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A dolgozat bírálatai és a védésről készült jegyzőkönyve a Gazdaság- és
társadalomtudományi kar dékáni hivatalában kerülnek irattározásra.
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AZ ÉRTEKEZÉS MAGYAR ÉS ANGOL
NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓJA

A

z értekezés a szakképzést alapvetően a foglalkoztathatóság szemszögéből vizsgálja,
célja megalapozott kutatási eredményekre támaszkodva a szakképzés döntéshozói

számára stratégiai javaslatok kidolgozása.
A doktori értekezés elkészítéséhez két jelentősebb kutatási program vezetett, amelyek
adatait elemezve jelölhettem meg a leginkább fejlesztésre szoruló területeket, illetve azokat
a beavatkozási pontokat, ahol várhatóan a legnagyobb hatást lehetne kifejteni a teljes
szakképzés fejlesztése érdekében.
Az elemzések és a következtetések levonása az európai trendek ismeretében és
figyelembevételével készültek.
A következtetések levonása után a stratégiai javaslatok megfogalmazásához egy új
módszert dolgoztam ki, mely a hagyományos SWOT cellák figyelembe vételével stratégiai
forrás párok definiálásán alapul, a módszert SWOT-SSP-nek neveztem el. A disszertáció
tehát új kutatás-módszertani eredmények bemutatását is magában foglalja.
A SWOT-SSP-re építve az üzleti folyamtok újratervezési (BPR) módszerének
adaptálásával a fejlesztési programjavaslatok megalapozhatóak voltak.
Végkövetkeztetésként az alábbi tézisekre támaszkodó intézkedéscsoportok bizonyultak a
legcélravezetőbbnek a szakképzést sikeresen befejezők foglalkoztathatóságának növelése
érdekében:
− A foglalkozási körökhöz szükséges szakmai ismereteket, munkavállalói készségeket
feldolgozó információs rendszer kialakítása, működtetése.
− A hivatalos és a nem hivatalos ismeretszerzési formák és képesítések közötti kapcsolat
erősítése.
− A szakképzés pedagógusai és a gazdaságban dolgozó szakemberek foglalkozásai
közötti átjárhatóság biztosítása.
− A gyorsan fejlődő technológiai, módszertani területeken gyakorlati képző-, illetve
vizsgaközpontok létesítése.
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The development of vocational education and
training from the aspect of employability

T

he study analysis fundamentally the Hungarian VET1 system in the aspect of
employability and aims, on the basis of research, to elaborate strategic proposals for
the decision-makers in the field of VET.
To the realisation of the study 2 significant surveys were carried out, of which data indicate
the fields being principally in need of development and interference points, where
prospectively the most significant effort can be achieved for the sake of the development of
technical part of VET.
The analysing processes and the drawing of conclusions were prepared with full knowledge
and considering the European trends.
Following the drawing of conclusions, I worked out a new methodology called SWOT-SSP
(SSP=Strategic Source Pairs), which based on the contents of the SWOT cells.
The analysis, were completed to the drafting of strategic proposals, with which
development programme propositions could be established. For this reason I was adopted
the Business Process Reengineering (BPR) methodology.
As conclusion, the following arrangements proved to be the most expedient for the sake of
increase the employability of the school-leavers were involved in the technical part of
VET.
− Creating and operating of an information system processing the personal skills and
professional skills needed for different occupational groups.
− Strengthening the link between the formal, and non-formal learning, acquisition forms
and qualifications.
− Providing the possibility of transition among the occupations of VET teachers and
trainers, and professional experts (engineers, economists) working in the companies.
− Establishing practical training- and examination centres in the field of dynamically
developing technologies, and methods.

1

Vocational Education and Training
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1. Bevezetés

A

z értekezés témaválasztásánál a szakképzés egyik legfontosabb célkitűzését tartottam
szem előtt. Ez pedig nem más, mint az egyén munka világában betöltött helyének

biztosítása, javítása, azaz foglalkoztathatóságának növelése. Az, hogy a szakképzést a
foglalkoztathatóság szemszögéből vizsgáltam egyben azt is jelentette, hogy „kiszolgáló”
funkciója került előtérbe, azaz a gazdasági növekedés fenntartásához a vállalatok számára
szükséges

szakemberek

biztosításának

feladatrendszere.

A

szakképzés

és

a

foglalkoztathatóság ettől szélesebb aspektusból is vizsgálható, így az értekezés végén
megfogalmazott javaslatok csak részben fedik le a szakképzés területén az elkövetkezendő
időszakban szükséges lépéseket. Dolgozatomban nem vállalkoztam arra, hogy szociális
kérdésekkel foglalkozzak, így a vizsgálat nem terjedt ki azokra a területekre, amelyek a
versenyképességet nem szorosan érintik (a szakképzés olyan területei, ahol külső tényezők
vagy szakterületi specialitások miatt a munkaerő-piaci folyamatokat nem közvetlenül a
gazdaság határozza meg, ilyenek lehetnek: a művészeti, egészségügyi, illetve a szociális
szempontokat lefedő szakképzési területek).
Az értekezés nem érinti a hátrányos helyzetűek szakképzésével kapcsolatos kérdéseket,
amely szintén a foglalkoztatás egyik leglényegesebb kérdésköre.
Miért ilyen - talán sokak megítélése szerint - szűk skálán vizsgáltam a szakképzés és a
foglalkoztatás kapcsolatát?
Egyrészt deklarálni kell, hogy az előbbiekben említett és az értekezés által érintett területek
fontossága és az ott végrehajtandó fejlesztések szükségessége nem vitatott.
Be kell azonban látni, hogy napjainkban a szakképzés területén az állami szerepvállalás
jelentős „háttérbe szorulásának” természetes folyamata zajlik. Már az iskolai rendszerű
szakmai alapképzésben is világosan deklarált, hogy az állam az elméleti, míg a gazdasági
szféra a gyakorlati képzésért felelős.
Ez azt jelenti, hogy a vállalatoknak nem pusztán lehetőségük, de kötelezettségük is a
foglalkozási köröknek legmegfelelőbb szaktudással rendelkező szakemberek képzése.
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Értekezésem tehát a vállalatok minőségi munkaerő igényét kielégítő primer2 szakképzési
„misszióval” foglalkozik.
Megítélésem szerint a jelen folyamatai nem tükrözik kellő mélységben ezt a kapcsolat és
felelősségrendszert, így itt jól meghatározott „akciókra”, fejlesztési projektekre van
szükség. Ezeknek a fejlesztési folyamatoknak érinteniük kell az intézményi, jogi,
finanszírozási hátteret csakúgy, mint a szükséges humánfeltételek megteremtését.
A szükséges fejlesztési lépéseket úgy kell meghatározni, hogy azok az érintettek számára elsősorban a munkaadók részére - világos cselekvési tervet jelentsenek.
Az állami szektornak kezdeményező, irányító, támogató és a megfelelő fejlesztési
környezetet biztosító szerepvállalás a feladata, így az implementációnak ebből az irányból
kell megindulnia.
A szakképzés ilyen értelemben vett fejlesztése szempontjából azoknak a szakembereknek a
képzése, továbbképzése releváns, akik a nemzetgazdaság szempontjából „húzóágazatnak”
számító foglalkozási területeket biztosító vállalatoknál szeretnének elhelyezkedni, vagy
állnak alkalmazásban.
A foglalkoztatáspolitika és a szakképzés egyaránt érintett a célcsoporttal kapcsolatban,
ugyanakkor viszonylag kevés az olyan stratégiai program, amely e két terület kapcsolatát
helyezné előtérbe.
A két témakör közötti ok-okozati viszony sem kristályosodott ki minden esetben. Az
Európai Unió is csak 1995-ben fogalmazta meg ez irányú álláspontját a következők
szerint:
"Törekednünk kell a képzés és szakképzés megerősítésére, mert e tényezők alapvető
fontosságúak a foglalkoztatás és a versenyképesség terén."3
Vagyis a szakképzést a foglalkoztatás és végső soron a versenyképesség egyik
alappilléreként definiálta. Ezen belül is különösen hangsúlyosan jelenik meg a műszaki
2

A primer szó nem a célcsoport vagy a terület elsődlegességét jelenti. Megítélésem szerint az itt végbemenő
változások maguk után vonják a versenyképességhez nem közvetlenül kapcsolódó területek fejlődését is,
ilyen értelemben tekinthetők ezek szekunder területeknek. A primer és a szekunder terület között jelen van az
„indukció” jelensége.
3
Európai Tanács 1995. júniusi cannes-i találkozójának záródokumentumából.
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szakmaterület, amelyet az Európai Unióban részben önálló „oktatási ágazatként”, részben
pedig a személyiségjegyekkel egyenértékű - minden munkavállaló számára szükséges műveltségi területként jelölnek meg. Műszaki műveltség4 alatt olyan ismereteket értünk,
amely lehetővé teszi, hogy az egyén azonosuljon valamely foglalkozással. Vagyis a
műszaki (technical) szót a magyar értelmezésnél jóval tágabban definiálja, ide sorolva
szinte minden szakmai ismeretet, amelyet a reálszférában hasznosítani lehet.
Ez az értekezés alapvetően a szakképzés szemszögéből készült, így a szakképzés
döntéshozói számára kíván stratégiai javaslatokat adni, fejlesztési programokat ajánlani.
A stratégia kidolgozásának alapköve a Szakképzési Törvény, megalkotásakor a jogalkotók
által megfogalmazott szándék a következők szerint került rögzítésre:
„A

Magyar

Köztársaságban

a

társadalmi

folyamatokhoz,

a

nemzetgazdaság

követelményeihez és a munkaerőpiac igényeihez igazodó rugalmas és differenciált
szakképzési rendszer alakuljon ki, és ezzel járuljon hozzá a gazdaság fejlődéséhez.”5.
Ennek megfelelően tehát azt vizsgáltam, hogy az 1993-as törvény nyomán megindult
modernizációs folyamat mennyiben teremtette meg a feltételeket a különböző
nemzetgazdasági ágazatok munkaerő-piaci igényeihez illeszkedő, rugalmas és differenciált
szakképzési rendszer kialakításához.
A tanulmány elkészítéséhez két jelentősebb felmérést végeztem, amelyek adatait elemezve
jelöltem meg a leginkább fejlesztésre szoruló területeket, illetve azokat a beavatkozási
pontokat, ahol várhatóan a legnagyobb hatást lehetne kifejteni a teljes szakképzés
fejlesztése érdekében.
Az elemzéseket és a következtetések levonását az európai trendek ismeretében és
figyelembevételével végeztem.
A következtetések levonása után a stratégiai javaslatok megfogalmazásához egy SWOT
analízist készítettem, mellyel a fejlesztési programjavaslatok megalapozhatóak voltak.
4

Az Európai Unió „FEHÉR KÖNYV AZ OKTATÁSRÓL ÉS KÉPZÉSRŐL” című
dokumentumának meghatározása.
5
Részlet a szakképzési törvény (1993. évi LXXVI. tv.) bevezetőjéből.
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Munkám

eredményeként

a

következő

intézkedéscsoportok

bizonyultak

a

legcélravezetőbbnek a szakképzést elhagyók foglalkoztathatóságának növelése érdekében:
− A foglalkozási körökhöz szükséges szakmai ismereteket, munkavállalói készségeket
feldolgozó információs rendszer kialakítása, működtetése.
− A hivatalos és a nem hivatalos ismeretszerzési formák és képesítések közötti kapcsolat
erősítése.
− A szakképzés pedagógusai és a gazdaságban dolgozó szakemberek foglalkozásai
közötti átjárhatóság biztosítása.
− A gyorsan fejlődő technológiai, módszertani területeken gyakorlati képző-, illetve
vizsgaközpontok létesítése.

8
-

A SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSE A FOGLALKOZTATHATÓSÁG SZEMSZÖGÉBŐL

2. Szakképzés és foglalkoztathatóság a társadalmigazdasági folyamatok fényében
2.1 Új gazdasági körülmények

A

z elmúlt évtizedben a világban végbement társadalmi-gazdasági változások
gyökeresen alakították át a gyártási folyamatokban alkalmazott technológiákat,

vállalatszervezési módszereket. Ezzel párhuzamosan felgyorsult a technikai-technológiai
fejlődés, amely új iparágakat hívott életre, illetve már létezőket erősített meg. Napjainkra
az információs és kommunikációs technológia (Information and Communication
Technologie, ICT) az élet minden területén megjelent, és mélyrehatóan átformálja az
egyének, a kisebb és nagyobb közösségek, a gazdálkodó szervezetek, a kultúra és az
oktatás folyamatait.
Mindezek a változások nem az értékteremtő ember háttérbe szorulását, hanem a tudásintenzív társadalmi lét körülményeinek létrejöttét eredményezték. Sokak szerint az évezred
végére kialakult az információs társadalom, melynek legfontosabb következménye az
ember

szerepvállalásának,

egymáshoz

és

a

környező

világ

dolgaihoz

való

alkalmazkodásának teljes átalakulása.
A termelési folyamatokban növekedett az alkalmazott technológia korszerűségének és
ezzel együtt az alkalmazottak szakmai ismeretének jelentősége. A legmagasabb
jövedelmezőséggel bíró iparágak esetében az átlagos technológiaváltási idő 1-3 évre
rövidült. Kialakultak a meghatározó K+F központok6, melyekben felerősödött az
alkalmazott kutatás jelentősége. Ennek kapcsán a munkavállalók folyamatos szakmai
továbbképzése7 a gazdasági folyamatok szerves velejárója lett. Egyre világosabb, hogy
ezen gazdasági területeken eredményes karriert csak azok a munkavállalók érhetnek el,
akik alkalmasak e gyors változások folyamatos nyomon követésére, képesek az
információforrások hatékony felhasználására, alkalmasak a csoportmunkára, és az adott
szakmaterületen olyan rendszerszemléletű megközelítéssel rendelkeznek, mely lehetővé
teszi az innovatív gondolkodást, az új módszerek hatékony alkalmazását. Mindezen
körülmények átlátható, azonos színvonalú reálfolyamatokat követelnek meg, amelyek
szerves része a minőségbiztosítás átfogó rendszere. E fogalom is jelentősen kiszélesedett,

6
7

Kutatás-fejlesztési központ, egy-egy nagyobb területi egységként kell értelmezni.
Az angol szakirodalomban sok esetben Continuing Vocational Training (CVT) jelöli a fogalmat.
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hiszen a korábbi években, évtizedekben minőség biztosításáról szinte kizárólag egy-egy
termelési folyamathoz kapcsolódóan, szűkebb értelemben beszéltünk. Napjainkra a
minőségszemlélet, sőt a minőségbiztosítási rendszerek kialakítása és alkalmazása már nem
csak a termeléshez, hanem bármely rendszerhez, folyamathoz hozzárendelhető, nem kivétel
ez alól az oktatás, a képzés, a továbbképzés sem.
A felvázolt folyamatok működtetéséhez magas fokú tőkekoncentrációra volt szükség,
illetve a fejlődés sebessége okán a „korán kelő” cégek extraprofitra tehettek szert, ami
növekedésük soha nem látott léptékekben való mérését eredményezte. Ennek nyomán mára
a valóban jelentős műszaki-technológiai és szervezetirányítási megoldásokat szinte
kizárólag nagy multinacionális cégek, vagy azokhoz kapcsolható vállalkozások
alkalmazzák. Ez a folyamat vezetett el a globalizáció jelenségéhez.

2.1.1 Globalizáció

A

globalizációt lehet helyeselni vagy ellenezni, egy-egy nemzet szintjén lehet
„támogatni” vagy „gátolni”, egyet nem lehet tenni, tudomást nem venni róla, és a

különböző társadalmi folyamatokat a globalizáció figyelmen kívül hagyásával fejleszteni.
A globalizáció talán akkor kezdődött, amikor kialakultak az egész világot átfogó
kereskedelmi társaságok, majd gyarmatbirodalmak. Globalizációnak foghatjuk fel azt is,
amikor egy gazdasági-politikai erőcentrum kultúrája fokozatosan kiterjed a világ többi
részére. Napjainkban, szélesebb értelemben a pénz- és a termelőtőke határokon,
földrészeken átnyúló terjeszkedését értjük a fogalmon. Hatása alól Magyarország sem
vonhatja ki magát.
Az utóbbi évtizedek fejlődésének következménye, hogy a gazdaság három – szűkebb –
területén tapasztalható jelenségek megosztják a szereplőket.
Ezek:
− a hírközlés forradalmi fejlődése nyomán létrejött világméretű információs térrel,
− a pénztőke szabad globális áramlásával és
− a termelőtőke globális áramlásával kapcsolatos jelenségek.
A gazdaság nemzetközi jellegének erősödése megnövelte a tőke, az áruk és a
szolgáltatások mozgását, és hozzájárul egy egységes, világméretű munkaerőpiac
kialakulásához. A munkaerőpiac egységesülése területén a fő akadály a mobilitás
hiánya. Az utóbbi években azonban ennek feloldására két tendencia is érvényesült.
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− Elsőként a multinacionális vagy transznacionális cégeket említhetnénk,
amelyek tevékenységüket a határokat átlépve, azonos célkitűzések mentén
végzik. E folyamat kapcsán a különböző országokban az egyes foglalkozásokhoz
kapcsolódó szakismereti követelmények egységesülése figyelhető meg.
− Második tényezőként az információs és kommunikációs technológia eszközeit
alkalmazó foglalkoztatási formákat kell vizsgálnunk. Ezekben az esetekben a
virtuális munkahely fogalmának gyakorlati megvalósulásával állunk szemben,
amely feloldani látszik a mobilitásból fakadó akadályokat. Anélkül, hogy eme
folyamatok társadalomformáló szerepét értékelnénk, meg kell állapítani, hogy
hatásukra a munkaerővel szembeni követelményrendszer egységesül, amiből
egyenesen következik, hogy a szakmai képzésben jól meghatározható standardek alakulnak ki.
A globalizáció jelentősen átalakította a foglalkoztatási szerkezetet, és felszínre kerültek
a leszakadó rétegekkel kapcsolatos problémák. A munkavállalóktól új készségeket,
képességeket követeltek meg a végbement változások. A fejlett országok kivétel
nélkül prioritásként kezelik a foglalkoztatáspolitikát, amelyen belül a képzést különösen a szakképzést - a legkiemelkedőbb aktív eszköznek tekintik. A ’90-es
évekre világosan kirajzolódtak a gazdasági-hatalmi centrumok. Kialakult a három
gazdasági pólus8, és a szakirodalom egyre gyakrabban beszél a negyedik gazdasági
centrum előretöréséről (Kína). Mindezek fényében belátható, hogy a kis és közepes
államok

csekély

befolyással

bírnak

a

világméretű

fejlődésre,

ezért

inkább

alkalmazkodniuk kell hozzá. Magyarország földrajzi és gazdasági értelemben is az
európai övezetbe tartozik, ezért stratégiája kialakítása során elengedhetetlen az
Európai Unió folyamataihoz történő alkalmazkodás.

8

A három gazdasági hatalmi övezetnek az Egyesült Államok, Európa és Japán tekinthető.
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2.2 A téma aktualitása, európai trendek
2.2.1 Az Európai Unió foglalkoztatáspolitikája

A

foglalkoztatáspolitika Közösségi szintű újragondolása az 1994-es esseni ülésen
fogalmazódott meg. Az 1997. júniusi Amsterdami Szerződés rögzíti a foglalkoztatási

feladatokat, és kifejti a gazdaság működésében betöltött szerepét.
Az Amsterdami Szerződés létrejötte óta kimondható, hogy a foglalkoztatáspolitika
más gazdasági ágakkal egyenértékűvé vált.
1997 novemberében került sor a luxemburgi csúcsértekezletre, melynek középpontjában
már a foglalkoztatás állt. Ekkor megfogalmazódott egyfajta közösségi szintű koordinációs
stratégia igénye a nemzeti foglalkoztatási kezdeményezések támogatására. Ennek
keretében

az

Európai

Bizottság

irányelvei

alapján

a

tagállamoknak

Nemzeti

Foglalkoztatási Akciótervet (National Action Plan) kell készíteniük. A Közösség
foglalkoztatáspolitikájának megújítását jelentette az 1999-es kölni találkozón elfogadott
Európai Foglalkoztatási Paktum (European Employment Pact).
Szintén a kölni találkozón fogadták el az Európai Foglalkoztatáspolitikai Stratégiát
(European Strategy for Employment). A két legfontosabb foglalkoztatási célkitűzést a
foglalkoztatási arány növelésében és a munkanélküliek arányának csökkentésében látták a
tagországok.
Valamennyi dokumentum ismeretében és az azóta elkészült munkák alapján belátható,
hogy a foglalkoztatáspolitika megújítása az unió gazdaságpolitikai elemeivel összhangban
történik, és így egyaránt figyelembe veszi a versenyképesség biztosításának elemi
szükségletét, valamint a szociálpolitikai vonatkozásokat. Ennek érdekében markánsan
fogalmazódik meg a szociális partnerekkel folytatandó együttműködés.
A hathatós intézkedések és programok érdekében 1998-ban kerültek kidolgozásra a
Foglalkoztatáspolitikai Irányelvek, melyek négy pillérre támaszkodnak (prioritási
területek).
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Ezek a következők:
1. Foglalkoztathatóság
E címszó alá soroljuk az ifjúsági és tartós munkanélküliség elleni küzdelmet, az aktív
eszközök (képzés) szerepének növekedését.
Fő célkitűzés a foglalkoztathatóság növelése a szakismeret hiányának felszámolásával. Az
élethosszig tartó tanulásnak valamennyi tagállamban a munkaerő-fejlesztés középpontjában
kell állnia a fiatal és felnőtt korosztály tekintetében egyaránt. A foglalkoztathatósági pillér
kulcseleme annak felismerése, hogy a tartós munkanélküliség elleni küzdelem sikeressége
a prevencióban rejlik. Ennek érdekében egyénre szabott akcióprogramokat kell
megvalósítani.
2. Vállalkozások támogatása
A második pillér annak a felismerésén alapul, hogy az új és minőségében is megfelelő
munkahelyteremtés előfeltétele a vállalkozások dinamikus fejlődéséhez szükséges
környezet megteremtése. A vállalkozások támogatása, mint prioritás érinti az új és a már
működő gazdasági egységeket. Külön támogatási programot javasolt az önfoglalkoztatók
számára. Megfogalmazta az adó- és járulékfizetési, valamint az ÁFA jogszabályok
továbbfejlesztését a célkitűzés támogatása érdekében.
3. Alkalmazkodóképesség fejlesztése
A harmadik pillér a technológiai fejlődés és a piaci változók dinamizmusára hivatott
felkészíteni a munkavállalókat.
Az alkalmazkodó képességet az egyén szintjén is megfogalmazza, elsősorban a változó
munkaszervezési módszerek elfogadása vonatkozásában, melynek érdekében a képzés
személyiségformáló szerepe kerül a középpontba.
Az alkalmazkodóképesség tehát olyan munkaerőt jellemez, amely „minden körülmény”
között képes a gazdaság fejlődéséhez idomulni. Lényeges kimondani, hogy meg kell találni
az egyensúlyt az alkalmazottak biztonsága és foglalkoztathatósága, valamint az üzleti élet
támasztotta követelmények között.
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4. Egyenlő esélyek
Az egyenlő esélyeket egyaránt biztosítani kell a nők és férfiak foglalkoztathatósága,
továbbá a valamely szempontból (szociális, egészségügyi, lakóhelyi, fogyatékosságbeli,
kisebbségi hovatartozás stb.) hátrányos helyzetben lévő csoportok vonatkozásában.
Mindez kiegészül az Amsterdami Szerződés anti-diszkriminációs klauzulájával, elősegítve
a hátrányos helyzetűek integrációját a munka világába.
A Foglalkoztatáspolitikai Irányelvek alapján a tagországoknak Nemzeti Foglalkoztatási
Akciótervet kellett kidolgozniuk. Ezt a feladatot több tagjelölt ország is elvégezte. A
magyar Nemzeti Foglalkoztatási Akciótervet a 1040/2000. (V. 31.) kormány határozat
tartalmazza, amely a foglakoztathatóság növelése érdekében több olyan irányvonalat is
meghatároz, amely érinti a szakképzést is, ezek a következők:
− fellépés az ifjúsági munkanélküliséggel szemben,
− szociális partnerségi megállapodásokkal bővíteni kell a foglalkoztathatóságot javító
intézkedések alkalmazásának lehetőségét,
− az életpályát végigkísérő továbbképzés lehetőségének megteremtése,
− javítani kell az oktatás minőségét, csökkenteni kell a lemorzsolódást.
A hazai foglalkoztatáspolitikát is összhangba kell hozni az Európai Unió foglalkoztatáspolitikai törekvéseivel. A Szociálpolitika fejezet átvilágítása során az Európai
Bizottság elsődlegesen azt vizsgálta, hogy Magyarország mennyiben képes követni a
közösségi foglalkoztatási stratégiát, a foglalkoztatási irányvonalakban kitűzött célokat.
Olyan értékelés született, hogy - a magyar foglalkoztatáspolitika jelenlegi és hosszabb távú
célkitűzései lényegében összhangban állnak a közösségi irányvonalakban meghatározott
feladatokkal, a foglalkoztatáspolitikai eszközök és munkaerő-piaci intézmények megfelelő
alapot jelentenek a közösségi irányvonalak végrehajtásának előmozdítására.
Az Európai Bizottság Csatlakozási Partnerség elnevezésű dokumentumában meghatározott
célkitűzéssel összefüggésben jelenleg folyik a csatlakozó országokkal - és így
Magyarországgal is - az úgynevezett Közös Foglalkoztatáspolitikai Értékelés (Joint
Employment Policy Assessment). Az értékelés eredményeként egy következtetéseket,
ajánlásokat tartalmazó közös dokumentumot írnak alá, melynek alapján a jövőben közösen
értékelik a nemzeti foglalkoztatáspolitikát.
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2.2.2 Az európai foglalkoztatáspolitika eszköze az Európai Szociális Alap

A

z Európai Szociális Alapot a Római Szerződés (1957) hozta létre, valódi megalakulása
azonban 1960. szeptember 1-jén történt meg. Így az Európai Szociális Alap a

strukturális alapok közül a legrégebbinek tekinthető. A Római Szerződés 125. cikkelye
szerint az Európai Szociális Alap feladata a foglalkoztatási helyzet javítása, a munkaerő
fizikai mobilitásának támogatása, a munkavállalók alkalmazkodásának támogatása az új
termelési rendszerekhez. Alkalmazott eszközök és célok tekintetében az átképzések
támogatása, a munkaerő mozgásához szükséges áttelepülések támogatása, valamint a
termékszerkezet átalakításához szükséges támogatások biztosítása jelölhető meg.
A 70-es évektől az összeurópai foglalkoztatási krízis egyenes következményeként az
Európai Szociális Alap a munkanélküliség megelőzésének és az ellene való küzdelmet
szolgáló intézkedések támogatásának legfőbb eszköze volt, és lényegében maradt a mai
napig. A 90-es évektől az Európai Szociális Alap főbb tevékenysége az alábbiak szerint
jellemezhető:
-

az emberi erőforrások fejlesztésének támogatása,

-

a munkaerő-piaci integráció elősegítése a magasabb számú foglalkoztatás érdekében,

-

a férfiak és a nők közötti egyenlőség megteremtése.

1994-1999. között az Alap különösen az Európai Foglalkoztatási Stratégia és az éves
Foglalkoztatási Irányelvek keretében foganatosítandó akciókhoz járult hozzá. Ez az elv
tovább erősödött az új programozási időszakra (2000-2006.).
Az ESF-re vonatkozó 1262/99. EK rendelet tartalmazza a tagállamok számára az
igénybevételre vonatkozó előírásokat, melyeket az Európai Foglalkoztatási Stratégiával
szorosan összekapcsolva kell értelmezni.
A támogatott tevékenységek
Az alap pénzügyi támogatása főleg személyek megsegítésére irányul. Az emberi erőforrásfejlesztés, a munkaerő-piaci integráció komplex megközelítése alapján az Európai Szociális
Alap a következő tevékenységeket támogatja:
-

oktatás és szakképzés - ideértve a szakképzéssel egyenértékű kötelező iskoláztatást, a
tanoncképzést, az alapfokú szakismeretek biztosítását és javítását célzó előképzést, a
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foglalkoztatási rehabilitációt, a munkaerő-piaci foglalkoztathatóság elősegítését, a
pályaorientációt, a tanácsadást és a továbbképzést;
-

a foglalkoztatás és a vállalkozók támogatása;

-

a kutatás, a tudomány és a technológiai fejlesztés területein posztgraduális képzés, a
vezetők, technikusok képzése a kutatásokkal foglalkozó intézményekben és
vállalatoknál;

-

a foglalkoztatás új forrásainak fejlesztése, beleértve a szociális gazdaságot;

-

a munkaerő-piaci diszkrimináció és egyenlőtlenségek elleni küzdelemmel kapcsolatos
közösségi kezdeményezés (EQUAL) végrehajtása.

Az Európai Szociális Alap tehát a jövőben jelentős forrás lesz minden - a
foglalkoztatáspolitika és a szakképzés-politika határterületét érintő - kérdés megoldása
esetében.
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3. A témaválasztás indoklása

A

globalizáció hatása a társadalmi-gazdasági fejlődésre olyan témakör, amely a napi
híradások szintjétől a tudományos világ legelismertebb fórumaiig egyaránt az

érdeklődés középpontjában áll. Magyarország esetében a globalizáció a ’90-es évek elejétől
a politikai rendszer megváltozásának következtében elképzelhetetlen erővel nehezedett a
társadalomra. Nem volt ez alól kivétel a foglalkoztatás területe sem, amely a korábbi teljes
foglalkoztatás után új fogalmak megjelenésével és a mögöttük rejlő folyamatok
kezelésének problémájával szembesült. A foglalkoztatáspolitika és a szakképzés-politika
közötti szoros kapcsolat ebben az időszakban alakult ki. A két terület között többpontú az
összefonódás, ezért szükséges a különböző aspektusok elkülönített vizsgálata. A
foglalkoztatáspolitika szociális dimenzióit leválasztva juthatunk el az összefüggések
ellentétes irányú vizsgálatához, azaz bizonyos esetekben a képzés nem pusztán a
foglalkoztatáspolitika eszközének, hanem a foglalkoztatási szerkezet meghatározójának is
tekinthető.
Az európai foglalkoztatáspolitikai prioritások alkalmazása a tagállamok számára is jelentős
kihívás. Hasonló a helyzet a csatlakozni szándékozó Magyarország esetében is. Úgy vélem,
hogy a foglalkoztatáspolitikából a foglalkoztathatóság kérdéskörének kiragadása, továbbá a
szociális dimenziók leválasztása után egy olyan kérdéskört találunk, amely a legtöbb szállal
kapcsolódik a fejlett technológiákat, korszerű eljárásokat ismerő és alkalmazni tudó
munkaerő képzéséhez. A vizsgálandó terület ilyetén formájú meghatározásával olyan
egységes

problémahalmazhoz

jutunk,

melynek

tanulmányozása,

következtetések

megállapítása és az intézkedési tervekhez szükséges ajánlások megfogalmazása egyaránt
szolgálhatja a hazai szakképzés felkészülését az európai integrációra és a globalizációs
kihívásokra.
Összegezve, a szakképzés tartalmi fejlesztését a foglalkoztathatóság szemszögéből nem
mint szociális kérdést vizsgálom, sokkal inkább a versenyképesség megőrzéséhez, illetve
fejlesztéséhez szükséges tényezőnek tekintem.
Ennek megfelelően a vizsgálatok középpontjában a korszerű termelési, fejlesztési
folyamatokba bekapcsolódni, a változásokat folyamatosan figyelemmel kísérni képes
munkaerő képzési feltételeinek megteremtése áll, az iskolai rendszerű és az
iskolarendszeren kívüli (továbbképzés) szakképzés vonatkozásában.
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Elérendő célnak olyan ajánlások kidolgozását tűzöm ki, amelyek a mai magyar szakképzés
eredményeire építve a gazdaság igényeihez jobban közelítő rendszerfejlesztési elemek
kialakításához vezethetnek. A fejlesztési irány tehát nem a foglalkoztatás kiszélesítése, az
általános mutatók javítása, hanem a foglalkoztatás szakmai szintjének, minőségének
növelése a hagyományos, kreatív magyar munkavállalói képességek továbbfejlesztése
révén.
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4. Az alaphipotézisek

A

foglalkoztathatóság és a szakképzés közötti kapcsolat a munkaerő piacon
megkövetelt ismeretek és a képzésből kilépők szakmai tudásának és interperszonális

készségeinek kölcsönös megfelelését jelenti. A különböző foglalkozási körökben elvárt
szaktudást és készséget a munkaadók, az ennek eléréséhez vezető utat a szakmapedagógia
tudja megadni.
Nemzetközi vélemények a magyar munkaerőt magasan képzettnek, kreatívnak, motiváltnak, és alkalmazkodó képesnek tartják. A Magyarországon működő multinacionális
cégek9 közepesnek ítélik meg a pályakezdők szaktudását, a munka- és technológiai
ismeretek szempontjából. Megfelelőnek tartják az anyag-, áru-, gép- és szerszámismeretet,
de hiányosnak a technológiai folyamat, valamint az informatika elsajátítását. Középfokon
hiányosnak tartják a vállalkozási és gazdasági ismeretek oktatását, a nyelvtudást pedig
kritikusnak.
Mindez azt mutatja, hogy a hazai szakképzés jelentős eredményeket ért el. Mint minden
működő rendszerben úgy a szakképzésben is a továbblépés érdekében meg kell határozni
azokat a fejlesztési területeket, amelyek a legszélesebb körű és egyben a leghatékonyabb
fejlődést eredményezhetik. A kidolgozandó téziseim tehát ilyen döntés előkészítő kutatási
eredményeken kell, hogy alapuljanak annak érdekében, hogy a javaslatok megvalósítása az
eddigi eredmények megtartását növelését eredményezhessék. Mindezekhez szükséges volt
az

elmúlt

időszak

legfontosabb

változásainak

feltérképezése.

Ezek

közül

a

leglényegesebbeket az alábbiak szerint foglalható össze.
Tulajdonviszonyok, intézményrendszer: Az állami tulajdon mellett megjelent az
önkormányzati,

egyházi

és

magántulajdon

is,

melynek

következtében

az

intézményfenntartás decentralizálódott. A gyakorlatban megváltozott az iskolarendszer
vertikális és horizontális szerkezete, elmosódtak a korábbi éles határvonalak az alap- és
középfokú oktatás, a közép-, illetve felsőfokú oktatás között. Mindezek azt eredményezték,
hogy jelentősen átalakult az iskolarendszerű szakképzés. A hagyományos szakképző
iskolák hálózata diverzifikálódott. Intézményi és kínálati sokszínűség jött létre, amelynek
hatására előtérbe kerültek a kimeneti kontroll, a vizsgarendszer kérdései. Ezzel együtt a
’90-es évek elejének gazdasági átalakulása következtében felborult a szakmunkások

9

A COLO-NSZI holland-magyar szakképzés értékelési program keretében megkérdezett nemzetközi
nagyvállalatoknál végzett felmérések alapján.
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gyakorlati képzésének korábban kialakult rendszere, eltűnt a korábbi vállalati képzési
helyek nagy része, helyüket az iskolai tanműhelyben folyó gyakorlati képzés vette át.
Finanszírozás: Jelentősen átalakult és nehezen átláthatóvá vált a finanszírozási rendszer.
Központi költségvetés (normatívák), intézményfenntartók, gazdasági élet szereplőinek
szerepvállalása, pályázati források. Nagy az eltérés a forrás ellátottság terén az
önkormányzatok anyagi helyzete és a környező gazdasági aktivitás függvényében.
Mindennek eredménye képen a magyar közoktatás, szakképzés pénzügyi és pedagógiai
hatékonysága nehezen mérhetővé vált.
Jogi háttér: Kidolgozásra és bevezetésre került az államilag elismert szakképesítéseket
tartalmazó Országos Képzési Jegyzék. Az iskolarendszerű szakképzés keretében ma már
csak OKJ-s szakmát adó képzések indíthatók, ahol a vizsgáztatás szabályai és a
vizsgakövetelmények a képzési helytől függetlenül egységesek.
Külső és belső kapcsolatrendszer: A középfokú oktatás expanziójának keretei között
jelentősen visszaszorult a szakmunkásképzés és felerősödött az érettségit adó középfokú
oktatás iránti igény. Az évtized végére az expanzió elérte a felsőfokú képzés kereteit.
Nőtt a felnőtt oktatásban, az alacsonyabb szintű végzetséget adó képzés aránya is. Megnőtt
az iskolarendszeren kívüli képzés, a felnőtt képzés iránti igény, amely megteremtette a
munkanélküliek átképzésének és a munkaviszonyban állók folyamatos képzésének
feltételeit.
A hipotézisek meghatározásánál a szakképzésben a rendszerváltást követően végbement
változások, és az elért eredményeken kívül tekintettel kellett lennem:
− a foglalkoztatáspolitikai irányelvekre (Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterv alapján),
− korábbi kutatási eredményekre (az 1. mellékletben ismertetettek alapján),
− nemzetközi trendekre (a 2. fejezetben ismertetettek alapján).
A rendszerváltás a magyar szakképzésben is jelentős változásokat eredményezett. A
piacgazdaság keretei, a korábbi - elsősorban a központi tervezésből fakadó - kormányzati
irányelvekre épülő feladat-meghatározás helyett, a megalapozott kutatási eredményekre
támaszkodó stratégia mentén megvalósuló fejlesztésekre épülő rendszereket képes
befogadni. Ez alól nem lehet kivétel a szakképzés sem.

Az elmúlt 2-3 évben a magyar

gazdaság olyan lendületet vett (az éves növekedés legalább az EU átlag kétszerese) mely a
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foglalkoztatás területén is új kihívásokat eredményezett. Ezen időszak gazdasági fejlődését
jellemzi egyfelől, a munkanélküliségi ráta,10 gyors csökkenése és a szektorális illetve
regionális munkaerőhiány megjelenése, másrészről pedig a foglalkoztatási szint11
változatlanul

alacsony

foglalkoztatáspolitika

szintje.

aktív

Mindkettő

eszközeinek

olyan

előtérbe

irányú
kerülését

változás,

amely

eredményezi,

a

ennek

következtében a szakképzés számára is új feladatok fogalmazódnak meg. Ilyen feladatnak
tekinthető az iskolarendszerű és az azon kívüli szakképzési formák kapcsolatrendszere, a
gazdaság szerepvállalása a szakképzésben, a jogszabályi környezetet megteremtő
jelentősebb dokumentumok tartalma és megfelelősége, illetve a szakképzés minőségének
mérését alapvetően meghatározó számonkérési formák.
Hipotéziseimet ezen megállapítások figyelembe vételével, a jelen helyzet ismeretében az
általam legjelentősebb fejlesztést igénylő területek mentén határoztam meg.
A vizsgálati hipotéziseket két csoportba osztottam.
I. Szakmai tartalmi kérdéseket érintő hipotézisek:

1. hipotézis: A

foglalkoztatási

szint

fenntartását,

növelését

olyan

információs rendszer segítheti, amely szakmaterületenként
tematikusan feldolgozza az egyes foglalkozási körökhöz
szükséges

szakmai

ismereteket,

feltárja

azok

közti

kapcsolatot.
Azokban az iparágakban, ahol körülhatárolható a domináns cégek csoportja, létrejött
egyfajta belső képzési rendszer, melynek kialakult a képesítési komponense is. A jövőben
növekedni fog a különböző szakmai szervezetek, multinacionális cégek által kibocsátott
tanúsítványok közvetlen munkaerő-piaci értéke, ami hátrányosan befolyásolhatja a
pályakezdők elhelyezkedési esélyeit abban az esetben, ha az iskolarendszerű szakképzés
(OKJ alapján) ezeknek a kihívásoknak nem tud megfelelni.

10

1999-re 7 % -ra csökkent mely az EU 9.2%-os értékéhez képest jóval kedvezőbb
Magyarországon 1999-ben a nemzetközi összehasonlításban munkavállalási korúnak tekintett 15-64 éves
népesség 55,7%-a volt foglalkoztatott, miközben az EU tagállamok átlagában 1998-ban 61,1%-ot ért el ez a
mutató

11
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2. hipotézis: A

foglalkoztathatóságot

jelentősen

növelné,

ha

a

szakképzésben erősödne a kapcsolat a formális12 és a nem
formális 13tanulás és képesítések között.
Különösen a gyorsan változó technológiájú területeken figyelhető meg, hogy az államilag
elismert képesítések mellet megjelenő, valamely cég vagy cégcsoport által szervezett
képzés munkaerő-piaci „presztízse” jelentősen növekszik. Ez önmagában pozitív jelenség,
azonban az erőforrások helytelen felhasználását mutatja, ha a formális képzési rendszer
ettől függetlenül úgymond konkurens módon működik.
A megfogalmazott két hipotézis a tananyagfejlesztés hátterét javíthatja, azonban a
képzések megvalósításának legalább két további tényezőjére kell tekintettel lenni.
Ezek az oktatás tárgyi és humán feltételei.
A szakképzésben oktató pedagógusok szemszögéből speciális elem a technológiai változás
és dinamikusan átalakuló vállalatszervezési módszerek következtében gyorsan fejlődő
tananyag- és követelményrendszer átvétele, elsajátítása.
Az oktatás tárgyi feltételeinek biztosításánál is nehézséget okoz a technológiai fejlődést
nyomon követő eszközökkel felszerelt tanműhelyek biztosítása.
Ezen problémakörök szem előtt tartásával, fogalmaztam meg további feltételezéseimet.

3. hipotézis: A szakképzésben oktató pedagógusok és a gazdaságban
dolgozó szakemberek szakmai ismeretei közötti eltérés
csökkenthető: szakmai továbbképzésük azonos rendszerűvé
tételével,

a

két

foglalkozás

közötti

átjárhatóság

biztosításával.

12

Formális tanulás: oktatási és képzési intézményekben valósul meg, és oklevéllel, szakképesítéssel ismerik

el.
13

Nem formális tanulás: az oktatási és képzési rendszerek mellett zajlik és általában nem ismerik el
hivatalos bizonyítvánnyal. A nem formális tanulás történhet a munkahelyen, vagy a civil szféra területén
Megvalósulhat a formális rendszert kiegészítve is.
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4. hipotézis: A

gyorsan

fejlődő

területeken
vizsgaközpontok

technológiai,

speciális

gyakorlati

létesítésével

illetve

menedzsment

képző-,

hatékonyan

illetve

növelhető

az

oktatás színvonala, és ezáltal a szakképzés munkaerő-piaci
megfelelősége.
II. Vizsgálati módszereket érintő hipotézisek:
A hipotézisek alapján megfogalmazható kutatási program nem tényfeltáró, hanem a jelen
helyzetből kiinduló, fejlesztési irányokat megfogalmazó célt tűzhet ki maga elé. Ebből
következik, hogy olyan módszertant kell kialakítani, mely a teljes folyamatot végigkíséri,
alkalmas a kutatási eredmények kiértékelésére, és mely alapján konkrét javaslatok tehetők
a továbblépésre. A szakterületen alkalmazott kutatási módszerek ezeket a szempontokat
nem teljesítik, amelyből az a következtetés vonható le, hogy vagy új módszereket kell
kidolgozni, vagy más területeken alkalmazottakat kell átvenni.
Az értekezés elkészítésénél ez utóbbi módszert választottam az alábbi feltevésre
támaszkodva:

5. hipotézis: A szakképzés fejlesztése a foglalkoztathatóság szemszögéből
olyan folyamatok összességén alapul, melyek a gazdasági
szférában alkalmazott menedzsment módszerek megfelelő
adaptálásával leírhatók.
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5. A kutatás bemutatása
5.1 Alkalmazott eljárások, módszerek

A

rendszerszemléletű megközelítésből eredően a vizsgálati módszerek meghatározása
nagymértékben eltért a pedagógiai témájú kutatásoktól. Figyelemmel kellett lenni

arra, hogy alapvetően több egymáshoz kapcsolódó, jól körülhatárolhatóan vagy látensen
működő folyamat mozgató elemeinek feltárása, a kapcsolódási pontok világos célok
mentén

történő

rögzítése,

illetve

a

működő

mechanizmusok

továbbfejlesztési

lehetőségeinek meghatározása volt a cél.
Olyan kutatói-elemzői módszert kellett tehát választani, amely megfelelt a vizsgált
„objektum” tulajdonságainak, amellyel a begyűjtött és feldolgozott adatok rendszerezhetők
voltak. Az 5. hipotézisben megfogalmazottak alapján a gazdasági szférában, elsősorban
vállalatfejlesztési céllal alkalmazott módszerek közül kíséreltem meg a legmegfelelőbbet
kiválasztani, és módszertani fejlesztéssel a szükséges adaptációt elvégezni.

5.1.1 A módszertani koncepció általános ismertetése

K

övetve a vállalat menedzsment területén alkalmazott szervezetfejlesztési módszerek
ajánlásait, a választott módszer az alábbi lépésekből áll:

•

SWOT analízis,

•

alapkompetenciák meghatározása,

•

üzleti folyamatok újratervezése (BPR).

SWOT analízis
A SWOT módszer az 1960-as években a Harvard Business School-ról indult pályájára.
Segítségével feltérképezhető, hogy a szervezeten belül mi jelent biztos alapot, azaz
erősségeket (Strengths), mik szorulnak javításra, tehát gyengeségek (Weaknesses); a
szervezeten kívül, melyek a biztató jelek, a lehetőségek (Opportunities), és mik a
veszélyek, tehát amelyek felkészülést kívánnak a szervezetektől (Threats).
A SWOT-elemzés célja, hogy felkészítse a szervezetet (esetünkben a szakképzést)
környezetéhez (esetünkben a munkaerő piac) viszonyított helyzetének meghatározására,
illetve, hogy meghatározza a lépéseket a célok eléréséhez.
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A szervezetfejlesztés területén a SWOT analízist az alábbi vizsgálati területekre terjesztik
ki14:
Erősségek, gyengeségek (csak belső tényezők):
Vizsgálandó területek:
•

menedzsment;

•

személyek;

•

marketing és eladás;

•

termelés;

•

pénzügy.

Lehetőségek és veszélyek (csak külső faktor):
Vizsgálandó területek:
•

politikai, jogi, pénzügyi környezet;

•

gazdasági és demográfiai folyamatok;

•

szociális és kulturális elemek;

•

technológiai elemek;

•

gazdaságossági tényező;

•

piaci környezet;

•

versenykörnyezet.

Ezek szem előtt tartásával alakítottam ki a saját vizsgálati területeimet.
Alapkompetenciák meghatározása
A SWOT eredményeit felhasználva meghatározásra kerülhetnek az alapkompetenciák,
melyek meghatározásához három tényezőre kell figyelemmel lenni, a megfogalmazott célra
(misszióra), a feltárt erősségekre és lehetőségekre. Ezek alapján határozhatók meg a
kulcsképességek, vagy más szóval: alapkompetenciák. Ezek fejlesztésére és kihasználására
alkothatjuk meg stratégiánkat, majd azt lebontva a rövid távú terveket.

14

Wilson, R.M., Gilligan, C., & Pearson, D., 1992, Strategic Marketing Management, ButterworthHeinemann nyomán
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BPR
A vállalati menedzsment területén előfordul, hogy a szervezetek saját eddigi tevékenységeiket megvizsgálva megállapítják: radikális változásokra van szükség. Az egész
folyamatot át kell gondolni, és át kell alakítani. Ezt nevezik BPR-nek, Business Process
Reengineering-nek, azaz az üzleti folyamatok újraszervezésének. A BPR feladata a belső
folyamatok újratervezése és dokumentálása a szervezet teljes keresztmetszetében, követelmények és igények megfogalmazása a tervezés, kivitelezés, tesztelés, szállítás és
támogatás fázisain keresztül.
A BPR módszertani elemei15
I.

Üzleti vízió és folyamat célkitűzések meghatározása, fejlesztése. Ilyenek
lehetnek költségtakarékosság, időtakarékosság, az eredmények minőségének
javítása.

II.

Az átalakításra szánt folyamat pontos meghatározása vagy a legfontosabbnak
ítélt, illetve a vízióval leginkább ellentétes folyamatok meghatározásával, vagy
pedig a szervezet valamennyi folyamatának meghatározásával és prioritásuk
(amelyeket a legsürgetőbb átalakítani) felállításával.

III.

A jelenlegi folyamatok feltérképezése és pontos leírása. Ennek célja elsősorban
az, hogy a továbbfejlesztésnél megóvjuk magunkat a „régi hibák” ismételt
elkövetésétől, és egyben meghatározzuk a jövőbeni fejlesztési irányokat.

IV.

Az információs technológiai készség szintjének meghatározása.

V.

Az új folyamat „prototípusának” megalkotása. A prototípus ebben az esetben
azt jelenti, hogy a BPR szakasz végeztével inkább csak egyfajta ajánlást
fogalmazhatunk meg, semmint a véglegesen alkalmazandó eljárás leírását.

15

Davenport and Short (1990) nyomán
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5.1.2 A megvalósított vizsgálati programok

A

fenti elemzések elvégzéséhez szükséges információk, adatok begyűjtésére kellett
kidolgozni a szükséges akciótervet, mely felmérésből, interjúból, joganyag-

elemzésből, összefüggés-analízisből tevődött össze, és az alábbi módon valósult meg:
− A teljes problémakör elemző vizsgálatához (helyzetfelmérés) a gazdaság szereplőinek
és a szakképzés fejlesztésével foglalkozó szakembereknek, valamint a döntéshozóknak
a megelégedettségét vizsgáltam. Ez 37 kitöltött kérdőív alapján történt, melynek
feldolgozott eredményeit 2000. február 21-én a Nemzeti Szakképzési Intézetben
szervezett nemzetközi konferencián mutattam be a mintegy 80 fős szakmai
közönségnek. A felmérésből levont következtetéseket a konferencia résztvevői
egyhangúlag fogadták el16.
− A helyzetfelmérés eredményeként a leggyengébb területnek az iskolai gyakorlati
oktatás mutatkozott. Tekintettel arra, hogy ez a témakör önmagában nem értékelhető,
további vizsgálódásra volt szükség. A rendelkezésre álló erőforrások a vizsgálati terület
további szűkítését kényszerítették ki, így a műszaki területre koncentráltam, hiszen itt a
legösszetettebb a gyakorlati képzés megszervezésének feladata. A kiegészítő
adatgyűjtés során felhasználtam a Magyarországon is működő gyakorlatorientált
képzési és vizsgáztatási rendszerek területén szerzett tapasztalataimat (ECDL, EIB,
CISCO), kombinálva az iskolai képzésről rendelkezésre álló információkkal. A
felmérés interjúk formájában valósult meg, elsősorban a műszaki pedagógusok, a
gyakorlati oktatóhelyek, továbbá az iskolák és a gazdaság kapcsolata vonatkozásában
igyekezett több információhoz jutni.
A négy tézishez kapcsolt vizsgálat mellett a jogszabályokban rögzített, a témakörhöz k
apcsolódó eljárási rendeket, lehetséges mechanizmusokat, továbbá a valós folyamatokat
hasonlítottam össze, megjelölve a köztük lévő konvergenciákat és divergenciákat. Az
említett jogszabályi háttér a hatályos magyar (Szakképzési tv., Szakképzési Alapról szóló
tv., Közoktatási tv., Felsőoktatási tv., Közalkalmazottak jogállásáról szóló tv.), illetve
Európai Uniós (EK szerződés 126-128. cikkelyei, 89/48/EEC, 92/51/EEC, 99/42/EEC)

16

A felmérés eredménye az Ipari Szemle 2000/X. számában jelent meg HUISSN 0230-3280
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jogszabályok voltak, a vizsgálati szempont a képesítési rendszerek nemzeti és nemzetközi
átláthatósága volt.
Az ajánlások olyan - a stratégiai célokhoz kapcsolódó- cselekvési programokat jelentenek,
melyek a tézisek igazságtartalma és a valós rendszerek közötti szakadék betöltésére
alkalmasak.

5.2 A vizsgált minta

A

megfogalmazott célok vizsgálata, az összefüggések feltárása, a hipotézisek
alátámasztása alapvetően rendszerelemzést, a folyamatokhoz kapcsolódó probléma-

meghatározást és összefüggés-keresést jelent, a célként megfogalmazott stratégiai
tervezéshez szükséges adatok összegyűjtése érdekében.
A vizsgált minta ennek megfelelően kiterjedt a képzés, a gazdaság szereplőinek
véleményére, a magyar szakképzés jelenlegi helyzetének felmérésére, a hazai és
nemzetközi fejlesztési irányok vizsgálatára, illetve a magyar szakképzés nemzeti és
nemzetközi megfelelőségének elemzésére.
A szakképzés jelenlegi helyzetét számos tanulmány dolgozza fel17, nem található azonban
olyan felmérés, amely az egyes alterületek rangsorolását mutatná be. A fejlesztési stratégia
kidolgozásához azonban elengedhetetlen egyfajta rangsor felállítása, hiszen ez teszi
lehetővé, hogy a beavatkozási pontokat, a fejlesztési célkitűzéseket megfogalmazzuk.
Munkám során ezt a hiányt igyekeztem pótolni megkérdezve a szakképzés döntéshozóit, a
szakma képviselőit, továbbá a képzett munkaerőt foglalkoztatókat (a felhasználókat)
számos, a szakképzés jelentős alterületeit képviselő témában.
Hasonlóan fontosnak tartottam a szakképzést folytató intézmények vezetőivel folytatott
konzultációt, hiszen a lehetőségeket és korlátokat ők tudják a legjobban megítélni.
A kapott eredményeket a nemzeti és nemzetközi szabályozási rendszerekre, jogi háttérre
vetítve dolgoztam fel.
A munka során tehát vizsgálni kellett:
− a kormányzat,
− a munkaadók,
− a munkavállalók,
17

Alapirodalomnak tekinthetők a korábbi MÜM, ma OM által kiadott éves szakképzési jelentések
(zöld könyvek), az OKI által megjelentetett Jelentés a magyar közoktatásról című szerkesztett
könyvek, a Magyar Nemzeti Observatory-ban készülő az ETF által kiadásra kerülő angol nyelvű
éves szakképzési országtanulmányok és gyorsjelentések.
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− a képző intézmények
véleményét, továbbá részletesen fel kellett dolgozni a vonatkozó
− magyar és
− Európai Uniós
jogszabályokat, fejlesztési trendeket.

5.3 Adatok bemutatása, elemzés
5.3.1 A magyar szakképzés sikeres és kevésbé sikeres területeinek
meghatározása

A

szakképzés és a foglalkoztathatóság közötti összefüggések meghatározásához
elsőként a tágabb értelemben vett magyar szakképzés egyes elemeinek vizsgálatát

kellett elvégezni. Ezt egy az 2. mellékletben található kérdőívet alkalmazva felméréssel
valósítottam meg. A felmérés célja a kiválasztott területek sikerességének vizsgálata volt.
A vizsgálat18 során nyolc olyan témakörre koncentráltam, amelyek szélesebb körben is
ismert fogalomrendszereket takarnak, ezáltal lehetővé vált, hogy a megkérdezettek köre
kiterjedjen olyan szakemberekre is, akik nem közvetlenül érintettek a szakképzés
vonatkozásában. Fontosnak tartottam, hogy az egyes témakörök a szociális partnerek
szemszögéből is jól körülhatárolható területet írjanak le.
A nyolc témakör az alábbi volt:
1. A magyar felnőttképzés színvonala
2. A magyar iskolai intézményrendszer általános fejlettsége
3. A magyar szakmaszerkezet (OKJ)
4. A szociális partnerek szerepvállalása a szakképzésben
5. Az OKJ vizsgák elméleti részének követelményrendszere, szakmai színvonala
6. Az OKJ vizsgák gyakorlati részének követelményrendszere, szakmai színvonala
7. Iskolai elméleti oktatás színvonala
8. Iskolai gyakorlati oktatás színvonala
Annak érdekében, hogy a megkérdezettek témában való szükséges jártasságát igazolni
lehessen, néhány - a témához kapcsolódó - kiegészítő kérdés került beépítésre a kérdőívbe,
amely alapján a hibás válaszok kiszűrhetőek voltak. (például: „Ismeri-e az Országos
Képzési Jegyzéket?”)

18

A vonatkozó kérdőívet a 1. melléklet tartalmazza
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5.3.1.1 A felmérés statisztikai módszerekkel történő értékelése

A

mérési módszer a rangsorolás volt, amelynek célja a SWOT analízis belső elemeket
vizsgáló (erősségek, gyengeségek) celláinak megalapozott megállapításokkal történő

feltöltéséhez használható rangsor kialakítása volt.
A mérési módszer kiválasztásánál tekintettel kellett legyek több objektív tényezőre, melyek
az alábbiak voltak:
− Nem állt rendelkezésemre olyan etalon, amelyhez intervallumskálát lehetett volna
felállítani.
− A felvetett nyolc témakör tekintetében folytatott előzetes interjúk megerősítették azt a
feltételezést, hogy a vizsgált problémakörök fogalmai intervallumskálán nehezen
értékelhetőek. Megalapozottnak találtam a feltételezést, hogy egymástól független
pontérték mellérendelés esetén nem lesz elvégezhető a differenciálás, mert a
válaszadók nem fogják a skála alsó értékeit alkalmazni a gyengébb területeken sem.
− A rangsoron alapuló vizsgálati módszerként elfogadott 8-10 tételes felső határértéket
figyelembe véve a kiválasztott állításokra alkalmazhatónak ítéltem meg a módszert.
A fentieknek megfelelően az említett nyolc témakört megelégedettség, fejlettség
alapján kellett rangsorolniuk a válaszadóknak.
Az értékelés során szükséges volt a rangszámok (Ri) mellett olyan adatok képzésére is,
melyek intervallumskálán mérhetők. Ennek oka az volt, hogy meg kellett találni azt a
határvonalat, amely mentén a SWOT cellákba sorolás elvégezhető, ehhez a rangsorolásból
kapott ordinális skálán elhelyezkedő adatok nem voltak megfelelőek.
A választott módszer szerint az egyes területek pontértékeinek számtani középértéke
alapján határoztam meg a rangszámokat. Emellett vizsgáltam a medián19 és a módusz20
értékeket is mintegy ellenőrzésként az esetleges hibák felderítésére. Az 3. melléklet a
beérkezett kérdőívek 1. és 7. kérdésének pontértékeit, valamint a különböző kiértékelő
adatokat mutatja.

19

A medián mint olyan érték, amelynél a minta egyik fele nagyobb, a másik pedig kisebb, jól jellemzi a
válaszadók többségének rangsorolási szándékát..
20
A módusz, amely megmutatja a minta elemei között leggyakrabban előforduló értéket, következtetni enged
a számtani középpel közös vizsgálattal a mintában lévő több kiugrás (csúcsosodás) lehetőségére.
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Az első kérdés volt segítségemre abban, hogy a válaszadókat foglalkozásuk alapján
csoportokba rendezhessem, a pontértékek rendre a következőknek felelnek meg:
1. Érdeklődő
2. Szakértő
3. Kutató
4. Stratégiai tervező
5. Politikaformáló
6. A témakör fejlődésében érdekelt felhasználó
Az adatfeldolgozásnál az „érdeklődő” és „a témakör fejlődésében érdekelt felhasználó”
csoportját összevontam és „felhasználók” elnevezéssel használtam. Ebbe a csoportba
tartoztak a szociális partnerek, az oktatás vagy foglalkoztatáspolitika más területein
tevékenykedő válaszadók.
A könnyebb feldolgozás érdekében (és mert csak ketten sorolták magukat a kutatók közé) a
„szakértő” és a „kutató” csoportot is összevontam, és a későbbiekben „szakma” elnevezést
használtam rájuk vonatkoztatva.
A „Stratégiai tervező” és a „Politikaformáló” csoportok értelemszerűen kis létszámúak,
alapvetően minisztériumi, illetve helyi döntéshozókat takarnak, őket az értékelés során
együttesen a „politikaformálók” elnevezéssel használtam.
A 7. pont kérdései rendre a fenti nyolc témakörnek feleltek meg. Az ellenőrző oszlop a
kitöltött kérdőívek formai helyességét, valamint a számítások pontosságát mutatja. A 8-as
ordinális skálán elhelyezett pontértékek összegének minden esetben 36-nak kell lennie
(1+2+3+4+5+6+7+8=36), igaz ez az átlagértékekre is. Ez az oszlop volt segítségemre,
hogy kiszűrjem a hibás válaszokat, melyek a figyelmetlen olvasásból vagy a helytelen
értelmezésből adódtak. A beérkezett 45 kérdőívből 37 volt értékelhető, a többi esetében
előfordult az 1-8-as skála, valamint az 1-5-ös skála alkalmazása. A tételes
szemrevételezésre is szükség volt, mert egy kérdőív esetében a válaszok 1-8-ig rendezett
sorban kerültek megadásra, amelyet az ellenőrző oszlop nem mutatott ki de értelemszerűen
figyelmen kívül kellett hagyni.
A 37 kérdőívből 18 a felhasználók köréből, 14 a szakmát képviselőktől és 5 a
politikaformálóktól érkezett vissza. Az egyes válaszadói csoportok szerinti összesítő
táblázatokat a 4. melléklet mutatja.
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A nyolc témakört megelégedettség, sikeresség alapján kellett a válaszadóknak
rangsorolniuk. A számtani közepek alapján számított átlag a teljes mintára és a 3 csoportra
vonatkoztatva az alábbi rangszámokat eredményezte:
Témakör
Összesített rangsor:
Politika formálók rangsora:
Szakma rangsora:
Felhasználók rangsora:

7/1
2
6
2
3

7/2

7/3
7
4
7
7

7/4
3
3
3
2

7/5
5
8
6
5

7/6
1
1
1
1

7/7
6
5
5
6

7/8
4
2
4
4

8
7
8
8

1. táblázat: A kérdőív rangszámai válaszadói csoportonkénti bontásban.

Ennek megfelelően a nyolc témakör rangsora a sikerestől a kevésbé sikeres irányába
haladva a következő lett:
Rangsor átlagértékei
7
6
5
4
3
2
1
0

1

2

3

4

5

6

7

8

3,027 3,405 3,865 4,243 4,514 5,189 5,378 6,378
Rangsor
átlagértékei

1. ábra: A rangszámok eloszlási grafikonja.

1. A magyar iskolai intézményrendszer általános fejlettsége
2. Iskolai elméleti oktatás színvonala
3. A magyar szakmaszerkezet (OKJ)
4. Az OKJ vizsgák elméleti részének követelményrendszere, szakmai színvonala
5. A magyar felnőttképzés színvonala
6. Az OKJ vizsgák gyakorlati részének követelményrendszere, szakmai színvonala
7. A szociális partnerek szerepvállalása a szakképzésben
8. Iskolai gyakorlati oktatás színvonala
Az összesítő rangsor érvényesítéséhez meg kellett állapítanom az egyes válaszadói
csoportok rangsora közötti kapcsolatot, azaz a korrelációt. A feladat megoldására a
legmegfelelőbbnek a Spearman-féle rangkorrelációs együtthatók kiszámítása mutatkozott,
melynek alkalmazott formuláját a 2. ábra mutatja. A három csoport rangkorrelációs
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együtthatóinak kiszámítását páronként végeztem el, a kapott eredményt a 2. táblázat
mutatja.
8

rs = 1 −

6 * ∑ d i2
i =1
3

8 −8

2. ábra: Spearman-féle rangkorrelációs együttható
kiszámításához alkalmazott formula.

A felhasználók és a szakma közötti korreláció láthatóan igen erős (0,96), csaknem eléri az
1-et, ami azt mutatja, hogy alapvetően azonosan ítélik meg a vizsgált témaköröket. A
korreláció gyengébb, de még mindig erősnek mondható a politikaformálók és a másik két
csoport között. Meg kell állapítani, hogy alapvetően a politikaformálók véleménye tér el
több ponton a másik két csoportétól, ami azt sejteti, hogy a SWOT analízist követően mód
nyílik új stratégiai célok, fejlesztési irányok megfogalmazására.
kérdés szám
1
2
3
4
Politika
6,20
5,20
3,40
6,40
Szakma
2,71
6,21
3,57
5,79
di
3,49
-1,01
-0,17
0,61
di 2
12,15
1,03
0,03
0,38
SPEARMAN-féle rangkorrelációs együttható:
A kapott rangkorrelációs együttható szignifikancia szintje:

5
1,60
1,71
-0,11
0,01

6
5,20
4,93
0,27
0,07

7
1,80
3,86
-2,06
4,23

8
ellenőrzés
6,20
36,00
7,21
36,00
-1,01
0,00
1,03
18,93
0,77
95%

Politika
6,20
5,20
3,40
6,40
Felhasználók
3,28
6,22
3,22
4,89
di
2,92
-1,02
0,18
1,51
di 2
8,54
1,04
0,03
2,28
SPEARMAN-féle rangkorrelációs együttható:
A kapott rangkorrelációs együttható szignifikancia szintje:

1,60
2,50
-0,90
0,81

5,20
5,56
-0,36
0,13

1,80
4,06
-2,26
5,09

6,20
6,28
-0,08
0,01

Felhasználók
3,28
6,22
3,22
4,89
Szakma
2,71
6,21
3,57
5,79
di
0,56
0,01
-0,35
-0,90
di 2
0,32
0,00
0,12
0,80
SPEARMAN-féle rangkorrelációs együttható:
A kapott rangkorrelációs együttható szignifikancia szintje:

2,50
1,71
0,79
0,62

5,56
4,93
0,63
0,39

4,06
3,86
0,20
0,04

6,28
7,21
-0,94
0,88

36,00
36,00
0,00
17,93
0,79
95%

36,00
36,00
0,00
3,17
0,96
jobb mint 99%

2. táblázat: A három csoport rangkorrelációs együtthatóinak kiszámítása.

A rangkorrelációs együttható kiértékelését szignifikancia-vizsgálattal végeztem el annak
érdekében, hogy meghatározhatóvá váljon a kapcsolat véletlenszerűsége.
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A Spearman-féle korrelációs együttható valószínűségi szintjeinek21 8 elemszámra
vonatkoztatott értékei alapján a szakma és a felhasználók véleménye nagyobb, mint 99%os valószínűséggel azonos eredményt hozna. A politikaformálók és a másik két csoport
közötti korreláció szignifikancia vizsgálata szerint ez a valószínűség meghaladja a 95%-ot.
Mindezen adatok megengedik azt a következtetést, hogy a három minta összesített adatai a
továbbiakban használhatók, ugyanakkor további vizsgálat szükséges azon elemek
meghatározásához, amelyek nem tartoznak egyértelműen az erősségek vagy a gyengeségek
csoportjába.
Ezeknek a vizsgálatoknak az eredményét mutatja a 3. táblázat.
Vizsg. típusa
Átlag
Rangsor
Medián
Módusz
Szórás
Átl. elt.
Sz. négyz.
Átl. Elt. négyz.

7/1 kérd 7/2 kérd 7/3 kérd 7/4 kérd 7/5 kérd 7/6 kérd 7/7 kérd 7/8 kérd
3,46
6,08
3,38
5,43
2,08
5,27
3,68
6,62
2
7
3
5
1
6
4
8
3
7
3
6
2
5
3
7
3
7
3
6
2
6
3
8
1,84
1,75
1,82
1,99
1,38
1,54
1,97
1,60
1,46
1,47
1,51
1,65
0,94
1,27
1,70
1,37
3,38
3,05
3,32
3,98
1,91
2,36
3,89
2,56
2,13
2,16
2,28
2,72
0,89
1,60
2,90
1,87

3. táblázat: Rangszámok erősségének vizsgálati adatai.

A számtani középre támaszkodó rangsor és a medián, illetve módusz vizsgálatok nem
adtak értékelhető eredményt, ezért szükség volt más módszerekre is. A SWOT elemzés
celláinak kitöltéséhez nem elegendő annak ismerete, hogy egy-egy témakör a rangsor mely
részén helyezkedik, szükséges annak az ismerete is, hogy a kapott eredmény mennyire
egyhangú rangsorolás alapján jött létre. Sajnos a rangszámok kialakításához készített 1.
ábra is azt mutatja, hogy az egyes számtani közepek meglehetősen lineáris skálán
helyezkednek el, ami nem teszi lehetővé a gyengeségek és az erősségek közötti határvonal
grafikus meghatározását.
Azt, hogy az egyes témakörök esetében a szavazatok mennyire voltak egységesek, a
középértéktől való eltéréssel, azaz a szóródással jellemezhetjük. A 3. táblázat mutatja a
minta egyes elemeire számolt szórás értékeket. A szórás 1,38 és 1,99 között mozog, ami
alapvetően azt mutatja, hogy a minta elemei egységesek, ez azonban olyan kis intervallum,
hogy a határok nem határozhatóak meg kellő biztonsággal (a szórásnégyzet értékek sem
adnak jelentősen értékelhetőbb eredményt).
21

A rangkorrelációs együttható szignifika szintjei 8 elemszám esetében (szfi=8)

90%=0,642998; 95%=0,7381; 98%=0,8333; 99%=0,881
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Elkerülhetetlen volt a minta minden elemét figyelembe vevő szóródási vizsgálat, azaz az
átlagos eltérés meghatározása (a jobb kiértékelhetőség miatt az átlagos eltérés négyzetét
vizsgáltam).
Az így kapott eredmény szerint az 5., 6. és 8. kérdésekről rangszámuk alapján eldönthető,
hogy az erősségek vagy a gyengeségek csoportjába tartoznak-e, a 4. és 7. kérdések
esetében az átlagos eltérés nagy, így ezek a témakörök további vizsgálatot igényelnek, mert
minden bizonnyal rendelkeznek erősségekkel és gyengeségekkel egyaránt. A további
vizsgálatok ezekben az esetekben már azt jelentik, hogy a jelen felmérésből egyértelmű
választ nem kaphatunk.

Rangszám=2

Az 1., 2. és 3. témakör képviseli a
határeseteket,

melyek

vizsgálata

gyakorisági

eloszlások

a

12
10
8

grafikus

6

Rangszám=2

4

vizsgálatával végezhető el.

2

A 5. melléklet tartalmazza az egyes

0
1

2

3

4

rangszámokhoz tartozó mintaelemekre
vetített gyakorisági eloszlás poligonokat.
A három vizsgált témakör rangszáma
rendre 2, 3, 7, gyakorisági eloszlás
poligonjukat a 3. ábra mutatja. A
poligonokat összevetve az 1. táblázat

6

7

8

Rangszám=3

10
8
6
Rangszám=3
4
2
0
1

2

3

4

adataival, a következő megállapításokat
tehetjük:

5

5

6

7

8

Rangszám=7

16

A 2-es rangszámhoz tartozó „Iskolai
elméleti oktatás színvonala” esetében jól

14
12
10
8

Rangszám=7

6

kirajzolódik a 2. és 3. helyezéshez

4

tartozó csúcsérték, ami egységesen jónak

0

2
1

2

3

4

5

6

7

8

(azaz erősségnek tekinthető), a 6-os
rangszámnál

kirajzolódó

egyértelműen

a

csúcs

3. ábra: A 2., 3., 7. rangszámhoz tartózó gyakorisági
eloszlás poligonok.

politikaformálók

rangsorából származik. Ez tehát azt jelenti, hogy akkor lehet tudományos igényességgel a
témakört az erősségek körébe sorolni, ha a politikaformálók ellentétes véleményét külön
vizsgáljuk. Hasonló megállapítást tehetünk az összesített rangsor 7-es rangsorát elnyerő „A
szociális partnerek szerepvállalása a szakképzésben” témakör esetén. Itt az 1. táblázat
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tanúsága szerint a 7. helyezésen látható csúcs a szakma és a felhasználók közös rangsorából
ered, érdekes módon a politikaformálók 3 helyezéssel (4. helyre sorolták) „elégedettebbek”
a szociális partnerek szerepvállalásával a szakképzésben, ez az ábra 5. helyén
eredményezett csúcsot. Megállapításunk az előzőhöz hasonló, ám ellentétes előjelű, azaz, a
témakör a gyengeségek körébe sorolandó, de vizsgálni kell a politikaformálók eltérő
véleményének okát. A 3-as rangszámhoz a magyar szakmaszerkezet (OKJ) sikerességének
megítélése tartozik, a gyakorisági eloszlás poligonja az 1., a 3. és az 5. helyen mutat
csúcsot, a válaszadók csoportjai szerinti rangsor is ezek átlagát (3. hely) mutatja a
felhasználók eggyel jobb (2. hely) besorolásával. Bár a skála bal oldalára tolódnak az
értékek, mégsem mondható ki egyértelműen, hogy a témakör az erősségek közé tartozik, a
további vizsgálatok adnak választ a kijavítandó területekre.

5.3.1.2 A felmérés szöveges értékelése

A

szöveges értékelés elkészítése előtt az „iskolai elméleti oktatás színvonala”, és a
„szociális partnerek szerepvállalása a szakképzésben” témakörök tekintetében kellett

részletesebb vizsgálódást végezni. Furcsa mód a szakképzési politika formálói érezték úgy,
hogy amellett, hogy a magyar közoktatás színvonala jó - és ebben nagy szerepe van az
általános iskolai és középiskolai elméleti oktatás magas színvonalának -, mégis a
szakképzés szempontjából az OKJ-s szakmák iskolai rendszerű képzésére jellemző 6040%, mely számos esetben megközelíti a 70-30%-os elmélet-gyakorlat22 arányt, a szakmai
oktatás akademizálódását eredményezi. A problémát tehát nem annyira az elméleti oktatás
színvonalában, hanem inkább a túlzott arányában látják a politikaformálók is. A kérdéskört
a műszaki területre szűkítve megállapíthatjuk, hogy - az elméleti oktatás színvonala
vonatkozásában - több szakma esetében a széles elméleti anyag a technológiailag elavult
elemek eleméleti oktatásban elfoglalt arányából is ered.
Ilyen

példának

említhetjük

az

elektronikai

szakmák

esetében

a

félvezetők

alapkapcsolásainak témakörét, mely a szakmai képzés első évfolyamának (11. osztály)
törzsanyaga, illetve a kapcsolódó szakmai vizsgáztatási követelmények központi kérdése.
Ugyanakkor a szakmaterület nem igényel mélyebb ismereteket, mint amit a középiskolai
fizika tantárgy követelményrendszere tartalmaz.

22

Az iskolarendszerben oktatható OKJ-s szakmák dokumentumai tartalmazzák az elmélet-gyakorlat arányt.
A gyakorlat aránya igen tág 18-85%-os határok között mozog.
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Kétségtelen, hogy a magyar közoktatás poroszos jellege a mai napig megmaradt, ami
alapvetően egy erős lexikális tudásra hangsúlyt helyező elméleti képzést is jelent, és ez alól
a szakképző iskolák sem kivételek.
A „szociális partnerek szerepvállalása a szakképzésben” témakörrel kapcsolatban
megfogalmazódott, hogy a vonatkozó törvényi szabályozás megteremti a szükséges
feltételeket a szociális partnerek számára az aktívabb közreműködésre. A politikaformálók
részéről külön kiemelésre került az Országos Szakképzési Tanács, valamint a megyei
szakképzési tanácsok rendszere, amely hivatalos keretet is teremt a szociális partnerek
számára a szakképzés legkülönbözőbb szintű stratégia formálásában, fejlesztési
feladataiban való részvételre.
„A magyar szakmaszerkezet (OKJ)” a szakképzés általános színvonalához viszonyítva
megfelelő, nemzetközi összehasonlításban is megállja a helyét. Problémát jelent azonban a
belső szerkezet gyengesége, az egyes szakmák közötti kapcsolatok és az egymásra épülés
transzparenciájának hiánya. Az egyes szakmák között sok az átfedés. A munkaadók
oldaláról megfogalmazódott, hogy egyes szakmák munkaerő-piaci ismertsége, elismertsége
alacsony. A megkérdezettek a magas szakmaszám problematikáját önmagában nem
tekintették hátrányosnak, sokkal inkább a jegyzék gondozásának jelenlegi rendszerét,
amely bizonyosan egyszerűbb lehetne kevesebb képesítésszám esetében. A kialakult
vélemény valóban heterogén, és azt mutatja, hogy az OKJ alapvetően betölti szerepét, de
struktúra-átalakításra szorul, ami jelenleg is folyamatban van az 1998. évi felülvizsgálat
megállapításai alapján, melyek a következők:
-

Az OKJ-ben szereplő szakképesítések száma tartósan magas, a több mint ezer
szakképesítés nehezíti az áttekinthetőséget.

-

Számos szakképesítés nem, vagy csak részben teszi lehetővé a széles alapozású
szakképesítések iskolai rendszerű oktatásával az egész életen át tartó tanulást, a
második vagy további szakképesítés megszerzésekor a már elsajátított ismeretek
beszámítását.

-

Nehéz elhatárolni a hasonló követelményekkel bíró, a továbbképzést, átképzést
szolgáló szakképesítéseket, nehezen állapítható meg a szakképesítések egymásra
épülése.

-

Nem kezeli a hátrányos helyzetűek szakképzési problémáit.
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-

A szakképesítések magas száma miatt nehéz a tartalmi megújítás, és tartalmukban,
szerkezetükben heterogének a követelmények.

Ennek alapján a korszerűsítés célja az alábbiakban határozható meg:
-

Olyan szakmastruktúra kialakítása, amely megfelel a magyar gazdaság elvárásainak,
igényeinek,

nemzeti

sajátosságainak,

hagyományainak,

és

amelynek

egyes

szakképesítései igazodnak az EU tagországok szakképesítéseihez, megkönnyítve ezzel
a szakképesítések átláthatóságának biztosítását az EU-hoz való csatlakozás előtt és
után.
-

Olyan képzési rendszer létrehozása, amely megteremti a közoktatás, a szakképzés és a
felsőoktatás koherens rendszerét, lehetővé teszi a változó gazdasági, munkaerő-piaci
körülményekhez

gyorsan

és

alkotó

módon

alkalmazkodni

képes

munkaerő/szakembergárda kialakulását (széles alapozású szakképesítések), továbbá
kiszolgálja az élethosszig tartó tanulási folyamatokba bekapcsolódni szándékozók
igényeit (specializáció).
-

A szakképesítések kifejlesztésének, elismerésének olyan módszerét kell kidolgozni és
alkalmazni, amely széles körű társadalmi konszenzuson, a szakképzés tervezéséért és
végrehajtásáért felelős személyek kompetenciáján, pontos és gyors eljárásrenden
alapul.

Az

OKJ

fejlesztésének

felelőssége

megoszlik

a

szaktárcák

között,

számos

szakminisztériumnak van „saját szakképesítése”. Ezek tartalmi fejlesztéséért a szaktárcák,
míg a teljes OKJ kiadásáért az Oktatási Minisztérium felelős. Ez a gyors és hatékony OKJ
korszerűsítési munkálatokat nagymértékben megnehezítette. A struktúrában beállt jelentős
változás - azaz, hogy az 1999-ig legtöbb szakképesítésért felelős Gazdasági Minisztérium
mintegy 460 szakképesítése 2000. 01. 01-től átkerült az Oktatási Minisztérium hatáskörébe
- kedvező hatással lehet az OKJ fejlesztésére. Ezzel az OKJ-s képesítések több mint fele az
Oktatási Minisztériumhoz tartozik, ami elősegíti a teljes jegyzék tartalmi és strukturális
fejlesztésének felgyorsítását.
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„Az OKJ vizsgák elméleti részének követelményrendszere, szakmai színvonala”
vonatkozásában kialakult vélemények alapján megfogalmazható, hogy az írásbeli központi
feladatok sokszor olyan elemeket tartalmaznak, melyek nem a szakmai elméleti
ismereteket, hanem a kapcsolódó elméleti tárgyak tananyagának ismeretét kérik számon
(erős az „akadémiai” vonás, mely alaptárgyi ismereteket vizsgál). További gyengeségnek
tekinthető a vizsgaelnöki kinevezések „szabályozatlansága”. Az elnöki jegyzékbe kerülés
túlságosan könnyű, szinte csak a szakmai végzettséghez kötött követelmények alapján
történik. Az időszakos felülvizsgálat és ellenőrzés rendszere nincs kiépítve, ez pedig a
vizsga színvonalának állandóságát kérdőjelezi meg. A politikaformálók jobb véleménye
azon alapult, hogy a vizsgarend törvényi szabályozását és a szükséges vizsgafeladatok
központi kidolgozottságát megfelelőnek találták. Külön kiemelték, hogy az elmúlt években
az iskolákban a szakmai vizsgák zökkenőmentesen bonyolódtak le.
„A magyar felnőttképzés színvonala” kérdésében is jelentősebb az eltérés a válaszadói
csoportok között. Egységesek azonban abban, hogy ez a témakör a gyengeségek
kategóriájába

sorolható.

Ennek

oka

a

kérdéskör

komplexitásában

keresendő.

Megfogalmazódott, hogy a munkanélküliek, különösen a tartósan munkanélküliek
vonatkozásában a felnőttképzés jelenlegi gyakorlata nem kielégítő. A problémák elsődleges
okát az óraszám alapú normatívában látták a megkérdezettek. A felnőttképzés más
területein nem ilyen rossz a helyzet. A nagyobb termelő, szolgáltató vállalatok képzési
ráfordításai jelentősek, és a képzési szektor is megfelelően fejlett (a vonatkozó adatokat a
6. melléklet tartalmazza). Jótékony hatást fejtett ki a saját dolgozók továbbképzésére a
szakképzési hozzájárulási keretből fordítható összeg megemelése (a korábbi 0,2%-ról
0,5%-ra). Ez azonban nem közelíti meg a fejlett technológiákat alkalmazó vállalatok
képzési ráfordításait, mely átlagban a bérköltség 5-6%-a. A legnagyobb - évi 18 nap képzési idő az elektronikai szektorban mérhető. Ugyanakkor ez a szektor tudja igénybe
venni a legkisebb mértékben az oktatás-szervezők képzési programjait, 95% saját belső
képzési rendszerére épít. Problémát jelent a KKV23 dolgozóinak továbbképzése, valamint
a preventív képzések rendszerének hiánya. A politikaformálók a sikerességi rangsor utolsó
helyére sorolták a felnőttképzést, amely hátterében a nehezen megszülető felnőttképzési
törvény problematikája is meghúzódik.

23

KKV = kis és közepes vállalatok
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Válaszadói csoportok véleményének összehasonlítása: Az 1. táblázat adatai alapján „A
magyar iskolai intézményrendszer általános fejlettsége” az egyedüli olyan témakör,
amelynél a három csoport rangsora megegyezik (mindenkinél az első helyen szerepel).
Ennek az erősségek közötti feltűntetése világosan következik az eredményekből.
Hasonló a helyzet az iskolai gyakorlati oktatás színvonalának megítélésénél, ahol csaknem
teljes a konszenzus a legkevésbé sikeres hely kijelölése tekintetében (a politikaformálók az
említett okok miatt a felnőttképzést hátrább rangsorolták). A témakör gyengeségek közé
sorolása az eredmények alapján nagy biztonsággal megtehető, azonban jelentősebb
következtetések levonását nem eredményezi.
Az okok tekintetében az alábbi tényezők merültek fel:
− az érintett szakma(k) szakmai és vizsgáztatási követelménye;
− az iskola tárgyi feltételei;
− az iskola humánfeltételei, pedagógusai;
− az iskola szűkebb környezetének gazdasági aktivitása,
melyek vizsgálatát külön kell elvégezni.

5.3.2 A gyakorlati oktatás gyengeségeinek feltárása

N

em állt rendelkezésemre megfelelő erőforrás annak érdekében, hogy a gyakorlati
képzés gyengeségeinek feltárását valamennyi szakmaterületen elvégezzem. Az

eredmények szélesebb körű alkalmazhatóságának szem előtt tartásával a műszaki területet
ítéltem meg a problémakörben leginkább érintett, és így a leggyorsabb beavatkozást
igénylő területnek. A további vizsgálatokat tehát a műszaki szakterülethez kapcsolódva
végeztem el.
A vizsgálathoz egy újabb felmérést kellett végezni, melynek kérdőívét az 7. melléklet
tartalmazza. A felmérés célja a korábbi megállapításoknak megfelelően a gyakorlati képzés
színvonalát befolyásoló tényezők vizsgálata volt, az iskolai rendszerű szakképzés területére
koncentrálva. A kitűzött célt egy olyan kérdőív összeállításával végeztem, mely nem önálló
kitöltéssel, hanem interjún alapuló értelmezés alapján került kiértékelésre. Ennek
megfelelően a 3. kérdéshez kapcsolódó kártyákat az interjúkészítő irányításával zajló
beszélgetés során kellett értelmezni.
Ez a módszer, továbbá a vizsgálat partikuláris jellege a szöveges kiértékelés előfeltételeit
teremtette meg.
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5.3.2.1 A felmérés kiértékelése, az eredmények értelmezése

A

kérdőívben szereplő 3 kérdés az alábbi célterületeket vizsgálta:

1. az iskolákban tanító műszaki pedagógusok adatai,
2. az iskolavezetés problémái,
3. az interjúalanyok véleményének meghatározása az iskolai gyakorlati oktatást
befolyásoló tényezők erőssége tekintetében.
A vizsgált 9 műszaki iskola alapvetően az elektronika és a mechanikai szakmaterületen
végzett szakmai oktatást. Az adatok megadása nem pontos számításon alapult, a válaszok
az iskolaigazgató vagy a műszaki igazgató-helyettes megítélése alapján kerültek
megadásra. A kapott értékeket a minta kis elemszáma miatt nem tekinthetjük
reprezentatívnak, de valamennyi válaszadó úgy ítélte meg, hogy iskolája jobb helyzetben
van az országos átlagnál (budapesti, illetve pest megyei intézmények, továbbá a Világbanki
Programban intenzívebben részt vevő iskolákról van szó). Tehát feltételezhető, hogy a
teljes mintára végzett felmérés hasonló vagy mutatószámaiban rosszabb eredményt hozott
volna.
A műszaki pedagógusok adatainak vizsgálata során elsőként az életkorukat kívántam
meghatározni. A szélesebb összehasonlítás érdekében az OECD jelentésekben alkalmazott
alsó és felső korhatárértékeket vizsgáltam. Az OECD jelentések a 30 év alatti és az 50 év
feletti tanárok arányának nemzetközi összehasonlítását teszik lehetővé.
Az 1998-as adatokból24 kiindulva Magyarország vonatkozásában igen kedvező helyzetet
feltételezhettünk. Az OECD adatok 1996-os felmérésen alapultak, melyhez Magyarország
az 1996/97-es tanév adatait szolgáltatta.
A 30 év alatti pedagógusok arányára a jelentés - 14 OECD tagállam adatai alapján - 11,7%os átlagértéket mutat. Ezen belül a magyar 20%-os érték kiugróan magasnak bizonyul
(egyedül Izland jelentett magasabb 21,1%-os arányt), hiszen 2,6%-kal magasabb, mint az
őt követő portugál, és 17%-kal magasabb, mint a német, illetve a dán arány.
Az 50 év felettiek aránya a 14 ország átlagában 24,7%-ot mutat, melytől a magyar 16,6%os arány szintén jelentősen eltér, ez a harmadik értéket jelenti az osztrák 12,6% és a

24

Education at a Glance OECD Indicators 1998
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portugál 15,4% mögött. A legnagyobb arányt Svédország jelentette, ahol az 50 év feletti
tanárok a pedagógustársadalom 39,6%-át képviselik.
Amennyiben ezek az adatok helytállóak, a magyar pedagógustársadalom OECD
viszonylatban fiatalnak mondható. A két mutató együttes értékelése esetén elmondható,
hogy az OECD országokban a magyar pedagógusok átlagéletkora a legalacsonyabb.
Visszatérve a felmérésre, azzal kellett szembesülni, hogy ezek az adatok nagymértékben
eltérnek a műszaki iskolákban a műszaki pedagógusok körében mérhető értékektől. Az 50
év felettiek arányára 40-50% közötti értéket kaptam, a 30 év alattiak arányára pedig messze
10% alatti értéket, amely az esetek túlnyomó többségében azt jelentette, hogy egyetlen 30
év alatti műszaki pedagógus sem dolgozott az intézményben, de a 35 év alattiak száma is
csekély volt. „Az elmúlt két évben alkalmazott 30 év alattiak száma, akik legalább 6
hónapot alkalmazásban álltak” kérdésre is csak kevesen válaszoltak igennel. Ők is úgy
ítélték meg, hogy gyakorlatilag frissen végzetteket nem tudnak alkalmazni, a már régebben
végzett fiatalabb mérnökök esetében pedig átmenetinek tekinthető a pedagógusi pálya,
amelytől egy jobb anyagi feltételeket kínáló állásajánlat rövid időn belül eltéríti őket.
A probléma okát az iskolaigazgatók elsősorban az elmúlt 5 évben ugrásszerűen megnőtt
keresetkülönbségekben látták - fiatal mérnökök esetében ez 4-5-szörös jövedelemtöbbletet
jelent a reálszférában.
Ez önmagában még nem jelentene rövidtávú problémát a műszaki oktatás színvonala
vonatkozásában. A probléma azért jelentkezik, mert ez az állapot egy hosszabb folyamat
végeredménye, mely egyfajta kontraszelekcióval alakult ki. Azaz a relatíve magas
átlagéletkor - 40-50 év közé, de inkább az 50-hez közel helyezték el a válaszadók - nem
párosul nagyobb szakmai tudással - a szakmódszertant és a pedagógiai ismereteket nem
idesorolva -, illetve olyan képességek meglétével, amelyek a folyamatos szakmai fejlődést
biztosíthatnák.
Ezt támasztja alá, hogy a középfokú angol nyelvvizsgával rendelkező műszaki tanárok
aránya alacsony. A számítástechnikai ismeretek vonatkozásában pedig nehezen volt
megítélhető, hogy milyen mélységű tudás birtokosai a pedagógusok, mindenesetre
CAD/CAM programokat kevesen használnak, programozási ismereteik pedig szinte csak a
számítástechnika szakos tanároknak vannak.
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Az iskolavezető munkájának legnagyobb problématerületeit próbáltam rangsorba állítani a
további kérdésekkel. A minta alacsony elemszáma miatt sorrendet nem állítottam fel, de az
interjúk során két problémakör markánsan rajzolódott ki, melyek a következők voltak:
− Az oktatás magas színvonalát biztosító műszaki pedagógusok alkalmazása és
megtartása.
− Kapcsolat kiépítése a környező ipari egységekkel, gyakorlati oktatóhelyek kialakítása
céljából.
Az első kérdés eredményei alapján érthető, hogy a legnagyobb problémát a jól felkészült
műszaki pedagógusok alkalmazása jelenti. A vállalati gyakorlati oktatóhelyek kialakítása
szintén előre látható probléma volt. Az azonban új eleme, hogy a „kapcsolat kiépítése a
környező ipari egységekkel a szakképzési hozzájárulás vagy más támogatás megszerzése
céljából” általában a legkevésbé problematikus területnek mutatkozott. A válaszadók
szerint ez gyakorlatilag csak azt jelenti, hogy amennyiben vannak termelő egységek
környezetükben, úgy viszonylag könnyű a szakképzési hozzájárulást megszerezni, gondot
legfeljebb az okozhat, ha valamely más iskola ezt már megtette. Részben ezzel
összefüggésben vizsgálható az, hogy az oktatás tárgyi feltételeinek megteremtése szintén
nem került a jelentősen nehéz feladatok közé. Az iskolák számára az elmúlt években a
szakképzési hozzájárulás mellett számos más pályázati lehetőség adódott (a világbanki
programot említették elsőként), amely a tárgyi feltételeket javította. Az iskolaigazgatók
elmondása szerint: „Bár még van mit javítani, azért mégis álljuk a versenyt a legtöbb
nyugati ország iskoláival a felszereltség tekintetében. A gond az, hogy nincs, aki
üzemeltesse ezeket”.
Az iskola hosszabb távú profiljának meghatározását, illetve az iskola működési
költségeinek biztosítását alapvetően helyi - olykor politikai - kérdésnek tekintették, amely
kevésbé kapcsolódik a szakmai munkához.
A válaszadóknak lehetőségük volt más problémakörök felvetésére, ezek közül kettő merült
fel több esetben. Az egyik a csökkenő tanulólétszám, illetve az ebből eredő tudásszintcsökkenés volt. A másik az iskolarendszer átalakítása - a szakmunkásképző iskola 1998-as
megszűnése - következtében felmerülő feladatok voltak.
A harmadik kérdés már közvetlenül a gyakorlati képzés minőségének javítását befolyásoló
tényezőkre kérdezett rá. Az interjúk során a legerősebb 3 tényező hátterét is vizsgáltam a
kapcsolódó kérdéskártyák segítségével.
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A legerősebb tényezőnek a pedagógusok korszerűbb szakmai ismeretei mutatkoztak, ezt
követte a több vállalati oktatási hely kialakítása, a harmadik helyen megközelítőleg azonos
súlyozással a tanulók magasabb szintű általános és elméleti ismeretei, illetve az oktatott
szakma magasabb fokú szakmai vizsgáztatási követelményei álltak.
A pedagógusok korszerűbb szakmai ismeretei témakörhöz kapcsolódó „C” kártya
tartalmával alapvetően egyetértettek a megkérdezettek, így az alábbiak állapíthatók meg:
Az oktatott szakma fejlődése felgyorsult. Az új eredményeket az alapvetően idősebb
korosztályú szakmai pedagógusállomány nem képes a gyakorlatba átültetni, de ezt az
oktatott szakmák szakmai vizsgáztatási követelménye nem is követeli meg. Az iskolavezetés
és a pedagógusok is mindent megtesznek annak érdekében, hogy a szaktanárok tudása
növekedjék, de a jelenlegi továbbképzési rendszerben akkreditált képzések programkínálata
nem fedi le a szakmai igényeket. Egyéb továbbképzések esetében finanszírozási nehézségek
vannak. További problémát jelent, hogy 50 év felett nem kötelező a 7 évenkénti 120 pont
összegyűjtése, így törvényi kötelezettség sincs a pedagógusok továbbképzésére. A
pedagógusállomány nincs napi kapcsolatban a gazdasággal, az elmúlt évtizedekben a
képzésben dolgozók elszakadtak a technológiai fejlődés főbb csapásirányaitól, így kellő
gyakorlat

hiányában

nehezen

tudnak

a

gyakorlati

oktatás

munkaerő-piaci

követelményeinek eleget tenni.
A vállalati oktatási helyek száma témakörhöz kapcsolódó „E” kártya kérdései alapján
lefolytatott interjúk során a következő megállapítások születtek:
Általában az iskola környezetében voltak olyan vállalatok, amelyek az iskola által oktatott
szakképesítésekhez szükséges gyakorlati oktatás feltételeit biztosítani tudták volna, azaz
olyan foglalkozási körökkel rendelkeztek, amelyek betöltéséhez az iskola által oktatott
szakképesítés megfelelő volt. Ezek eszközrendszere azonban csak részben felel meg a
gyakorlati oktatási hely kialakítási követelményeinek. További nehézséget okoz a megfelelő
szakoktatói szakembergárda biztosítása. A vállalatok szívesebben teljesítik befizetési
kötelezettségüket közvetlenül az iskolának juttatott vagy a Szakképzési Alapba történő
hozzájárulás formájában. Ez számukra kevesebb felelősséggel és valószínűleg kisebb
költséggel jár. A kisebb vállalatok esetében ilyen kérdések fel sem merülnek.
Összességében gyengének minősítették a vállalatok és az iskola közötti szakmai
kapcsolatot, a vállalati gyakorlati oktatóhelyek számát pedig növelendőnek tartották.
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90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 97/98-AS ADAT AZ
90/91
SZÁZALÉKOS
ARÁNYÁBAN

17885 22827 28375 32269 35085 36962 37170 36779
ISKOLÁKBAN
VÁLLALATOKNÁL 52338 46710 40607 35237 32349 29045 26807 25685

205,6
49,1

70223 69537 68982 67506 67434 66007 63977 62464

89,0

ÖSSZESEN

4. táblázat: Gyakorlati képzőhelyek száma a szakképzésben 1990/91-1997/98.25

Ezt a megállapítást támasztja alá a 4. táblázat, amely tanúsága szerint a 90-98-as
időszakban - elsősorban a korábbi ipari háttér kártyavárszerű összeomlásának okán felére csökkent a vállalati gyakorlati oktatóhelyek száma, és kétszeresére nőtt az iskolai
tanműhelyek száma, miközben összes számuk a korábbi érték 89%-ára csökkent26.
A tanulók magasabb szintű általános és elméleti ismeretei tekintetében az „F” kártya
tartalmazott további szempontokat, az interjúk során a következő megállapítás
összegezhető:
Általában problémát jelent a beiskolázás, nincs mód arra, hogy jobb képességű osztályokat
alakítsanak ki az iskolák. Ezt a folyamatot negatívan befolyásolja a gyakorlati órák
számának drasztikus csökkenése (szakiskolai képzésben).
A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ELŐKÉPZETTSÉG
ALAPFOKÚ
VÉGZ.

ALAPFOKÚ

KÖZÉPISKOLAI

ÖSSZESEN

FELSŐFOKÚ

VÉGZETTSÉGGEL VÉGZETTSÉGGEL VÉGZETTSÉGGEL

NÉLKÜL
1993

-

-

-

-

955

1995

27

426

435

8

896

1996

47

412

463

11

933

1997

49

413

472

9

943

1998

49

413

479

9

950

1999

43

407

792

9

951

5. táblázat: OKJ-s képzések megkezdéséhez szükséges előképzettségek.

25
26

Forrás: Szakképzés és gazdaság 1997, Oktatási Minisztérium
Ezzel a témakörrel foglalkozott az Ipari Szemle 2000/11 számában megjelent cikkem
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Az 5. táblázat adatai szerint 1999-ben az OKJ-s képesítések 94,5%-a alapiskolai vagy
középiskolai végzettséghez volt kötött, ami azt jelenti, hogy a szakképzésbe belépők
általános irányultságú képzését a közoktatás más területén már elvégezték. A probléma oka
abban keresendő, hogy sok szakma - a technológiaigényesek ebbe a kategóriába esnek esetében nem elegendő az általános iskolai kimeneti tudás, a középiskolai végzettség
belépési szintként történő előírása azonban csökkentené a képzéshez való hozzáférés
esélyét. Ezt a problémát szándékozik feloldani a magasabb fokú alapképzettség előírása, ez
azonban még nem került valamennyi szükséges OKJ képesítés esetében meghatározásra.
Az oktatott szakma magasabb fokú szakmai vizsgáztatási követelményei tekintetében a „B”
kártya tartalmazott további szempontokat. Az interjúk alapján a következő megállapítások
összegezhetők:
A szakmai vizsgáztatási követelményekhez szükséges tárgyi és személyi feltételek teljesítése
nem jelent problémát az iskolák számára, de megítélésük szerint -különösen az elektronika,
az információs és kommunikációs technológia területén - ez elmarad a szakma valódi
szakismereti igényeitől. Ha figyelembe vesszük, hogy a vállalati gyakorlati oktatóhelyek
száma miként alakult Magyarországon, továbbá, hogy problémát jelent a vállalati szférával
történő szakmai együttműködés, akkor érthetővé válik, hogy a műszaki iskolák az általuk
oktatott államilag elismert szakképesítések követelményrendszerétől várják a szakmai
oktatás színvonalának növekedését. Az iskola szakmai oktatásának színvonalát lényegesen
befolyásolják a szakmai vizsgáztatási követelmények annak ellenére, hogy a szakmai képzés
a helyi pedagógiai program alapján történik, hiszen ennek elkészítésénél is a legtöbb
intézmény a központi ajánlásokat veszi figyelembe.
Az iskolai fejlesztésekre is több támogatást tudna szerezni az iskola, ha az a szakmai
vizsgáztatási követelmények vagy a központi programok tartalmának korszerűsítésén
alapulna.
„Azért kellene a szakmai vizsgáztatási követelményeket és a központi programok tartalmát
is a technológiai fejlődéshez igazítani, mert az iskola ez alapján tudja nyomon követni a
szakma fejlődését és követelményrendszerét, és így tudja biztosítani, hogy a tanulók
naprakész tudással hagyják el az intézményt.”
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A legtöbb iskola igaznak vélte ezt az állítást hozzátéve, hogy ez nem feltétlenül az OKJ
feladata lenne, azonban hiányoznak azok a szakmai műhelyek, ahová tanácsért,
iránymutatásért fordulhatnának az intézmények.
A felmérés eredményeinek összegzése:
− A iskolai rendszerű szakképzés gyakorlati oktatásának relatív gyengesége elsősorban a
pedagógusok szakmai ismereteinek hiányosságaira, továbbá a vállalatok szakképzésben
való részvételének alacsony szintjére vezethető vissza.
− Alacsony az iskolák és a vállalatok közötti szakmai együttműködés szintje. Hiányoznak
azok a műhelyek, amelyek szakmai fejlődés követéséhez szükséges pedagógiai,
módszertani segítséget nyújthatnának az iskoláknak. Ez különösen fontos lenne a jelen
helyzetben, amikor a gyakorlati képzésben az iskolai tanműhelyek dominálnak.
− A végzős diákok munkaerő-piaci helyzetével kapcsolatban nem végeznek adatgyűjtést
az iskolák. Ez azt is jelenti, hogy nem áll rendelkezésükre megbízható adat a képzés és
a foglalkoztathatóság kapcsolata vonatkozásában.

5.3.3 A szakképzés és a foglalkoztathatóság nemzetközi kitekintésben

A

hipotézisek között szerepelt, hogy a nagyobb cégek, vállalati csoportok az általuk
gyártott termékek alkalmazásához saját képzési rendszert alakítanak ki, amely

lehetővé teszi az adott technológiát a gyakorlatban is alkalmazni képes szakemberek
képzését. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az államilag elismert képesítések mellett
kialakul egy a valós gazdasági igényeket jól tükröző, de csak egy szűk foglalkozási körben
alkalmazható képesítési rendszer27. A jelenség minden negatív elem ellenére alapvetően
pozitívan hat a foglalkoztathatóságra és a gazdasági fejlődésre. A szakképzés-politikának
nem érdeke - és nincs is hozzá eszköze -, hogy ezeket a rendszereket akadályozza, sőt
mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a két rendszer közötti kapcsolatot erősítse.
Az európai szakirodalom a két területet a hivatalos és nem hivatalos képzés28, képesítés
kifejezéssel ismeri és alkalmazza.
A szakképzés és a foglalkoztatás kapcsolata között a legszorosabb kapcsolat éppen ezen a
területen mutatkozik, azaz az iskolából kikerülő fiatal pályakezdők, illetve a szakterületen
27

Az hivatalos szakképesítések és a vállalati képesítések viszonyával foglalkozott az EIB Journal 2000/1-es
számában megjelent angol, német, francia nyelvű cikkem.
28
Az angol nyelvű európai szakirodalomban a formal, non formal learning kifejezést használják. A legutóbbi
átfogó mű a CEDEFOP gondozásában 2000-ben jelent meg „Making Learning Visible” címmel (ISBN 92896-0006-3).
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dolgozó szakemberek esetében egyaránt vizsgálni kell a szakmai bizonyítványukon kívül
szerzett vagy meglévő gyakorlatukat, ismereteiket. Elhelyezkedési esélyeiket ezek a
tényezők olykor jobban befolyásolják, mint a meglévő bizonyítványaik. A munkaadók
szeretnének az alkalmazás előtt többet megtudni a jelentkező szakmai tudásáról, ennek
csak egyik módja a bizonyítvány, amely jó esetben az adott országon belüli munkavállalást
segítheti. A másik gyakrabban alkalmazott módszer a referenciák vizsgálata, illetve a
szakmai ismeretek mérése. Mindkettő alapvetően kedvezőtlen helyzetet teremt a
pályakezdő munkavállalók számára. Ezen a helyzeten csak a szakképzés átláthatóságával
(transzparencia) lehet segíteni.
A transzparenciát nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt vizsgálni kell. Nemzeti szinten
ehhez jó alapot teremt az OKJ, azonban a jelenlegi formában átláthatatlan, nehezen
feldolgozható és megérthető egy-egy vállalat számára. A nem tradícionális képesítések
esetében nehezen megítélhető az ifjú szakember szakmai ismeretszintje. Amennyiben a
képzés során a szakmai gyakorlatát az iskolai tanműhelyekben szerezte, a gyakorlati
ismeretei szinte megítélhetetlenek a munkaadók számára. A helyzeten javítani lehetne az
OKJ-s vizsgák elismertségének javításával. Alapvetően a gyakorlati vizsgákat kellene az
iparhoz úgymond „közelebb” szervezni. Ezek a vizsgák történhetnének olyan
vizsgaközpontokban, melyek fenntartását és üzemeltetését a munkaadók végzik – a
szakképzési hozzájárulás felhasználásával. Ilyen keretek között a követelményrendszert is
jobban befolyásolhatnák, ami elősegítené az adott szakma tartalmának átláthatóságát,
presztízsének erősödését. Ezek a vizsgaközpontok rövid (1-2 hetes) gyakorlati felkészítést
is nyújthatnának - a német üzemek feletti képzőhelyek mintájára - ipari szakemberek
bevonásával. Mindez nem gyengítené, hanem inkább erősítené az iskolai oktatás
minőségét.
A gyakorlatban már világszerte működnek ilyen példák, és Magyarországon is találhatunk
olyan területeket29, ahol a nem hivatalos képesítések hangsúlyosan jelennek meg. A

29

A CISCO telekommunikációs cég 4 féléves e-learning tananyaggal szervezett képzést támogat
Magyarországon 17 iskolában (egyetem, szakközépiskola, gimnázium) több mint 180 diák részvételével. A
képzésbe bevont hallgatók nem kapnak OKJ végzettséget, „csak” a CISCO belső vizsgáinak letétele után egy
tanúsítványt. (http://www.cisco.com/hu).
Az épületautomatizálás területén érdekelt több mint 100 gyártó által létrehozott szövetség
(http://www.eiba.com/) vizsgaközpontokat működtet szerte a világon számos országban - így
Magyarországon is – az állami képesítési rendszertől teljesen független tanúsítvány megszerzése érdekében.
A szervezet vizsgahelyeket akkreditál, vizsgáztatókat képez, és ellátja a teljes rendszer minőségbiztosítását.
A MICROSOFT és a NOVELL cégek egyaránt kialakítottak hierarchikus, a termékeikre építő képesítési
rendszert, átlátható a munkaadók számára is, így elismertségük is jelentős.

48
-

A SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSE A FOGLALKOZTATHATÓSÁG SZEMSZÖGÉBŐL

probléma az, hogy ezek elszigetelten, nemzetközi jellegükből adódóan a nemzeti képesítési
rendszerektől függetlenül működnek.
Amennyiben elfogadjuk azt a tényt, hogy napjainkra a munkaerőpiac is globalizálódott, be
kell lássuk, hogy a képesítések átláthatóságának kérdése is átlépi a nemzeti határokat. Az
Európai Unióban a szakképesítések átláthatóságának kérdésköre („transparency of the
qualification”) a ’90-es évek elején kapott újabb lendületet. Ekkor a szabályozott
szakmákon (regulated professions) kívül eső, középfokú végzettséget igénylő területeken is
felmerült az átláthatóság kérdése, elsősorban a foglalkoztathatóság és a munkaerő
mobilitása szemszögéből30.

5.3.3.1 A magyar szakképzés nemzetközi átláthatóságának alappillérei

A

z elmúlt két évben lehetőségem volt bekapcsolódni az Európai Unió számos
tudományos és fejlesztési programjába a szakképesítések átláthatósága területén.

Közvetlenül is irányítottam Magyarország részvételét a két legjelentősebb programban
(EUROCERT, EURO-NETREF31). Részt vettem 1998-ban az Európai Bizottság és a
CEDEFOP által alapított „European Forum for the Transparency of the Qualifications”
műhely munkájában, melynek eredményeként várhatóan 2001 első felében megjelenik a
legújabb Bizottsági ajánlás a tématerületen.
E munka során szerzett tapasztalataim alapján alakítottam ki álláspontomat a
szakképesítések átláthatóságának alappillérei vonatkozásában.
Megítélésem

szerint

a

szakképzési

rendszerek

és

képesítések

nemzetközi

összehasonlíthatóságának három pillére van, melyeket az alábbiakban ismertetek, kitérve a
magyar szakképzés viszonyára az egyes sarokpontok tekintetében:

30

Ezzel a témával részletesen foglalkoztam „A szakképesítések kölcsönös elismerése az Európai Unió
tagállamaiban” című könyvemben (ISBN 963 7627 86 3), illetve a Szakképzési Szemle 2000. évi I., II., és
IV. számaiban megjelent tematikus cikksorozatomban.
31
A két program rövid ismertetését az 1. függelék tartalmazza.
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1. pillér
„Szakmaszerkezet”
A teljes szakképzési rendszer átláthatóságának a szakmaszerkezet oldaláról történő
megközelítéséhez jó alapot nyújt az 1993-ban megjelent Országos Képzési Jegyzék. A
jegyzékben foglalt államilag elismert szakképesítések ISCED szintezése 1996-ra készült el.
Ez

lehetővé

tette

az

egyes

szakképesítési

szintek

könnyű

nemzetközi

összehasonlíthatóságát is. Az OKJ korszerűsítése tovább folyt, és tovább folyik a mai
napig. A fejlesztési irányok tovább erősítik azokat az elemeket, melyek az átláthatóságot és
egyben az átjárhatóságot is elősegítik.
A fejlesztéseknek lendületet adott a központi programok kidolgozásának sürgető
kényszere. E kényszer okai voltak, hogy az iskolákba 1998 szeptemberétől teljes körben
bevezetésre kellett kerüljön az OKJ szerinti képzés, továbbá, hogy a 7/1993. (XII. 30.)
MÜM rendelet kimondta:
„A szakképző iskolákban az OKJ-ben szereplő szakképesítésre tanulót csak akkor lehet
beiskolázni, ha az előírt szakmai tantárgyak központi programjai (tantervei) kiadásra
kerültek, és az elméleti képzéshez szükséges tananyagok rendelkezésre állnak”.
A központi programok kidolgozásának csúcsidőszaka 1996-98. volt, ami egybeesett a
szakképesítések

átláthatóságát

szorgalmazó

nemzetközi

kezdeményezések

egyik

legintenzívebb terminusával.
Érthető tehát, hogy a központi programok fejlesztési irányelvei egyben a szakmaszerkezet
átláthatóságát és átjárhatóságát szolgálták. Ezen irányelvek azért adnak átfogó képet a
magyar szakmaszerkezetről, mert ezek alapján valósultak meg a központi programok
kidolgozási munkálatai.
Modularitás: A magyar szakmaszerkezet modularizációja nem fejeződött be, de az egy
szakképesítésen belül kialakítható modulszerkezet kidolgozásra került. Ennek keretében
több szakmacsoportban kialakításra kerültek közös modulok, melyek a szakmacsoporton
belül elsősorban az alapozó tantárgyi programokhoz készültek.
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Léteznek több szakmacsoportban is alkalmazható modulok, ugyanakkor a specializációt
szolgáló ismeretek modulszerű megadása is megindult, mely elősegíti a tartalmi elemek
gyors frissítését is.
A modularitás akkor szolgálja a leghatékonyabban a szakképesítések nemzetközi
átláthatóságát, ha meghatározható a vizsgált országok körében azoknak a moduloknak vagy
alképesítéseknek a tartalmi követelménye, melyek a leginkább hasonlítanak egymáshoz. Ez
különösen fontos a szakképesítés által nyújtott ismeretanyag szintjének meghatározásánál.
Kompetencia elve: A tananyagi programoknál a követelményeket nem tantárgyakhoz vagy
témacsoportokhoz, hanem a kurzus végén a résztvevő várható átfogó gyakorlati és elméleti
ismeretéhez kötjük. A nem oktatási szakemberek (és a munkaadók többségét ebbe a
kategóriába kell soroljuk) számára talán e kompetenciák ismerete a leginformatívabb,
hiszen ez írja le az egyén szakmai és személyi képességeit, így könnyebben
beazonosíthatók azok a munkakörök, melyek betöltésére alkalmas lehet a leendő
munkavállaló.
A kompetencia elvű megközelítés a szakképesítések nemzetközi összehasonlítása során
akkor is jó alapot adhat, ha egyébként a vizsgált országok képzési rendszerei alapjaiban
eltérnek. Ilyen szakmai probléma lehet az, ha olyan országokat kell összevetnünk,
amelyekben nincsenek államilag elismert szakképesítések. Vagy, ha egy migráns szakmai
gyakorlatát és nem pedig szakképesítését kell elismerni, mint ahogy ezt a 42/99-es EU
direktíva részletesen szabályozza.
Időalapúság: Az OKJ-ben meghatározásra kerültek a képzési óraszámok, valamint az
elmélet és gyakorlat aránya. Az ezek alapján készülő óratervek figyelembe veszik az
iskolai sajátosságokat, ugyanakkor felvázolják a képzésszervezés ütemezési lehetőségeit
(pl. heti vagy ciklikus szervezés). A képzési rendszerek átláthatóságát szolgáló nemzetközi
információszolgáltatás egyik kulcskérdése a képzési idők és az oktatásszervezési
metódusok megadása, különösen a gyakorlati foglakozások tekintetében.
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2. pillér
„Intézményrendszer”
A

nemzetközi

összehasonlítások

második

fontos

pillére

a

stabil,

áttekinthető

kapcsolatrendszereken alapuló intézményrendszer. Az intézményrendszer kifejezés alatt a
következő szervezetek hatáskörének, feladatainak pontos meghatározását kell értenünk:
− közigazgatási szervezetek (minisztériumok);
− képző intézmények;
− szociális partnerek szervezetei;
− szakmai szervezetek;
− kamarák;
− a kutatásért, fejlesztésért, szolgáltatásért felelős intézmények.
Amennyiben a képesítések elismerésének problematikáját a munkaerő nemzetközi
mobilitásának irányából közelítjük meg, akkor fontos kiemelni a szociális partnerek, ezen
belül is a gazdálkodó szervezetek szerepvállalását a képzési folyamatban.
Ez különösen a gyakorlati képzés területén, szűkebben a magas technológiai ismereteket
feltételező szakmákban lényeges. Egy-egy jól behatárolható technológiai színvonalat
alkalmazó vállalatnál töltött gyakorlat hitelt érdemlő igazolása biztosabb alapot adhat a
migráns munkavállalónak, mint egy államilag elismert szakképesítést igazoló bizonyítvány.
A gazdálkodó szervezetek szerepvállalását az államilag elismert szakképesítést nyújtó
szakképzés támogatásában az 1996. évi LXXVII. törvény adja meg. A joganyag kimondja,
hogy a nevesített gazdálkodó szervezetek bruttó bérköltségük 1.1-1.5%-ával kötelesek
támogatni a szakképzést. A törvény különbséget tesz a szakképzési hozzájárulásra
kötelezettek között a tekintetben, hogy azok kötelezettségüket a hozzájárulás befizetésével,
avagy szakképző iskolákban tanulók gyakorlati képzésének megszervezésével kívánják e
teljesíteni.
E törvény jó alapot nyújt az iskolák és a munka világának szorosabb kapcsolódására, és
ezáltal naprakészebb gyakorlati tudás átadására.
A magyar intézményrendszer vizsgálatánál az iskolarendszerű szakképzés e villanásszerű
betekintésén túl ki kell térni a felnőttképzés intézményrendszerének vizsgálatára.
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Akik ebben a rendszerben szereznek szakképesítést, azok esetében a képző intézményi
háttér korántsem tekinthető referenciális jellegűnek, hiszen ezen a területen a képzés
profitorientált alapon működik, ami azt jelenti, hogy olyan cégek valósítják meg, melyek
létrejöttének, megszűnésének, illetve átalakulásának ciklusideje lényegesen rövidebb az
iskolákénál. Ezen a helyzeten javított a 2/1997. (I.22.) MÜM rendelet, mely regisztrációt,
illetve szakképzés folytatásához szükséges tanúsítvány beszerzését írja elő a felnőttképzést
végzők számára (jelenleg kb. 2000 ilyen céget tartanak nyilván). A nyilvántartás szerint az
intézmények több mint fele gazdasági társaság.
3. pillér
„Állandó minőség”
A szakképzésben az állandó minőség egyik legfontosabb mérőeszköze az objektív
vizsgaszervezés. Magyarországon a felnőtt és az iskolarendszerű szakképzésben ugyanazok
a szakmai vizsgáztatási követelmények érvényesek. A vizsga színvonalát és megfelelőségét
a vizsgabizottság biztosítja, melynek tagjait a szakképesítésért felelős szaktárca, vagy
annak kijelölt intézményének delegáltja, a gazdasági kamarák, a vizsgát szervező
intézmény, valamint a képzőhely képviselője alkotják. A vizsgák központilag kiadott,
titkosított kérdések megoldására alapozó, írásbeli elméleti részből, valamint a
vizsgabizottság előtt tett szóbeli és gyakorlati részből állnak. Ez a rendszer kellőképpen
garantálja azt, hogy a végzettek a szakmai vizsgáztatási követelményeknek megfelelő
ismeretek birtokában vannak, függetlenül a képző intézménytől és földrajzi helyzetüktől.
Mindemellett az oktatás területén jelentős minőségbiztosítási fejlesztések zajlanak. Ennek
részeként 1999-ben megalapításra került az Országos Közoktatási és Vizsgaközpont,
valamint regionális irodái. Illetve megvalósult a COMENIUS 2000 minőségbiztosítási
program, melynek programirodája az Oktatási Minisztériumban került felállításra.
1999-ben a szakképzés területén az Országos Szakképzési Tanács javaslata alapján, az
Oktatási Miniszter döntését követően a Nemzeti Szakképzési Intézet kapott megbízást egy
jelentős

anyagi

forrással

támogatott

minőségbiztosítási

rendszerfejlesztésre

az

iskolarendszerű és a felnőttképzés területén.
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6. Következtetések
6.1 Módszertani szempontok

A

z 5.1. fejezetben leírtak alapján a gazdasági
szférában, elsősorban vállalatfejlesztési céllal

alkalmazott módszerek közül kíséreltem meg a
legmegfelelőbbet

kiválasztani,

és

módszertani

fejlesztéssel a szükséges adaptációt elvégezni.

5. hipotézis: A szakképzés fejlesztése a
foglalkoztathatóság szemszögéből olyan
folyamatok összességén alapul, melyek a
gazdasági szférában alkalmazott
menedzsment módszerek megfelelő
adaptálásával leírhatók.

SWOT
Az eddigiekben leírt elemzések megfelelő alapot nyújtanak a SWOT cellák kitöltéséhez.
Erősségek, gyengeségek (csak belső tényezők):
Vizsgálandó területek:
GAZDASÁGI SZERVEZETEKNÉL
Menedzsment

SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSÉNÉL
Szakmapolitika, minisztériumok, szociális
partnerek

Személyek

Pedagógusok, fejlesztő intézmények

Marketing és eladás

Szakképzési információs rendszerek

Termelés

Iskolák, képzőintézmények

Pénzügy

Finanszírozás
Jogi háttér
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Lehetőségek és veszélyek (csak külső faktor):
Vizsgálandó területek:
GAZDASÁGI SZERVEZETEKNÉL
Politikai, jogi, pénzügyi környezet

SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSÉNÉL

Gazdasági és demográfiai folyamatok

Gazdasági és demográfiai folyamatok

Szociális és kulturális elemek

Hátrányos helyzetűek képzési lehetőségei,
illetve nem a gazdasági szféra
foglalkozásaihoz kapcsolódó szakképzés.

Technológiai elemek

Technológiai, módszertani elemek

Gazdaságossági tényező

Szakképzés eredményessége

Piaci környezet

Nemzetközi környezet

Versenykörnyezet

Nem „hivatalos” ismeretszerzési formák és
képzések.

Összegezve: A SWOT cellák eredményesen alkalmazhatók a szakképzés fejlesztési
irányainak meghatározása során, szükséges azonban a gazdasági szervezeteknél
alkalmazott vizsgálati területek újradefiniálása. A jogi, politikai hátteret belső tényezőnek
kell tekinteni, ha a magyar szakképzés egészét vizsgáljuk.
Alapkompetenciák meghatározása
A gazdasági szervezetek fejlesztésénél a SWOT eredményeit felhasználva meghatározásra
kerülhetnek az alapkompetenciák, melyek kiválasztását három tényező befolyásolja, a
megfogalmazott cél (misszió), a feltárt erősségek és lehetőségek. Ezek alapján
határozhatók meg a kulcsképességek, vagy más szóval: alapkompetenciák. Ettől a
módszertől két ok miatt kellett eltérni: Egyrészt a szakképzés egésze lényegesen több
folyamatot tartalmaz, mint akár a legnagyobb vállalat. Másrészt az alapkompetenciák
feltárása a gazdasági szervezeteknél a racionalizálási folyamat egyik alapinformációja,
melynek eredményeként bizonyos funkcióktól megszabadulhat a vállalat.
A szakképzés vonatkozásában erre nincs mód, itt olyan menedzsment módszert kell
alkalmazni, amely a „gyengeségek” pontok kijavítására az „erősségekben” rejlő
tartalékokat használja, nincs lehetőség a problémás területek elhagyására.
Az erősségeket és gyengeségeket a belső tulajdonságok, míg a lehetőségeket és veszélyeket
a külső folyamatok alapján állítottam össze. Megítélésem szerint, amennyiben az
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erősségeket a lehetőségekkel párosítjuk, úgy merőben új vizsgálati eredményt kaphatunk,
mely biztonsággal megmutatja a rendszerben jelenleg jól működő folyamatokat. A
problémák feltárására és a hibák sürgető kijavítására a gyengeség-veszély párosok helyes
megalkotásán keresztül nyílik mód.
Összegezve: Az alapkompetenciák módszerét a gazdasági szervezetek fejlesztésénél más
szándékok mentén alkalmazzák, így a módszer nem alkalmazható. Helyette erősséglehetőség párosokkal kell a jól működő folyamatokat feltárni, illetve gyengeség-veszély
párosokkal kell a jövőbeni fejlesztésekhez szükséges stratégiai célokat megfogalmazni.
Ezeket a párokat nevezhetjük Stratégiai Forrás Pároknak (Strategic Source Pairs = SSP),
melyből a teljes módszer neve
SWOT-SSP
lehet.
A SWOT-SSP egy új, e dolgozat eredményeként létrejött
elemzési módszer, mely minden olyan rendszer esetében
alkalmazható, amikor szükséges valamennyi a rendszerben
működő (dokumentáltan vagy látensen) folyamat feltárása, azzal
a céllal, hogy a fejlesztési erőforrásokat a leggyorsabb
beavatkozást igénylő és a legtöbb területet érintő folyamatok
kijavítására fordíthassuk. A módszer nem alkalmazható akkor,
ha lehetőségünk van a „veszteséges” folyamatok elhagyására.
A SWOT cellák ilyenfajta feldolgozása és stratégiai irányok
adatforrásaként történő hasznosítása új elgondolás, a SWOT
több szintű felhasználása azonban nem, a marketing területen
például alkalmazzák a SWOT-COMP módszert, amely négy
szempontú (Consumer, Operation, Money, Person) külön-külön
kitöltött és aztán együttesen vizsgált SWOT cellából áll, célja
inkább értékelés, semmint stratégiai tervezés
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A SWOT-SSP módszer lépései:
I.

A rendelkezésre álló adatok és a megfogalmazott vizsgálati területek alapján
kitöltjük a SWOT cellákat.

II.

Célszerűen legalább két személy vagy egy személy, de eltérő időben elvégzi a
következő párosítást (ahol nem találunk megfelelő párt, ott értelemszerűen
üresen hagyjuk a párosított oldalt):
1. személy (vagy első fázis):
•

Az „erősségek” cellában felsorolt állításokhoz rendre hozzárendeljük a
tartalmilag legjobban megfelelő „lehetőségek” cellában lévő állításokat.

•

A „gyengeségek” cellában felsorolt állításokhoz rendre hozzárendeljük a
tartalmilag legjobban megfelelő „veszélyek” cellában lévő állításokat.

2. személy (vagy második fázis):
•

Az „erősségek” cellában felsorolt állításokhoz rendre hozzárendeljük a
tartalmilag legjobban megfelelő „lehetőségek” cellában lévő állításokat.

•

A „gyengeségek” cellában felsorolt állításokhoz rendre hozzárendeljük a
tartalmilag legjobban megfelelő „veszélyek” cellában lévő állításokat.

III.

Ahol eltéréseket tapasztalunk az erősség-lehetőség és a lehetőség-erősség párok
között, ott konzultálunk és konszenzusra jutunk a másik személlyel (csoporttal),
vagy magunk újra átgondoljuk az egyes párosítások megalapozottságát.
Ugyanezt tesszük a gyengeség-veszély, illetve veszély-gyengeség párokkal.

IV.

Külön megjelöljük azokat a gyengeség-veszély párokat, ahol több veszély
bejegyzés is tartozott egy gyengeséghez, mert valószínűleg ezek igényelnek
azonnali beavatkozást. Ezekben az esetekben kiválasztjuk az erősség-lehetőség
párok közül azokat, amelyek segíthetnek a felmerülő probléma megoldásában
vagy következményeinek enyhítésében.
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BPR
A BPR feladata a belső folyamatok újratervezése és dokumentálása a szervezet teljes
keresztmetszetében, követelmények és igények megfogalmazása a tervezés, kivitelezés,
tesztelés és támogatás fázisain keresztül. Ezek a funkciók lényegében megfelelnek a
megfogalmazott célkitűzéseinknek, lényeges azonban a módszertani elemek áttekintése.
Módszertan:
FÁZIS

GAZDASÁGI SZERVEZETEKNÉL

I.

Üzleti vízió és folyamat célkitűzések
meghatározása, fejlesztése. Ilyenek lehetnek
költségtakarékosság, időtakarékosság, az
eredmények minőségének javítása.

II.

Az átalakításra szánt folyamat pontos
meghatározása vagy a legfontosabbnak ítélt,
illetve a vízióval leginkább ellentétes
folyamatok meghatározásával, vagy pedig a
szervezet
valamennyi
folyamatának
meghatározásával és prioritásuk (amelyeket a
legsürgetőbb átalakítani) felállításával.
A jelenlegi folyamatok feltérképezése és
pontos leírása. Ennek célja elsősorban az,
hogy a továbbfejlesztésnél megóvjuk
magunkat
a
„régi
hibák”
ismételt
elkövetésétől, és egyben meghatározzuk a
jövőbeni fejlesztési irányokat.
Az
információs
technológiai
készség
szintjének meghatározása.

III.

IV.

V.

SZAKKÉPZÉS
FEJLESZTÉSÉNÉL
Az
eredményesség
javítását
eredményező
tényezők
meghatározása.
Ezek a megfogalmazott:
HIPOTÉZISEK
A Stratégiai Forrás Párok közül
az eredményességet leginkább
hátráltató és támogató párok
meghatározása.

A
jelenlegi
folyamatok
feltérképezése és pontos leírása.
A
hiányosságok,
hibák,
disszonanciák szöveges leírása.

Kapcsolódó
információs
támogató rendszerek leírása vagy
ajánlások megfogalmazása azok
kidolgozására.
Az
új
folyamat
„prototípusának” Konkrét ajánlás megfogalmazása
megalkotása. A prototípus ebben az esetben egy-egy pilot projekt leírásával.
azt jelenti, hogy a BPR szakasz végeztével
inkább csak egyfajta ajánlást fogalmazhatunk
meg, semmint a véglegesen alkalmazandó
eljárás leírását.

Összegzés: A SWOT-SSP-re építve a BPR megfelelő módszertani adaptációval
alkalmazható. Kiindulási pontként (víziót) a megfogalmazott hipotéziseket és a SWOTSPP-ben megalkotott párokat együttesen kell alkalmazni.
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6.2 SWOT cellák
−
−
−
−

−

−

−
−
−
−
−

−
−
−

ERŐSSÉGEK
Az Országos Képzési Jegyzék tartalmaz
valamennyi
jelentős,
a
vizsgált
szakmaterületekhez kapcsolódó szakképesítést.
Jól felszerelt, megfelelő számú szakképző
intézmény működik Magyarországon.
A szakképesítések tartalmi fejlesztésére több
intézet működik (Szakképzési tv. 6. § (1-2)).
Működik az Országos Szakképzési Tanács,
amely jelentős feladatokkal bír a szakképesítések
tartalmi
fejlesztése
vonatkozásában
is
(Szakképzési tv. 9. § (3)).
A szakképzés finanszírozása több forrású,
melyek közül a vizsgált célt a gazdálkodó
szervezeteknek a gyakorlati képzéshez való
hozzájárulási kötelezettsége közvetlenül is
szolgálja (Szakképzési Alapról szóló tv. 1988.).
Az
OKJ-ben
szereplő
szakképesítések
megszerzése azonos feltételek mentén szervezett
szakmai vizsgához kötött (Szakképzési tv. 14. §),
ez elfogadható eredményt ad az elméleti tudás
méréséhez.
Jelentős a politikai háttere a K+F támogatásának,
beleértve a kutatói és oktatói pálya presztízsének
növelését.
Az iskolai elméleti oktatás színvonala megfelel a
munkaerő-piaci igényeknek.
LEHETŐSÉGEK
Növekszik a multinacionális cégek K+F
tevékenysége Magyarországon.
A
nemzetközi
szintéren
növekszik
a
szakmastruktúrák
összehasonlíthatóságának,
átláthatóságának igénye.
Egy-egy szakmaterületen behatárolhatók azok a
jelentős
cégek,
amelyek
termékeire,
technológiájára épülnek a legjelentősebb
termelési ágak. Ezek jelentős számban saját
„képesítési rendszerrel” rendelkeznek.
A gazdasági fejlődés eredményeként évről évre
növekszik a szakképzés finanszírozási háttere.
Bővülő nemzetközi projekt lehetőségek az
iskolák számára.
Kiszélesedő pályázati lehetőségek fejlesztési
tevékenységek irányába.

−

−
−

−
−

−
−
−

−

−

−

−

−

GYENGESÉGEK
Az OKJ-ben a szakképesítések között nincs
harmonikus kapcsolat, egymásra épülés, az egyes
szakmaterületek közötti kapcsolódások sem
definiáltak.
A képző intézmények pedagógusállománya
elszakadt a szakmai fejlődés irányvonalaitól.
A törvényi és finanszírozási feltételek megléte
ellenére sem működnek állandó vagy időszakos,
a
szakképesítések
tartalmi
fejlesztésével
foglalkozó testületek.
A jelentős gyártó, fejlesztő cégek és a szakképzés
különböző intézményei között gyenge a
kapcsolat.
Rendkívül kevés kutatás jellegű vagy felmérési
program valósult meg a szakképesítések tartalmi
megfelelősége tekintetében, a vonatkozó
információs rendszerek nemzeti és regionális
szinten egyaránt fejletlenek.
Az új szakképesítések munkaerő-piaci presztízse
a munkaadók és a munkavállalók szemszögéből
egyaránt bizonytalan.
Az iskolai gyakorlati oktatás színvonala nem
felel meg a munkaerő-piaci igényeknek.
Az OKJ-s vizsgák gyakorlati részének minősége
nagymértékben függ a képző intézmény tárgyi és
humán feltételeitől.
VESZÉLYEK
A társadalom általános igénye, hogy a felnövő
generációk képesítése egyre magasabb legyen, ez
a középfokú szakképzés háttérbe szorulását
jelenti, melynek következtében a fiatal
szakemberek gyakorlati ismeretei gyengébbek,
lesznek.
A multinacionális cégek saját képzési rendszerei
nehezítik a képzési rendszerek átjárhatóságát,
erős specializációhoz vezetnek, amely az
átképzések során jelentős problémákat vethet fel.
Gazdasági társadalmi igény, hogy a képesítések
tartalmi
fejlesztésének
munkaerő-piaci
megközelítése erősödjék, ez azonban a hátrányos
helyzetű csoportok végleges munkaerő-piaci
kiszorulását jelenti.
A szakképzés egyes szakterületei (pl. ICT) soha
nem látott ütemben fejlődnek, amely különös
problémát jelent a gyakorlati ismeretek
elsajátítása területén.
A KJT (1992) a szakképzésben dolgozó
pedagógusokat
a
közalkalmazottak
bérfejlesztéséhez
kötötte,
ez
a
pályán
kontraszelekciós folyamatot indított meg.
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6.3 Stratégiai forrás párok
6.3.1 Erősség-lehetőség párok
−
−
−
−

−

−

−

−

BELSŐ ERŐSSÉGEK
Az Országos Képzési Jegyzék tartalmaz
valamennyi jelentős szakmaterülethez kapcsolódó
szakképesítést.
Jól felszerelt, megfelelő számú szakképző
intézmény működik Magyarországon.
A szakképesítések tartalmi fejlesztésére több
intézet működik (Szakképzési tv. 6. § (1-2)).
Működik az Országos Szakképzési Tanács, amely
jelentős feladatokkal bír a szakképesítések
tartalmi
fejlesztése
vonatkozásában
is
(Szakképzési tv. 9. § (3)).
A szakképzés finanszírozása több forrású, melyek
közül a vizsgált célt a gazdálkodó szervezeteknek
a gyakorlati képzéshez való hozzájárulási
kötelezettsége
közvetlenül
is
szolgálja
(Szakképzési Alapról szóló tv. 1988.).
Az
OKJ-ben
szereplő
szakképesítések
megszerzése azonos feltételek mentén szervezett
szakmai vizsgához kötött (Szakképzési tv. 14. §),
ez elfogadható eredményt ad az elméleti tudás
méréséhez.
Jelentős a politikai háttere a K+F támogatásának,
beleértve
a
kutatói
és
oktatói
pálya
presztízsnövelését.
Az iskolai elméleti oktatás színvonala megfelel a
munkaerő-piaci igényeknek.

−
−
−

KÜLSŐ LEHETŐSÉGEK
A nemzetközi szintéren növekszik a
szakmastruktúrák
összehasonlíthatóságának,
átláthatóságának igénye.
Bővülő nemzetközi projekt-lehetőségek az
iskolák számára.
Kiszélesedő pályázati lehetőségek fejlesztési
tevékenységek irányába.

−

A gazdasági fejlődés eredményeként évről évre
növekszik a szakképzés finanszírozási háttere.

−

A nemzetközi szintéren növekszik a
szakmastruktúrák
összehasonlíthatóságának,
átláthatóságának igénye.

−

Növekszik a multinacionális
tevékenysége Magyarországon.

−

Egy-egy szakmaterületen behatárolhatók azok a
jelentős
cégek,
amelyek
termékeire,
technológiájára épülnek a legjelentősebb
termelési ágak. Ezek jelentős számban saját
„képesítési rendszerrel” rendelkeznek.

cégek

K+F
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6.3.2 Gyengeség-veszély párok
−

BELSŐ GYENGESÉGEK
Az OKJ-ben a szakképesítések között nincs −
harmonikus kapcsolat, egymásra épülés, az egyes
szakmaterületek közötti kapcsolódások sem
definiáltak.
−

−

A képző intézmények pedagógusállománya −
elszakadt a szakmai fejlődés irányvonalaitól.

−

A törvényi és finanszírozási feltételek megléte −
ellenére sem működnek állandó vagy időszakos, a
szakképesítések tartalmi fejlesztésével foglalkozó
testületek.

−

A jelentős gyártó, fejlesztő cégek és a szakképzés −
különböző intézményei között gyenge a kapcsolat.

−

Rendkívül kevés kutatás jellegű vagy felmérési −
program valósult meg a szakképesítések tartalmi
megfelelősége
tekintetében,
a
vonatkozó
információs rendszerek nemzeti és regionális
szinten egyaránt fejletlenek.
Az új szakképesítések munkaerő-piaci presztízse a
munkaadók és a munkavállalók szemszögéből
egyaránt bizonytalan.
Az iskolai gyakorlati oktatás színvonala nem felel
meg a munkaerő-piaci igényeknek.
Az OKJ-s vizsgák gyakorlati részének minősége
nagymértékben függ a képző intézmény tárgyi és
humán feltételeitől.

−
−

−

KÜLSŐ VESZÉLYEK
A szakképzés egyes szakterületei (pl. ICT) soha
nem látott ütemben fejlődnek, amely különös
problémát jelent a gyakorlati ismeretek
elsajátítása területén.
A társadalom általános igénye, hogy a felnövő
generációk képesítése egyre magasabb legyen,
ez a középfokú szakképzés háttérbe szorulását
jelenti, melynek következtében a fiatal
szakemberek gyakorlati ismeretei gyengébbek
lesznek.
A KJT (1992) a szakképzésben dolgozó
pedagógusokat
a
közalkalmazottak
bérfejlesztéséhez kötötte, ez a pályán
kontraszelekciós folyamatot indított meg.
A szakképzés egyes szakterületei (pl. ICT) soha
nem látott ütemben fejlődnek, amely különös
problémát jelent a gyakorlati ismeretek
elsajátítása területén.
A multinacionális cégek saját képzési rendszerei
nehezítik a képzési rendszerek átjárhatóságát,
erős specializációhoz vezetnek, amely az
átképzések során jelentős problémákat vethet
fel.
Gazdasági társadalmi igény, hogy a képesítések
tartalmi
fejlesztésének
munkaerő-piaci
megközelítése erősödjék, ez azonban a
hátrányos
helyzetű
csoportok
végleges
munkaerő-piaci kiszorulását jelenti.
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7. Javaslatok a szakképzési folyamatok újratervezésére

N

em állt rendelkezésemre megfelelő erőforrás annak érdekében, hogy a szakképzési
folyamatok

újratervezésének

problematikáját

valamennyi

szakmaterületen

feltárjam. Az eredmények szélesebb körű alkalmazhatóságának szem előtt tartásával a
műszaki területet ítéltem meg a problémakörben leginkább érintett, és így a leggyorsabb
beavatkozást igénylő területnek.
A további javaslatok tehát kiemelten a műszaki szakterülethez kapcsolódnak.

7.1 Műszaki pedagógus társadalom

A

z iskolavezetőkkel folytatott interjúk alapján, a
7. melléklet kérdőívének kiértékelése után

levonható az a következtetés, hogy a gyakorlati
képzés minőségére két fontos tényező hatása
dominánsan mutatható ki. Ez a tanműhelyek
felszereltsége és a pedagógusok felkészültsége. A

3. hipotézis: A szakképzésben oktató
pedagógusok és a gazdaságban dolgozó
szakemberek szakmai ismeretei közötti
eltérés csökkenthető: szakmai
továbbképzésük azonos rendszerűvé
tételével,
a két foglalkozás közötti átjárhatóság
biztosításával.

kérdőív 2. kérdése alapján megállapítható, hogy az
iskolák többségében a két tényező közötti különbség jelentős. A tárgyi feltételek
kielégítőek, a megfelelő pedagógusok alkalmazása azonban reménytelen kihívásnak
látszik.
Ez a probléma belső és külső elemekből egyaránt fennáll, ami azt jelenti, hogy sürgős
beavatkozásra van szükség. A probléma pár a következő:
−

Belső gyengeségek
A képző intézmények pedagógusállománya −
elszakadt a szakmai fejlődés irányvonalaitól.

Külső veszélyek
A KJT (1992) a szakképzésben dolgozó
pedagógusokat
a
közalkalmazottak
bérfejlesztéséhez
kötötte,
ez
a
pályán
kontraszelekciós folyamatot indított meg.

A műszaki pedagógusok szakmai hátrányának egyik mérője a nyelvismeret és a megfelelő
szintű „digitális írástudás” hiánya, melyet egyértelműen igazolt a felmérés 1. kérdésének
eredménye.
A pálya súlyos elöregedéséről beszélhetünk, melyet a motivációhiány (továbbképzéseken
való alacsony részvételi arány) tovább erősít.
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Milyen intézkedési terv javasolható e kritikus helyzet feloldására?
A szakképzés szempontjából külső tényező, hogy a teljes pedagógustársadalom a
közalkalmazotti bértábla szerint kapja jövedelmét, ami gyakorlatilag behatárolja a tézis
megvalósíthatóságát. Az műszaki pedagógusok körében kialakult helyzet leginkább a
bérarányok torzulására vezethető vissza. Az belátható, hogy a műszaki pedagógusok nem
ragadhatók ki a KJT hatálya alól, és azon belül sem alakítható ki semmilyen
„kedvezményes” megoldás számukra. A problémát tehát a másik oldalról kell
megközelíteni. Azaz nem a műszaki pedagógusok bérét kell a mérnöki fizetésekhez
igazítani, hanem a mérnökök számára kell a jogi és intézményi hátteret megteremteni
ahhoz, hogy az iskolákban oktathassanak, különösen kiemelve a gyakorlati képzést. Ez
nem csak azt oldaná meg, hogy rövid távon jobban felkészült szakemberek oktathatnák a
diákokat, hanem hosszabb távon is biztosíthatná az iskola és a vállalati szféra közötti
kapcsolatot. A „mérnök-tanárok” továbbra is mérnökök maradhatnának, pusztán csak
annak a lehetősége nyílna meg számukra, hogy iskolai munkát is végezhetnének.
A rendszer pénzügyi hátterének megteremtésénél az erősség-lehetőség párokból merítve a
következőkre lehetünk tekintettel:

−

−

Belső erősségek
A szakképzés finanszírozása több forrású, −
melyek közül a vizsgált célt a gazdálkodó
szervezeteknek a gyakorlati képzéshez való
hozzájárulási kötelezettsége közvetlenül is
szolgálja (Szakképzési Alapról szóló tv. 1988).
Jelentős a politikai háttere a K+F −
támogatásának, beleértve a kutatói és oktatói
pálya presztízsnövelését.

Külső lehetőségek
A gazdasági fejlődés eredményeként évről-évre
növekszik a szakképzés finanszírozási háttere.

Növekszik a multinacionális
tevékenysége Magyarországon.

cégek

K+F

A vállalatok szakképzési hozzájárulási kötelezettségüknek többféle módon tehetnek eleget.
Megfontolandó, hogy ezeket a lehetőségeket nem lenne-e célszerű kiegészíteni egy olyan
formával, mely az alkalmazásukban álló és megfelelő képzettségű szakembereik iskolai
oktatásban töltött idejével arányos bérkiegészítését fedezné.
A rendszerben felhasznált összeget 500 tanárra számítva - ami önmagában is jelentősen
javítana a jelenlegi műszaki iskolák humánproblémáin - a következők figyelembevételével
számíthatjuk ki.
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Átlagos

mérnöki

bér Egy mérnök kb. munkaidejének 1/3-át Kieső éves bére (9 tanítási 500 emberre számított éves

járulékokkal

töltené az iskolában, melynek kieső havi hónapra számolva)

költség

bére

300.000 ft

100.000 ft

900.000 ft

450 Mft

6. táblázat: Vállalati alkalmazásban lévő műszaki tanárok éves bérkiegészítésének várható értéke 500
főre vetítve.

A jelenlegi pedagógustársadalom szakmai felzárkóztatására ennek a folyamatnak az
ellenkezőjét kellene támogatni, azaz a pedagógusok számára meg kellene nyitni az utat a
vállalati szférában történő munkavégzés előtt. Hosszabb távon ez a két folyamat
konvergálna egymáshoz, megteremtve ezzel a feltételrendszert a két szakma közötti
átjárhatóságra, illetve kiegészülhetne a mérnökök pedagógiai, módszertani képzésével.
A másik lehetséges megoldást a műszaki pedagógusok K+F tevékenységének elismerése
jelentheti. E tekintetben az elmúlt 10 évben szintén drámai helyzet alakult ki,
Magyarországon a K+F állami ráfordítások GDP-re vetített arányszáma a ’90-es 2%-ról
’97-ben 0,7%-ra csökkent. Ezen a helyzeten kíván javítani a jelenlegi kormányprogram,
amely 2001-re 17 milliárd Ft-ot, 2002-re pedig már 35 milliárd Ft-ot irányoz elő (ez utóbbi
elérheti a GDP 1,5%-át). Amennyiben ezek a változások ilyen rövid idő alatt valóban
bekövetkeznek,

megerősödhet

a

kutató-fejlesztő

tevékenységgel

foglalkozó

mérnöktársadalom. Ebben a körben az elért eredmények oktatásban történő bemutatásának
hagyománya van, igaz, hogy ez a felsőoktatás területén valósul meg. Egy tudatos K+F- és
oktatáspolitikával azonban ezek a folyamatok jótékonyan hathatnak a középfokú képzés
pedagógusaira is, talán ők is bekapcsolhatóak lennének az alkalmazott kutatás, illetve a
fejlesztés egyes területeibe. A rendszer stabil hátterét biztosíthatná, hogy a szakképzést és a
kutatás-fejlesztést egyazon tárca irányítja.
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7.2 Szakképzési információs rendszer kiépítése

A

z információs társadalom egyik jellemzője a

1. hipotézis: A foglalkoztatási szint
fenntartását, növelését olyan
információs
rendszer segítheti, amely
adatszolgáltatás, adathozzáférés. Ez azonban az
szakmaterületenként tematikusan
esetek többségében csak az adatok mennyiségi
feldolgozza az egyes foglalkozási
tényezőjét jelenti, az információ minősége körökhöz szükséges szakmai ismereteket,
feltárja azok közti kapcsolatot.
viszonylag új fogalomnak tekintendő. A minőségi
gyors és bármilyen körülmények között elérhető

tényező

megtestesül

az

információ

hasznosulásában,

felhasználhatóságában.

A

foglalkoztatás és a szakképzés területén egyaránt számtalan információs rendszer működik,
nem található azonban egy olyan egységes, valamennyi érdekelt fél által használható
adatszolgáltató, aki a két terület közötti kapcsolat tartalmi elemeire koncentrálna. Az OKJ-t
ért kritikai megjegyzések hátterében alapvetően ennek az információs rendszernek, illetve a
mögötte meghúzódó folyamatoknak és szakembercsoportoknak a hiánya húzódik meg.
A kialakult helyzetet jól jellemzi, hogy a gyengeségek-veszélyek párokban jelentős
számban vannak azok, amelyek kapcsolatban állnak az információ-, a kommunikáció
hiánnyal.
−

−

−

−

−

Belső gyengeségek
Az OKJ-ben a szakképesítések között nincs −
harmonikus kapcsolat, egymásra épülés, az egyes
szakmaterületek közötti kapcsolódások sem
definiáltak.
−

A törvényi és finanszírozási feltételek megléte −
ellenére sem működnek állandó vagy időszakos, a
szakképesítések tartalmi fejlesztésével foglalkozó
testületek.
A jelentős gyártó, fejlesztő cégek és a szakképzés −
különböző intézményei között gyenge a kapcsolat.

Rendkívül kevés kutatás jellegű vagy felmérési −
program valósult meg a szakképesítések tartalmi
megfelelősége
tekintetében,
a
vonatkozó
információs rendszerek nemzeti és regionális
szinten egyaránt fejletlenek.
Az új szakképesítések munkaerő-piaci presztízse a
munkaadók és a munkavállalók szemszögéből
egyaránt bizonytalan.

Külső veszélyek
A szakképzés egyes szakterületei (pl. ICT) soha
nem látott ütemben fejlődnek, amely különös
problémát jelent a gyakorlati ismeretek
elsajátítása területén.
A társadalom általános igénye, hogy a felnövő
generációk képesítése egyre magasabb legyen,
ez a középfokú szakképzés háttérbe szorulását
jelenti, melynek következtében a fiatal
szakemberek gyakorlati ismeretei gyengébbek,
lesznek.
A szakképzés egyes szakterületei (pl. ICT) soha
nem látott ütemben fejlődnek, amely különös
problémát jelent a gyakorlati ismeretek
elsajátítása területén.
A multinacionális cégek saját képzési
rendszerei nehezítik a képzési rendszerek
átjárhatóságát, erős specializációhoz vezetnek,
amely az átképzések során jelentős problémákat
vethet fel.
Gazdasági-társadalmi igény, hogy a képesítések
tartalmi
fejlesztésének
munkaerő-piaci
megközelítése erősödjék, ez azonban a
hátrányos
helyzetű
csoportok
végleges
munkaerő-piaci kiszorulását jelenti.

65
-

A SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSE A FOGLALKOZTATHATÓSÁG SZEMSZÖGÉBŐL

A technológiai fejlődést nem lehet egy szűkebb érdekcsoport eredményeihez kötni, a
globalizáció korában a teljes képzési-foglalkoztatási rendszert a nemzetközi színtéren kell
megjeleníteni, ennek alapjait azonban az egyes államoknak maguknak kell lerakniuk.
Egy új OKJ képesítés bevezetése esetén a javaslattevőnek igazolnia kell, hogy a leendő
szakma egy új, az eddigiektől eltérő foglalkozás betöltésére teszi majd alkalmassá a
végzetteket. Igazolnia kell azt is, hogy a már OKJ-ben lévő képesítésektől jelentősen eltér
az új javaslat, továbbá, hogy a megfelelő munkaerő-piaci igény kimutatható. Mindezek azt
jelentik, hogy az információs rendszer alapjai rendelkezésre állnának, hiszen ezeket az
adatokat egy közös rendszerbe össze lehetne gyűjteni.
Milyen adatfeldolgozó rendszer szolgálhatja az információhiány pótlását?
A hiány a nyomon követésben és a kezdeti adatok körültekintő vizsgálatában, illetve
értékelésében van. A mai komplex világban nagyon nehéz megítélni a munkaadók valós
igényeit a munkaerővel szemben, hiszen ezt sokszor maguk sem tudják kellő mértékben
megfogalmazni. A probléma megoldására tehát egy olyan rendszert kell kiépíteni, amely a
munkaadók képzési, foglalkoztatási tudásának hiányait kiküszöbölve támogatják a képzés
és a munka világa közötti kapcsolatot. Erre a leghatékonyabbnak a munkaszerződések
hátterében álló, elismert tudás rögzítése és folyamatos figyelemmel kísérése lehetne a
legmegfelelőbb.
A gyakorlatban ez egy - jelenleg is alkalmazott - személyiségjegyeket mérő felvételi
rendszer mintájára kiépülő, szakismeret-vizsgáló számítógépes rendszer lehetne, melyet
térítésmentesen alkalmazhatnának a munkaerő felvételekor, illetve továbbképzési
programjaik kidolgozása előtt a munkaadók, feltéve, hogy a szükséges adatokat egy
feldolgozó központba elküldik. Ez a feldolgozó központ pedig eddig soha nem látott
információmennyiséget kaphatna a létrejövő munkaszerződések mögött rejlő foglalkozások
és a munkavállalók képzettsége, szaktudása körében. Belátható, hogy a rendszer kiépülése
a foglalkoztatást és a szakképzés fejlesztését egyaránt szolgálná.
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A javasolt intézkedés megvalósíthatóságát az erősség-lehetőség párok alábbi elemei
biztosíthatnák:

−
−
−

−

−

Belső erősségek
Jól felszerelt, megfelelő számú szakképző
intézmény működik Magyarországon.
A szakképesítések tartalmi fejlesztésére több
intézet működik (Szakképzési tv. 6. § (1-2)).
Működik az Országos Szakképzési Tanács, amely
jelentős feladatokkal bír a szakképesítések tartalmi
fejlesztése vonatkozásában is (Szakképzési tv. 9 §
(3)).
Az
OKJ-ben
szereplő
szakképesítések
megszerzése azonos feltételek mentén szervezett
szakmai vizsgához kötött (Szakképzési tv. 14. §),
ez elfogadható eredményt ad az elméleti tudás
méréséhez.
Az iskolai elméleti oktatás színvonala megfelel a
munkaerő-piaci igényeknek.

−
−

Külső lehetőségek
Bővülő nemzetközi projekt-lehetőségek az
iskolák számára.
Kiszélesedő pályázati lehetőségek fejlesztési
tevékenységek irányába.

−

A nemzetközi szintéren növekszik a
szakmastruktúrák
összehasonlíthatóságának,
átláthatóságának igénye.

−

Egy-egy szakmaterületen behatárolhatók azok a
jelentős
cégek,
amelyek
termékeire,
technológiájára épülnek a legjelentősebb
termelési ágak. Ezek jelentős számban saját
„képesítési rendszerrel” rendelkeznek.

A rendszer alapjainak lerakása az OKJ említett adataira támaszkodhatna. Elsősorban a
szakmai vizsgáztatási követelmények alapján épülhetne ki, ezeket az információkat kellene
kiegészíteni az adott - OKJ-s képesítést adó tanfolyamot, képzést indító - intézmények
helyi szakmai, pedagógiai programjai alapján. A hatékonyság növelése érdekében más
országok képzőintézményeinek a szakmaterületen szerzett tapasztalatait is integrálni
lehetne.
A megvalósításhoz a stabil iskolai háttér mellett a területen működő vállalatok igényeit is a
rendszerbe kellene integrálni.
A teljes rendszer felügyeletét és működtetését az Országos Szakképzési Tanács vagy más
hasonló küldetésű szervezet hatáskörében és támogatásával lehetne megvalósítani,
fejlesztését és működtetését a Nemzeti Szakképzési Intézet láthatná el.
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7.3 A nem állami szakképesítések helye a szakképzésben

A

mikor a szakképzést a foglalkoztathatóság
szemszögéből vizsgáljuk, nem elegendő pusztán

az államilag elismert szakképesítésekhez kapcsolódó
képzéseket

vizsgálnunk.

Nem

elhanyagolható

2. hipotézis: A foglalkoztathatóságot
jelentősen növelné, ha a szakképzésben
erősödne a kapcsolat a formális és a nem
formális tanulás és képesítések között.

mértékű az úgynevezett nem hivatalos (non formal)
képesítések, képzések köre. A szakképzés ezen területe áll a legközelebb a
foglalkoztathatósághoz. Az itt végzettek munkaerő-piaci helyzete kiemelkedően jó
(általában állásban vannak és vállalati képzés keretében szerzik meg az új ismereteket). A
problémakör megértéséhez elengedhetetlen a gyengeség-veszély párosok vizsgálata.

−

−

Belső gyengeségek
Az OKJ-ben a szakképesítések között nincs −
harmonikus kapcsolat, egymásra épülés, az egyes
szakmaterületek közötti kapcsolódások sem
definiáltak
−

A jelentős gyártó, fejlesztő cégek és a szakképzés −
különböző intézményei között gyenge a kapcsolat.

Külső veszélyek
A szakképzés egyes szakterületei (pl. ICT) soha
nem látott ütemben fejlődnek, amely különös
problémát jelent a gyakorlati ismeretek
elsajátítása területén.
A társadalom általános igénye, hogy a felnövő
generációk képesítése egyre magasabb legyen,
ez a középfokú szakképzés háttérbe szorulását
jelenti, melynek következtében a fiatal
szakemberek gyakorlati ismeretei gyengébbek
lesznek.
A multinacionális cégek saját képzési
rendszerei nehezítik a képzési rendszerek
átjárhatóságát, erős specializációhoz vezetnek,
amely az átképzések során jelentős problémákat
vethet fel.

A nem hivatalos képesítéseket legnagyobb számban az információs és kommunikációs
technológia területén találhatjuk, ennek oka, hogy a technológiai fejlődés olyan gyors, hogy
azt általában nem tudják követni az állami képzési rendszerek. A jelenség nem
országspecifikus, hanem globális probléma.
Ez azt jelenti, hogy a megoldás is csak olyan lehet, amely elismeri a „külső veszély”
dominanciáját. Nincs arra mód, hogy a belső erősségek, illetve a külső lehetőségek
ellensúlyozzák ezt a hatást. Az ilyen esetekben az erősségek és a lehetőségek jobb
kihasználása a belső gyengeségek kijavítását szolgálhatják.
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−
−

−

Belső erősségek
Az Országos Képzési Jegyzék tartalmaz −
valamennyi jelentős szakmaterülethez kapcsolódó
szakképesítést.
Az
OKJ-ben
szereplő
szakképesítések −
megszerzése azonos feltételek mentén szervezett
szakmai vizsgához kötött (Szakképzési tv. 14. §),
ez elfogadható eredményt ad az elméleti tudás
méréséhez.
A szakképesítések tartalmi fejlesztésére több −
intézet működik (Szakképzési tv. 6. § (1-2)).

Külső lehetőségek
A nemzetközi színtéren növekszik a
szakmastruktúrák
összehasonlíthatóságának,
átláthatóságának igénye.
A nemzetközi színtéren növekszik a
szakmastruktúrák
összehasonlíthatóságának,
átláthatóságának igénye.
Kiszélesedő pályázati lehetőségek fejlesztési
tevékenységek irányába.

Milyen módon erősíthető a kapcsolat a két képzési terület között?
Az intézkedési stratégiát a vállalatok és a képzés szorosabb együttműködésének elősegítése
mellett az OKJ továbbfejlesztése jelentheti. Ennek keretében elsődleges feladata a szakmai
gyakorlat elismerési rendszerének bevezetése. Ez szükséges a képesítések nemzetközi
átláthatóságának előmozdításához is. Az OKJ-s képesítések részegységekre, modulokra
bontása szintén a probléma megoldása irányába hat. Ennek oka, hogy az esetek túlnyomó
többségében a nem hivatalos képesítések jóval rövidebb és szűkebb tematikájú képzések
során szerezhetők meg. Ez általában az államilag elismert képesítésekben néhány modult
jelenthet, amely akár szabadon választható kimeneti specializációként is kapcsolható egyegy meglévő képesítéshez. Az ilyen rendszerek kiépítése és gondozása jól felkészült, a
szakmát és a szakképzést egyaránt jól ismerő szakemberek bevonásával történhet, melynek
alapfeltétele a megfelelő információs háttér rendelkezésre állása.
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7.4 Speciális gyakorlati oktatóhelyek kialakítási lehetősége

A

gyakorlati oktatási helyek jelenlegi megoszlása
„történelmi” fejlődés eredményeként jött létre.

A magyar szakképzés a ’90-es évek elején megszűnő
vállalatokkal és velük együtt megszűnő vállalati
gyakorlati oktatási helyekkel szembesült.
A jelenlegi arányok egy rendkívül nehéz időszak

4. hipotézis: A gyorsan fejlődő
technológiai, illetve menedzsment
területeken speciális gyakorlati képző-,
illetve vizsgaközpontok létesítésével
hatékonyan növelhető az oktatás
színvonala, és ezáltal a szakképzés
munkaerő-piaci megfelelősége.

után jöttek létre, gyors és jelentős változás a rendszerben nem várható. A gyengeségveszély párokból nem pusztán az iskolai tanműhelyek számának csökkentése és a vállalati
képzőhelyek száma növelésének igénye olvasható ki.

−

−

−
−

−

Belső gyengeségek
A törvényi és finanszírozási feltételek megléte −
ellenére sem működnek állandó vagy időszakos, a
szakképesítések tartalmi fejlesztésével foglalkozó
testületek.
A jelentős gyártó, fejlesztő cégek és a szakképzés −
különböző intézményei között gyenge a kapcsolat.

Külső veszélyek
A szakképzés egyes szakterületei (pl. ICT)
soha nem látott ütemben fejlődnek, amely
különös problémát jelent a gyakorlati
ismeretek elsajátítása területén.
A multinacionális cégek saját képzési
rendszerei nehezítik a képzési rendszerek
átjárhatóságát, erős specializációhoz vezetnek,
amely az átképzések során jelentős
problémákat vethet fel.

Az új szakképesítések munkaerő-piaci presztízse a
munkaadók és a munkavállalók szemszögéből
egyaránt bizonytalan.
Az iskolai gyakorlati oktatás színvonala nem felel
meg a munkaerő-piaci igényeknek.
Az OKJ-s vizsgák gyakorlati részének minősége
nagymértékben függ a képző intézmény tárgyi és
humán feltételeitől.

A felsorolt problémákat a gyakorlati képzés helye kevésbe befolyásolja. „Az iskolai
gyakorlati oktatás színvonala nem felel meg a munkaerő-piaci igényeknek” megjegyzés
nem csak az iskolákban folyó gyakorlati oktatásra, hanem a vállalati képzőhelyeken folyó
oktatásra is vonatkozik. A megállapítás természetesen túlzottan általános és nem minden
szektor, iskola, vagy régió esetében igaz. Tekintsük át a két jellemtő helyszín
vonatkozásában az erősségeket, gyengeségeket!
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Az iskolai tanműhelyben folyó gyakorlati képzés jellemzői, problémái
Az iskolákban megtestesülő nemzeti vagyon nagyságáról nincsenek adatok. A
köztulajdonban lévő ingatlanok, épületek és állóeszközök felmérése, felértékelése nincs
megoldva, ezzel kapcsolatos statisztikák nem állnak rendelkezésre. Hasonlóan nem
ismertek az oktatástechnikai eszközök korszerűségére vonatkozó adatok sem. Ugyanígy
nem ismertek az iskolai tanműhelyek állapotára, felszereltségére vonatkozó adatok sem.
Furcsa módón megoldatlan az iskolai tanműhelyek felügyelete. Ami azért is sajnálatos,
mert a vállalati tanműhelyek esetében ezt a feladatot a gazdasági kamarák32 látják el. Az
1985-ös törvény megszüntette az iskolai tanműhelyek szakfelügyeletének rendszerét,
melynek nyomán a Nemzeti Szakképzési Intézetben kialakult a szaktanácsadási részleg,
amely azonban ezt a feladatot (kellő felhatalmazás híján) nem látja el.
Az iskolai tanműhelyi képzés túlsúlyossá válása számos problémát vet fel:
− Az eszközök karbantartása, fejlesztése az alulfinanszírozott iskolai rendszerben
nehézségekkel jár.
− Jelentős az eltérés az egyes szakképző intézmények felszereltségében. Vannak
olyan intézmények, amelyek jó érdekérvényesítéssel, sokrétű pályázati és
vállalkozási tevékenységgel folyamatosan növelik előnyüket a közepesen vagy
gyengén ellátott tanműhelyekkel rendelkező iskolákkal szemben.
− Az iskolai tanműhelyben a tanulók nem tudják a szakmai fortélyokat, a kapcsolódó
technológiai folyamatot a megfelelő munkakultúrát elsajátítani. Az önkormányzati
költségek korlátozottsága, az életszerű munkában jártas szakoktatók hiánya miatt az
iskolák nem a piaci feltételekre, a vállalkozási, gazdálkodási vagy minőségi kihívásokra készítik fel a tanulót. Az iskolai tanműhelyben végzett fiatalokat a cégek
csak hosszabb betanulási, gyakornoki idő és több pénz után tudják a többi
munkavállalóval egyenértékű szakemberré formálni.
Az iskolai tanműhelyek rendszerét a fenti problémák ellenére is nehéz megváltoztatni az
intézményeknek, az iskolafenntartóknak is érdeke, hogy a meglévő infrastruktúrát
fenntartsák. A szakmai képzési struktúra jelentősebb átalakítása komoly anyagi
ráfordításokkal és jelentős konfliktusokkal járhat, mert a tantestület szakmai összetételének
32

Az 1993-as szakképzési és az 1994-es kamarai törvény a gazdálkodóknál folyó gyakorlati képzés
felügyeletét a kamarák hatáskörébe utalták.
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megváltoztatását is maga után vonhatja. Mivel a gyakorlati képzés fejkvótája lényegesen
nagyobb, mint az elméletié, az iskolák igyekeznek a tanulót a képzés nagy részére, vagy
teljes időtartamára a tanműhelyben tartani.
A jelenlegi rendszer fenntartását erősíti, hogy a szakképzési hozzájárulás felhasználása
során kiírt pályázatokon többségében az iskolák nyernek. Egyenlőtlen az iskolák közvetlen
támogatása a gazdálkodók részéről.
Mindezek következtében új normatív szabályozásra van szükség, és a többlettámogatásnál
meghatározó elemmé kell válnia a szakképzés minőségének és a tanulók elhelyezkedési
arányának.
Helytelen lenne ugyanakkor az iskolai tanműhelyek felszámolásáról beszélni, hiszen
számos feladat (szakmai alapozó képzés, pályaorientációs és szakmai előkészítő képzés)
ebben a formában valósítható meg a leghatékonyabban.
A gazdálkodó szervezeteknél folyó gyakorlati képzés
A gazdálkodó szervezeteknél a szakmai speciális képzésre történő felkészítés zajlik. A
tanulók itt későbbi szakmai tevékenységükre vonatkozó gyakorlati tapasztalatokat
szereznek, és lépésről lépésre belenőnek a munka világába. Tapasztalt szakemberek
irányítása mellett tanulhatják meg és alkalmazzák a szakmában megkívánt ismereteket,
készségeket, az alkalmazott technológiát.
Megtanulják munkájukat reális munkahelyi feltételek mellett elvégezni. Megtanulnak
csoportban dolgozni, a munkatársakhoz, a hierarchiához igazodni, saját lehetőségeiket
felmérni, a későbbi szakmai előmenetel szempontjából. A tanulók felismerik felelősségüket
az üzemben folyó munka egészéért.
A

munkahelyek

megismerik

a

tanuló

személyiségjegyeit,

munkateljesítményét,

munkastílusát, így megalapozottan történhet kiválasztásuk.
Ugyanakkor az a tény, hogy a magyar vállalkozások döntő arányban kisvállalkozások, azt a
problémát is felveti, hogy egy kisléptékű, alacsony technikai színvonalú munkahelyen a
tanuló nem ismerkedhet meg a korszerű technikával, a korszerű termelésszervezési
72
-

A SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSE A FOGLALKOZTATHATÓSÁG SZEMSZÖGÉBŐL

folyamatokkal. Hiányos lehet így a képzése, fennáll a széles szakmai ismeretek
elsajátításának problémája.
Más típusú gyakorlati oktatási helyek kialakításának feltételei
A termelés és a szolgáltatások fokozódó automatizálása és gépesítése gyakran csak szűken
specializált tanulást tesz lehetővé a műhelyben. Olyan tanműhelyekre van tehát szükség
amelyek felszereltsége magas szintű, a legmodernebb technikát képviseli. Ugyanakkor
ezek az ismeretek a teljes gyakorlati képzési szakasz csak egy szűkebb időszakában
adhatók át a tanulóknak, hiszen jelentős gyakorlati és elméleti ismereteket követelnek.
Ilyen oktatási helyek lehetnek az úgynevezett üzemközi (üzemek feletti) tanműhelyek vagy
technológiai központok. Ezek olyan oktatási helyek, amelyekben a képzés nem függ sem a
termeléstől, sem az ügyféltől mégis magában foglalja a vállalati képzőhelyek által nyújtott
lehetőségeket. Olyan feladatokat kaphat a tanuló, amelyet meg lehet ismételni, be lehet
gyakorolni. A tanuló technológiai folyamatokat ismerhet meg, több területen gyakorolhat.
Összegezve: Az iskolai tanműhelyekben folyó képzés rendkívül eltérő színvonalú, nem
biztosítja a szükséges munkatapasztalatok átadását. Ugyanakkor nem garantálható, hogy
egy-egy vállalati képzőhely széles és korszerű szakmai gyakorlati ismeretet tud nyújtani. A
technológiai fejlődés követése a vállalatok esetében is nehéz. A problémát súlyosbítja,
hogy az igazán eszközigényes területek a teljes képzési időszak viszonylag szűk
intervallumában használhatók. A vizsgák gyakorlati részénél felmerült problémák pedig
csak bizonyos sztenderdek bevezetésével volnának áthidalhatók, ami nagy intézményszám
esetében jelentős és felesleges költséggel járna.
Mindezekre adhat megoldást a „képző centrum” jellegű innovációk megvalósítása.
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Milyen módon hozhatók létre ilyen képző centrumok?

7.4.1 Eddig megvalósult „képző centrum” jellegű kísérleti projektek
7.4.1.1 A Nemzeti Szakképzési Intézet Innovációs Metodikai Központja33

A

Nemzeti Szakképzési Intézet Innovációs Metodikai Központját 1994-től irányítom,
így módom nyílt közvetlenül tapasztalatszerzésre, illetve több pilot projekt
megvalósítására.
Az Innovációs Metodikai Központ 1994-ben kezdte meg a „A csúcstechnológiák
bevezetése a szakképzésbe” című projektet. A program fő célkitűzése volt olyan képzési
innováció megvalósítása, mely során:
− korszerű technológiák gyakorlati oktatására alkalmas képzési centrum alakul ki,
− tananyagfejlesztés valósul meg,
− széles körű pedagógus továbbképzés bonyolítható,
− szakközépiskolai diákok számára gyakorlati képzés valósítható meg.
Az első ilyen program a Számítógéppel Integrált Gyártás (Computer Integrated
Manufacturing = CIM) technológiáját volt hivatott a szakképzésbe integrálni. A projekt
keretében egy 85m2-es területen rendeztük be egy "embernélküli gyár” modelljét.
A berendezéssel a 1994/97-es időszakban mintegy 450 középiskolai tanár és közel 1000
középiskolai, illetve főiskolai egyetemi hallgató ismerkedett meg.
A rendszerben megtalálhatók voltak olyan, a korszerű technikákat képviselő elemek,
melyeket a közép- és felsőfokú oktatás követelményei között már szerepeltek. Ilyenek
például a következők:
1. Pneumatikus és hidraulikus alkalmazások
2. Elektronikus robotok
3. PLC alkalmazások
4. Folyamatszabályozás
5. CAD/CAM rendszerek, CNC technika
Új elemként jelent meg a termelési logisztika, melynek kapcsán a magasraktárak, továbbá
szállítás és termékazonosítás témakörök elméleti és gyakorlati oktatása vált lehetővé.
Abban az időszakban újdonságnak számított a minőségellenőrzés és alakfelismerés is.

33

(www.imk.nszi.hu)
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A projekt legnagyobb erénye azonban az volt, hogy az előbbiekben felsorolt elemeket egy
integrált gyártórendszerben gyakorlati alkalmazásként tudtuk bemutatni.
A projekt a következő fázisokból állt:
− Rendszertelepítés
− Szakértői csoport összeállítása
− Tananyagfejlesztés
− Pedagógus továbbképzés
− Tanuló, hallgató képzés
A tanulók képzésére úgy került sor, hogy országos pályázat keretében 12 bázisiskola
tanárait készítettük fel a szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekre. Ezt követően az
iskolákkal szerződést kötöttünk, melynek keretében tanulóikat 3-10 tanítási nap/év
időtartamban a technológiai központban gyakorlati oktatás keretében az iskola tanárai
készíthették fel.
A fejlesztés eredményei:
Az NSZI Innovációs Metodikai Központja az iskolákkal történő együttműködés keretében
számos adaptációs projektet tudott megvalósítani úgy, hogy külső forrásokat is sikerült
bevonni, ilyenek voltak:
TÉMAKÖR
CAD/CAM

TÁMOGATÓ PARTNER

rendszerek AutoDesk, Svájci Kormány

(AutoCAD, MasterCAM)

EREDMÉNY
Magyar nyelvű segédanyagok, 6
felszerelt

regionális

technológiai

központ
CNC-robotika

Svájci Kormány

Magyar nyelvű segédanyagok, 6
felszerelt

regionális

technológiai

központ
EIB épületautomatizálás

Flamand Kormány, EIB szövetség

Első magyar EIB vizsgaközpont

PLC

SIEMENS Magyarország kft.

Pályaorientációs oktatócsomag

Informatikai hálózatszerelési CISCO Magyarország kft.

Új

OKJ-s

szakképesítés,

10-15

technológia

szakképző intézmény eszközellátása
(várhatóan 2001-ben fejeződik be)
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7.4.1.2 Magyarországi Gyakorlócégek Cégszolgálati Központja

A

műszaki területtől eltérően a közgazdasági szakterületen, azon belül is azokban a
szakmákban, amelyek a gazdálkodó szervezetek adminisztrációs tevékenységéhez

kapcsolódnak, a gyakorlati oktatás eszközigénye kisebb. Ebből következően a gyakorlati
oktatási helyek iskolákban történő kialakítása kisebb anyagi megterhelést jelenet az
oktatási rendszer számára, mely következtében a kapcsolódó módszertani elemek
alkalmazása elől elhárul az egyik legjelentősebb akadály.
A munka világának és az oktatásnak egyik legrégebbi példája figyelhető meg az ügyviteli
ismeretek elsajátítása területén. Ezt a módszert nevezzük tanirodai oktatásnak. Lényege,
hogy a képző intézményben a valós ügyviteli feladatokat modellező, az egyes
munkaköröknek megfelelő képző-oktató helyeket alakítunk ki.
Napjainkban a taniroda egy olyan speciális irodatechnikai és számítástechnikai
eszközökkel felszerelt tanterem, mely alkalmas lenne akár valódi ügyviteli tevékenység
ellátására is.
A tanirodai foglalkozások keretében új képzési célok kerülnek előtérbe, a módszer új
elemekkel egészíti ki az oktatási stratégiát. Jellemzően a következők fogalmazhatók meg:
− a képességek fejlesztése kerül előtérbe,
− a pedagógiai módszertanban a közléssel szemben az instruálás (segítés, támogatás) az
elsődleges,
− a szakmai mellett társadalmi, szociális, személyi, technikai kompetenciákat ismertet
meg, sajátíttat el.
A tanirodai képzés - az iskolák szakmai önállóságát, lehetőségeit, a szaktanári szabadságot,
ötletességet tükrözvén - változatos formában van jelen a magyar gazdasági jellegű
szakképzésben. A Nemzeti Szakképzési Intézet által készített felmérés szerint a következő
jellemző formákkal találkozhatunk:
− gyakorlócégben folyó munka (fiktív vállalkozások működtetése) külső kapcsolatokkal,
cégszolgálati központ támogatásával,
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− gyakorlócégben folyó munka (fiktív vállalkozások működtetése) külső kapcsolatokkal,
cégszolgálati központ támogatása nélkül,
− tényleges iskolai (tanulói) vállalkozás,
− esettanulmányok kidolgozása a vállalkozási ismeretek és a többi elméleti tantárgyban
tanultak gyakorlásaként,
− tényleges iskolai (tanulói) vállalkozás kombinálása a gyakorlócégi munkával.
A tanirodai munka fontos támogató „intézménye” a cégszolgálati központ. Ez a szervezet,
olyan technikai, módszertani, hátteret biztosít a gyakorló cégek számára, amely lehetővé
teszi, hogy munkájukat még inkább a valós cégekhez hasonlóan végezhessék. A
cégszolgálat jellemzően ellátja a banki szolgáltatások feladatkörét, betölti az adóhivatal és
a társadalombiztosítási pénztár feladatát (pl. fogadja, és formailag ellenőrzi az időszakos
bevallásokat), emellett számos más szolgáltatást is nyújthat.
A magyar tanirodák bázisán többségében - a létező változatos formák mellett gyakorlócégek, fiktív vállalkozások működnek, melyek néhány bevezető év után igénylik a
cégszolgálati központ támogatását, szolgáltatásainak igénybe vételét.
Azáltal, hogy a tanirodai foglalkozásokon a tanulók egy valóságos gazdasági társasághoz
hasonló vállalkozást működtetnek, az elméleti tantárgyak által igényeltekhez képest sokkal
bonyolultabb folyamatok részeseivé, megvalósítóivá válnak.
Ezt a munkát irányítottam a Nemzeti Szakképzési Intézetben, ahol létrehoztuk ez első
magyarországi virtuális „képző központot”, azaz a Magyarországi Gyakorlócégek
Cégszolgálati Központját.

A Magyarországi Gyakorlócégek Cégszolgálati Központjában (CK) kiépített internetes
szolgáltatás a hazai szakképzés talán legnagyobb e-learning rendszere, mely az Interneten
keresztül a következő címen érhető el:
www.cegszolgalat.nszi.hu
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A cégszolgálat az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:
• banki tranzakciók,
• adó- és járulékfizetési nyilvántartás,
• börze,
• statisztika.
Tevékenysége kiterjed az iskolai és az iskolarendszeren kívüli képzést folytató
intézményekre, illetve a tervek szerint már 2002-től a kereskedelmi, műszaki szakképzést
folytató képzők irányába.
Kísérleti jelleggel 2001 őszétől néhány valódi vállalkozás számara is megnyílik a
lehetőség, hogy a CK által kínált területen - gyakorló vállalat formájában - bekapcsolódjon
a rendszerbe. Ennek eredményeként az ügyviteli területen folyó vállalati képzések
támogatása mellett jó lehetőség nyílik a kisebb cégek informatikai „tudásának”
gyarapítására is.
A megjelölt WEB lapon már most lehetőség van az érdeklődő cégek számára, hogy e-mail
formájában regisztrálják magukat, lehetőséget biztosítva ez által a kínált módszerre
alapozott vállalati képzési tervek elkészítésére.
A gyakorlócég a valódi vállalkozásokhoz hasonlóan jelen van a gyakorlócégek piacán, az
üzlet profiljának megfelelően megbirkózik a gazdasági élet gondjaival: foglalkozik a
beszerzéssel, piacot szerez termékeinek és szolgáltatásainak, eladást ösztönöz, személyi
döntéseket hoz, könyvelési feladatokat lát el, banki átutalásokat végez, beszámolási
kötelezettséggel tartozik az adóhivatalnak, stb. A szimulált vállalkozás működéséhez
szükséges szolgáltatásokat a cégszolgálati központ hivatott ellátni.
A cégszolgálati központ szerepe összetett. Gondoskodik a gyakorlócégek működéséhez

alapvetően szükséges szolgáltatásokról, az országban megtalálható gyakorlócégek
pedagógiai és szervezeti központja, továbbá összekötő kapocs a nemzetközi tanirodai
hálózattal.
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1. A cégszolgálat mint szolgáltató szerv
A szimulált vállalkozás működtetéséhez szükség van cégbíróságra a vállalkozás
nyilvántartásához, bankra a különböző banki műveletekhez, adóhivatalra, egészség- és
nyugdíjbiztosítási igazgatóságra, postára, egy közmű vállalatra közműdíjak számlázásához,
vámhivatalra a szállítmányozási és vámfunkciókhoz, stb. A cégszolgálati központ biztosítja
ezeket a szolgáltatásokat, rendelkezik a megfelelő intézményekkel, hivatalos szervekkel,
továbbá a vállalkozások eredményes működéséhez szükséges konzultációs, tanácsadói
feladatokat lát el. A cégszolgálati központ is működtet egy gyakorlócéget (ld. Börze), aminek bármit, bármennyit, bármilyen áron lehet rendelni, illetve eladni - amely a többi
vállalkozás üzleti, pénzügyi zavarait kiküszöbölheti.
2. A cégszolgálat mint pedagógiai, szervezeti központ
A

tanirodában

felkészítéseket,
továbbképzési

(gyakorlócégben) oktató szaktanároknak
továbbképzéseket
bázissal

szervez,

rendelkezik.

megfelelő

Innovációkat

pedagógiai,

módszertani

tananyagfejlesztő,
biztosít

a

tanár-

gyakorlócégek

továbbfejlesztésére, naprakész informatikai háttér kialakítására. Szervezeti központként
egyfajta csatlakozási pont a gyakorlócégek, oktatási intézmények, a politika, gazdaság,
adminisztráció, média és a nemzetközi gyakorlócég piaca között.
3. A cégszolgálat mint a nemzetközi hálózat része
A cégszolgálati központon keresztül a gyakorló cégeknek lehetőségük van a gyakorlócégek
nemzetközi piacán való megjelenésre, külföldi kereskedelmi kapcsolatok létesítésére. A
cégszolgálati központon keresztül csatlakoznak a tanirodák a nemzetközi rendszerhez, részt
vesznek a hálózati információáramlásban. A nemzetközi hálózat tagjaként ezen túlmenően
lehetőség nyílik együttműködő partneri kapcsolatok kialakítására, különböző projektekben
való közös részvételre, nemzetközi tapasztalatcserékre, nemzetközi tanirodai kiállításokon
való megjelenésre.
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7.4.2 További javaslatok

A

két innovációs példa is azt mutatja, hogy a képző centrum megnevezést igen tágan
lehet értelmezni. Nem feltétlenül „kőépületben” kell gondolkodni, lehetőség van az

informatikai eszközök alkalmazásával a megfelelő szakmai tudás, módszertani szakismeret
koncentrációja mellett virtuális képző vagy képzést támogató központokat alakítani.
A legjobb megoldást egy olyan - a gazdaság és az oktatás által közösen üzemeltetett regionális intézményrendszer jelenthetné, amely a szakmai gyakorlati képzés egy-egy
rövidebb szakaszát biztosíthatná, emellett a szakterület gyakorlati vizsgaközpontjaként
üzemelhetne.
Amennyiben ezekhez a képzőhelyekhez megfelelő intézményi háttér kapcsolódna,
elláthatnának gyakorlatorientált pedagógus-továbbképzést, képzési anyag fejlesztést, a
korábbiakban említett információs rendszer adatainak felhasználásával. Szerepük lehetne
továbbá a helyi vállalati-iskolai együttműködés támogatásában erősítésében.
Az ilyen jellegű intézményfejlesztéshez az erősség-lehetőség párosok több eleme is hátteret
adhatna.
−
−
−

−

−

−

Belső erősségek
Jól felszerelt, megfelelő számú szakképző
intézmény működik Magyarországon.
A szakképesítések tartalmi fejlesztésére több
intézet működik (Szakképzési tv. 6. § (1-2)).
Működik az Országos Szakképzési Tanács, amely
jelentős feladatokkal bír a szakképesítések tartalmi
fejlesztése vonatkozásában is (Szakképzési tv. 9 §
(3)).
Az
OKJ-ben
szereplő
szakképesítések
megszerzése azonos feltételek mentén szervezett
szakmai vizsgához kötött (Szakképzési tv. 14. §),
ez elfogadható eredményt ad az elméleti tudás
méréséhez.
Jelentős a politikai háttere a K+F támogatásának,
beleértve
a
kutatói
és
oktatói
pálya
presztízsnövelését.
Az iskolai elméleti oktatás színvonala megfelel a
munkaerő-piaci igényeknek.

−
−

Külső lehetőségek
Bővülő nemzetközi projekt-lehetőségek az
iskolák számára.
Kiszélesedő pályázati lehetőségek fejlesztési
tevékenységek irányába.

−

A nemzetközi szintéren növekszik a
szakmastruktúrák
összehasonlíthatóságának,
átláthatóságának igénye.

−

Növekszik a multinacionális
tevékenysége Magyarországon.

−

Egy-egy szakmaterületen behatárolhatók azok a
jelentős
cégek,
amelyek
termékeire,
technológiájára épülnek a legjelentősebb
termelési ágak. Ezek jelentős számban saját
„képesítési rendszerrel” rendelkeznek.

cégek

K+F

Különösen a lehetőségek oszlop mutat olyan feladatokat, melyeket ezek a képzővizsgáztató központok elláthatnának. Ezek közül is kiemelkedik a képesítések
átláthatóságát támogató nemzetközi programokba való bekapcsolódás, a technológiai és
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módszertani K+F tevékenység, a vállalati képzések tartalmának, eredményeink adaptálása
az OKJ-s képzési programokba, esetleg a szakmai vizsgáztatási követelmények
továbbfejlesztése.
A törvényi és intézményi háttér a szakképzés erősségei között biztosított, tehát nem új
intézmények létrehozására, hanem a meglévők megerősítésére, az új feladatok ellátásához
szükséges feltételrendszer megteremtésére van szükség.

81
-

A SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSE A FOGLALKOZTATHATÓSÁG SZEMSZÖGÉBŐL

8. Összegzés, tézisek

A

4. fejezetben megfogalmazott hipotézisek a 7. fejezetben leírt formában
beigazolódtak. A választott vizsgálati módszerek megfelelő adaptációval (vizsgálati

szempontok módosítása) és a kimunkált kiegészítéssel (SWOT-SSP módszer) jól
felhasználható, értékelhető eredményt adtak.
Az megállapítható, hogy a magyar szakképzés 2000-ben jelentős fejlesztési programok középpontjában a gazdasági szektor erőteljes szakképzési szerepvállalása – előtt áll. A
javasolt 4 fejlesztési terület ezt a folyamatot képes támogatni.
A négy hipotézist tézissé formálva és a prioritást megállapítva a következő
összefüggésrendszer állapítható meg:

1. tézis: Hatékonyan javítható a gyakorlati képzés színvonala a szakképzésben oktató
pedagógusok

és

a

gazdaságban

dolgozó

szakemberek

foglalkozási

köreinek

átjárhatóságával.
Kapcsolódó alrendszerek:
− A vállalati szakemberek és a szakmai pedagógusok továbbképzését azonos
rendszerben kell megoldani.
− Ki kell építeni olyan rendszereket, amelyek lehetővé teszik, hogy a vállalati
szakemberek bekapcsolódhassanak a szakmai nevelő, oktató munkába.
− Csökkenteni kell a jövedelemkülönbséget a mérnök, közgazdász stb. foglalkozások
és a szakmai tanári munkakörök között.

2. tézis: A foglalkoztatási szint fenntartását és növelését olyan információs rendszerrel
lehet javítani, amely szakmaterületenként tematikusan feldolgozza az egyes foglalkozási
körökhöz szükséges szakmai ismereteket, feltárja azok közti kapcsolatot.
Kapcsolódó alrendszerek:
− A munkaadókat be kell vonni az egyes szakképesítések követelményrendszerének
és képzési programjának kialakításába, továbbfejlesztésébe.
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− Az egyik legjelentősebb információforrás a munkaerő felvételnél érvényesített
munkaadói szempontrendszer.
− Biztosítani kell a kapcsolatot a nemzetközi információs csatornákhoz.

3. tézis: A gyorsan fejlődő technológiai, illetve menedzsment területeken speciális
gyakorlati képző-, illetve vizsgaközpontok létesítésével hatékonyan növelhető az oktatás
színvonala, és ezáltal a szakképzés munkaerő-piaci megfelelősége.
Kapcsolódó alrendszerek:
− Erősíteni kell a gazdasági szektor és az iskolák által közösen üzemeltetett gyakorlati
képző centrumokat.
− Növelni kell a szakképzési innovációs kapacitást.
− Növelni kell a szakképzési intézménybázison megvalósuló K+F tevékenységet.

4. tézis: A foglalkoztatási szinthez és a szakképzés minőségfejlesztéséhez hatékonyan
hozzájárulhat a formális és a nem formális ismeretszerzés és képesítések közötti kapcsolat
fejlesztése.
Kapcsolódó alrendszerek:
− Ki kell alakítani a szakmai gyakorlat képzési elismerésének rendszerét.
− Az OKJ modularizációjánál figyelemmel kell lenni a vállalati képzések tartalmára.
− A képző intézményeknek (iskoláknak) be kell kapcsolódniuk a vállalati képzések
megvalósításába.
Az 1. és 3. tézis között szoros összefüggés van, hiszen a javasolt gyakorlati képző
centrumok kialakítása egyfajta új karrier lehetőséget jelenthetnek a gazdaságban dolgozó
szakemberek és a szakmai pedagógusok számára egyaránt, így a két kérdéskör együttes
fejlesztése javaslot.
A 2. és 4. tézisek is szorosan kapcsolódnak egymáshoz, hiszen a „nem formális” képzések
adatai is az információs rendszer részei lesznek, tehát e tekintetben egyfajta alrendszert
képeznek.
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1. Melléklet
Felhasznált kutatási eredmények, felmérések:
Dr. Benedek András: A versenyképes munkaerő hatékony funkcionálásának kritériumai
Az élethosszig tartó tanulás realizálásához szükséges jogi, szervezeti, és finanszírozási
feltételek
A kutatásnak e része elemezte a sikeres munkavállaláshoz szükséges oktatási és
szakképzési, valamint személyiségfejlesztési feladatokat és azok megvalósításának
feltételeit.
Megállapítható, hogy a munkaerő-piaci helyzettől lényegében független jelenség a legalább
középfokú végzettséggel rendelkező korosztály többségének továbbtanulása, beleértve
természetesen a középfokú szakmai végzettség megszerzését is. Várható, hogy az EU
csatlakozás tovább fogja növelni a középfokú és felsőfokú végzettségűek iránti keresletet,
amelynek kedvező lesz az oktatásra gyakorolt hatása.
A versenyképes munkaerő hatékonysági kritériumai többek között a munkatevékenységcentrikus tudás birtoklása, a megfelelő magatartás (együttműködési készség), illetve a
munkaerő

megfelelő

rugalmassága

(flexibilitás),

alkalmazkodó-képessége

(transzferabilitás) és mobilitása. Ez utóbbi funkcionálásának feltétele az álláskeresés
tartalmának és módszereinek birtoklása, beleértve a megfelelő kommunikációs
képességeket is.
A témakör második tanulmánya az élethosszig tartó tanulás realizálásához szükséges jogi,
szervezeti, és finanszírozási feltételeket határozta meg. Alapvető megállapítása, hogy a
szakképzésben a legnagyobb feladat a szakmastruktúra megváltoztatásához kapcsolódik,
tekintve, hogy a gazdasági modernizáció maga után vonja az új technikák és technológiák
alkalmazását, az új gazdasági tevékenységeknek megfelelő szakmák kialakulását,
ugyanakkor egy sor szakképzettség, szakma, foglalkozás átértékelését, illetve megszűnését.
Várható, hogy a szolgáltató jellegű szakmák iránti igények tovább fognak növekedni,
különösen az Európai Unióhoz való csatlakozást követően.
A tanulmány végkövetkeztetése, hogy a fejlesztés kiemelt célja a (szak)képzési rendszer
átjárhatóságának az erősítése, az egymásra épülő képzéstartalmakon alapuló, ugyanakkor a
differenciált társadalmi és nemzetgazdasági igényeknek megfelelő szakképesítési struktúra
kialakítása. E vonatkozásban tovább kell erősíteni a szakmacsoport-alapú képzési rendszer
fejlesztését, a képzésnek piac-konformnak és euro-konformnak kell lennie. Előbbi a
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rövidebb képzési idejű speciális képzések elterjesztésének feladatát jelenti a gazdaság
támogatásával, az „euro-konformitás” tartalmi vetülete pedig egyrészt a korszerű technikatechnológia és a képzéstartalom megfelelését jelenti, másrészt a munkatevékenység- és
kompetencia-centrikus módszerek alkalmazását, illetve a tananyagtartalmak moduláris
fejlesztését.
Dr. Biszterszky Elemér: A szakmai pedagógusképzés fejlesztése
A kutatás lényegi pontjai a szakképzésfejlesztés általános, illetve – mint személyi feltétel –
a pedagógus-képzés speciális feladatainak meghatározására irányult. E vonatkozásban a
kutatás alapvető megállapítása, hogy a felnőttképzés fejlesztési feladatainak és
módszereinek

sikeres

megvalósításának

döntő

feltétel

a

szakmai

tanárképzés

korszerűsítése, amelynek stratégiai célja, hogy a szakmai pedagógusképzés fejlesztését a
gazdasági és társadalmi szükségletekhez igazítsa. E vonatkozásban a gazdaság, a
foglalkoztatás, és a munkaerőpiac legfontosabb összefüggéseinek, az oktatással és
képzéssel való kapcsolódásuk követelményeinek, illetve az egyén és a munka világa
kapcsolata ismereteinek a tanárképzésbe és továbbképzésbe való beépítése alapvető
fontosságú. Pozitívan értékelhető, hogy ilyen tartalmú speciális kollégiumok már több
felsőoktatási tanárképző intézményben, és a szakmai tanártovábbképzésben is bevezetésre
kerültek, ugyanakkor általánosan még nem terjedtek el.
Alapvető fontosságú ugyanakkor a módszertani ismeretek és készségek fejlesztése,
amelyhez szükséges, hogy az egyetemi-főiskolai tanárképzésben általánosan vezessék be:
egyrészt a kompetencia-elvű és moduláris felépítésű tananyagtartalmak tervezéséhez
szükséges ismeretek tanítását, másrészt a felnőttek sikeres képzéséhez szükséges
andragógiai ismeretek és felnőttnevelési készségek elsajátítását.
Szép Zsófia: A munkaerőpiac és a szakképzés kongruenciája
A tanulmány átfogó gazdasági, ezen belül munkaerőpiaci és foglalkoztatási helyzetelemzés
részeként tárgyalja a szakképzés és a munkaerőpiac kongruenciáját. Az ifjúsági
munkanélküliség elemzése mellett képet ad arról, hogy az elhelyezkedni tudó fiatalok
milyen végzettséggel és szakképesítéssel, a gazdaság mely szférájában milyen eséllyel
jutnak munkához, kitérve a regionális összefüggésekre is. Bemutatja azt a jogszabályi
környezet és annak változásait, amely az ifjúsági munkanélküliség kezelését, ezen belül a
fiatal munkanélküliek támogatását szolgálja. Hangsúlyozza az oktatásnak, mint a prevenció
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eszközének a szerepét. Az EU-hoz való csatlakozás várható hatásait vizsgálva a migráció
kérdését és a strukturális alapoknak a fiatalok foglalkoztatásában várható kedvező hatását
említi meg.
Mezei Gyula: A szakképzés átalakulása a rendszerváltás után
A tanulmány több évtizedet átfogó történeti elemzésben kísérli meg feltárni a hazai
szakképzési rendszer sajátosságait, rugalmasabbá tételének intézményi és képzéspolitikai
összetevőit. Vázlatos áttekintést ad az elmúlt évtizedek szakképzés-politikai változásairól,
mindenekelőtt a képzés szerkezeti módosulásairól, amely a munkaerőpiaci igényekhez
történő alkalmazkodás jegyében történt. Áttekinti azokat a képzési modell-kísérleteket,
amelyek megoldást kerestek az igények és a meglévő képzési rendszer összehangolására –
a gyakorlatra épülő, tartalmában is modernizált képzést, illetve a kisiparos képzés
keretében kiteljesített duális képzés megszervezésének alternatív módjait. Ezek közül pl. az
iskolai szintű vállalkozások indítása, illetve a valós munkahelyet tanirodával (tanbankkal)
szimuláló kísérletek vagy a gyakorlati képzésnek a vállalati szektorhoz közelítése
érdekében létrehozott vállalati iskolai kísérletek, illetve az eurokvalifikációs képzési
rendszer hazai meghonosítását célzó programok érdemelnek figyelmet.
Fehérvári Anikó: A szakmai gyakorlati képzés változásai a 90-es években.
A tanulmány a szakképzésben a gyakorlati képzés feltételrendszerének átalakulását, a
szakmastruktúra változásaihoz való alkalmazkodást, illetve annak ellentmondásait mutatja
be. Az elmúlt évtizedben a szakképzési rendszer átalakulását a középfokú oktatás belső
arányváltozásai és az évtized elején a középfokú oktatást elért demográfiai hullám és annak
levonulása is jelentősen befolyásolta, melynek együttes hatása az időszak második felében
a szakmunkásképzés jelentős létszámcsökkenését eredményezte. Empirikus kutatásokra
alapozva bemutatja e változások, valamit a gazdasági átalakulás következtében, a korábbi
struktúra összeomlásával előállt helyzetet. Értékeli azokat az újfajta megoldásokat,
amelyeket az egyre önállóbbá váló szakképző intézmények a szakképzés alakításában
résztvevő többi társadalmi szereplővel (pl. kamarák) együtt kialakítottak.
Liskó Ilona: A társadalmi mobilitás és a szakképzés.
A tanulmány a szakképzés és a társadalmi mobilitás kapcsolatát elemezi három különböző
időpontban készült adatfelvétel alapján. Az 1974-ben készült, a szakmunkástanulók
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országos reprezentatív mintáján alapuló adatfelvételt húsz évvel később, 1994-ben
megismételték, ezzel szinte egyedülálló összehasonlításra alkalmas adatbázis jött létre. Ezt
egészítette ki a hasonló témakörben szervezett 1997-es adatfelvétel, amelyben a szülőktől
származó adatok teszik teljessé a képet. A kutatás arra keresi a választ, hogy hogyan
változott a szakképző iskolák mobilitási funkciója. A lezajlott változások – a szülők
iskolázottabbá válása, a képzési perspektívák, és a képzőintézményi rendszer átalakulása –
jelentős részben átformálták a képzés tartalmát, és a képzés utáni életpálya lehetőségeit. A
formális iskolázottsághoz köthető mobilitási tendenciák vizsgálata mellett elemzi azokat a
90-es években lezajlott változásokat amelyek az iskolázottsági fokozatokkal elérhető
társadalmi pozíciókat e trendeken túlmenően is átrendezték. Foglalkozik a továbbtanulás
és vállalkozóvá válás lehetőségeivel, a fekete munka szerepével, és azokkal a
folyamatokkal, amelyeknek eredményeként a szakképzettséggel rendelkezők igen jelentős
arányban szakmájukat elhagyva más területen dolgoznak vagy szakképzettséget nem
igénylő munkát végeznek.
Tót Éva: A munkaerőpiaci hátrányok és az iskolázottság
A tanulmány a hátrányos helyzet létrejöttének okait, ezen belül az iskolázottság és a
munkaerőpiaci pozíció mérhető összefüggéseit mutatja be, részben a publikált statisztika,
részben pedig a KSH Munkaerőfelvétel alapján. A Munkaerőfelvétel 1999-es adatainak
felhasználásával képet ad arról, hogy mi történik az oktatási rendszerből közvetlenül kilépő
fiatalokkal. Több vizsgált tényező közül az iskolázottság bizonyult a legerősebbnek annak
befolyásolásában, hogy a fiatal a foglalkoztatottak vagy a nem foglalkoztatottak
csoportjába került-e. Bemutatja az egyes iskolatípusokban szerzett végzettségek közötti
különbségeket a foglalkoztatott státuszba kerülése szempontjából. A Munkaerőfelvétel
fenti adatai alapján elemzi a munkaerőpiaci szolgáltatások igénybevételének, illetve az ún.
háttérszolgáltatásoknak a szerepét és rámutat a jelenlegi rendszer hiányos működésének
problémáira.
Dr. Szép Zsófia: Az élethosszig tartó tanulás tartalmi feladatai és azok megvalósításának
feltételei a gazdaság aspektusából
A tanulmány az élethosszig tartó tanulás gazdasági hátterét elemzi a gazdaság- és
foglalkoztatáspolitikai helyzet és a várható fejlődési irányok reális megítélése céljából.
Kiindulópontként kifejti, hogy Magyarország ma már megbízhatóan működő - nemzetközi
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összehasonlításban is versenyképes - piacgazdasággal rendelkezik. Ennek eredményeként a
piacgazdaság „foglalkoztatáspolitikája” felértékelte az iskolai végzettséget, a gazdaság
hatása a képzési aktivitásra – a fiatal és a felnőtt korosztályok iskolarendszerű és
iskolarendszeren kívüli képzésére egyaránt – objektív és meghatározó. Ebből következően
a tanulmány kiemeli a szakmastruktúra folyamatos korszerűsítésének, az átjárhatóságnak,
ugyanakkor a képző szervezetek – különösen az iskolák – alkalmazkodóképességének
erősítését. A kutatás kiemeli, hogy a jövőben a munkaerő-szükséglet és a képzési
szükséglet összehangolásához várhatóan nőni fog a területi tervezés jelentősége, a
regionális területfejlesztési tanácsok és a helyi munkaügyi szervezet, illetve és képző
intézményrendszer együttműködése. Ennek egyik alapvető feltételeként meg kell teremteni
a különböző információs rendszerek összekapcsolását.
Dr. Szép Zsófia: Az ifjúsági munkanélküliség helyzete
Szép Zsófia tanulmánya a munkanélküliként regisztrált pályakezdő fiatalok – mint a
munkaerőpiacon hátrányos helyzetűek egyik fő csoportja – helyzetét elemzi, számszerűen
és tendenciákat vizsgálva, beleértve a Munkaerőpiaci Alapból támogatott, foglalkoztatást
segítő képzésekben való részvételi mutatókat is.
A tanulmány javasolja az iskolai képzési rendszer olyan továbbfejlesztését, amely képes az
iskolába járó fiatalok „benntartására” és az iskoláztatás meghosszabbítására, ugyanakkor
képes a folyamatosan változó technológiai és munkaerőpiaci igények kielégítésére is. (Ezt
a

célt

szolgálja

az

új

típusú

szakközépiskolai

szakképzési

rendszer).

Ennek

megvalósításához az iskolának képessé kell válnia a munkaerőpiaci igények felismerésére,
illetve „befogadására” is – természetesen az intézmény fenntartójával együtt –, ugyanakkor
folyamatos tartalmi és tárgyi-technikai fejlesztést kell végeznie. Ehhez az iskolákat
fokozott anyagi és szakmai támogatásban kell részesíteni, ugyanakkor biztosítani kell
részükre a szükséges munkaerőpiaci információkat.
Zachár László: Az aktív munkaerőpiaci programokba történő bevonás erősítése – a
munkaerőpiaci képzés eszközeivel
Az egész életpályát végig kísérő képzés, továbbképzés lehetőségének az intézményesítése
A

kutatás

tényszerűen

igazolta,

hogy

kiépült

a

felnőttképzés

többpólusú

intézményrendszere, a közép- és felsőoktatás, a regionális munkaerőfejlesztő és képző
központok, a képzési vállalkozások, illetve a gazdasági társaságok (vállalatok) bázisán,
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amely képes a differenciált mennyiségi és minőségi igények kielégítésére. Szükséges
viszont a felnőttképzési intézmények hálózat típusú rendszerének kifejlesztése, amely
alkalmas nagyobb

létszámú képzési igény jó minőségű ellátására. Ennek az

intézményhálózatnak az állami bázisa lehet a jelenlegi regionális munkaerő-fejlesztő és
képző központok hálózata, illetve a felsőoktatási intézmények felnőttképzési intézetei.
Ugyanakkor ösztönözni szükséges – a minőségi követelmények biztosítása mellett – a
kisebb kapacitású képző intézmények tevékenységét is, amelyek, rugalmas, személyre
szóló képzési szolgáltatást is tudnak biztosítani.
A témakör második tanulmánya hangsúlyozza, hogy a tartós foglalkoztatás minimális
garanciáját is a középfokú iskolai/szakmai képzettség adja. A magasabb szintű iskolai
végzettség megszerzése ugyanakkor azért társadalmi érdek, mert ha erre az egyén nem
képes, akkor egész aktív életében beszűkülnek az esélyegyenlőségi, más oldalról a
mobilitási esélyei. Ezért a kutatás kiemelten foglalkozott a felnőttek iskolai rendszerű
képzésének jellemzőivel is.
Ugyanakkor összefoglalja azokat az oktatási és (szak)képzési, illetve a képzést kiegészítő
tevékenységeket, amelyeket az egyén nem munkavállalási veszélyhelyzetben (pl.
mmunkanélküliség), hanem az életpálya normálhelyzetű kialakítása- és korrekciója során
végez. Így vizsgálja a fiatalok és a felnőttek pályaorientációs és pályakorrekciós
tevékenységének hazai jogszabályi kereteit, és a nemzetközi ajánlásokat, majd a hazai
munka legfontosabb tapasztalatait. Mindezek alapján fejlesztési feladatsorként javasolja az
iskolai és az iskolai rendszeren kívüli pályaválasztási és pályaorientációs szolgáltatások
hálózatszerű összekapcsolását, illetve a fiatalok és a felnőttek pályaorientációs képzésének
hatékonyabbá

tételét,

egyrészt

az

általános

és

szakiskolákban

bevezethető

új

pályaorientációs képzés, másrészt az állampolgári jogon járó pályaválasztási, és
pályaorientációs szolgáltatások segítségével, valamint a pedagógus- és szakember
továbbképzés fejlesztésével.
Tringer Éva: A szociális partnerek együttműködésének és közös tevékenységének erősítése
A kutatás fontos célja volt meghatározni azokat a tényezőket, amelyek a szociális
partnerek, különösen a munkaadók (vállalatok) humánerőforrás-fejlesztési tevékenységét,
annak legfontosabb tendenciáit, illetve a várható fejlődési irányokat jellemzik. A kutatás
legfontosabb megállapítása e vonatkozásban az, hogy a munkaadók követelményei a
munkaerővel szemben folyamatosan nőnek, különösen a vegyes vállalatoknál, illetve
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azokban az ágazatokban, ahol – vagy amikor – munkaerő-túl kínálat (felesleg) mutatkozik.
Ezek a követelmények ugyanakkor erősen eltérnek egymástól és függnek a vállalat
profiljától, nagyságától, jövedelemtermelő képességétől stb. Ennek megfelelően eltérő a
vállalatok emberi erőforrásba való „beruházás-készsége” is. Összességében kimondható,
hogy a gazdaság munkaerő igénye – az elmúlt évek erőfeszítései ellenére még nem elég
markánsan jelenik meg közvetlenül a képzési rendszerben, illetve a területi
humánerőforrás-fejlesztési tervekben.
Zachár László: A szakképzés fejlesztése
A szakképzés általános fejlesztési feladatainak meghatározásáról szóló tanulmány távlati
feladatokat ajánlott, amelyek nagy részét egy felnőttképzési törvény fejtheti ki, illetve
kodifikálhatja részletesen. Így – többek között – az élethosszig tartó szóló tanulás
aspektusából lényeges célkitűzések:
− a képzéshez való hozzáférés állampolgári jogon való biztosítása minden felnőtt
számára,
− az esélyegyenlőség biztosítása minden felnőtt számára, különösen a hátrányos
helyzetűek (munkanélküli pályakezdők, csökkent munkaképességűek) részére,
− a felnőttképzés kiterjesztése – a szakképzésen túl – az általános és a nyelvi
képzésre,
− a képzéshez való hozzáférés differenciált támogatása, különösen az első
szakképesítés megszerzésére,
− a felnőttképzési tevékenység egységes, jogi szabályozása,
− a

felnőttképzés

vegyes,

differenciált

finanszírozása,

meghatározó

állami

támogatással,
− a felnőttképzés minőségbiztosításának erősítése, különösen az állam által elismert
szakképesítések megszerzésére irányuló képzések esetében.
Balázs Éva: Expanzió a középiskolában – Egy vizsgálat tapasztalatai
A vizsgálat a középiskolázás kilencvenes évekbeli kiterjedésének oktatáspolitikai és
pedagógiai kihívásait s a rájuk adott válaszokat elemzi, az iskolai szintű vizsgálatok
eredményeit mutatja be a középfokú intézmények felvételi, áthaladási, kibocsátási
folyamataira, valamint a főbb pedagógiai problémákra figyelve.
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Szűcs István: Áttörés a vállalkozók képzésében
A rendszerváltás előtt is jelentős számú „vállalkozó” működött az országban, de akkor az
oktatás, képzés erről ideológiai okokból megfeledkezett. Ma, amikor a társadalom anyagi
bázisát egyre nagyobb mértékben a vállalkozói szféra hozza létre, rendszerfilozófiai,
„ideológiai” okokból törekedni kell a főszereplők tartós és alapos megerősítésére,
fejlesztésére. Az oktatásban ezért sokkal nagyobb súlyt kell fektetnünk a vállalkozói
kompetenciák komplex fejlesztésére. Ez jelenthet áttörést a vállalkozók képzésében.
Mártonfi György: Az iskolarendszerű szakképzés struktúrájának átalakulása
„...az iskolaszerkezeti határon lévő 9-10 osztály problémáját az átstrukturálódó szakképzés
egyik konfliktuspontjának látjuk, amely kényszerűen megújulásra ítéltetett, akárhogyan is
alakul a következő évek tartalmi és szerkezeti politikája és reálfolyamata. Ezért a 9-10.
osztály problémáját csupán önmagában elemezve csak szerény eredményeket remélnénk,
viszont az egész struktúra átalakulásán belül fókuszálva e két évfolyamra könnyebben
érthetővé válnak az itt lezajló folyamatok is, amint helyük, szerepük is a rendszer egészén
belül.”
Mayer József: Az iskolarendszerű felnőttoktatásról 2000-ben
A tanulmány az iskolarendszerű felnőttoktatás modernizációjának szükségességét a
problémák felvázolásával indokolja; idetartozik az intézmények és a tanulók száma, az
oktatás feltételrendszere, a tanárok foglalkoztatása, módszertani kultúrája, a tananyag
tervezése, az itt tanulók tudás- és életvilágában rejlő különbségek. Néhány olyan mutatóra
hívja fel a figyelmet, melyek mentén meghatározható az adott iskolában folyó oktatás
minősége.
Pethő László: A felnőttoktatás fogalmának változása
A társadalom és a gazdaság megannyi új kihívást fogalmaz meg, amelyekre – többek
között – az oktatástól és a felnőttoktatástól vár válaszokat. Az aktuális problémákat
megoldani szándékozó és azok elől kitérni nem tudó politikai intézményrendszer pedig a
maga szabályai szerint döntéseket hoz. Bizonyos programokat ösztönöz és támogat,
másokat „szinten tart”, megint másoktól pedig forrásokat von meg.
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Nagy Ádám: Informatikus leszel..
Elcsépelt frázisként hat az "oktatás a legjobb befektetés" szlogenje. Az információs
társadalom víziói, az informatika hullámszerű terjedése miatt érdemes azt egy-egy
részterületen konkrétabban is körüljárni. Bár a magyar oktatás még a piacgazdaság
követelményeihez sem alkalmazkodott már ránehezedett az informatikai forradalom-, nem
is kérdés: a banki és egészségügyi informatika mellett az oktatási informatika lehet(ne) a
következő évezred elejének húzóágazata. Az áttekintés megpróbálja feltérképezni a magyar
oktatás komplex értelemben vett informatikai képzéseit...
Balogh Lászlóné: Az iskolai szerkezetváltás története
Amikor 1989-ben két budapesti iskolában egyedi engedéllyel megindult a nyolcosztályos
gimnáziumi képzés, senki sem gondolta, hogy az iskolai szerkezetváltás több száz
intézményt érintő, oktatáspolitikai vitákat, rendkívüli ellentmondásokat kiváltó folyamata
is megkezdődött. A tanulmány végigtekinti azt az utat, amely a 80-as évek végétől az
oktatásügy területén végbement liberalizációval indult, és melyet a rendszerváltás, majd a
különböző kormányzati ciklusok alatt hozott törvényi szabályozások befolyásoltak, de nem
tudták mederbe terelni.
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2. Melléklet
KÉRDŐÍV
1.

A szeminárium témájához kapcsolódóan melyik kategóriába sorolja magát?
Érdeklődő
Szakértő
Kutató
Stratégiai tervező
Politikaformáló
A témakör fejlődésében érdekelt felhasználó

2.

Ismeri-e az Országos Képzési Jegyzék tartalmát, szerkezetét?
Igen, részletesen ismerem
Csak kevéssé ismerem
Hallottam róla
Nem ismerem

3.

Fontosnak tartja-e Magyarország szempontjából a munkaerő nemzetközi
mobilitásának kérdését?
Igen
Nem

4.

Fontosnak tartja-e Magyarország szempontjából a tanulók nemzetközi
mobilitásának kérdését?
Igen
Nem

93
-

A SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSE A FOGLALKOZTATHATÓSÁG SZEMSZÖGÉBŐL

5.

Hallott-e már a szakképesítések kölcsönös elismerésének és átláthatóságának
kérdéséről?
Igen
Nem

6.

Mely témát tartja fontosabbnak a munkaerő nemzetközi mobilitását illetően?
Államok közti kölcsönös megállapodás a szakmai képesítések hivatalos
elismeréséről.
A különböző országok szakképesítési rendszereinek átláthatóságát támogató
információs rendszerek kialakítása.

7.

Rangsorolja az alábbi témakörökben elért magyar eredményeket!
(1-8-ig terjedő számozást használjon, ahol az 1-es kategória a leginkább eredményes
területet jelöli.)
Szakmaszerkezet fejlesztése
Szociális partnerek szerepvállalása a szakképzés fejlesztésében
A magyarországi iskolarendszerű képzés intézményi szerkezete
A magyarországi felnőttképzési rendszer
Iskolarendszerű képzésben részt vevő tanulók elméleti képzése
Iskolarendszerű képzésben részt vevő tanulók gyakorlati képzése
Vizsgáztatási rendszer elméleti komponense
Vizsgáztatási rendszer gyakorlati komponense
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3. Melléklet
Sorsz

1kérd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
4
4
4
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Átlag
Rangsor
Medián
Módusz
Szórás
Átl. elt.
Sz. négyz.
Átl. Elt. négyz.

7/1 kérd 7/2 kérd 7/3 kérd 7/4 kérd 7/5 kérd 7/6 kérd 7/7 kérd 7/8 kérd ellenőrzés
7
8
6
5
2
4
1
3
36
4
8
3
7
1
5
2
6
36
1
7
3
8
2
5
4
6
36
2
8
5
7
1
6
3
4
36
6
7
1
8
2
3
4
5
36
3
5
2
4
1
8
6
7
36
2
3
1
6
4
5
7
8
36
3
7
4
6
1
5
2
8
36
3
7
5
6
2
4
1
8
36
3
7
1
8
2
4
5
6
36
2
1
8
3
4
5
6
7
36
2
7
4
5
1
6
3
8
36
2
7
3
5
1
4
6
8
36
3
7
5
6
2
4
1
8
36
2
7
5
6
1
4
3
8
36
2
7
4
5
1
6
3
8
36
3
7
2
6
1
5
4
8
36
6
5
3
7
1
4
2
8
36
5
7
4
8
2
6
1
3
36
8
5
6
4
1
3
2
7
36
4
5
1
6
2
8
3
7
36
8
4
3
7
2
5
1
6
36
4
6
1
7
2
8
3
5
36
1
4
2
3
5
6
7
8
36
4
2
3
1
7
8
5
6
36
6
8
5
7
1
2
3
4
36
4
8
1
3
2
7
5
6
36
1
7
3
4
2
6
5
8
36
2
5
3
4
1
6
7
8
36
3
5
7
1
2
6
4
8
36
6
8
5
7
1
3
2
4
36
3
7
3
8
2
6
3
4
36
3
5
4
6
1
8
2
7
36
3
5
2
1
4
6
7
8
36
3
7
5
6
2
4
1
8
36
2
4
1
3
5
6
7
8
36
2
8
1
7
3
4
5
6
36
36
3,46
6,08
3,38
5,43
2,08
5,27
3,68
6,62
2
7
3
5
1
6
4
8
3
7
3
6
2
5
3
7
3
7
3
6
2
6
3
8
1,84
1,75
1,82
1,99
1,38
1,54
1,97
1,60
1,46
1,47
1,51
1,65
0,94
1,27
1,70
1,37
3,38
3,05
3,32
3,98
1,91
2,36
3,89
2,56
2,13
2,16
2,28
2,72
0,89
1,60
2,90
1,87

7. táblázat: A beérkezett válaszok összesítő táblázata.
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4. Melléklet
Sorsz

1kérd

1
2
3
4
5
Átlagérték
Medián
Módusz
Rangsor

4
4
4
5
5

7/1 kérd 7/2 kérd 7/3 kérd 7/4 kérd 7/5 kérd 7/6 kérd 7/7 kérd 7/8 kérd
6
5
3
7
1
4
2
8
5
7
4
8
2
6
1
3
8
5
6
4
1
3
2
7
4
5
1
6
2
8
3
7
8
4
3
7
2
5
1
6
6,20
5,20
3,40
6,40
1,60
5,20
1,80
6,20
6
5
3
7
2
5
2
7
8
5
3
7
2
2
7
6
4
3
8
1
5
2
7

8. táblázat: Politikaformálók, stratégiai tervezők válaszainak összesítő táblázata.

Sorsz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Átlagérték
Medián
Módusz
Rangsor

1kérd
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3

7/1 kérd 7/2 kérd 7/3 kérd 7/4 kérd 7/5 kérd 7/6 kérd 7/7 kérd 7/8 kérd
2
8
5
7
1
6
3
4
6
7
1
8
2
3
4
5
3
5
2
4
1
8
6
7
2
3
1
6
4
5
7
8
3
7
4
6
1
5
2
8
3
7
5
6
2
4
1
8
3
7
1
8
2
4
5
6
2
1
8
3
4
5
6
7
2
7
4
5
1
6
3
8
2
7
3
5
1
4
6
8
3
7
5
6
2
4
1
8
2
7
5
6
1
4
3
8
2
7
4
5
1
6
3
8
3
7
2
6
1
5
4
8
2,71
6,21
3,57
5,79
1,71
4,93
3,86
7,21
2,5
7
4
6
1
5
3,5
8
2
7
5
6
1
4
3
8
2
7
3
6
1
5
4
8

9. táblázat: Szakértők, kutatók válaszainak összesítő táblázata.
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Sorsz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Átlagérték
Medián
Módusz
Rangsor

1kérd
1
1
1
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

7/1 kérd 7/2 kérd 7/3 kérd 7/4 kérd 7/5 kérd 7/6 kérd 7/7 kérd 7/8 kérd
7
8
6
5
2
4
1
3
4
8
3
7
1
5
2
6
1
7
3
8
2
5
4
6
4
6
1
7
2
8
3
5
1
4
2
3
5
6
7
8
4
2
3
1
7
8
5
6
6
8
5
7
1
2
3
4
4
8
1
3
2
7
5
6
1
7
3
4
2
6
5
8
2
5
3
4
1
6
7
8
3
5
7
1
2
6
4
8
6
8
5
7
1
3
2
4
3
7
3
8
2
6
3
4
3
5
4
6
1
8
2
7
3
5
2
1
4
6
7
8
3
7
5
6
2
4
1
8
2
4
1
3
5
6
7
8
2
8
1
7
3
4
5
6
3,28
6,22
3,22
4,89
2,50
5,56
4,06
6,28
3
7
3
5,5
2
6
4
6
3
8
3
7
2
6
7
8
3
7
2
5
1
6
4
8

10. táblázat: Munkaadók, érdeklődők válaszainak összesítő táblázata.
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5. Melléklet
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4. ábra: Rangszámokhoz tartozó gyakorisági eloszlás poligonok.
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6. Melléklet34
A 100 fő feletti termelő, szolgáltató vállalatok képzési ráfordításai és a képzési
szektor kapcsolata
A vállalat működési területe
A munkavállalók képzésére fordított összeg
a bérköltség arányában
Mezőgazdasági feldolgozóipar
Elektronikai ipar
Nehézipar
Vegyipar
Pénzügyi ágazat
Közszféra

0,4 %
5,76 %
2 –3%
1,6 %
~ 6,5 %
~ 1,5 – 2 %

11. táblázat: A munkavállalók képzésére fordított összeg (bérköltség arányos) néhány
jellemző szektorban.

A vállalat működési területe

Vállalati képzések

Mezőgazdasági feldolgozóipar

30 %

Képzők által
szervezett képzések
70 %

Elektronikai ipar

95 %

5%

Nehézipar

50 %

50 %

Gyógyszeripar

10 %

90 %

Pénzügyi ágazat

85 %

15 %

Közszféra

0%

100 %

Bankszektor

40 %

60 %

Autóimport

80 %

20 %

Vegyipar

60%

40%

12. táblázat: Vállalati képzések megoszlása képzőhelyek szerint néhány jellemző szektorban.

A vállalat működési területe
Bankszektor
Biztosítási szektor
Elektronikai ipar
Mezőgazdasági feldolgozóipar
Nehézipar
Vegyipar
Autoimport

Átlagos képzési idő
3,5 nap/fő/év
5+3 nap/fő/év
18 nap/fő/év
7,5 nap/fő/év
5 nap/fő/év
5 nap/fő/év
5 nap/fő/év

13. táblázat: A vállalati képzések átlagos időtartama néhány jellemző szektorban.

34

Ezeket az adatokat egy 1998-99-ben általam vezetett felmérés eredményei szolgáltatták, mely az Európai
Képzési Alapítvány (ETF-Torino) részére írt országtanulmányban jelent meg (73-74. oldal).
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7. Melléklet
KÉRDŐÍV
Oktatási intézmény neve, címe:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……

1.

Iskolára vonatkozó kérdések:

1./a Megítélése szerint iskolája:
Tradicionálisan műszaki iskolának tekinthető.
5-10 évvel ezelőtt tradicionálisan műszaki iskola volt, de ma már vegyes profilú
(gimnáziumi, közgazdasági stb. képzés aránya jelentős).
Miért határozták el a profilbővítést?
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………
…..
Nem tradicionális műszaki iskola, de az utóbbi években számos műszaki jellegű
képzést indított.
Miért kezdték meg műszaki szakmák oktatását?
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..……
…..
1./b Az iskolában közalkalmazotti jogviszonyban (nyugdíjasként foglalkoztatottak is) álló
szakmai tárgyakat (elmélet, gyakorlat) oktató pedagógusok:
Száma: ……… fő
Az elmúlt két évben (98/99-es, 99/00-es tanév) alkalmazott 30 év alattiak száma, akik
legalább 6 hónapot alkalmazásban álltak.
nem volt
1-2 fő
2-5 fő
5-10 fő
10-nél több
Átlagéletkora:
30 év alatt

30-40 év között

Az 50 év felettiek aránya:
10 %
20%

40-50 év között

50 év felett

30%

40%

50%

60%

30%

40%

50%

60%

A 30 év alattiak aránya:
10 %

20%
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Legalább évi 30 óra továbbképzésen részt vevők aránya:
10 %
20%
30%
40%
60%
70%
80%
90%

50%
100%

Angol nyelvből legalább középfokú nyelvvizsgával rendelkezők becsült aránya, …….%
vagy száma …… fő.
Számítógépet jól kezelők (Windows, szövegszerkesztő, Internet, hálózati ismeretek stb.)
becsült aránya …….% vagy száma …... fő.
1./c Az oktatott OKJ-s műszaki szakmák száma:
1

1-3

3-5

több mint 5

2. Kérjük, állítsa sorrendbe az alábbi problémaköröket annak megfelelően, hogy
melyek jelentik a legnagyobb kihívást az ön számára! (A legnehezebb probléma
szerepeljen az első helyen, az egyéb rovatokba olyan problémákat írjon, amelyek
nem szerepelnek a listában, ezeket is illessze a többi közé.)
Az iskola hosszabb távú profiljának meghatározása, és ennek bemutatása a
szülők, diákok, munkaadók, önkormányzat irányába.
Az iskola működési költségeinek biztosítása.
Az oktatás tárgyi feltételeinek megteremtése.
Az oktatás magas színvonalát biztosító műszaki pedagógusok alkalmazása és
megtartása.
Kapcsolat kiépítése a környező ipari egységekkel, gyakorlati oktatóhelyek
kialakítása céljából.
Kapcsolat kiépítése a környező ipari egységekkel, a szakképzési hozzájárulás
vagy más támogatás megszerzése céljából.
Egyéb:…..
Egyéb:…..
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3. Az alábbiakban felsorolunk néhány lehetséges tényezőt, melyek befolyásolják a
gyakorlati oktatás színvonalának növelését. Kérjük, állítsa ezeket sorrendbe az
előző kérdésnél megadott módon, de ezt megelőzően döntse el, hogy a felvetett
probléma jelentős vagy csak kisebb korrekcióra35 szorul. Döntésének megfelelően
két sorrendet alakítson ki.
Jobban felszerelt iskolai tanműhely. (1-3 között esetén „A” kártya)
Az oktatott szakma(k) magasabb fokú szakmai vizsgáztatási követelménye. (1-3
között esetén „B” kártya)

A pedagógusok korszerűbb szakmai ismerete (csak az iskolai közalkalmazotti
állományú pedagógusokra vonatkoztatva). (1-3 között esetén „C” kártya)
A pedagógusok magasabb szintű pedagógiai és szakmai módszertani ismeretei.
(1-3 között esetén „D” kártya)

Több vállalati gyakorlati oktatási hely kialakítása. (1-3 között esetén „E” kártya)
A tanulók magasabb szintű általános és elméleti ismeretei. (1-3 között esetén „F”
kártya)

Egyéb 1(1-3 között esetén „G” kártya):
………………………………………………………….
Egyéb 2(1-3 között esetén „G” kártya):
………………………………………………………….

35

Értelmezhető úgy is, hogy nem befolyásolja az oktatás színvonalát, ha a következő 2-3 évben nem történik
jelentős fejlesztés az adott területen.
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4.

−
−
−
−

−

A 3. kérdésben kevésbé jelentős problémának minősített tényezők kártyái.

„A” kártya
Nem megfelelőek a szakmai alapozó képzés taneszközei.
Nem megfelelőek a gyakorlati oktatáshoz szükséges mérőeszközök.
Nincs elegendő számítógép és jogtiszta szoftver.
Nem megfelelőek a szakmai gyakorlati oktatás taneszközei.
Az adott szakma oktatásához szükséges taneszközök nem szerezhetők be a magyar
piacon.

„B” kártya

− A szakmai vizsgáztatási követelményekhez szükséges tárgyi és személyi feltételek
teljesítése nem jelent problémát, de ez elmarad a szakma valódi szakismereti igényeitől.
Ha a követelményrendszer növekedne, az iskola is magasabb színvonalú szakmai
oktatást tudna végezni. Ezt a régi, elavult elemek elhagyásával és új, korszerűek
beépítésével lehetne elérni.
− Az iskola szakmai oktatásának színvonalát lényegében nem befolyásolják a szakmai
vizsgáztatási követelmények, hiszen azt a helyi szakmai pedagógiai program alapján
alakítja ki. Az eszközbeszerzéshez azonban több támogatást tudna szerezni az iskola,
ha az a szakmai vizsgáztatási követelmények vagy a központi programok tartalmának
korszerűsítésén alapulna.
− Azért kellene a szakmai vizsgáztatási követelményeket és a központi programok
tartalmát is a technológiai fejlődéshez igazítani, mert az iskola ez alapján tudja nyomon
követni a szakma fejlődését és követelményrendszerét, és így tudja biztosítani, hogy a
tanulók naprakész tudással hagyják el az intézményt.

„C” kártya

− Az oktatott szakma fejlődése olyan gyors, hogy azt az alapvetően idősebb korosztályú
szakmai pedagógus állomány nem képes a gyakorlatba átültetni, számos ismeret és
szakmai tapasztalat hiányában (számítógép-kezelői ismeret, nyelvismeret,
továbbképzési lehetőségek).
− Az iskolavezetés és a pedagógusok is mindent megtesznek annak érdekében, hogy a
szaktanárok tudása növekedjék, de a jelenlegi továbbképzési rendszer finanszírozási
problémái, vagy nem megfelelő programkínálatból eredő hiányosságai miatt nem képes
az igények kielégítésére.
− A pedagógusállomány nincs napi kapcsolatban a gazdasággal, az elmúlt évtizedekben a
képzésben dolgozók elszakadtak a technológiai fejlődés főbb csapásirányaitól, így kellő
gyakorlat hiányában nehezen tudnak a gyakorlati oktatás követelményeinek eleget
tenni.
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„D” kártya

− Az iskolában fiatal, jól felkészült szakemberek dolgoznak, ugyanez igaz a vállalati
oktatóhelyen dolgozókra, de nincs meg a kellő pedagógiai tapasztalatuk, illetve
végzettségük, ez gátolja a leginkább a szakmai gyakorlati ismeretek átadását.
− A műszaki pedagógusok körében olyan nagy a fluktuáció, és oly kevés az iskola
mozgástere, hogy kénytelen olyan szakembereket is alkalmazni, akiknek nincs
megfelelő pedagógiai végzettsége.
− A pedagógusállomány pedagógiai ismeretei jók, végzettségük is megfelelő, azonban
nem tudnak részt venni megfelelő szakmódszertani továbbképzéseken, ez gondokat
okoz a gyakorlati képzésben.

„E” kártya

− A térségben nincsenek olyan vállalatok, amelyek az iskola által oktatott
szakképesítésekhez szükséges gyakorlati oktatás feltételeit biztosítani tudnák.
− A térségben megfelelő számban vannak a szakterületen működő cégek, de ezek
eszközrendszere nem megfelelő a gyakorlati oktatási hely kialakításához.
− A térségben megfelelő számban vannak a szakterületen működő cégek, azonban
nehézséget okoz a megfelelő szakoktatói szakembergárda biztosítása.

„F” kártya

− Olyan magas színvonalú a szakmához szükséges elméleti követelmény, hogy azt a
tanulói korosztály átlaga nem képes elsajátítani, ez negatívan befolyásolja a gyakorlati
képzést.
− Az iskola által oktatott szakmai képzésre alapvetően gyengébb képességű gyerekek
jelentkeznek.
− A gyerekek képessége és a szakmai követelmény is megfelelő, kevés azonban a
gyakorlati ismeretek elsajátítására szánt tanóraszám.
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1. Függelék
IRL 95/3485 EUROCERT: Bizonyítványok munkaadók általi könnyebb értelmezést segítő
program
Az EUROCERT projektet két korábbi program előzte meg:
PETRA program 1993-94. Európai Tanulmányi Modul címmel.
Ennek eredményeként megállapítást nyert, hogy a képesítések elismerése érdekében a
képzési programfejlesztőkkel, munkaadókkal és a vizsgáztatásért felelős szervezetekkel
közösen közös standard-ek kialakítása szükséges.
A képesítések kölcsönös elismerésének egyik legnagyobb akadálya az, hogy a tagállamok
szakképzési rendszereinek leírására nem alakult ki egységes "nyelvezet".
"Szakképesítések kölcsönös elismerése" 1994-95.
E projekt kapcsán készült egy olyan közös "nyelvezetű" összefoglaló az alkalmazott
terminológiák tekintetében, amelyet a közgazdasági/kereskedelmi szektor területén sikerrel
alkalmaztak a képesítések tartalmának leírásánál.
E két projekt eredményeire építve az EUROCERT több ország bevonásával 3 szektorban
(közgazdasági/kereskedelmi, információs technológia, utazás/turizmus) definiált közösen
alkalmazható rendszert.
A projekt eredményeként egy többnyelvű, az adott szakképesítést közös terminológia
alapján leíró, a képesítő bizonyítványokba elhelyezendő betétlap került kialakításra.
A jobb tájékoztatás érdekében a részt vevő országok szakképzési rendszerükről, továbbá
néhány kiválasztott szakképesítésről leírást készítenek. Ezeket az információkat
rendszerezett formában Interneten keresztül is hozzáférhetővé kívánják tenni, elsősorban a
munkaadók jobb tájékoztatása érdekében.
A projektbe Magyarország képviseletében a Magyar Nemzeti Observatory is
bekapcsolódott az Európai Szakképzési Alapítvány és az Oktatási Minisztérium
támogatásával.
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NL 95/3441 NETREF: Nemzeti referencia struktúrák hálózata a szakmai minősítésekre
nézve.
A NETREF projekt bizonyára az egyik legígéretesebb projekt, ami a módszertan
tükröződését illeti az átláthatóság kérdésében. A projektet a holland COLO vezeti és
koordinálja, és Svédországon kívül valamennyi tagállamot egy–egy kulcsintézmény (key
organization) képviseli. Magyarország számára különösen érdekes e program, hiszen 1998
márciusa óta a Magyar Nemzeti Observatory által részt vehet a programban mint egyetlen
nem EU tagállam.
A NETREF fő célkitűzése az, hogy egy új, decentralizált megközelítést dolgozzanak ki a
szakmai minősítések átláthatóságához. Az egyes részt vevő országok egy nemzeti
referencia struktúra kialakításába kezdenek. Ezek a referencia struktúrák egy nemzetközi
hálózatot formálnak majd, amelynek köszönhetően választ lehet adni valamennyi, a
minősítésekkel kapcsolatos kérdésre, és értelmezni lehet a másik tagállamban megszerzett
bizonyítványokat.
Egy olyan innovatív munkamódszert dolgoznak ki, amelyek a következőkre irányulnak:
- az oktatási és a szakképzési rendszerekkel, valamint a szakmai minősítésekkel
kapcsolatos információk cseréje transznacionális szinten;
- a másik tagállamban megszerzett szakmai minősítésekkel kapcsolatos információk
értelmezése.
A projekt átfogó logikája az, hogy optimális információ–áramlást alakítson ki a helyi,
országos és transznacionális szintek között, és így a házigazda tagállamban a minősítések
értékével kapcsolatosan információkat kérő személyek gyors és megbízható választ
kaphatnak.
A NETREF projekthez szorosan kapcsolódva egy „felmérő és elemző” projekt –
nevezetesen a NATNET (F95/3742) is végrehajtásra kerül. Ez a projekt koncepcionális
kereteket dolgoz ki egy, a NETREF partnerek által alkalmazandó hatékony módszer
számára.
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2. Függelék
Az üzleti folyamatok újratervezésének módszertana, szakaszai
A BPR módszertana
Az alkalmazott módszertan az IBM által kifejlesztett IBM LOVEM/CABE (Line Of
Visibility Engineering Method/Computer Aided Business Engineering). A módszertan a
BPR (Business Process Reengineering) és a BPE (Business Process Engineering) projektek
sikerét hivatott biztosítani. A módszertan az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában
széles körben alkalmazott mind a vállalkozási, mind a kormányzati és az önkormányzati
szférákban. Néhány jelentősebb referenciahely:
•
IBM
•
HONDA US Sales Rep.
•
American Express
•
Nat West Life
•
Norwich Union
Az IBM LOVEM/CABE a folyamat-út menedzsment koncepción alapul. A módszer
fókuszában a szervezet belső folyamatai állnak. A módszertan egységesített grafikus
nyelvet alkalmaz a folyamatok ábrázolására, szimbólumok reprezentálják a folyamatokat,
az adatfolyamokat, ezek sorrendje alkotja a folyamat-utat. A LOVEM/CABE módszertan
középpontjában az ügyfél kiszolgálása áll, ennek optimális megvalósítása érdekében
történik a belső folyamatok újratervezése. A folyamat-utak a fogyasztótól indulnak vagy
nála végződnek. Fogyasztó alatt természetesen a vállalat egy másik szervezeti egysége is
érthető. A módszer célkitűzései:
• Optimális folyamat-utak meghatározása
• A minőségi kiszolgálás elérése
• A foglalkoztatottak moráljának javítása azzal, hogy a módszer az egyéni munkát
állítja a középpontba.
A módszertant sikeresen alkalmazhatja minden olyan szervezet vagy vállalat, amely:
• A belső folyamatok újratervezését vagy dokumentálását tűzte ki céljául.
• Az értékesítéstől a támogatásig ciklussal írható le a üzleti folyamat.
• A követelmények megfogalmazása, tervezés, kivitelezés, tesztelés, szállítás és
támogatás fázisain megy keresztül.
• Súlyt fektet az ügyfelek megelégedettségére, a dolgozók moráljára, a
beszállítókkal való jó viszonyra, figyelemmel kíséri a ciklusidőt, a költségeket és
a produktivitást.
A módszertan a LOV diagramokon alapul, melyek négy különböző (architekturális,
logikai, fizikai és munka) szintű nézetben ábrázolják a folyamatokat. Minden nézetben a
folyamatok különböző részletezettséggel ábrázolhatók. A módszertan ezek mellett
kiegészítő modellezési technikákat is tartalmaz, mint pl. a DFD vagy az IFD gráfok, a
gyors munkavégzést pedig szoftver és On-line hypermédia dokumentáció támogatja.
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A BPR szakaszai
Az alábbi ábra egy BPR projekt szakaszait mutatja be, a kapcsolódó tevékenységekkel és
azok eredményeivel.
Szakaszok

Tevékenységek

Eredmények

Előkészítés,
projekt
tervezés

A probléma definiálása:
A vevő kívánságainak analízise
Magas szintű modell elkészítése
A projekt kiterjedésének
meghatározása:
Cél, módszer és megvalósítás
Projekt terv készítése

- Probléma megállapítás
- Magas szintű modell
- Projekt célok
dokumentálása
- Általános projektterv

Helyzetfelmé A jelen analízise:
rés
A modell magas szintű összevetése a
gyakorlattal
Végrehajtandó: adatok és információk
beszerzése és rendezése

- A jelen modellje
- Részletes projektterv

Elemzés,
újratervezés

Elemzés, a jövő újratervezése, modell - A jövőbeli modell
alternatívák:
- Bevezetési tervek
Vezetői döntés
- Esettanulmány
A végleges jövőbeli modell elkészítése

Megvalósítás

A szervezet és a rendszerek
felkészítése:
Információs adatbázis bemutatása
Oktatás
Eszközök rendszerbeállítása
Rendszerfejlesztés

- Új szervezet
- Új funkciók
- Új munkakörök
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