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Tisztelt Olvasó!

Szakma – tudomány – felelősség. Ezzel a három szóval ajánlhatom a Szakképzési Szemlét
minden érdeklődő figyelmébe. Ez a három fogalom olyan egyszerű, letisztult rendszert
jelöl ki, amelynek jelenléte alapvető fontosságú szakmai életünkben. Igen, a szakképzés
önmagában is egy szakma, így nem nélkülözheti a professzionalista hozzáállást. Szerencsére a magyarországi szakképzésben bőven akadnak olyan szakképző műhelyek, amelyek
a magas szintű hozzáértést képviselik, de az élet természetes velejárója, hogy gyengébb
teljesítményre is van példa. Ahhoz, hogy a szakképzés igazán professzionális legyen, a jó
értelemben vett iparos magatartás mellől nem hiányozhat a tudományos igényű elméleti
alap és háttér. Ez nemcsak a szakmai képzésnek, hanem a szakképzési rendszer hatékony
működtetésének is feltétele. És itt jutunk el a felelősség kérdéséhez. A szakképzési rendszer
résztvevőjének lenni nem pusztán szakmasovinizmus kérdése, nem pusztán funkcionális,
munkaerő-piaci kérdés, hanem egyik alappillére is az egyéni életpálya és a társadalom
építésének.
A magyarországi szakképzés számos változást élt át a rendszerváltás óta eltelt huszonkét esztendőben. Ezek ugyan folyamatosan formálták, tartalmilag megújították, ám szerkezetében mégi érintetlenül hagyták a rendszert. Most éljük a strukturális változás idejét.
A Szakképzési Szemle fontos feladata az elmúlt évtizedekben megteremtett értékek képviselete, a változtatásra szoruló szerkezeti és tartalmi elemek feltárása, valamint a változási
folyamat elemző, értékelő bemutatása. Reményeim szerint ezzel a Szemle is hozzájárulhat a
magyarországi szakképzés eredményes irányításához, működtetéséhez.
Egy tudományos jellegű folyóirattal szemben óhatatlanul elvárásként fogalmazható meg
a kutatói szemléletmód, a statisztikai és adatjellegű bizonyításmód. Ezek a magam és a szerkesztőbizottság tagjainak véleménye szerint is, rendkívül lényegesek. Bízom benne, hogy
valóban érvényesülhetnek ezek az értékek és alapelvek a közzétett publikációkban. Ehhez
feltétlenül szükséges a szerkesztőbizottság és a szerkesztőség gondos munkája, de még inkább a tudományos igényű írásokat publikáló szakemberek elkötelezett közreműködése.
Remélem, hogy a szakképzés dolgozói és kutatói mind nagyobb számban publikálnak majd
a folyóiratban.
S persze mit ér az írás olvasó nélkül? Így azt a reményemet is kifejezem, hogy egyre több,
a szakképzés ügyéért elkötelezett vagy iránta érdeklődő szakembert köszönthetünk olvasóink között. Ehhez az íráshoz és olvasáshoz kívánok mindannyiunknak jó munkát és közös
tanulást egymás véleményéből, tapasztalataiból.
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felszereltségét –, fokozatosan fogadnak bennünket, és egyre jobban bíznak bennünk.
Ezért is lehetséges, hogy a végzést követően magánvállalkozóknál tudnak elhelyezkedni a
tanulóink. Az persze mindig a piaci helyzet függvénye, hogy a vállalkozó meddig és milyen feltételekkel foglalkoztatja az alkalmazottait.
– A modern technológiával felszerelt műhelyek adják az alapját annak, hogy a diákoknak
naprakészek legyenek az ismereteik. Emögött azonban komoly forrásoknak kell állniuk.
Milyen támogatásból alakult ki az infrastruktúra, és várhatók-e további fejlesztések?
– A gazdálkodó szervezetektől nagyon sok segítséget kaptunk. Rendelkezésünkre állt a
szakképzés-fejlesztési támogatás, pályáztunk többek között a decentralizált fejlesztési
alapra, részt vettünk a Szakiskolai Fejlesztő Programban. Megpróbáltunk minden lehetőséget kihasználni, aminek az lett az eredménye, hogy minden tanműhelyünket sikerült
modern technológiával és eszközökkel felszerelni.
A jövőt illetően változott némileg a helyzet. A fenntartónk kívánságára ugyanis tagintézménye lettünk a helyi TISZK-nek. Egyelőre nyitott kérdés, hogy a nekünk szánt
források felhasználása hogyan oszlik meg, bár a törvény változatlanul biztosítja számunkra a szakképzés-fejlesztési támogatások közvetlen befogadását. Ezzel együtt mi
tervezünk, és továbbra is szeretnénk felújítani a kertészetünket annak érdekében, hogy a
már említett, növekvő számú középsúlyosan fogyatékos diákjaink a többiekhez hasonlóan nagyobb esélyekkel találják meg helyüket és értékeiket a felnőtt életükben.
Szak- és Felnőttképzés
A Szakoktatás és a Felnőttképzés utódjaként évente tíz alkalommal jelenik meg, továbbra is igazodva a tanév rendjéhez. Ismeretterjesztő havilapként a szak- és felnőttképzés
aktuális eseményeiről számol be riportokkal, tudósításokkal, rövid elemzésekkel.
A lap ára 450 Ft.
Szakképzési Szemle
A lap több mint két évtizedes hagyományát folytatja, amikor közzé teszi az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli képzéssel kapcsolatos hazai és nemzetközi
kutatások eredményeit.
Elemző írásaival hozzájárul, hogy alapos szakmai viták segítsék a képzés fejlődését.
Közzé teszi a doktori iskolák legszínvonalasabb dolgozatait. Évente két alkalommal
jelenik meg.
A lap ára 490 Ft.
A lapok megrendelhetők a szakesfelnottkepzeslapok@lab.hu e-mail címen.
Reményeink szerint új kiadványaink elnyerik tetszését és általuk hozzájárulhatunk
eredményes munkájához is.

