most ezek mennek: Duális képzés. A sertés, 2014. (19. évf.) 3. szám, 48.
Felnőttképzés

Csukai Magdolna: Tanulási stratégiák vizsgálata
a felnőttoktatásban, börtönoktatásban. Kép-
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zés és gyakorlat = Training&Practice, 2014. (12.
évf.) 1-2. szám, 23-42. (trainingandpractice.
hu/?q=folyoiratszamok/archivum)
Farkas Éva: Felnőttképzés a felsőoktatásban.
Educatio, 2014. (23. évf.) 2. szám, 253-269.
feek.pte.hu/Tudasmenedzsment_Megjelent_
szamok)
Feketéné Szakos Éva: Trendkutatás és felnőttképzési innováció. Neveléstudomány: oktatás - kutatás – innováció, 2014. (2. évf.) 1. szám, 30-39.
Fundamenta Akadémia Felnőttképzési Üzletág: Siker = akarat és motiváltság. Piac&Profit,
2014. (18. évf.) 9. szám, 13.
G. Tóth Ilda:A felnőttképzés lebontásának újabb
lépése: szaktalanítás. HVG, 2014. (36. évf.) 18.
(1820.) szám, 55-56.
Indulhat a juhász felnőttképzés. Magyar állattenyésztők lapja, 2014. (19. évf.) 9. szám, 46.
Kismóni Glória: Felnőttképzők a múzeumokban.
Gondolatok a múzeumandragógia szakirányú
továbbképzési szakról. Katolikus pedagógia,
2014. (3. évf.) 1-2. szám, 107-112.
Márkus Edina: Az általános célú felnőttképzést végző intézmények és programjaik regionális megközelítésben. Képzés és gyakorlat =
Training&Practice, 2014. (12. évf.) 3-4. szám,
2-25.
Süki Tímea: Tanuljunk egymástól! Az osztrák felnőttoktatási rendszer megismerése. In: Tudásmenedzsment, 2014. (15. évf.) 2. szám, 166-172.
Varga László: Innováció a spanyol felnőttoktatásban. Képzés és gyakorlat = Training&Practice,
2014. (12. évf.) 3-4. szám, 121-131.
(trainingandpractice.hu/?q=folyoiratszamok/
archivum)
(Lezárva: 2014. 12. 31.)
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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

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
új tankönyveinek bemutatása
Szociálpolitikáról alapfokon
Szerzők:

Dr. Bartal Anna Mária, Dr. Sziklai István

Lektor:

Szili-Darók Ildikó

Kiadói kód:

NS-2105691221

Mérete, kivitele: B/5, 198 oldalon, 10 fekete-fehér ábrával
Felhasználható:

a Szociális gondozó és ápoló, Szociális asszisztens, Rehabilitációs nevelő, segítő, Gyermekotthoni asszisztens és Kisgyermek-gondozó, nevelő
szakképesítések 10569-12 Gondozási-ápolási alapfeladatok és 10525-12
A szociális ellátás általános tevékenységei moduljához

Fejezetcímek:

1. Szociálpolitikai alapismeretek
2. A szociálpolitika intézményrendszere

Kiadói ajánlás:

A tankönyvet használók iskolai előképzettségéhez igazodó módszertani
változatosság, a tananyag logikus felépítése, érthető nyelvezet, naprakészség és tudományos megalapozottság jellemzi a feladatokkal, szemléletes ábrákkal és mellékletekkel ellátott kiadványt. A szerzők szándéka,
hogy a legfrissebb kutatási eredményekre támaszkodva a hazai szakirodalom alapvető műveit is megismertessék az olvasókkal. Fő cél, hogy a szociális területen dolgozók képesek legyenek a konkrét, gyakorlati helyzetekben felismerni a megjelenő probléma társadalmi összefüggéseit, el tudják helyezni leendő munkahelyüket,
választott szakmájukat a szociális szolgáltatások rendszerében, továbbá, hogy a gyakorlatban is tudják alkalmazni ezen ismereteket.

Mentálhigiéné
Szerző:

Nagyné Tarjányi Judit

Lektor:

Sándor-Lenkei Aida

Kiadói kód:

NS-2105711251

Mérete, kivitele: B/5, fekete-fehér, egy ábrával, 76 oldalon
Felhasználható:

a Szociális gondozó és ápoló, Szociális asszisztens és Rehabilitációs nevelő, segítő szakképesítések Sajátos gondozási feladatok és Önálló szociális segítő feladatok moduljához

Fejezetcímek:

A mentálhigiéné fogalma
Az elmélet és a gyakorlat integrálása, az emberi kapcsolatok komplexitása,
az ember holisztikus értelmezése
A segítő kapcsolat elmélete
Szupervízió
Feladatok megoldása
Minilexikon

Kiadói ajánló:

b
A könyv a mentálhigiéné tantárgyon belül az elméleti tudnivalók főbb
témaköreit foglalja magába: a mentálhigiénés tevékenység területeit,,
jellemzőit, munkaformáit, típusait és a szükséges készségeket, a segítőő
kapcsolat elméletét és a szupervíziót. Segítséget kíván nyújtani ahhoz is, hogy a segítő legyen képes a szociális
ellátásban dolgozva a munkájával járó mentális terhelést kezelni. A mentálhigiénés munka elméleti ismeretei
mellett a gyakorlatorientált megközelítés lehetőséget biztosít a képzésben résztvevők készségeinek, képességeinek kialakítására, speciális szakmai kompetenciáik fejlesztésére. Fő cél, hogy a szakma gyakorlása során az
elméleti képzésre építve a tanulók képesek legyenek alkalmazni a tanultakat.

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.

