Farkas Péter
Szempontok a középtávú szakképzés-politika kialakításához
Bevezető
A kerekasztal honlapján olvasható szakmai anyagok pontos képet adnak a közoktatás, a szakképzés, a peremcsoportok helyzetéről. A versenyképességgel és a nyugdíjrendszerrel foglalkozó munkacsoportok további fontos összefüggésekre hívják fel a figyelmet. A helyzetértékelések és javaslatok összecsengenek: nyilvánvaló, hogy a foglalkoztatottak arányának növekedése segíti a nyugdíjrendszer kiegyensúlyozott finanszírozását, vagy az adószint csökkentését, s a képzés hatékonyságának javításával bővíthető a foglalkoztatás.
Az Oktatási Kerekasztal – amely Oktatási és Gyermekesély Kerekasztalként működött, - elsősorban az iskolai kudarcok megelőzésével, kezelésével, a lemorzsolódás problémakörével
foglalkozott. A megállapításokkal nem lehet vitatkozni: a szakiskolai képzés színvonalát és
eredményeit valóban általános elégedetlenség övezi: jelenleg mind a szülők, mind a gyerekek,
mind a pedagógusok, mind a munkaadók elégedetlenek az iskolák teljesítményével, s újra kell
gondolni a szakmunkásképzés jelenlegi intézményi feltételrendszerét.
A szakmai anyagokban és az üléseken megfogalmazódott egy sor fontos állásfoglalás, kijelentés.
A közoktatás rendszerének mélyreható átalakítását elősegítő átfogó program
középosztályi érdekeket sért.
A hazai pedagógia és tanárképzés, tartalmát és módszereit tekintve, évtizedekkel van
elmaradva mindattól, ami a modern oktatástudomány forradalmian új eredményei
alapján elvárható.1
A közoktatás fejlesztésének központi célja az egységes, 12 évfolyamos iskolarendszer
megteremtése. Az egységes, 12 évfolyamos közoktatás megteremtése megköveteli a
középiskola funkcióinak, tanterveinek újragondolását, a tervezés tudományos megalapozását.
Szükség van az érettségi funkciójának újragondolására.
Az iskola dolga, hogy biztosítsa mindazt, ami nem szakma-specifikus, de a
szakképzéshez – éppúgy, mint bármilyen más irányú további tanulmányokhoz – elengedhetetlen: fejlett alapkészségek, problémamegoldó képességek, általános műveltség,
szociális készségek, munkakultúra, munkaerkölcs.
A szakképzés, azaz valamely munkafolyamatra való felkészítés egy része, a jelenleginél nagyobb része kerülhet a gyárkapukon belülre. A szakképzés egy másik része átkerülhet a felsőoktatásba („post-secondary” képzésbe), a ma is jól működő akkreditált
felsőfokú szakképzés fokozatos expanziója révén.2
Minden tanuló 10 évfolyamon keresztül a Nemzeti alaptantervnek megfelelő, egységes oktatásban részesül. Ez történhet a magyar iskolarendszer bármely iskolájában, ha
annak erre van jogosítványa. A mai helyzetben ez lehet gimnázium, szakközépiskola,
szakiskola is, vagy akár általános iskola is, ha erre az engedélyt megkapja.3

1

Csapó-Fazekas, Kertesi-Köllő-Varga: A foglalkoztatás növelése nem lehetséges a közoktatás átfogó megújítűsa
nélkül ÉS 2006. nov. 17.
2
Csapó Benő: A szakképzés és lemorzsolódás problémáinak megoldása: az egységes 12 évfolyamos közoktatás
megteremtése. Hozzászólás szakképzés és lemorzsolódás témaköréhez
3
Nahalka István: Esélyegyenlőtlenség az iskolában: Helyzetelemzés és lehetséges feladatok

1

Annak érdekében, hogy a szakmatanulásra felkészítő általános képzés színvonala
javuljon, nélkülözhetetlennek látszik ennek a képzési szakasznak a végén a készségfejlesztésre koncentráló, tanulási és oktatási teljesítményt dokumentáló alapműveltségi
vizsga bevezetése. A teljesítménymérés mellett az alapműveltségi vizsga fontos
funkciója ugyanis a tanulási és az oktatási teljesítmények serkentése is, valamint a
szelekciós eljárások megkönnyítése a különböző szakmai képzésekbe való belépés
estén.4
A gimnázium és a szakközépiskola közt már ma sem nagy a különbség, de még ez is
csökkentendő, a szakközépiskola, mint iskolatípus megszüntetendő a távlatokban5
Az ülések után a kerekasztal szakértői ajánlásokat fogalmaztak meg. A szakképzésre és lemorzsolódásra négy javaslat vonatkozott:
Az általános és a szakmai képzés intézményi szintű szétválasztása
Hátránykompenzálás a szakmatanulásra felkészítő középiskolákban
A lemorzsolódás csökkentése
A lemorzsolódók integrációja.
Szorosan kapcsolódott a javaslatokhoz az esélyegyenlőség és a szegregáció kérdésköre.
Megállapítható, hogy az üléseken tárgyalt szakmai anyagok helyzetértékelése, az ezekben
megfogalmazott ajánlások, majd az ezekhez illeszkedő javaslatok nagyon jó minőségű alapokat kínálnak egy helyzetelemzést és elképzeléseket összegző „Zöld könyv” elkészítéséhez. A
„Zöld könyv” szempontjából azonban számos feszültség is érzékelhető, az előkészítő anyagok
átfogó változtatások iránti igénye és a végső javaslat6 konkrét részproblémákra szűkítése között, s az átfogó változtatások 15 éves időigénye és a tömegesen kudarcot valló fiatalok képzési igényeinek azonnali kiszolgálása között.
A Szempontok a középtávú szakképzéspolitika kialakításához c. tanulmányban kísérletet
teszek az Oktatási kerekasztal előkészítő anyagaiban megfogalmazott és az összefoglaló javaslatok megvalósításához szükséges szempontok áttekintésére. Ezután bemutatok néhány
középtávú szakképzés-politikát felvázoló dokumentumot. Az utolsó fejezetben a magyarországi szakképzés-politika mozgásterét próbálom bemutatni.
1. Az Oktatási kerekasztal előkészítő anyagaiban és az összefoglaló javaslatokban megfogalmazott szempontok
A középosztály érdekei, a pedagógusok felkészültsége
A közoktatás rendszerének mélyreható átalakítását elősegítő átfogó program
középosztályi érdekeket sért.
A hazai pedagógia és tanárképzés, tartalmát és módszereit tekintve, évtizedekkel van
elmaradva mindattól, ami a modern oktatástudomány forradalmian új eredményei
alapján elvárható.7
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A középosztály érdekei, s általában a többség érdekei bizonyíthatóan érvényesülnek a társadalmi kirekesztés, a roma tanulók szegregációja során. A tagozatos osztályok szervezésével
még a „legegységesebb” évtizedekben is adottak voltak a feltételek a „hatékonyabban oktatható” csoportok kiemelésére. A középosztály elvben érdekelt lehet egy, a közoktatás rendszerének mélyreható átalakítását elősegítő átfogó program lefékezésében. Az elmúlt másfél évtizedben azonban tagadhatatlanul lezajlott „a közoktatás rendszerének mélyreható átalakítása:”
1989-ben az általános iskola nyolcadik osztályát befejezők mindössze 47,5 %-a lépett érettségit adó középiskolába, s 47,5 % szakiskolába vagy szakmunkásképző iskolába. 2005-re a
gimnáziumban, szakközépiskolában továbbtanulók aránya 75,7 %-ra emelkedett, s a szakiskolát választók aránya megfeleződött. A gimnáziumban és a szakközépiskolában tömegesen
jelentek meg a hátrányos helyzetű tanulók, a szakiskola a leszakadók gyűjtőhelyévé vált.
Minden intézménytípusban megváltoztak a munkafeltételek, de a középosztály érdekérvényesítésére az emelt óraszámú nyelvoktatással, a középiskolai nyelvi előkészítő osztályok kiterjesztésével, a kétnyelvű oktatással, az emelt szintű érettségi és a nyelvvizsgák felvételi pontszámba való beszámításával ma is nagyon jók a feltételek.
A közoktatási intézményekben folyó oktatást közvetve még ma is a három évtizeddel ezelőtti
tanterv-reform határozza meg, amely akkor az „ezredforduló iskolájának”8 megvalósítására
tett kísérletet. Az általános iskola felső tagozatán a matematika és a természettudományos
tárgyak oktatásában korábbi gimnáziumi, a gimnáziumban korábbi főiskolai tananyagelemek
jelentek meg. Az új tantervek és az új, igényes tankönyvek bevezetésével párhuzamosan haladt át az oktatási rendszeren a demográfiai hullám, s vezettük be az ötnapos munkahetet. A
középfokú iskolában a napi óraszám a korábbi 5-6 óráról 6-7 órára növekedett.
Ezekben az években változott meg a szakképesítésekért felelős minisztériumok közötti munkamegosztás, s növekedtek a Művelődési Minisztérium kompetenciái. Megszűnt a korábbi
szakfelügyelet, romlott a szakképző intézmények szakmai és eszköztámogatása. Ekkor lassult
le a gazdasági növekedés, s jelent meg a rejtett munkanélküliség, kezdődött el a munkaerőpiacon leértékelődő végzettséggel rendelkező rétegek elszegényedése.
A nyolcvanas évek közepén megállt a középiskolai, vagy szakmunkás-iskolai végzettséget
szerzők arányának növekedése. (A legfeljebb két éves szakiskolai végzettséget szerzők arányának csökkenése.9) Nem zárható ki, hogy a fent felsorolt tényezők is hozzájárultak az 1970
és 1985 közötti trend megszakadásához.
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A közoktatásban az elmúlt három évtizedben két folyamatot figyelhettünk meg: az érettségit
adó iskolák tömegiskolává válását a középfokon, és a követelmények növekedését, új ismeretterületek felértékelődését és a tananyag mennyiségének folyamatos bővítését. 1986 után
volt ugyan egy rövid időszak, amikor a tanterveket az öt napos munkahét megszabta keretekhez próbálták igazítani, de hamarosan megjelentek a nyolc- és hatosztályos gimnáziumok, s
visszaemelték a tantervkorrekció során törölt tartalmakat és követelményeket. Növekedett a
nyelvoktatás iránti igény, s ennek megfelelően a nyelvoktatásra fordított idő. A tankönyvpiacon megjelentek a „matematika az általános iskola hetedik osztálya és a nyolc osztályos gimnáziumok harmadik osztálya számára”-típusú könyvek. Kiélesedett az általános iskolák és a
lefelé terjeszkedő középiskolák közötti verseny. Az általános iskolák munkáját a megtapasztalt – vagy vélt – középiskolai felvételi követelmények határozták meg.
A helyi és központi felvételi vizsgák követelményei visszahatnak az iskolai munkára. A pedagógusok igyekeznek felkészíteni a vizsgára a tanulókat, az oktató munkát a külső elvárások,
és nem a tanulók aktuális képezhetősége határozza meg. Illusztrációként idézek a 2004. évi
hat osztályos gimnáziumi felvételi matematika példasorból.10

A feladat tulajdonképpen nagyon egyszerű: megfelelő formában kell leírni az információkat, s
az eredmény leolvasható. A naptári életkoruknál néhány évvel fejlettebb tanulók feltételezhetően meg tudják oldani, ha jól olvasnak és megtanították nekik a típusfeladat megoldásának
technikáját. Nem zárható ki azonban az sem, hogy az alsó tagozatos oktatásra kiképzett tanítók egy része sem képes a feladat megoldására, s azokban az iskolákban, amelyekben az ötödik-hatodik évfolyamon a matematikát tanító végzettségű pedagógus oktatja, nem tudják felkészíteni a gyerekeket.
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A központi felvételi feladatok típusfeladatok, amelyek visszatérnek, így azok az iskolák,
amelyek ezt fontosnak tartják, fel tudják készíteni tanulóikat. Az általános iskolai követelmények nagyon jól tükröződnek a 8. osztályosok számára szervezett középiskolai írásbeli felvételi vizsgák feladatsoraiban is.11 Az ötven évesnél fiatalabb pedagógusok teljes pályájuk során
ezt tanították, ezt tekintik normának, s azokat a gyerekeket, akik nem tudják teljesíteni a feladatokat, a normától eltérőnek, elmaradónak.
Az 1979-es tantervek műveltségmodellje minden reformot túlélt. Az eredményeket pontosan
mérik a PISA-felmérések. A tíz éves tanulók teljesítménye még elég jó. A lemaradás a 15
éveseknél jelentkezik. A helyzetet nagyon hasonló módon értékelte két korábbi oktatási miniszter.12
Pokorni Zoltán: Gyakorlatilag ugyanazon eredményeket mérték 2000-ben, 2003-ban és 2006-ban is. A bajok a
fels tagozattal vannak, a 14 éves kort megel z szakaszban van valami probléma. A fels tagozatnál kell komolyan venni a fejlesztéseket.
Magyar Bálint: A magyar közoktatás legkritikusabb eleme a fels tagozatos oktatás. A természettudományos
képzés is megújításra szorul. Miközben a nyugati országok jelent s részében átfogó természettudományi
(science) ismereteket oktatnak, addig nálunk a korai és túlspecializált (fizika, kémia, biológia) szaktárgyi bontás,
és a tárgyak egyre fokozódó tananyagbeli zsúfoltsága nem javítja a természettudományok elsajátításának eredményeit.

Zsúfoltak, tudományos igényűek a középiskolai tananyagok is. A tanulók terhelését növeli az
idegen nyelv-óraszámok növekedése, az új ismeretterületek, pl. az informatika bevezetése, az
iskolák közötti verseny.
Megfogalmazható a cél: növeljük az érettségizők létszámát és arányát. 2005-ben az általános
iskolát végzettek 75 %-a lépett érettségit adó középiskolába. A megfelelő életkorúak, a 18/19
évesek alig több mint hatvan százaléka érettségizett ugyanekkor.
A kilencedikes létszám és a négy év múlva érettségizők létszámának különbsége
(Nappali oktatás)13
9. évf. létsz. a szakközépiskolában 2001-ben 50343 fő, érettségizik 2005-ben 38856 fő
9. évf. létsz. a gimnáziumban
2001-ben 42050 fő, érettségizik 2005-ben 38169 fő
Az érettségit adó középiskolából lemorzsolódók egy része más középiskolába, a szakiskolába
vagy a felnőttek esti középiskoláiba lép át. Különösen magas a lemorzsolódás a szakközépiskolában. Nehezen képzelhető el, hogyan alkalmazkodjon ez az iskola azokhoz a tanulókhoz,
akikről Nagy József a következőket írta:14
„A szakiskolai tanulók alapvető értelmi készségeinek, képességeinek átlagos fejlettsége megreked az általános iskola 3-6. évfolyamos tanulóinak átlagos szintjén. Tanulási motiváltságuk
és a szociális készségeik ennél is rosszabb helyzetet mutatnak: a legtöbb fejlődésmérés folya-
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matos visszafejlődést jelez. Az általános iskola utáni szakmunkás-képzés tehát valódi oktatási
intézmény helyett jórészt az „elfekvő” tanulók intézménye.”
A mai tananyagok megtaníthatatlanok, a követelmények aligha teljesíthetők a fent jellemzett
szakiskolásoknak. Ez nem módszertani kérdés. Nem oldható meg a tanárok módszertani továbbképzésével. Csapó Benő pontosan válaszolt: újra kell gondolnunk mindent, de nemcsak a
követelményeket, hanem az egész műveltségkoncepciót is.
A középosztály érzékeli a követelmények és gyermekei teljesítőképessége közötti feszültséget. Pontosan tudja, hogy a követelmények idősebb korban könnyebben teljesíthetők, ezért
kihasználja a rugalmas beiskolázás és a nulladik évfolyamos nyelvi előkészítők lehetőségeit.
A középosztály nem lehet érdekelt a mai helyzet fenntartásában. Egyre gyakrabban találkozik
számára megoldhatatlan feladattal. Abban érdekelt, hogy az iskola követelményei, tartalmai a
gyermeke életkori sajátosságaihoz, terhelhetőségéhez illeszkedjenek, s hogy maradjon a
gyermeknek arra is ideje és energiája, hogy a versenyképességhez szükséges magasabb szintű
nyelvismeretet megszerezze, s az érdeklődésének megfelelő tantárgyakat elmélyülten tudja
tanulni. A középosztálybeli szülő érdekelt az átfogó pedagógiai reformban.
A kudarc árát – alacsony foglalkoztatás, szociális segélyek, magasabb adók, járulékok, elbizonytalanodó nyugdíj – ő fizeti meg. Érdekelt tehát olyan oktatási reformban, amely javítja a
leszakadók esélyeit, foglalkoztathatóságát, képezhetőségét és az ország versenyképességét. A
mai helyzet fenntartásában esetleg csak az a szűk tankönyvíró lobbi érdekelt, amely szeretné
sokadik kiadásban is megjelentetni jól bevált műveit, – s fenntartani a mai állapotokat.
Egységes 12 évfolyamos közoktatás
A közoktatás fejlesztésének központi célja az egységes, 12 évfolyamos iskolarendszer
megteremtése. Az egységes, 12 évfolyamos közoktatás megteremtése megköveteli a
középiskola funkcióinak, tanterveinek újragondolását, a tervezés tudományos megalapozását.
Szükség van az érettségi funkciójának újragondolására.
Az egységes 12 évfolyamos közoktatás felmenő rendszerű bevezetése 2004. szeptember elsején indult. A ma hatályos tantervi dokumentum, amely 2016-ban éri el a 12. évfolyamot,
minden szempontból egységesnek tekinthető, a felső középiskolai (upper secondary) szakaszra nem fogalmaz meg differenciált követelményeket. (Fejlesztési feladatokat.) Műveltségterületei között nem szerepelnek szakmai előkészítő-alapozó műveltségterületek. Nincs
(vizsga)követelményekkel is megerősített szakaszhatár a 10. évfolyam lezárása után. Ez
megnehezíti, pontosabban ellehetetleníti a szakiskolai kilenc-tizedik évfolyamokra vonatkozó kerettantervek készítését, illetve jóváhagyását.15
15

A Nat-rendelet (243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról) mellékletében találhatók a szakiskolára és a szakközépiskolára vonatkozó információk:
A 9-10. évfolyamokon a műveltségterületenkénti minimumok módosíthatók úgy, hogy a
minimumok összege a teljes időkeret 80%-a legyen, feltéve, ha a műveltségi területekre javasolt
belső arányok nem változnak.
A 9-10. évfolyamra meghatározott százalékos arányokat a szakiskolák a közoktatásról szóló
törvény 27. §-ának (2) bekezdésre tekintettel alkalmazzák.
A 11-12. évfolyamokon a műveltségterületenkénti minimumok módosíthatók úgy, hogy a
minimumok összege a teljes időkeret 60%-a legyen, feltéve, ha a műveltségi területekre javasolt
belső arányok nem változnak (I. FEJEZET Ajánlás a Nat műveltségi területek százalékos
arányaira)
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Az egységes 12 évfolyamos közoktatás kialakításának legfontosabb akadálya a felső
középiskolai oktatásba lépő tanulók közötti teljesítményszórás. Az érettségit adó oktatás
további kiterjesztése csak az általános iskolai felső tagozat rendbetétele után következhet.
Egységes 12 évfolyamos közoktatás egyetlen európai országban sem jött létre. Európában
Magyarországon a leghosszabb a tankötelezettség, öttől tizennyolc éves életkorig tart. A legtöbb EU-tagállamban 15 vagy 16 éves korig kötelező a részvétel az oktatásban, a legtöbbször
követendő mintaként említett skandináv országokban, Svédországban, Dániában, Finnországban 6-tól 16 éves korig. Németországban és Belgiumban a duális szakképzésben (part timeszakképzésben) résztvevők 18 éves korig, illetve a képzés befejezéséig tankötelesek. Olaszországban jelenleg folyik a tankötelezettség kiterjesztése 18 éves korig.
A felső középfokú oktatásban tanulók kb. 60 %-a az EU tagállamaiban szakképzésben, vagy
szakmatanulásra felkészítő képzésben vesz részt.16 A Magyarországon modellnek tekintett
országok közül kiemelkedő a szakképzésben/szakmatanulásban való részvétel aránya az
Egyesült Királyságban, Hollandiában, az EU-átlaghoz közeli Finnországban és Svédországban, s kevesebb, mint 50 % Dániában. Magyarország szomszédai, Ausztria, Szlovákia, Csehország, Szlovénia ugyancsak a szakképzést helyezik az előtérbe.

Nagyon nehéz összehasonlítani a nemzeti szakképző rendszereket. Az EU - tagállamok különbözőképpen értelmezik a ma általánosan használt ISCED fogalmait. Korábban a szakképzésben résztvevők és szakképzettséget szerzők arányát vizsgálták, ma a szakképzés mellett
figyelembe veszik a szakmatanulásra való felkészítésben való részvételt is. (Pre-vocational
education) A 2007. évi OECD-kiadvány17 a 2005-ös adatokat foglalja össze. Egyes országok,
pl. Finnország a kettős funkciójú (általános- és szakképzettséget is nyújtó középiskolákat az
általános képzés és a szakképzés/szakmai előkészítés-kategóriában is szerepeltetik.

16
17

Zooming in on 2010. Cedefop, 2007 http://www.trainingvillage.gr/etv/news/default.asp?idnews=2646
Education at a glance http://www.oecd.org/dataoecd/17/16/39245042.xls
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Magyarország a felső középfokon szakképzettséget szerzők/szakmai előkészítő oktatásban
részesültek szempontjából az utolsók között szerepel, a táblázatban szereplő államok közül
csak Törökországot, Portugáliát, Észtországot, Brazíliát és Mexikót előzi meg. Hasonlóan
alacsony azonban a felső középfokon szakmát tanulók aránya két mintaországban, Japánban
és Koreában is.
Az általános felső középfokú végzettséget (ISCED 3A) szerzők aránya tekintetében Magyarország az élcsoportban szerepel. A 68 %-os érték azonban valószínűleg téves. A megfelelő
életkorúak (at the typical age of graduation) – 18-19 évesek kb. 60 %-a érettségizik Magyarországon.

8

A szakmai előkészítő és a szakképző programok elkülönítésére az Education at a Glance
2007. évi kötetének A.2.1. táblázata nyújt lehetőséget18, amely a felső középfokon általános
felsőoktatásra (3A), szakirányú felsőfokú képzésre felkészítő középiskolákat (3B), illetve a
különböző szakképzettséget nyújtó középiskolákat hasonlítja össze (3C). Az ISCED 3C
(long) típusú programok egyértelműen teljes értékű szakképző programok, amelyek lezárt
végzettséget adnak.

18

http://www.oecd.org/dataoecd/17/16/39245042.xls
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Felső középfokú képzésben végzettséget szerzők aránya a megfelelő életkorú népességhez viszonyítva (2005)
Percentage of upper secondary graduates to the population at the typical age of graduation, by programme destination,
19
programme orientation and gender

Total (unduplicated)

ISCED 3A)

ISCED 3B)

ISCE
D 3C

ISCED 3C General
(short)
programmes

Prevocational/vo
cational
programmes

Female
M+F s

F+N

FÉRF
I

N

F+N

N

F+
N

N

F+N

N

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

F+
N
N
(10
)
(11)

(12)

(13)

Fema
M + F les
(15)
(14)

m

m

m

16

20

52

40

n

n

2

4

16

20

55

44

Belgium1 m
Czech
Republic 89

m

m

60

66

a

a

19

18

16

20

36

42

59

62

88

91

58

68

n.

1

31

22

a

a

19

24

70

67

Denmark

86

77

96

59

70

a

a

51

58

n

n

59

70

51

58

Finland2

95

89

###

95

101

a

a

a

a

a

a

53

63

81

90

Germany 100

98

###

38

43

61

58

a

a

38

43

62

59

Greece

102

99

###

63

71

a

a

40

35

63

71

41

36

Hungary

84

81

87

68

75

a

a

19

14

1
1
x(8
)
x(9)
x(8
)
x(9)

68

75

20

15

Ireland

91

84

98

89

97

a

a

5

6

81

64

68

100

100

Italy

82

80

83

74

77

2

3

a

a

29

38

67

60

Japan

93

92

94

69

73

1

n.

23

21

21 19
x(8
)
x(9)

69

73

24

21

Korea

93

94

92

65

65

a

a

28

28

a

a

65

65

28

28

Mexico
Netherla
nds

40

37

44

36

40

a

a

4

4

a

a

36

40

4

4

m

m

m

58

65

a

a

20

22

22

18

34

37

66

68

Norway

93

82

###

61

75

a

a

43

42

m

m

61

75

43

42

Poland

86

81

92

85

91

a

13

9

66

41

33

m

m

m

54

63

x(5)

x(4)

x(5)

a
a
x(4
)
x(5)

55

Portugal
Slovak
Republic

a
x(4
)

41

50

13

13

84

81

86

71

77

a

a

21

15

1

1

23

28

70

66

Spain

72

65

80

44

53

a

a

18

19

19

20

44

53

36

39

Sweden
Switzerla
nd

78

74

81

77

81

a

a

1

n.

n

n

36

42

42

39

89

90

88

26

29

62

55

10

14

m

m

30

34

69

63

Turkey
United
Kingdom
United
States
OECD
average
EU19
average

48

51

44

48

44

a

a

a

a

m

m

31

30

17

14

86

83

90

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

76

70

82

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

82

78

87

59

66

8

7

18

17

11

10

45

51

48

47

87

82

91

62

69

8

7

16

15

12

11

42

48

54

53

Austria

65

ISCED 3A Az A típusú felsőoktatási programokba való közvetlen belépésre felkészítő program (designed to prepare
for direct entry to tertiary-type A education)
ISCED 3B A B típusú felsőoktatási programokba való közvetlen belépésre felkészítő program (designed to prepare for
direct entry to tertiary-type B education)
ISCED 3C (long) A tipikus 3 A és 3B típusú programok képzési idejével azonos időtartamú
ISCED 3C (short) A tipikus 3 A és 3B típusú programok képzési idejénél rövidebb időtartamú (shorter than duration of
typical 3A or 3B program)

19

http://www.oecd.org/dataoecd/17/16/39245042.xls
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A táblázat alapján összehasonlítható az egységes felső középfokú oktatás kiterjesztése szempontjából mintaként emlegetett bezzeg-országok iskolarendszerének teljesítménye.
Felső középfokú képzésben végzettséget szerzők aránya a megfelelő életkorú népességhez viszonyítva
(2005)(%)
Ország
Finnország
Svédország
Norvégia
Hollandia
Japán
Korea
Magyarország
OECD-átlag
EU-19 átlag

m
x
a
n

Isced 3A
95
77
61
58
69
65
68 (60!)
59
62

ISCED 3C(long)
a
1
43
20
23
28
19
18
16

ISCED 3C (short)
a
n
m
22
x
a
x
11
12

Pre-vocational/vocational
81
42
43
66
24
28
20
48
54

az adat nem áll rendelkezésre
az adat egy másik oszlopban szerepel.
az adat hiányzik, mert az adott országra a kategória nem érvényes
elhanyagolható érték, vagy zéró érték

Megállapítható, hogy az „egységes középiskola” számos fejlett országban integrálja az általános művelést és a szakmatanulásra felkészítést. Finnországban és Svédországban az OECDkiadványok szerint a felső középfokon a szakmatanulásra felkészítés dominál, míg Japánban
és Koreában lehetőség van a szakmai végzettség megszerzésére is. Az egységesség tehát nem
az azonos tartalmakban valósul meg. A tanuló képességeinek, kompetenciáinak, személyiségének fejlesztésére a szakmai képzés is lehetőséget ad, ezért a szakmát tanuló is megszerezheti a felsőfokú továbbtanulásra a jogosultságot. Olyan egységes középiskolára, amelyben
nincs szakképzés, vagy pre-vocational program, a fejlett OECD-országokban az Egyesült Államokon és Kanadán kívül alig találunk példát.
A fentiekből kiderül, hogy mind az OECD-ben, mint az Európai Unióban 60 % körül van az
érettségizők aránya. Az egységes középiskola magyarországi megteremtése az érettségizők
arányának közel másfélszeres megnövelését, s valóban az érettségi funkciójának, követelményeinek, műveltségmodellnek az újragondolását feltételezi. Magyarország strukturális lemaradását a felső középfokú végzettséget nem szerzők magas arányával jellemezhetjük.
Az iskola és a gazdaság munkamegosztása
Az iskola dolga, hogy biztosítsa mindazt, ami nem szakma-specifikus, de a szakképzéshez – éppúgy, mint bármilyen más irányú további tanulmányokhoz – elengedhetetlen: fejlett alapkészségek, problémamegoldó képességek, általános műveltség, szociális készségek, munkakultúra, munkaerkölcs.
A szakképzés, azaz valamely munkafolyamatra való felkészítés egy része, a jelenleginél nagyobb része kerülhet a gyárkapukon belülre. A szakképzés egy másik része átkerülhet a felsőoktatásba („post-secondary” képzésbe), a ma is jól működő akkreditált
felsőfokú szakképzés fokozatos expanziója révén.20
Az akkreditált felsőfokú szakképzés ma inkább egyetemi felvételi előkészítőként funkcionál,
kevés a tapasztalat munkaerő-piaci beválásáról. A munkahelyi képzés, mint alternatíva, nem
meglepő javaslat. Néhány évtizeddel ezelőtt az Egyesült Államokban, Angliában, egyes skan20

Csapó Benő: A szakképzés és lemorzsolódás problémáinak megoldása: az egységes 12 évfolyamos közoktatás
megteremtése. Hozzászólás szakképzés és lemorzsolódás témaköréhez
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dináv országokban, Japánban és Koreában a fiatalok jelentős része a munkahelyen, munkavégzés közben, „on the job” és a felnőttoktatásban sajátította el a szakmai ismereteket. A
munkahelyi szakképzés modelljét, a betanító üzemszervezetek működését, az üzemi szakképzés feltételeit részletesen elemezte az amerikai munkaszociológia.21 A munkahelyi szakképzés
meghatározó feltétele az igényes technológiák alkalmazása, a strukturált munkaszervezet és a
vállalkozás stabilitása. Félő, hogy a magyarországi vállalkozások jelentős része nem felel meg
ennek a követelménynek, s nem képes átvenni a munkahelyi szakképzés feladatát.
A munkahelyi szakképzés modellje a technológiai és a munkaszervezési változások következtében átalakul. 2010-ig az Európában létrejövő új munkahelyek felén felsőfokú (tercier)
képzettségre, közel negyven százalékán felső középfokú végzettségre lesz szükség, s alig 15
% marad a szakképzetleneknek.22 Egy kanadai prognózis szerint23 2004-ig a létrejövő új
munkahelyek hetven százalékán post-secondary végzettségre, további 25 %-on főiskolai vagy
egyetemi végzettségre lesz szükség. Az új munkahelyek alig hat százaléka marad a szakképzetleneknek.
Az európai és a kanadai prognózisok eltérése nem a technológiai különbségeket jelzi, hanem
azt a tényt erősíti meg, hogy Európában nagyon sokszor upper-secondary szinten készítik fel a
fiatalokat azokra a tevékenységekre, amelyekhez Amerikában post-secondary végzettség
szükséges.
Alapműveltségi vizsga
Minden tanuló 10 évfolyamon keresztül a Nemzeti alaptantervnek megfelelő, egységes oktatásban részesül. Ez történhet a magyar iskolarendszer bármely iskolájában, ha
annak erre van jogosítványa. A mai helyzetben ez lehet gimnázium, szakközépiskola,
szakiskola is, vagy akár általános iskola is, ha erre az engedélyt megkapja.24
Annak érdekében, hogy a szakmatanulásra felkészítő általános képzés színvonala
javuljon, nélkülözhetetlennek látszik ennek a képzési szakasznak a végén a készségfejlesztésre koncentráló, tanulási és oktatási teljesítményt dokumentáló alapműveltségi
vizsga bevezetése. A teljesítménymérés mellett az alapműveltségi vizsga fontos
funkciója ugyanis a tanulási és az oktatási teljesítmények serkentése is, valamint a
szelekciós eljárások megkönnyítése a különböző szakmai képzésekbe való belépés
esetén.25

21

M.J. Piore: Tanulási folyamatok, mobilitás-pályák és a munkaerőpiaci szegmentáció.
L.C. Thurow: A munkaerőrangsor és a munkaerőpiaci verseny modellje I. Sengenberger, der gespaltene
Arbeitsmarkt, Campus, Frankfurt/new York, 1978.
22
Synthesebericht des Cedefop zur Maastricht-Studie
Berufsbildung – der Schlüssel zur Zukunft
Lissabon-Kopenhagen-Maastricht: Aufgebot für 2010, 4. old.
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/studies/cedefop_de.pdf
23

Regierung von Kanada. Knowledge matters. Skills and learning for Canadians. Human Resources
Development Canada, 2002a., Idézi: Synthesebericht des Cedefop zur Maastricht-Studie, 15. old.

24

Nahalka István: Esélyegyenlőtlenség az iskolában: Helyzetelemzés és lehetséges feladatok
Liskó Ilona: szakképzés és lemorzsolódottak képzése
http://oktatas.magyarorszagholnap.hu/wiki/Lisk%C3%B3_Ilona:_Szakk%C3%A9pz%C3%A9s_%C3%A9s_lem
orzsol%C3%B3dottak_k%C3%A9pz%C3%A9se#Az_alapm.C5.B1velts.C3.A9gi_vizsga_bevezet.C3.A9se
25

12

Az egységes 10 évfolyamos alapoktatás megteremtése az 1990 utáni közoktatás-politika központi eleme volt. A teljes szabályozási modell a Nemzeti Alaptanterv kiadása és az 1996. évi
oktatási törvény-módosítás után alakult ki.26
K.T. 8. § (5) Az általános műveltséget megalapozó pedagógiai szakaszban az iskolai nevelés és oktatás
tartalmi egységét, az iskolák közötti átjárhatóságot a Nemzeti alaptanterv, továbbá az alapműveltségi
vizsga és az érettségi vizsga vizsgakövetelményei biztosítják.
45. § (2) Az iskola pedagógiai programot és ennek részeként - (3) bekezdésben meghatározott kivétellel
- a Nemzeti alaptanterv és az alapműveltségi vizsga vizsgakövetelményei alapján - helyi tantervet készít,
vagy az ily módon készített tantervek közül választ, és azt építi be helyi tantervként a pedagógiai programjába. A középiskola helyi tantervének elkészítéséhez a Nemzeti alaptantervet, az alapműveltségi
vizsga vizsgakövetelményeit, továbbá a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően az érettségi vizsga vizsgatárgyainak általános vizsgakövetelményeit kell figyelembe venni



Az alapműveltségi vizsga vizsgakövetelményeit azonban nem sikerült kiadni. 1977. nyarán
ugyan megjelentek az alapműveltségi vizsga általános vizsgakövetelményei,27ezek azonban
csak a Nemzeti alaptantervre utaltak vissza, nem tartalmaztak vizsgakövetelményként értelmezhető információkat.28 Ugyanakkor az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
szóló 100/1997.(VI. 13.) kormányrendeletben a kilencedik és a tizedik évfolyam követelményeit és tartalmait is meghatározták, megsértve ezzel a Közoktatási Törvény akkor hatályos
45. §-ának (2) bekezdését, amely szerint a középiskola helyi tantervének elkészítéséhez a
Nemzeti alaptantervet, az alapműveltségi vizsga vizsgakövetelményeit, továbbá a tizenegyedik
évfolyamtól kezdődően az érettségi vizsga vizsgatárgyainak általános vizsgakövetelményeit
kell figyelembe venni.
Ma még viszonylag könnyen rekonstruálható a vizsgakövetelmények elkészítésének folyamata, rendelkezésünkre állnak az OKNT jegyzőkönyvei is. Ráfogható a szabályozási folyamat elakadása a középosztály érdekérvényesítő erejére, a hat- és nyolc évfolyamos gimnáziumok burjánzására, vagy az 1998-as kormányváltásra, mondhatjuk azt is, hogy a magyartanárok továbbra is a kilencedik évfolyamon akartak Homéroszt és Shakespeare-t oktatni, s a történészek is ragaszkodtak az őskorhoz és az ókor bemutatásához. Talán Csapó Benő érveit is
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Pl.: Matematika
1. A vizsga tartalmát a Nemzeti alaptanterv 5-10. évfolyamra előírt követelményei határozzák meg, különös
tekintettel a fejlesztési követelményekre.
2. A vizsga feladatlapja különböző típusú, a tanultak felidézését, alkalmazását és értelmezését igénylő és
lehetőleg gyakorlatközeli feladatokat tartalmaz.
Lehetővé teszi annak értékelését, hogy a vizsgázó
- mennyire képes matematikai szövegek értelmezésére, a szöveg alapján a feladat formalizálására,
modellezésére, a jelölésrendszer helyes alkalmazására;
- mennyire képes adatokat, összefüggéseket ábrák, táblázatok, grafikonok alapján, illetve segítségükkel
felismerni, értelmezni, szemléltetni;
- tudása milyen fejlett, a tanult ismeretek, módszerek, eljárások alkalmazásának képességei, készségei milyen
fokon állnak;
- mennyire képes egy feladat megoldását megtervezni, a várható eredményt megbecsülni, a kapott eredményt
ellenőrizni.
A feladatok megoldásához zsebszámológép használható.
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figyelembe vehetjük, aki szerint szinte teljesen hiányzik az oktatás tudományos háttere. Ha
tehát újra felvetjük az egységes 10 évfolyamos alapoktatás megteremtését, pontosan elemeznünk kell, mikor, és miért akadt el a Nat bevezetése, a vizsgakövetelmények kiadása, melyek
voltak az alapműveltségi vizsga elodázásának okai.
Az Európai Unióban a legtöbb tagállamban kilenc évfolyamos az egységes alapoktatás. Ebbe
a körbe tartoznak a skandináv országok, a volt szocialista országok többsége, Franciaország,
Portugália és Görögország. A nyolc évfolyamos oktatás inkább olyan államokban maradt
fenn, amelyek kicsit konzervatívabbak. Tíz (11?) osztályos közoktatás Angliában, Hollandiában, Máltán, Spanyolországban, Litvániában és Németországban fordul elő.
A holland és a német közoktatás nem egységes, a máltai, a spanyol és litván iskolarendszer
pedig nem modellértékű. Európában egyetlen olyan mintaértékű nemzeti közoktatási rendszer
van, amelyre az „egységes tíz évfolyamos” kritérium majdnem ráillik, Anglia, igaz, hogy a 10
évfolyam valójában 11, s az egységesség nagyon rugalmasan értelmezhető.
A magyarországi közoktatási és szakképzési modernizációs programokat az elmúlt két évtizedben meghatározták az angol modellek, az angol alaptanterv, a GCSE – vizsga, a moduláris, többszintű szakmarendszer, a National Vocational Qualifications (NVQ) követése. Az
angol vizsgarendszerről az illetékes hivatal, a Qualifications and Curriculum Authority
(QCA) honlapján szerezhetünk információkat.29
Az angol modell többek között abban különbözik a magyar Nat-modelltől, hogy a kötelező
közoktatás utolsó két évében, (10-11. évfolyam, Key stage 4) lehetőség van szakmai előkészítő tárgyak választására, illetve rész-szakképesítések elsajátítására is. A 16 éves korban letehető vizsgák általános tantárgyai mellett a nagy vizsgaközpontok honlapjain30megtalálhatók
a szakmai előkészítő és szakmai alapozó vizsgatárgyak is. A korábbi GNVQ - vizsgákat –
általános nemzeti szakmai képzettség –felváltják a VCE- vizsgák, amelyeket a 16 évesek
számára alap- és középszinten szerveznek. (Fundation és intermediate level) Átalakul a programkínálat, a szolgáltatás és a jövőbe mutató ágazatok kerülnek az előtérbe, az informatika, az
„üzlet”, tehát a vállalkozási ismeretek, a közgazdaság, a formatervezés, az egészségügy, a
szabadidő-ipar, a turisztika és az alkalmazott természettudomány.
Azok a fiatalok, akik az iskolai keretek között már nehezen motiválhatók, 14 éves korban beléphetnek egy új programba, amely a fiatalok tanoncképzése (Young apprenticeship)31
nevet viseli. A programban együttműködnek az iskolák, a szakképző college, a képző központok (training providers) és a munkahelyek. A tanulók az iskolában a Nemzeti Tantervnek
megfelelő közismereti képzést is folytatják, de emellett lehetőséget kapnak egy második
szintű, a korábbi magyar ágazati szakmákkal összevethető NVQ2 szakképesítés elsajátítására
is. A projekt 2004-ben 1000 tanulóval indult. A belépők száma 2005-ben 2000-re, 2006-ban
3500-ra, 2007-re a tervek szerint 9000 főre növekedett. A program keretében többek között
művészetet és formatervezést, üzleti adminisztrációt, gépészetet, egészségügyi és szociális
gondozó szakmákat, motorgyártást, élelmiszergyártást, elektrotechnikát, fodrász szakmát oktatnak. A szakmai képzésben a gyakorlati tevékenységeket hangsúlyozzák, s törekednek a
munkahelyi tapasztalatszerzésre is.

29

A több tucat különböző vizsgatípus bemutatására itt nem vállalkozhatunk.
http://www.qca.org.uk/qca_134.aspx
30
Pl. www.aqa.org.uk
31

http://www.teachernet.gov.uk/teachingandlearning/14to19/vocationaloffer/Apprenticeships/youngapprenticeships/
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Megállapítható tehát, hogy az angol közoktatás záró szakaszában, a közoktatási intézményekben a 14-16 évesek számára folyik szakmai előkészítő, szakmai alapozó oktatás, amely
a szakképzésbe is beszámítható. A leszakadó fiatalok 14 éves kortól a szakképzést is elkezdhetik.
A kötelező közoktatás lezárását jelentő angol GCSE-vizsgák elsődleges funkciója a tanulók
allokációja a különböző intézmények között. A vizsgakövetelményekről, a vizsgatárgyakról a
nagy regionális vizsgaközpontok honlapjain szerezhetünk információkat, letölthetjük a közismereti és szakmai tárgyak részletes vizsgakövetelményeit32.
Az alapműveltségi vizsga bevezetését mérlegelve először a funkciót kell tisztázni. Magyarországon az iskolaváltás 14 éves korban lezárul. Általában egy vizsga egy konkrét képzési szakasz lezárásához kapcsolható. Nehezen képzelhető el, hogyan készítse fel a szakiskola a tizedik évfolyamon a tanulókat az általános iskolában is oktatott ismeretekre és követelményekre
kiterjedő vizsgára.
A szakközépiskola megszüntetése
A gimnázium és a szakközépiskola közt már ma sem nagy a különbség, de még ez is
csökkentendő, a szakközépiskola, mint iskolatípus megszüntetendő a távlatokban33
Európában a legtöbb tagállamban a felső középfokon differenciált szakképző rendszerek működnek, amelyekben iskolai, duális és munkaerő-piaci képzési formák különböző arányban
jelennek meg. A közvélekedés szerint pl. Franciaországban, Svédországban, Finnországban,
Hollandiában, Olaszországban, Spanyolországban, a volt szocialista országok többségében
iskolai rendszerek dominálnak, míg Németországban és Svájcban a tanulószerződést helyezik
előtérbe, s az Egyesült Királyságban a munkaerő-piaci képzést. A gyakorlatban a nemzeti
képzési rendszerek az iskolai, a duális és a piaci formák kombinációjaként működnek. A képzési modellek az egyén karrierpályája során is váltakozhatnak. A széles iskolai szakmai alapképzés után a tanulás gyakran a munkahelyen folytatódik, ahol az egyén megszerzi a munkavégzéshez szükséges speciális ismereteket és tapasztalatokat.
A nemzeti képző rendszerek alkalmazkodnak a nemzeti munkaerőpiacok eltérő hagyományaihoz, s meglepően stabilak. Az EU erősödésével párhuzamosan elkezdődött a nemzeti
rendszerek közeledése – Franciaországban az iskola és a gazdaság együttműködésének erősítése (alternance), az Egyesült Királyságban a szakmarendszer létrehozása, az ISCED 3 és
ISCED 4 szintű képzések expanziója, a tanulószerződés keretében folyó képzés (Apprenticeship) kiterjesztése, az érettségi tantárgyrendszerének újragondolása. Németországban az
iskolai szervezésű szakképzési formák kiterjesztése és a moduláris képzés bevezetése áll a
szakmai viták középpontjában.
A szakközépiskolához hasonló felső középiskolák, amelyekben az érettségire való felkészítés
és a szakmai előkészítés vagy a szakképzés párhuzamosan történik, a legtöbb EU – tagállamban megtalálhatók, többek között Ausztriában, Franciaországban, Finnországban, Svédországban, még az Egyesült Királyságban is, s a most csatlakozó EU-államok többségében is.

32
33

Pl. www.aqa.org.uk
Nahalka István: Esélyegyenlőtlenség az iskolában: Helyzetelemzés és lehetséges feladatok
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A szakközépiskola ma az általános iskolát sikeresen befejezők közel negyven százalékát fogadja be. Ez a legnépszerűbb középiskola. Széles társadalmi igény tapasztalható a szakképzettséget és érettségit is nyújtó intézménytípus iránt. Ha ma a szakközépiskola válságba került, az részben koncepcionális, részben finanszírozási, részben munkaerő-piaci okokkal magyarázható. A megoldás nem az Európa szerte magas presztízsű intézmények bezárása, hanem
a helyzetelemzés után fejlesztési javaslat kidolgozása.
2. Szakképzéspolitikai programok
Az Európai Unió szakképzéspolitikája
Az EU-tagállamok oktatás- és szakképzéspolitikájára nagy hatást gyakoroltak az Európai Tanács 2000. márciusi csúcsértekezletén elfogadott határozatok.34A Lisszaboni Határozat
oktatáspolitikai következményeit szoktuk kiemelni, pedig ez nem az oktatásról, hanem a versenyképességről szól. A dokumentum megfogalmazza a célt, hogy Európa 2010-ig teremtse
meg a világ legversenyképesebb tudásalapú gazdaságát, amely képes a tartós gazdasági növekedésre, több és jobb munkahely megteremtésére és a szociális kohézió javítására. A feladatok között kiemelt helyen szerepel az európai társadalmi modell modernizálása, az emberekbe
történő befektetések növelése és a szociális kirekesztés elleni küzdelem, s a teljes foglalkoztatás feltételeinek a megteremtése.35
A dokumentum közel kétharmada a versenyképesség általános feltételeivel foglalkozik. Az
utolsó fejezetben, a 24. pontban kerül ismét előtérbe az emberi tényező és az aktív és dinamikus jóléti állam fejlesztése, annak érdekében, hogy a várható változások ne élezzék tovább a
szociális problémákat, a munkanélküliséget és szegénységet. 36
Az oktatás, szakképzés és felnőttképzés fejlesztésére vonatkozó célokat a 25. pont foglalja
össze. Az európai oktatási és képzési rendszereknek alkalmazkodniuk kell a tudástársadalom
és a foglalkoztatási szint növelése és a foglalkoztatás minőségének javítása által támasztott
igényekhez. Olyan képzési és szakképzési lehetőségeket kell kínálniuk, amelyek a különböző
célcsoportok igényeihez alkalmazkodnak, így a fiatalok, munkanélküli felnőttek, vagy az
olyan felnőtt foglalkoztatottak igényeihez, akiknek munkahelyét veszélyezteti a gyors technikai fejlődés.
A dokumentumban számszerűsített célokkal is találkozunk: 2010-ig meg kell felezni azoknak
az arányát, akik az oktatási rendszert alsó középfokú végzettséggel hagyják el, s a foglalkoztatási rátát a 2000-es 61 %-ról 70 %-ra kell növelni. A magyarországi szakemberek szá34

LISBON EUROPEAN COUNCIL 23 AND 24 MARCH 2000 PRESIDENCY CONCLUSIONS
http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm
35
6. This strategy is designed to enable the Union to regain the conditions for full employment, and to strengthen
regional cohesion in the European Union. The European Council needs to set a goal for full employment in
Europe in an emerging new society which is more adapted to the personal choices of women and men.
36
24. People are Europe's main asset and should be the focal point of the Union's policies. Investing in people
and developing an active and dynamic welfare state will be crucial both to Europe's place in the knowledge
economy and for ensuring that the emergence of this new economy does not compound the existing social
problems of unemployment, social exclusion and poverty.
25. Europe's education and training systems need to adapt both to the demands of the knowledge society and to
the need for an improved level and quality of employment. They will have to offer learning and training
opportunities tailored to target groups at different stages of their lives: young people, unemployed adults and
those in employment who are at risk of seeing their skills overtaken by rapid change. This new approach should
have three main components: the development of local learning centres, the promotion of new basic skills, in
particular in the information technologies, and increased transparency of qualifications.
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mára az a javaslat is fontos lehet, amely szerint az iskolákat és képző központokat olyan többcélú intézményekké kell átalakítani, amelyek mindenki előtt nyitva állnak, s olyan módszereket alkalmaznak, amelyek széles csoportok elérését teszik lehetővé.
Figyelemre méltó a dokumentum 37. pontja, amely a nyitott koordinációs eljárás alkalmazásáról szól. Legfontosabb elemei:
a tagállamok számára megfogalmazzák a célokat, rögzítik a rövid- közép- és hosszú
távú határidőket
minőségi és mennyiségi indikátorokat határoznak meg. (Benchmarks)
rendszeresen értékelik az elért eredményeket.
A Lisszaboni Határozatot követő lépések közismertek, a mérföldkövek, (benchmarks) meghatározása,37 s a célok elérését szolgáló nemzeti programok elindítása.
A Lisszaboni Határozat a nemzeti fejlesztési programok – és zöld- és fehérkönyvek számára
elsősorban azért nagyon fontos, mert a versenyképesség feltételeit nagyon komplex módon
közelíti meg. A foglalkoztatottsági szint növelése, a felső középfokú végzettséget szerzők
arányának javítása, a csak alsó középfokú végzettséget szerzők arányának megfelezése, az
alapkompetenciák fejlesztése, a műszaki-természettudományos oktatás erősítése valóban a
versenyképesség javítását szolgálják.
Az angol példa: Zöld könyvek, Fehér könyvek, regionális tervezés
A szakképzés és a felnőttképzés expanzióját célul kitűző progresszív fejlesztéspolitika megfogalmazására 2002-ben került sor: az Oktatási és Képzési Minisztérium (DfES) kiadott egy
Zöldkönyvet a 14-19 évesek oktatásának fejlesztésről.38
Az Egyesült Királyság büszke nagyhatalomnak tekinti magát. Ez meghatározza a Zöld könyv
hangvételét. A helyzetelemzés visszafogott, tizenegy pontban foglalja össze a kihívásokat. A
meghatározó problémák ugyanazok, mint amelyekkel Magyarországon kell szembenéznünk.
A legfontosabbak:
a 16-18 évesek alig háromnegyede vesz részt az oktatásban és képzésben – ez az arány
lemarad az európai és az OECD-átlagtól
A középfokú végzettséggel rendelkezők (level2, level3) aránya a foglalkoztatottak között alacsonyabb, mint Franciaországban vagy Németországban, s bár csökken az
37

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

http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/after-council-meeting_en.pdf
mérföldkő: Korai iskolaelhagyók: „2010-re el kell érni, hogy a korai iskolaelhagyók átlagos aránya az
EU-ban ne haladja meg a 10 %-ot.”
mérföldkő: Matematikai, természettudományos, műszaki felsőfokú végzettséggel rendelkezők: „2010-re
az EU-ban a matematikai, természettudományos és műszaki végzettséggel rendelkezők számát legalább
15 %-kal kell növelni, ugyanakkor a nemek közti egyenlőtlen eloszlásnak mérséklődnie kell.
mérföldkő: Felső középfokú végzettséggel rendelkezők aránya: „2010-re az EU-ban a 22 éves
korosztályba tartozó fiataloknak legalább 85 %-a rendelkezzék felső középfokú iskolai végzettséggel.”
mérföldkő: Alapkészségek: „2010-re az EU-ban a nagyon alacsony olvasási kompetenciával rendelkező
15 évesek számát a 2000. évihez viszonyítva legalább 20 %-kal kell csökkenteni.”
mérföldkő: Egész életen át tartó tanulás: „2010-re az EU-ban az egész életen át tartó tanulásban
résztvevők átlagos aránya a felnőtt, munkaképes korú lakosságnak (25-64 éves korosztály) legalább
12,5 %-a kell, hogy legyen.”
mérföldkő: Befektetés a humán erőforrásokba: A lisszaboni Európai Csúcstalálkozó jelentős éves
növekedés elérésére szólított fel a humánerőforrás-befektetések 1 főre eső szintjében

38

Green Paper on extending opportunities and raising standards for 14 to 19 year olds
http://www.dfes.gov.uk/14-19/documents/14-19greenpaper.pdf
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Egyesült Királyság elmaradása a level2 - végzettségek vonatkozásában, e végzettségek
többsége a GCSE – vizsgákhoz kapcsolható
A nemzetközi összehasonlító vizsgálatok kimutatták a magasabb szintű képzettség
(hihgher skills) és a termelékenység közötti összefüggést. Az Egyesült Királyság egy
főre eső GDP-je 21 %-kal marad el a G-7 GDP-átlagától.
Az OECD-államokban a 16 éves életkor utáni részvétel az oktatásban és a szakképzésben normává vált. A szakképzést és az általános képzést egyaránt nagyra becsülik, s
mindhettő képessé teszi a tanulókat a továbblépésre a felsőoktatásba. Az Egyesült Királyságban a magas színvonalú szakképzési utak hiánya részben megmagyarázza, miért nem éri el, vagy nem lép feljebb olyan sok tanuló a kettes szintnél, miért esik ki az
oktatásból 19 éves kora előtt
Az oktatásban és képzésben való részvétel összefügg a tanulók szociális helyzetével,
családi hátterével.
A számok önmagukban keveset mondanak. Az Egyesült Királyságban a 16 éves kor utáni
oktatásban résztvevők jelentős része kettes szintű képesítéseket szerez, míg az EU tagállamainak többségében a hármas szintű képzettségeket tekintik normának. A lemaradást jól jellemezhetjük a német-francia-angol képzési kimeneteket összehasonlító diagrammal.39
(Tekintettel arra a tényre, hogy a fiatalok egy része 21-22 éves korban szerzi meg a hármas
szintű végzettséget, az ifjúsági munkaerőforrás tényleges képzési szintje mindhárom országban magasabb)

A javaslatok:
a tanulók egyéni igényeihez jobban illeszkedő rugalmas curriculum kialakítása
az általános képzéssel szemben is alternatívát jelentő világszínvonalú műszaki és szakmai képzés
új érettségi modell 19 éves életkorban
pártatlan és összehangolt pályaorientáció a 14-19 éves szakaszba belépő tanulók számára az iskolákban, college-okban és más szerveknél
az eltérő ütemben haladó tanulók igényeinek jobben megfelelő programok
szorosabb együttműködés a képző intézmények között
39

Green Paper on extending opportunities and raising standards for 14 to 19 year olds 9. old.
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rugalmas hozzáférés a curriculumhoz, az informatika és az e-tanulás segítségével.40
A 14-19 évesek oktatásának átalakítása az azt megelőző képzési szakasz, a magyar általános
iskolai felső tagozattal összevethető Key Stage 3 fejlesztésére épül. (El kell érni, hogy a tanulók az anyanyelv, a matematika, az informatika és a természettudomány területén szilárd
alapokat szerezzenek, s tudjanak érvelni, logikusan és kreatív módon gondolkozni.) A stratégia kiterjed a lemaradók, a sajátos nevelési igényű és a tehetséges gyermekek támogatására is.
A 14-15 évesek képzésére megfogalmazott javaslatok nem új intézményrendszer létrehozására irányulnak, hanem az adott intézményrendszer fejlesztésére, hatékonyabb működtetésére.
Az angol közoktatás 2002-ben is differenciált lehetőségeket kínált a Key stage 4 számára. A
tanulók a kötelező tárgyak mellett – anyanyelv, matematika, természettudomány, idegen
nyelv, design és technológia, informatika – a gyakorlati érdeklődésű gyerekek szakmai vizsgatárgyakat is tanulhattak, elsősorban a nemzeti szakképesítések (NVQ –National Vocational
Qualifications) részszakképesítésmoduljait.
A Zöld könyv fejlesztési javaslatai között szerepel olyan új, igényes szakmai vizsgatárgyak
kialakítása is, amelyek az általánosan művelő vizsgatárgyakkal egyenértékűek, azonos
presztizsűek lehetnek. Azok a fiatalok, akik leteszik a szakmai vizsgákat, igényes szakképzési
programokba léphetnek, s rövidebb idő alatt szerezhetnek szakképesítést.
A 16-18 évesek számára kínált programok is differenciáltak. Az érettségire felkészítő iskolai
képzésben (sixth form) is választhatók szakmai vizsgatárgyak, amelyek, ha a diák emelt
szinten, kétszeres időkeretben tanulta őket, két A level vizsgát, két emelt szintű érettségi vizsgatárgyat váltanak ki a felsőfokú továbbtanulásnál. A 16-18 évesek azonban bekapcsolódhatnak az iskolai szakképzésbe, vagy a tanulószerződés keretében is tanulhatnak szakmát. (Modern apprenticeship)
A Kerekasztal számára talán a Zöld könyv négy fontos üzenete emelhető ki:
a folyamatosság biztosítása, tehát az a tény, hogy a megfogalmazott javaslatok nem új
intézményrendszer létrehozására irányulnak, hanem az adott intézményrendszer fejlesztésére, hatékonyabb működtetésére
a szakképzést és az általános képzést egyenértékű alternatívának tekintik, s már a 1415 évesek számára is nyújtanak szakmai vizsgára felkészítő programokat, míg a 16-19
évesek számára a magyar emelt szintű érettségivel összevethető szakmai A-level vizsgára felkészítést, vagy iskolai, tanulószerződés keretében, vagy munkavégzés melletti
szakképzést javasolnak
a fejlesztési célokat számszerűsítik és határidőhöz kötik
rendezettek a program megvalósításának intézményi feltételei.
A Zöld könyv társadalmi vitáinak lezárása után megjelent Fehér könyvek kifejtik a fejlesztési
lépéseket, pontosítják a feladatokat és az eszközöket. A középpontban továbbra is a felső középfokú oktatásban való részvétel növelése áll. A cél, hogy a következő tíz évben az oktatásban résztvevők aránya 75 %-ról 90 %-ra növekedjen.41 Az eszközök: a differenciált, rugalmas, az egyének igényeit, lehetőségeit jobban figyelembe vevő programkínálat fejlesztése, új,
az általános és szakmai képzést kombináló képzési utak létrehozása, az oktatás és a gazdaság
40
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kapcsolatának erősítése. A javaslatok bemutatására az adott keretek között nem vállalkozhatunk. Két elemet emelünk ki, amelyek a szakképzés szempontjából fontosak és érdekesek
lehetnek: 14 új szakmai program és vizsgakövetelmény kidolgozását, amelyek a korábbi vizsgatárgyakat váltják ki, s amelyek mind a 15-16 éveseknek, mind a 16-18 éveseknek oktathatók, s azt a lehetőséget, hogy a 14 évesek is bekapcsolódhassanak a szakképzésbe, s a magyar
alapműveltségi vizsgával összevethető GCSE-vizsgára történő felkészüléssel párhuzamosan
elsajátítsanak egy level2 szakmai képesítést.
Természetesen felvetődhet a kérdés: milyen eszközökkel éri el az angol oktatási kormányzat
azt, hogy növekedjen a felső középfokú képzésben résztvevők aránya. Az oktatási célkitűzések megfogalmazása önmagában nem elegendő.
Az Egyesült Királyságban hosszú hagyománya van az oktatás és képzés regionális tervezésének. Jelenleg a regionális tervezés meghatározó intézménye az oktatási és képzési bizottság.
(Learning and Skill Council, (LSC))42 Az LSC-t a 2000. évi Learning and Skills Act hozta
létre.43 Az LSC feladata a 16 éves kor utáni általános- és szakképzés tervezése, finanszírozása, ideértve a tanulószerződés keretében folyó szakképzést, (work-based learning,
apprenticeship) s a sixth-form-programokat is, (érettségire felkészítés), s a hátrányos helyzetűek és a felnőttek képzésbe vonását, s a kormányzati programban meghatározott számszerűsített célok teljesítése.
Idén vezetjük be Magyarországon a szakképzés regionális tervezését, ezért érdemes áttekinteni az LSC működésének néhány feltételét.
Az LSC honlapján a szervezet működésével kapcsolatos információk mellett letölthetők az
éves jelentések, a következő évre meghatározott célok, prioritások. A honlapról informálódhatunk az LSC felépítéséről is. Az LSC Angliában tevékenykedik. Anglia területe 130 395
km², lakossága 50,4 millió, népsűrűsége 386,5 fő/ km². Az LSC-nek 9 regionális, s 47 helyi
irodája van. Egy-egy helyi iroda így egy kisebb magyar megyényi területet, 2700 km²-t lát el,
ahol 1,07 millió ember él.
A Fehérkönyv fejlesztési javaslatai, programjai minden szakképzésfejlesztéssel, felnőttképzéssel foglalkozó intézmény Internet-portálon megjelennek, minden fejlesztési lépést ehhez
viszonyítanak, s a Fehérkönyvben megfogalmazott fejlesztéspolitika határozza meg az LSC
tevékenységét is. Az LSC jellemzői:
az LSC állandó, folyamatosan működő intézmény
munkáját országos szinten megfogalmazott fejlesztéspolitikai programhoz igazítja, feladata a politikai program végrehajtása, a képzések tervezése, finanszírozása, a források elosztása, a képzésben résztvevők, a sikeresen vizsgázók számának, arányának
növelése, a képzés minőségének javítása, a felnőttképzés és az ifjúsági képzés összehangolt fejlesztése, a leszakadó csoportok képzésbe vonásának támogatása, a képző
intézmények és a gazdaság kapcsolatának segítése.
A képzések tervezésében együttműködik az illetékességi területén működő vállalkozásokkal és önkormányzatokkal. Nyilvánvaló, hogy a képzés tervezése nem függetleníthető a kisrégiók gazdaságfejlesztési terveitől. További kutatómunkát igényel annak
feltárása, hogyan folyik Angliában a regionális gazdaságfejlesztés- és támogatás tervezése.
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Az LSC országos, regionális és lokális szinten szerveződik. A lokális szint a
magyarországi kisebb megyékkel összevethető területet jelent. Az angliai régiók a
magyarországi régiókkal összevethető területűek.
Az országos szint elsősorban a kormányzattal és az országos szervezetekkel tartja a
kapcsolatot. A konkrét döntések, a forráselosztás színhelye a lokális szint. A régió a
kettő közötti hídként szolgál.
Az LSC nem vesz át fenntartói szerepeket. Tekintettel arra, hogy feladata a képzési
expanzió támogatása, tehát a képzésben résztvevők arányának növelése, új csoportok
bevonása a képzésbe, nem feladata a „racionalizálás”.
A rendelkezésre álló dokumentumok, országos, regionális, lokális éves jelentések, fejlesztési tervek, fejlesztési prioritások, tematikus kiadványok alapján feltételezhető,
hogy az országos fejlesztési célokat – pl. a felső középfokú szakmai végzettséget szerzők arányának három százalékkal növelése – lebontják regionális, majd helyi szinten,
összevetik a helyi oktatási kimenet szerkezetével, majd az érintett önkormányzati és
munkaadói partnerekkel egyeztetve meghatározzák a helyi fejlesztési lehetőségeket,
célokat, s az ehhez szükséges eszközöket, s biztosítják az ehhez szükséges forrásokat.
Az LSC költségvetési támogatása folyamatosan növekszik, az utóbbi évben pl. kb. 5
%-kal.
Az LSC professzionális intézmény.
Az angol szakképzés eredményeinek értékelésekor figyelembe kell vennünk, hogy a
kontinens országaiban a fiatalok többsége sokkal igényesebb végzettségeket szerez.
Annak megítéléséhez, hogy a bonyolult és költséges vizsgarendszer mennyire segíti a
minőség javítását (excellence), s milyen mértékben fékezi a képzettségekhez való hozzájutást, csak helyi tapasztalatokra támaszkodva vállalkozhatnánk.
Zöld könyv a 16 éves kor utáni képzés kiterjesztéséről
Az elmúlt évek fejlesztési eredményeire építve felvetődött a brit oktatáspolitikában a 18 évig
tartó képzés teljeskörű kiterjesztése. 2007 márciusábanbenyújtották az erre vonatkozó Zöld
könyvet a parlamentnek.44 A Zöld könyv megerősítette a mai intézményformákat és modelleket: 16 éves kor utáni képzésben való részvétel továbbra is differenciált formában történhet,
általános képzésben, szakképzésben, vagy munkahelyi képzésben.45 Ez azt jelenti, hogy az
angolok a következő évtizedben is lehetővé kívánják tenni a szakképzést a felső középfokon.
Kitérő:
„Fájdalmas döntések, avagy nehéz idők” – javaslat az amerikai oktatás fejlesztésére
2006 decemberében elkészült egy bizottsági jelentés az Egyesült Államok oktatási és képzési rendszerének helyzetéről.46 A helyzetértékelés legtöbb eleme közismert: a családi jövedelemkülönbségek és a tanulói teljesítmények közötti összefüggések, a „nehéz tantárgyak” tanulásának háttérbe szorulása, az oktatás alacsony hatékonysága, a bürokrácia, a hátrányos
helyzetűek iskolai támogatásának elhanyagolása, a tanárok kiválasztása, vagy a globalizált
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munkaerőpiac új követelményeinek bemutatása. A következtetések és javaslatok azonban
meglepő elemeket is tartalmaznak. Az első javaslat a felső középiskolai oktatás radikális átalakítása, új, a 10. évfolyam lezárása után letehető állami vizsga bevezetése, amely az angliai
GCSE-vizsgához hasonlítható. Azok a tanulók, akik ezen a vizsgán nem érik el a meghatározott átlagot, egy community college-ba léphetnek tovább, ahol két év alatt szakmai végzettséget szereznek, vagy a felsőoktatásba lépéshez szükséges jogosultságot. Azok a tanulók, akik a
tizedik évfolyamot lezáró vizsgán sikeresen szerepeltek, a középiskolában maradnak, s felkészülnek az érettségire.
A többi javaslat a tanárok kiválasztására, az iskolai kudarc megelőzésére, a követelmények
fejlesztésére, az oktatásigazgatásra, az egyéni képzési számlára, illetve a képzés tervezésének
és a gazdaság fejlesztésének regionális tervezésére vonatkozott.
Az intézményszerkezetre és a regionális tervezésre vonatkozó amerikai javaslatok párhuzamba állíthatók napjaink angol fejlesztéseivel. Túlértékelnünk nem kell őket, a nemzeti oktatásiés szakképzési rendszerek nehezen mozdíthatók meg, de a javaslatok így is jelzés értékűek.
3. A magyarországi szakképzés fejlesztése
Eddigi eredményeink, amint ezt a Kerekasztal vitái is tükrözik, ellentmondásosak. Közismertek a felső középfokú végzettséget szerzők magas arányára vonatkozó nagyon kedvező statisztikák. 2002-ben az EU 15 tagállamában a 22 évesek 75,4 %-a rendelkezett ISCED 3 szintű
végzettséggel, hazánkban ez a mutató 87,2 % volt, s meghaladta az EU 2010-re javasolt célkitűzését.47 A 2002-es adatokban szereplő 22 évesek 1998 körül fejezték be a középiskolát,
vagy a három éves szakiskolát, amikor – részben a széles körben kiépült felzárkóztató programok eredményeként – néhány százalékkal növekedett a középfokon végzettek aránya.48
Az OECED legújabb adatai szerint 2005-ben Magyarországon a megfelelő életkorúak - 18 –
19 évesek – 84 %-a szerzett felső középfokú végzettséget. 68 % érettségizett (ISCED 3A) és
s további 19 % 3C szintű szakképzettséget ért el. Az adatsorból arra következtethetünk, hogy
a 3 C szintű képzettséget szerzők egy része – az évjárat 3 %-a – rövid szakképző programot
végzett. Az érettségizők aránya azonban a megfelelő életkorú (18 – 19 éves) csoportban ma
Magyarországon kb. 60 %. A 68 %-os értéket akkor kapjuk, ha a felnőttek középiskoláiban
esti-levelező oktatásban érettségizettek létszámát is figyelembe vesszük.
Foglalkoztatási és aktivitási rátánk Európában a legalacsonyabbak közé tartozik. Jól érzékelteti elmaradásunkat a Német-magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara kiadványában található
diagramm.49
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Nehéz ellenállni a kísértésnek, s nem összevetni az aktivitási rátára vonatkozó diagrammot a
felső középfokon szakképzésben, vagy szakmai előkészítésben résztvevők arányát bemutató
ábrával.50 Jeleznünk kell azonban, hogy a szakképzés kínálata csak egy a foglalkoztatást befolyásoló tényezők között, így más képzési modellt követő országok is sikeresek a versenyben.
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Óvatosan megfogalmazható a hipotézis: az elmúlt másfél évtized közoktatás- szakképzés- és
felnőttképzés-politikája nem tekinthető sikeresnek a versenyképesség, a foglalkoztathatóság, a
gazdasági és a munkaerő-piaci igények kielégítése szempontjából. Oktatásügyünk azonban
nemcsak a „külső” elvárásnak nem tudott megfelelni, de „belső” céljait sem teljesítette, gondoljunk a PISA-felmérések eredményeire, vagy arra, milyen alacsony a matematikai, természettudományos és műszaki végzettséggel rendelkezők száma. Néhány mutatónk a legroszszabbak közé tartozik.
Csapó Benő megállapította, hogy szükség van az érettségi funkciójának újragondolására.
Ugyanígy felvethető a kérdés: valóban helyesek és eredményesek voltak a közoktatási és
szakképzési rendszer átalakítására irányuló 1990 utáni koncepciók, fejlesztési elvek,
paradigmák, vagy újra kell értékelnünk a műveltséggel, általános- és szakképzéssel kapcsolatos értékeinket, céljainkat, fejlesztési elképzeléseinket?
Emeljünk ki néhány kihívást
A magyarországi közoktatás-politika az elmúlt tizenöt évben az egységes közoktatás
megteremtésére tett kísérletet. Modellt váltottunk. Elértük, hogy a megfelelő életkorúak, a 18-19 évesek közel hatvan százaléka érettségizik, 19 (vagy 16) százaléka
ISCED 3 C kategóriájú szakképzettséget szerez, egynegyede-egyötöde piacképes felső
középfokú végzettség nélkül marad.
Az alacsony képzettségűek, a leszakadók egyharmada roma. (Az ő arányuk regionálisan eltérő, Észak- és Kelet-Magyarországon, illetve Baranyában magasabb.)
Évjáratonként 25-30000 középfokú végzettséggel nem rendelkező fiatal lép ki a
munkaerőpiacra
A 18-25 év közötti alulképzettek létszáma elérheti a 150 000 főt
További több százezer alulképzett, vagy elavult szakképzettséggel rendelkező idősebb
munkavállaló van a munkaerőpiacon
A segélyekkel elérhető jövedelem és a minimálbér közötti különbség csekély, nem
ösztönöz a munkavállalásra. A segélyekkel, vagy a minimálbérrel elérhető jövedelem
nagyon alacsony, konzerválódik a szegénység, a nyomor.
A szakképzett munkaerő-kínálat beszűkülése mind a külföldi tőkebevonás, mind a hazai munkahelyteremtés egyik korlátjává válhat.
A versenyképtelen szakképzettséggel rendelkező magyar fiatalok külföldön sem tudnak munkát vállalni.
Az 2008 és 2014 között közel 90 000 fővel csökken a középfokú oktatást igénybe
vevő 14-17 éves korosztályok létszáma.
A tanulólétszám csökkenése mellett figyelemre méltó az intézményrendszer elaprózódása is: a 2004-2005-ös tanévben a szakképzési évfolyamon tanulók egy intézményre
jutó átlagos létszáma a szakiskolákban 136 fő, a szakközépiskolákban 80 fő volt. Ez az
adat azonban megtévesztő: minthogy a legtöbb iskolában szakközépiskola, szakiskola,
sőt gyakran gimnázium is működött, a tényleges tanulólétszám intézményenként általában meghaladta az 5-600 főt.
A szakmarendszer szegmentált: a kb. 400 államilag elismert szakképesítés egy része 8
osztály elvégzése után, egy része 10 osztály után, illetve a 12. évfolyam elvégzése,
vagy az érettségi után tanulható. A nyolcadik osztály elvégzése után tanulható szak-
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mák köre viszonylag szűk. Ez a tény korlátozza a leszakadó csoportokhoz tartozó fiatalok, elsősorban lányok pályaválasztási lehetőségeit. (Megoldást elvben a szakiskolai
program keretében fejlesztett szakképzésre felkészítő évfolyam jelenthet – ez azonban
még nem terjedt el szélesebb körben)
Az OKJ-szakképesítések zöme két éves képzési idejű. Az OKJ képesítések képzési
ideje 30-40 %-kal rövidebb, mint az EU tagállamainak többségében oktatott szakmák
képzési ideje.
Nagyon alacsony a gyakorlati képzés költségvetési támogatása: a szakiskolai 9-10.
évfolyamon 40000 Ft/fő/év, a szakképző évfolyamokon 112000 Ft/fő/év.51 (A szakképző évfolyamok gyakorlati oktatási normatívája évfolyamonként változó) Ezek az
összegek nem teszik lehetővé a jogszabályokban előírt csoportnagyságot, nem fedezik
a képzéshez szükséges gépek, eszközök működtetését, az anyag- és energiaköltséget.
A szakközépiskola a középiskolai évfolyamokon semmiféle beszámítható szakmai
részképesítést nem ad, költségvetési támogatása a 11-12. évfolyamokon azonos a gimnáziumi oktatás fejkvótájával.
A szakiskola és a szakközépiskola kerettanterveit a kiadott Nat 200352 követelményeinek (fejlesztési feladatainak) megfelelően kell elkészíteni. Tekintettel arra, hogy a Nat
2003 a 9-12. évfolyamokat egységes képzési szakaszként kezeli, s nem határoz meg
követelményeket a 10. évfolyam végén, nincs semmiféle szakmai-tanügyigazgatási
alapja a szakiskolai tantervfejlesztésnek.
Tisztázatlan a kilenc-tizedik évfolyamon folytatható szakmai előkészítő-alapozó képzés célrendszere.
A néhány éve készült szakiskolai programok és tantervek egy része a Nat 1995
követelményei alapján készült kerettantervekhez illeszkedik. Jellemző, hogy a 2001ben készült szakiskolai és szakközépiskolai fizika és a biológia kerettantervek szinte
betű szerint megegyeznek. Az egységesség érvényesült. A tankönyvek igényesek, tudományos nyelvet használnak, de nem illeszkednek a tanulók lehetőségeihez és igényeihez.
Az érettségit adó középiskolák követelményei nem veszik figyelembe azt a tényt,
hogy a tanulók egyre nagyobb része csak kompromisszumokkal tud megfelelni a követelményeknek. A szakközépiskolában emelkedik a lemorzsolódás.
A szakközépiskolában érettségizett fiatalok szinte szabadon választhatnak: a
felsőoktatásba lépnek, vagy a szakképzési évfolyamokon folytatják tanulmányaikat.
Egyes szakterületeken csökken a szakképzési évfolyamot választók létszáma. Ez veszélyeztetheti a szakképzett munkaerő-utánpótlást. (A felsőoktatási tandíj bevezetése
változást hozhat.)
Az érettségi utáni szakképzésre vonatkozó javaslat megfogalmazásakor nem vesszük
figyelembe, hogy a gyerekek egyre nagyobb hányada él alacsony jövedelmű családban, ahol csak az egyik szülő dolgozik, vagy a létfenntartás alapja a szociális segély.
Az elszegényedő családok nehezen finanszírozzák a növekvő képzési idejű programokat, a 4 + 2 évfolyamos szakközépiskolát, a terjedő 2 + 3 évfolyamos szakiskolai képzést.
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A szocializmus évtizedeiben a szakiskolai tanulók ösztöndíjat kaptak, a szakképzés a
nyugdíj szempontjából munkaviszonynak számított. Ma a szakiskolai tanulók számára
nagyon fontos lenne a biztonságos és kiegyensúlyozott anyagi támogatás. A tanulószerződések mai helyzetéről nem rendelkezem pontos információval.
A szakoktatók jelentős része nem rendelkezik felsőfokú végzettséggel, így nagyon alacsony a bére. A következmény: a jól képzett szakoktatók elhagyják az oktatást.
Megállapítható, hogy a szakiskolákban dolgozó pedagógusok gyakran nem képesek az oda
belépő hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatására, motiválására, versenyképes szakképesítéshez juttatására. Ez azonban nem az ő hibájuk. Az iskola nem rendelkezik a problémakezeléshez szükséges eszközökkel és mozgástérrel. A kiadott tantervek rögzítik a tartalmakat és a
követelményeket, nincs lehetőség igényes, kiscsoportos oktatásra. A gyakorlati oktatás finanszírozása alacsony. A két éves képzési idő alatt a hátrányos helyzetű fiatalok nem juttathatók
versenyképes végzettséghez.
A képzésből kiesett fiatalok reintegrációjának csak egyik feltétele a felzárkóztató oktatás.
Legalább ennyire fontos, hogy a szakiskola vonzóerejét növeljük, s az is, hogy a szakiskola
megfeleljen a befogadó iskola kritériumainak. A befogadó iskola legfontosabb jellemzője,
hogy követelményeivel, céljaival, módszereivel, a munkafeltételekkel alkalmazkodik a beiskolázott tanulók igényeihez, aktuális képezhetőségéhez.
Az elmúlt években gyorsan növekedett a tanulószerződés keretében szakmát tanuló fiatalok
létszáma. A gazdaság és a szakképzés közötti együttműködés erősítése az EU kiemelt céljai
közé tartozik. Szinte minden fejlettebb tagállamban indultak ilyen kezdeményezések. Említést
érdemel Franciaországban a változó színhelyű képzés (alternance), az Egyesült Királyságban
az apprenticeship újraélesztése, Hollandiában, Dániában a rugalmas képzésszervezési modellek kialakítása, Németországban, Svájcban, Ausztriában a duális képzés továbbfejlesztése.
Még Svédországban is kiemelt cél a szakképzést is végző középiskola és a vállalkozások
együttműködésének támogatása.
A tanulószerződés keretében folyó képzés egyik feltétele a mesterképzés, vagy az azzal öszszevethető szakmai képzés kiépítése, hiszen csak magas szintű szaktudással rendelkező vállalkozók képesek a korszerű szakmai ismeretek átadására. A mesterképzés azonban nemcsak
az oktatás szempontjából fontos, hanem a gazdaságfejlesztés, a kisvállalkozások versenyképessége és a kistérségi foglalkoztatás szempontjából is. Ha érzékeljük, hogy a szakiskola
szakképzési évfolyamain tanulók fele tanulószerződést köt, programokat kell indítanunk a
mesterképzés támogatására.
A magyar szakképzés zászlóshajója a kilencvenes évek elején a szakközépiskola volt. Hosszú,
de jól kiszámítható folyamatok vezettek el addig a pontig, amikor ki lehetett mondani: a gimnázium és a szakközépiskola közt már ma sem nagy a különbség, de még ez is csökkentendő,
a szakközépiskola, mint iskolatípus megszüntetendő a távlatokban.53 A szakközépiskola
nehezen versenyez a felsőfokú szakképzéssel és a felsőoktatással. Ugyanakkor még mindig
népszerű, s a foglalkoztatási rendszer is igényli a középfokú végzettséggel rendelkező szakembereket. Egyes ágazatokban az új képzési szerkezet bevezetése után gyorsan szűkült a
szakember-utánpótlás. (Pl. egészségügy, ápoló-képzés)
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A szakközépiskola 1990 után kialakított 4 +2 szerkezetével, az érettségi modelljével kapcsolatban az elmúlt néhány évben nem fogalmazódtak meg alternatív fejlesztési javaslatok.
Középtávú célok és fejlesztési lépések
A helyzetelemzés és a kihívások áttekintése után megfogalmazhatók középtávú célok és fejlesztési lépések. Átvehetők az EU által javasolt mérföldkövek is, pl.
2015-ig a 15-64 évesek foglalkoztatási rátáját 70 %-ra kell növelni.
Az Európai Unióban a foglalkoztatási ráta növelésének egyik meghatározó feltétele a piaci
igényeknek megfelelő szakképzettséggel rendelkező munkaerő kínálat bővítése. Az eltérő
bérszint miatt a következő években is folytatódik a nyugat-európai vállalkozások keletre települése. A volt szocialista országok között a minimálbér vonatkozásában nagyok az eltérések,
az átlagbérszint azonban hasonló, - Románia és Bulgária tekinthető csak kivételnek, - s az
országok a munkaerő képzettségével, a kedvező infrastrukturális és adó-feltételekkel versenyeznek.
A piacképes szakképzettség a külföldi munkavállalás esetén is fontos feltétel. A Nemzetközi
Migrációs Szervezet (IOM) adatai szerint 2007 végén 324 ezer lengyel, 230 ezer szlovák, 202
ezer román, 82 ezer bolgár és 27 ezer magyar állampolgár dolgozott legalább két hónapja külföldön. Ezek az adatok azonban nem pontosak. A külföldön dolgozó románok tavaly a jegybanki adatok szerint 4,7 milliárd eurót utaltak haza bankokon keresztül; az Adevarul című lap
becslése szerint azonban a zsebben hazahozott pénz ennek ötszörösére rúghat.
Lengyelországban 4,1 milliárd eurónyi átutalásról szólnak a hivatalos adatok, de a valóság itt
is ennek többszöröse lehet.54
A költségvetési egyensúly szempontjából a külföldi munkavállalás is fontos lehet, bár ezt a
kérdést általában elhanyagoljuk.
A foglalkoztatási szint növelése a roma integráció szempontjából is meghatározó. A munkaerőpiacon a munkaadók versenyeztetik a munkavállalókat, s rangsorolják őket várható termelékenységük, hatékonyságuk szerint. A képzetlen, idősebb, rosszabb egészségi állapotú, eltérő
kultúrát képviselő munkavállalók automatikusan a rangsor végére kerülnek. Munkavállalási
esélyeik részben képzettségük, részben a keresleti-kínálati viszonyok függvényében változnak. Csak akkor várható a roma foglalkoztatás érzékelhető javulása, ha csökken a munkanélküliség a többségi társadalomban.
A munkaadók által értékelt paraméterek között vannak objektív, mérhető, s szubjektív elemek
is. A mérés költségekkel jár, s ezért a munkaadók gyakran formális jegyek alapján döntenek.
Az iskolai végzettség, vagy a szakképzettség a munkaadó számára fontos információkat hordoz. A szakmai bizonyítvány jelzi, hogy az érintett fiatal három-négy évig részt vett a képzésben, elfogadta az intézmény szabályait, s megfelelt azoknak. Ezután feltételezhető, hogy nemcsak szakmai ismeretekkel rendelkezik, de hajlandó elfogadni a munkaszervezet szabályait,
követni az előírásokat, s elvégezni a feladatokat.
A szakképzés tervezésekor általában a gazdasági igényekről szokás beszélni. A szakképzés
feladata az ismeretek és készségek megtanítása, amelyekre a munkahelyeken szükség van.
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Ez a megközelítés azonban nem kielégítő. Arra is törekednünk kell, hogy olyan szaktudást
adjunk, ami a gazdaság felépítéséhez, a vállalkozáshoz, a munkahelyteremtéshez, a fejlesztésekhez kell. Ez a szaktudás azonban nemcsak egyéni, hanem kollektív is lehet, hiszen egy
vállalkozás létrehozása, felépítése számos műszaki, gazdasági, pénzügyi, illetve technikai
képzettséggel rendelkező szakember együttműködésével lehetséges.
A fejlett európai országok többségében a szakmunkás-szintre további képzési szintek épülnek.
(Mester-szint, technikus-szint, menedzser szint.) Jellemző az angol, a holland, vagy a dán
szakképzés, ahol ez a tagolás a szakmarendszerben is érvényesül. A szakmunkások számára a
német nyelvterületen a mesterképzés keretében nyílnak szakmai továbblépési lehetőségek.
Egy sor német tartományban a mestervizsgát az érettségivel egyenértékűnek tekintik, s lehetővé teszik a belépést felsőoktatásba. A mai viták a mesterképzés és a BA-végzettség egyenértékűségéről szólnak.
Svájcban néhány éve reformálták a mesterképzés rendszerét. Ebben az országban a gyerekek
kétharmada tanulószerződés keretében tanul szakmát, s nagyon alacsony az érettségizők aránya. A középfokú szakmai végzettséget szerzők közel fele ezután a felsőszintű szakképzésbe
(höhere Berufsbildung) léphet, ahol a felnőttképzés keretében igényes szakmai és vállalkozói
képzésben részesül. A felnőttképző intézményeket részben a munkaadói szervezetek tartják
fenn, amelyek ágazati szakképzési alapot működtetnek. A szakmai és vizsgakövetelményeket
a Szövetségi Technológiai és Szakképzési Hivatal55támogatásával a munkaadók szakmai
szervezetei gondozzák.
Svájcban a közelmúltban módosították a szakmunkások érettségihez jutásának kereteit. A
tanulószerződéssel rendelkező fiatalok számára a szakképzési évfolyamon heti egy oktatási
nap biztosításával lehetőséget nyújtanak a képzéssel párhuzamosan az érettségire való felkészülésre. Hasonló modellekkel – a szakmai képzéssel párhuzamosan, vagy a szakmunkásvizsga után – Ausztriában is találkozunk.
A szakképzés szempontjából meghatározó feladat a felső középfokú iskolai végzettséggel
rendelkezők arányának növelése. Az EU-javaslat a következő:
2010-re 85 %-ra kell növelnünk a felső középfokú iskolai végzettséggel rendelkező
22 évesek arányát.
Tekintettel arra, hogy az érintettek már 20 évesek, a 2010-re vonatkozó mutató már alig befolyásolható. A feladat ezért annak áttekintése, milyen eszközökkel javítható a szakképzés
vonzóereje, hatékonysága, versenyképessége, hogyan csökkenthető a lemorzsolódás a kilenctizedik évfolyamon, vagy a szakképzési évfolyamokon, milyen eszközökkel juttathatók a fiatalok piacképes végzettségekhez. Felsorolhatók az érintett csoportok, meghatározhatók a létszámok, költségek, határidők.
Leírható egy olyan szak- és felnőttképzési politika, amely a következő elemekből áll:
Az oktatás hatékonyságának javítása a szakiskolában
A ma szakképzetlenül maradó, vagy piacképes végzettséget nem szerző pályakezdő
fiatalok 50-60 %-ának visszavezetése a képző rendszerbe, s ott államilag elismert
szakképesítéshez juttatása
Az alulképzett fiatal felnőtt csoportok képzésbe vonása, évjáratonként 20-30 000 fő
piacképes OKJ-végzettséghez juttatása
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A szakiskolában a szakképzési évfolyamok számának háromra növelése további OKJ
szakmákban.
A szakiskolai képzésre is építhető, az angol NVQ4 szinttel, a svájci Höhere
Berufsbildunggal, vagy az osztrák mester-végzettséggel összevethető képesítési szint
létrehozása, intézményes bevezetése
A szakiskolai végzettséggel rendelkező fiatalok számára rugalmas érettségire felkészítő programok indítása
A szakközépiskolában a „kékgalléros” ágazatokban alternatív lehetőségként a felső
középfokú szakképzés ismételt bevezetése, az európai modellek (finn, svéd, osztrák,
angol) figyelembe vételével.
Fenti feladatok megvalósításához számos fejlesztést kell elindítani. A szakiskolai oktatás
eredményességének javításához
módosítani kell az általános iskolai felső tagozat műveltségkoncepcióját, követelményeit, munkafeltételeit
tisztázni kell a szakiskolai kilenc-tizedik évfolyamos programok célját, az itt folyó
szakmai-előkészítés-alapozás funkcióját és beszámíthatóságát
a képzési időt, a szakképző évfolyamok számát az európai gyakorlathoz és a tanulók
képezhetőségéhez kell illeszteni
újra kell gondolni a szakképzés elkezdésének szabályozását.
biztosítani kell a kisebb csoportban folyó oktatás, illetve a gyakorlati képzés technikai
feltételeit és költségének fedezetét.
piacképes bért és megfelelő továbbképzést kell biztosítani a szakoktatóknak is.
A felsorolt feladatok végrehajtása a szakiskolában a kilenc-tizedik évfolyamokon a csoportlétszámok csökkentését, a szakképző évfolyamokon a szakképzési évfolyamok számának növelése a tanteremszükséglet és a gyakorlati oktató kapacitás növelését igényli.
A felsorolt feladatok végrehajtásához szakmai programokra, intézményekre, többletfinanszírozásra van szükség. Az intézményi feltételek a kedvezőtlen demográfiai helyzet miatt „felmenő rendszerben” rövid-középtávon megteremtődnek. A következő években viszonylag
egyenletesen csökken a 14-17 évesek létszáma, s a felszabaduló erőforrások a szakképzetlenül
maradó csoportok képzésbe vonására fordíthatók.
A 14-17 éves korosztály becsült létszáma
2008-2014 között56
2008
472 ezer fő
2010
442 ezer fő
2012
408 ezer fő
2014
384 ezer fő

Viszonylag rugalmas lehetőségek adódnak az iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények bekapcsolódására a felnőttképzésbe, tehát arra, hogy az életkora vagy élethelyzete miatt
a nappali iskolai rendszerű oktatásban nem képezhető fiatalok számára az iskolák a Felnőttképzési Törvény előírásainak megfelelő programokat is indítsanak. A felnőttképzést folytató
intézmények és felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól szóló kormányren56

Az iskolai korosztályok becsült létszáma 2002 - 2010 között. Jelentés a magyar közoktatásról 2003 Bp. 2004,
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delet 14./A §-a lehetővé teszi a szakképző iskola egyszerűsített akkreditációját57, s a Közoktatási Törvény 38. § (3) szerint szakiskola és a szakközépiskola iskolai rendszerű oktatásban
alkalmazott szakmai programja – a felnőttképzési törvényben meghatározott akkreditációs
eljárás nélkül - akkreditált felnőttképzési programnak minősül. (Ez utóbbi elvi lehetőség. A
gyakorlatban indokolt akkreditált felnőttképzési programbank létrehozása, amelyet a szakképző iskolák vehetnek igénybe.)
A problémakezelést segítheti, hogy a 2007. nyarán elfogadott törvénymódosítások megteremtették a szakképzési feladatok regionális szervezésének lehetőségét. Átfogó feladatokat
kaptak a regionális fejlesztési és képzési bizottságok, s új intézményformák jelentek meg,
mint pl. a szakképzés-szervezési társulások.
A regionális fejlesztési és képzési bizottság közreműködik a munkaerő-piaci igények és a
közoktatásban folyó szakképzés fejlesztésének összehangolásában,
kidolgozza – a régió hosszú- és középtávú területfejlesztési koncepciójának, illetve a
régió fejlesztési programjának részeként – az iskolai rendszerű szakképzés fejlesztésének irányát,) közreműködik az iskolai rendszerű szakképzés és az iskolarendszeren kívüli szakképzés, a közoktatásban és a felsőoktatásban folyó szakképzés összhangjának
megteremtésében,
meghatározza a szakképzés fejlesztési irányait és beiskolázási arányait a régióban,
részt vesz az iskolai rendszerű szakképzés fejlesztésével összefüggő pályázatok,
fejlesztési programok elkészítésében, lebonyolításában,
részt vesz a pályakövetési rendszer működtetésében,
a régióban működő helyi önkormányzatoknál kezdeményezi a szakképzés-szervezési
társulás megalakulását.58
A szakképzés-szervezési társulás által ellátott feladatok tekintetében a megyei önkormányzat
feladat-ellátási kötelezettsége a társulásban résztvevő települési önkormányzatok illetékességi
területén megszűnik, és a közoktatási törvény 88. §-ának (9) bekezdésében szabályozottak
szerinti feladatátvételre a szakképzés-szervezési társulás válik jogosulttá.
A szakképzés regionális szervezésének bevezetését felgyorsítja a szakképzési hozzájárulásról
és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi 86. törvény módosítása59, amely a
Szakképzési Alaphoz való hozzáférés lehetőségét a TISZK-hez tartozó iskolákra korlátozza.
A finanszírozási feltételek szigorodása, az intézményrendszer elaprózottsága és a várható tanulólétszám-csökkenés a regionális fejlesztési és képzési bizottságokat valószínűleg arra
kényszeríti, hogy a szakiskolai és a szakközépiskolai intézményhálózat racionalizálását helyezzék előtérbe. Ez, amint egyes nagyvárosok példája is mutatja, intézménybezárásokkal,
összevonásokkal, pedagógus-elbocsátásokkal jár, s nehezen kezelhető konfliktusokat ígér.
Hasonló regionális képzésszervezési modell az Egyesült Királyságban működik. Az Interneten elérhető információk alapján megállapítható, hogy a regionális tervezés alapja az Egyesült
Királyságban egy megfelelő szaktörvény – a Learning and Skills Act,60 s az országos fejlesztési program, amelynek céljait regionális szintre is lebontják.
57

22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet a felnőttképzést folytató intézmények
és a felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól14/A §
58
Közoktatási Törvény 89/B § (1)
59
2007. évi 102.tv. 27. §
60
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2000/20000021.htm
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A szakképzés fejlesztéséről szóló Zöld könyv és Fehér könyv a regionális szakképzés-fejlesztés bevezetésekor égetően fontossá válik. A regionális fejlesztési és képzési bizottságok
ugyanis csak akkor tudnak megfelelni a törvényben rájuk rótt feladatoknak, akkor tudják
meghatározni az iskolai rendszerű szakképzés fejlesztésének irányát, s a beiskolázás arányait,
akkor segíthetik az iskolai rendszerű szakképzés és az iskolarendszeren kívüli szakképzés, a
közoktatásban és a felsőoktatásban folyó szakképzés összhangjának megteremtését, ha egy
nemzeti fejlesztési tervhez tudnak kapcsolódni, s hatékonyan együttműködnek a fenntartókkal
és a gazdaság szereplőivel.
A feltételek tulajdonképpen ideálisak. A baj nagy, jól érzékelhető, pontosan meghatározható.
A gazdaság, a politika szereplői, a társadalmi környezet egyetért abban, hogy határozott lépésekre van szükség. A demográfiai visszaesés tálcán kínálja az eszközöket. Iskola, tanterem,
tanműhely, - igaz korszerűsítésre szorul, megfelelő mennyiségben áll a rendelkezésünkre. Az
NFT II. előttünk álló szakaszában a pénzügyi források is biztosítottak, ha a pénz 10-15 %-át a
humán erőforrás fejlesztésére, s célzatosan szakképzésre fordítjuk. Az Európai Unió a célok
és eszközök pontosabb meghatározásában is segít, s a konkrét fejlesztésekben is, bilaterális
programokban.
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