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VI AZ OKTATÓI TEVÉKENYSÉGEK 
HÁTTÉRTÁMOGATÁSA  

 

VI.1 HOZZÁÁLLÁS 

Interjúink során minden oktatási szakembernek, illetve vállalati interjúalanynak feltettük azt a 

kérdést, hogy „Fűződik-e szakmai, illetve gazdasági érdeke az újdonság befogadáshoz?”. 

Szinte kivétel nélkül mindenki azt a választ adta, hogy „természetesen fűződik”. Azaz 

mindenki nyitott az újdonságok iránt. Sajnos a kép már nem volt ennyire egyértelmű akkor, 

ha azt firtattuk, hogy az interjúalany mit tesz az újdonság megismerése érdekében.  

 

Hogyan építi be az újdonságot a mindennapi munkájába?  

Sarkítva, a válaszok két nagy csoportba oszthatók: 

- Mindent megtesz, mert szakmai igénye, hogy a változásokat kövesse, állandóan 

„képben legyen”. 

- Idő szűkére, leterheltségre, nehézkes fellelhetőségre stb. hivatkozva szinte csak a 

készen kapott információkat dolgozza fel. 

 

Szerencsére a második körbe a válaszadók kb. 15%-a sorolható. Tipikus válasz volt a témával 

kapcsolatban, hogy „A mi szakmánkban a lényeg változatlan. Csak apróságok változnak, azt 

meg a gyakorlatban úgyis megismeri az ember.”  

 

Az újdonság iránti nyitottság tapasztalataink szerint erősen összefügg az interjúalany 

korával. Úgy látjuk, hogy minél fiatalabb a megkérdezett, annál lelkesebb az újítások, új 

dolgok iránt. Idősebb korára pedig – legalábbis a jelek szerint – alanyaink többsége 

elvesztették nyitottságukat, érdeklődésüket. Az oktatási szakemberekkel készített interjúink 

általános tapasztalata, hogy – minden nyitottság, és új iránti érzékenység mellett – igénylik a 

támogatást, igénylik azt, hogy az oktatásirányítás felől, a vállalatok felől segítséget 

kapjanak a tananyag tartalmát, a változásokat, az újdonságokat illetően. 

Az egyik székesfehérvári szakoktató így fogalmazta ezt meg: 

 

„Jó lenne, ha a pedagógusok számára készítenének anyagot az új dolgokról, 

mintapéldákat, módszertant is kidolgoznának.”  

 

E megfogalmazott igényből következően érdemes megvizsgálni, hogy melyek azok a 

források, ahonnan a pedagógusok, szakoktatók megismerhetik a szakmájuk változásait. A 

következőkben erre teszünk kísérletet.  
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VI.2 A SZAKKÉPZÉS SZAKIRODALMI TÁMOGATOTTSÁGA 

 

Az újdonság megjelenési formái közül ez egyik a nyomtatott szakirodalom. Előnye, hogy 

részletesen ki lehet fejteni az új technika, technológia leírását, előnyeit, hátrányait. Ugyan 

napjainkban egyre fontosabbak az elektronikus médiák, ezzel együtt még mindig igény van a 

nyomtatott szakirodalomra is. Ezt tapasztaltuk kutatásunk során is, ugyanakkor le kell 

szögeznünk, hogy szinte minden interjúalanyunk szerint az elsődleges információforrás az 

internet. 

 

A nyomtatott szakirodalom három ágával kell részletesebben foglalkoznunk: 

- A szakkönyvekkel, mert az oktatók igénye, hogy nyomtatott szakirodalmat tudjanak 

forgatni, annak minden előnyével és hátrányával. 

- A tankönyv-helyzettel, mert a tanulók még a hagyományos tankönyvekből tudnak a 

legjobban tanulni. 

- Szaklapok, szakfolyóiratok helyzetével, mert azt tapasztaltuk, hogy akár oktatási, akár 

ipari szakembereket kérdeztünk, mindnyájan előszeretettel fordulnak az újdonság 

felkutatása miatt a szakmai folyóiratokhoz.  

 

Azt tapasztaltuk, hogy a szakkönyvi és tankönyvi kínálat elég csekély. Szinte minden vizsgált 

szakmában e könyvek régiek, a bennük leírtak korszerűtlenek. Ugyanakkor az oktatásnak 

nagyon hiányzik a kézzel fogható, hivatkozható, mérvadó szakirodalom, melyből az órákra is 

fel lehetne készülni, ami segítséget adna egy-egy gyakorlat megtervezésekor, illetve a 

tanulóknak is meg lehetne adni, hogy miből készüljenek fel a következő órára, a 

számonkérésre. 

 

VI.2.1 Szakkönyv-ellátottság 

 

„A tanulók rendelkezésére álló tankönyv katasztrofális, de ennél még 

katasztrofálisabb az, hogy szakkönyvek sem jelennek meg. Tehát ha én ma 

bemegyek egy szakmai könyvesboltba, kilenc polcon találok informatikai 

könyveket. A műszaki szakirodalomban akár könyv alakban, akár elektronikusan 

– nem készülnek írások.” 

(székesfehérvári szakoktató) 

 

Tapasztalataink szerint két nagy csoportba kell osztani a szakkönyveket: magyar nyelvű 

szakirodalomra, illetve idegen nyelvű szakirodalomra. Úgy tapasztaljuk, hogy a nemzetközi 

szakmai irodalmi élet még pezseg. Rendszeresen jelennek meg külföldi, elsősorban angol 
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vagy német nyelvű szakkönyvek, melyeket már hazánkban is be lehet szerezni, akár a 

megjelenés pillanatában. Ugyanakkor a hazai szakkönyv-megjelenés nagyon csekély mértékű. 

Hazai szakmai szervezetek igyekszenek ezt a hiányt pótolni, de az információáramlás egyre 

gyorsabb, nem tudják az évente egyszer megjelenő szakmai összefoglaló művek tartani a 

tempót a gyakorlat változásával. 

Jól példázza ezt az egyik elektronikai szakoktató véleménye: 

 

„Régiek a szakkönyvek, abban az időben még rengeteg szakkönyv jelent meg, 

most már nagyon ritkán jelenik meg szakkönyv, és úgy kell vadászni azok után 

is. Az Elektrotechnikai Egyesület évente egy évkönyvet ad ki, villanyszerelői 

zsebkönyvet, kézikönyvet, ebbe benne van, hogy milyen újdonságok vannak, 

ebből is az információkat össze lehet szedni. Én sajnos nem beszélek idegen 

nyelveket, de angolul, németül, franciául jelennek meg azért könyvek.”  

 (székesfehérvári szakiskola szakoktatója) 

 

 

Szintén a hazai szakkönyv-kínálat hiányosságaira hívja fel a figyelmet egy másik szakoktató 

is.  

 „… mikor jelent meg Magyarországon szakkönyv utoljára? Nekem szívem csücske a 

hangfrekvenciális erősítők meg a műszerdolgok. A legutolsó, ami megjelent 4 éve az 

Ágoston Lajosnak Hi-fi erősítők építése, két könyv. Előtte a Műszaki Kiadónak nem 

tudom megmondani hány éve nem jelent meg semmi olyan műszaki könyve, amit én itt 

föl tudnék használni. Nekem több műszaki könyvem van otthon, mint a Kecskeméti 

Városi Könyvtárnak, csak szűk terület. Rádióamatőr témájúakat, meg tévé-témájúakat 

nem nagyon vettem, mert engem soha nem érdekelt, nem kellett vele foglalkoznom. 

Rengeteg könyvet, kiadványt, újságot megveszek, volt egy olyan sorozat, hogy olasz 

újságot fordított le valaki, az első öt példányig eljutottak, aztán hamvába holt az egész 

dolog. Szenzációs jó lett volna szakközépiskolában gyakorlaton. Meg is tudom 

mutatni. Ezt a mostani igazgatómtól kaptam, amikor idejöttem, ez elektrotechnika, ez 

is ilyen szájbarágós. Inkább lexikális jellegű valami ez.”  

(kecskeméti szakközépiskola szakoktatója) 

 

Fontos interjúalanyunknak az a gondolatmenete is, mely a szakkönyvek specializálódását 

feszegeti. Valószínűleg pont ez – azaz a szakma specializálódása – okozza azt, hogy a 

szakkönyv-kiadók nem tudnak piacképes alkotásokat kiadni. Ha egy-egy témára 

szakosodott, újdonságokat, korszerű ismereteket tartalmazó könyvet adnának ki, a magyar 

nyelvű felvevő piac túl kicsi ahhoz, hogy nyereséges példányszámot el lehessen érni.  
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Ma már a szakmai nyelv a legtöbb esetben az angol. Így speciális szakterületre egy angol 

nyelven kiadott mű sokkal nagyobb eséllyel éri el a kritikus példányszámot, tehát a kiadóknak 

jobban megéri. Az idegen nyelvű szakkönyvek terjedésének viszont gátat szab az, hogy 

hazánkban még nem elég fejlett a szakmai idegen nyelv ismerete, illetve a többnyire 

külföldön megjelenő könyvekről nem kapnak elég gyors és pontos információt a 

szakemberek. Azaz nem jut el hozzájuk, hogy milyen tartalmú könyv jelent meg, hogyan és 

mennyi pénzért lehet ezt megvásárolni. Ebben nagy segítséget jelentenének a hazai szakmai 

folyóiratok. 

Ezt a megállapítást támasztja alá az egyik távközlési cég munkatársának megállapítása is: 

 

„Valahol mi egy határterületen dolgozunk, ahol a távközlésnek és az 

elektronikának a határa van. És még külön venném hozzá az akusztikát. Tehát 

olyanokat is csinálunk például, hogy egy hangszigetelt mérőszobát kiviteleztünk 

a Nemzeti Hírközlési Hatóságnál. Ahol mi vagyunk, az több szakmának a 

határterülete. Ez nem egy olyan dolog, aminek nagyon széles fórumai 

lehetnének, vagy közönsége lenne. Eléggé belterjes ez a határterület, ahol mi 

mozgunk. Éppen ezért ezek a tipikus formák – szakkönyv, szakmai folyóirat – 

nem jellemzőek erre a területre. A fórumokon, ahol én nézegetek, mert úgy 

gondolom, hogy valami érdekesre lelek, ott általában mindig másról van szó, 

mint ami nekem kéne. Hogy mikor lesz egy work-shop, az érdekel, ha odamenni 

nem tudunk, akkor utána beszerezzük ennek a work-shop-nak az anyagait. A 

work-shopok sajnos Genfben, Achen-ban, és ilyen helyeken vannak. Nem is 

nagyon szoktunk ezeken megjelenni.” /Telasc Kft/ 

 

Több interjúalanyunk utalt arra, hogy a szakkönyvellátásban fontos szerepet játszanak a 

szakmai testületek, egyesületek. Ők azonban nem piaci alapon tudják szakkönyveiket kiadni, 

így a megjelenések száma is korlátozott. Jól példázza ezt az egyik miskolci vállalkozóval 

készítet interjú részlete: 

 

„Szaklapok, újság, szakkönyv? Az van. Rendelgettem most. Az érintésvédelmi 

mérések, villámvédelem lesz majd, de még nem adták ki. Majd csak május körül. 

Ezeket meg szoktam venni. A szabványossági felülvizsgálat miatt érdekel. 

Meg akartam rendelni, a MEE-nek a honlapján, a vizsgákat is ők szervezik, 

megkérdeztem, hogy villámvédelem mikor jön? Mondta, hogy 2007-es 

szabványra épülő van most. Azt tudom, hogy tavaly változtak a szabványok, meg 

még lehet, hogy most is fognak, az unió miatt. Azt mondta májusban lesz új 

könyv.” /Miskolc – Hertz Kft/ 
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Több interjú során tapasztaltuk, hogy az általunk vizsgált szakmák erősen építenek a 

hatályos szabványokra. Ez ismét komoly problémát vet fel a gyakorlatban is, de talán még 

súlyosabb az oktatásban. 

 

„A villanyszerelő képzésből egy hiányzik még nagyon: ehhez a szakmához 

hozzátartozik nagyon sok szabvány. Jelen pillanatban az iskoláknak sem pénzük, 

sem energiájuk nincs arra, hogy beszerezzék az új szabványokat. Nagyon 

nehezen jutunk hozzá az új szabványokhoz. Magyarországon működik egy 

Szabványügyi Testület, nagyon-nagyon gazdasági alapon működik. Értem, hogy 

ennek a testületnek fenn kell tartania saját magát, és nem az állam 

finanszírozza. De az, hogy az iskolában a tanárok nem jutnak hozzá azokhoz a 

szabványokhoz, amiket oktatniuk kéne, ez katasztrofális. Most én fölírtam, hogy 

szeretnék 150 000 forintért szabványokat venni, nem juthatunk hozzá. Az 

államnak erre költenie kellene.”  

(székesfehérvári szakiskola szakoktatója) 

 

A vállalkozók is panaszkodtak arról, hogy nagyon sok pénzbe kerül az aktuális szabványok 

beszerzése. Ezért inkább ismerősökkel közösen, egymásra építve oldják meg a szabványok 

megismerésének problémáját. Fokozottan érvényes ez az iskolákra, akiknek nincs elegendő 

forrásuk a beszerzésre. Így a szakoktatók sem tudják ismereteiket kellő gyorsasággal 

aktualizálni. 

 

VI.2.2 Tankönyvellátottság 

 

Az oktatás lényeges problémája a tankönyvek elavultsága. Ez egyértelműen következik a 

szakkönyv-ellátottságból, illetve a tankönyvvé minősítés nehézségeiből, valamint abból, hogy 

tankönyvet írni hosszadalmas feladat, melyre az oktatóknak nincs idejük, vállalati 

szakemberek számára pedig nem kifizetődő feladat. Ráadásul az oktatási rendszer folyamatos 

változásából következően a tanítandó anyag is változik, elsősorban nem az újdonságok 

megjelenése miatt, hanem a vizsgáztatási követelmények alakulása miatt. 

Az interjúink során tapasztalható általános, lesújtó véleményt jól összegzi az egyik 

székesfehérvári szakoktató: 

 

„Ha megvizsgáljuk azt, hogy hogyan vannak a tanulók könyvvel ellátva, ez 

katasztrofális. Nincsenek tankönyvírók. Nagy probléma az, hogy jönnek az 

újabbnál újabb képzési verziók, de nincsenek könyvek. Illetve jelennek meg új 

könyvek, szívesen elővenném ezeket az új könyveket a tanulókkal. Ezek már nem 
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is könyvek, füzetek, tehát egy esős hétvégén meg lehet őket tanulni. Ha egy kicsit 

korszerűbb ismereteket tartalmaznak, rendkívül felületesek. Vagy legtöbbször 

úgy készülnek ezek a könyvek, hogy összeollózzák. Erre egy példát mondok: 

villamos-mérések könyv. Ha előveszem a Budapesti Műszaki Főiskola Kandó 

Kálmán Villamosmérnöki Karának a méréstechnika jegyzetét, és kinyitom, és 

kinyitom a tankönyvet, ugyanazok az ábrák vannak benne, még a szövegrészek 

is.”  

(székesfehérvári szakiskola szakoktatója) 

 

 

Az általános véleményt, hogy a tankönyvek elavultak, mutatja következő kecskeméti 

interjúrészlet is.  

 

„Ma azok a tankönyvek, amik a Műszaki Kiadónál valaha megjelentek. Ezekben 

találok olyan kapcsolásokat, amiket mint oktatási példa, érdemes elővenni. 

Alapgyakorlatok, elektronikai gyakorlatok, elektronikus áramkörök, 

elektrotechnika, digitális elektronika. 

Ezek milyenek? Ez kezd elavulni, olyan 20%-ában használható, főleg fémipari, 

meg az elején a méréstechnikából van valami, ezek eléggé naprakészek.” 

(kecskeméti szakközépiskola szakoktatója) 

 

 „Most kellett leadni a tankönyvigénylést. Az azt jelenti, hogy fel kellett mérni, 

hogy egyáltalán… volt egy tankönyvkiállítás éppen a múlt héten, 3 napos. Erre 

rendszeresen el szoktunk menni és felmérjük, hogy mik azok, amik esetleg 

interneten nem elérhetők. Sőt én magam is mondtam, hogy hiányzik egy-két 

dolog, ami nekünk kellene és nem találtunk. Kerestem és van ami hiányzott. Azt 

is megtettem, hogy kimentem az egyetemi könyvesboltba és megnéztem egyetemi 

jegyzeteket, hogy van-e valami, amit tudnánk használni, de nincs.”  

(miskolci szakközépiskola szakoktatója) 

 

Ez tapasztalataink szerint azért foglalkoztatja a szakmai tanárokat, mert a jelenlegi tanulók 

nem képesek jegyzetelni, nem elég kreatívak ahhoz, hogy saját maguk kutassák fel a tananyag 

megértéséhez szükséges írott forrásokat pl. az internetről, így igen nagy szüksége lenne a 

pedagógusoknak valami támpontra. Ilyen támpont a tankönyv. Meg tudják mondani a 

diáknak, hogy egy dolgozathoz, témazáróhoz, modulvizsgához stb. honnan és mit kell 

megtanulniuk. A tapasztalat az, hogy a többség ezt sem tudja maradéktalanul elsajátítani. 

Ennek hiányában pedig még nehezebb a dolga a pedagógusnak. 
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Problémát jelent még az is, hogy gyakran több szakmai forrás együttes használata szükséges 

az órai felkészüléshez: 

„Alapvetően ma egy szakmát nem lehet csak egy könyvből megtanítani. A 

törzsanyag természetesen valamennyire állandó, de számtalan speciális, 

„kiegészítő” területe van egy szakmának, amire külön kell koncentrálni, mert 

folyamatosan változnak – ezek miatt nem létezik jelenleg 100 oldalnál 

vastagabb tankönyv. 

Nem mindig átgondoltak a szakmai követelmények, sok az átfedés, a 

redundancia.”  

(székesfehérvári szakiskola szakoktatója) 

 

A tanárok azonban találékonynak bizonyulnak, és a szakmai elméleti tanárok és a szakoktatók 

is igyekeznek feltalálni magukat. Ha nincs tankönyv, készítenek oktatási segédleteket. Ez 

ugyan nem olyan jó, mint egy tankönyv, mert nem elég részletes, de a semminél több. Ennek 

előnye az is, hogy sokkal rugalmasabb, mint egy tankönyv. Ha változás van, könnyebb 

aktualizálni. Jó példa erre az egyik székesfehérvári szakoktató gyakorlata: 

 

„Tankönyvek nincsenek. A régi rendszerből ami van, az a néhány könyv vagy 

annyira régi ismereteket ad, hogy elavult dolgokat lehet elővenni belőlük csak. 

Amiket bemutatnak, már akkor korszerűtlen volt, amikor a könyvet kiadták. Ezen 

túlhaladt az egész technológia. Csak az alapdolgok vannak benne ezekben a 

könyvekben… Mivel nincsenek tankönyvek, ezért cégek katalógusaiból tudunk 

összeszedni olyan információkat, amit tananyagként le tudunk adni.”  

(székesfehérvári szakiskola szakoktatója) 

 

Szinte minden iskolában találkoztunk olyan szakoktatóval, aki nem kímélte idejét és készített 

a tantárgyához segédanyagokat.  Jó példa erre a következő szakoktatói interjúrészlet: 

 

”Mi a tankönyvi törzsanyag mellé kiegészítő lapokat készítünk a szakmai 

munkaközösségben. Ezeken szerepelnek azok az anyagok, amelyek tanítását, 

mint új elemeket, fontosnak tartjuk. Ezen részletesen bemutatjuk az újat, és ez 

már alkalmas a tanításra.”  

(székesfehérvári szakiskola szakoktatója) 

 

Úgy tapasztaltuk, hogy az iskolák nyitottak, szívesen fogadják a vállalatok, kereskedők 

megkeresését. Szívesen rendeznek termékbemutatókat diákjaik számára. Szívesen fogadják 

a katalógusokat, bemutató anyagokat. Sok iskolában láttunk ún. bemutató falakat, melyek az  
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egyes gyártók termékeivel ismertetik meg a fiatalokat. Néhány gyártó felismerte, hogy elemi 

érdeke a termékeit bevonni az oktatásba, így a fiatalok ezekkel a termékekkel ismerkednek 

meg, ha végeznek az iskolai tanulmányaikkal, és amikor gyakorló szakemberek lesznek, 

ezeket az általuk ismert termékeket fogják keresni. 

Nagyon jó példa erre a Legrand cég gyakorlata. Nem volt olyan elektronikával foglalkozó 

iskola, ahol ne ápolnának kiváló kapcsolatot a céggel. Még olyan iskolákban is megtaláltuk a 

céget, ahol az elektronika nem fő szakirány. A Legrand eszközökkel, anyagokkal, 

leírásokkal, továbbképzésekkel támogatja a szakközépiskolákat és szakiskolákat. 

Rendszeresen szerveznek ingyenes oktatásokat. Saját, színvonalas szakmai tanulmányi 

versenyt rendeznek. Több iskolába komplett Legrand labort építettek ki. Nem kímélik 

költségvetésüket, és foglalkoztatnak olyan munkatársakat, akiknek elsődleges feladatuk az 

oktatással való kapcsolattartás.  

Gépészeti, pneumatika, hidraulika témakörben hasonló erős iskolai kapcsolatokat ápoló cég a 

Festo. Itt azonban egy kicsit más az üzletpolitika. A Festo elsősorban laboratóriumi bemutató, 

gyakoroltató berendezéseket készít, a végzett tanuló a boltban nem fog Festo eszközöket 

vásárolni a mindennapi munkájához. A tanár-továbbképzés, oktatási segédlet nyújtása viszont 

e cégnél is igen magas fokú. Ők is igyekeznek összefogni a szakmai oktatókat. 

 

Fontos azonban, hogy a legtöbb cég nem a középfokú oktatásba látja a termékeinek 

potenciális vásárlóját, hanem a felsőoktatásban. Ez azzal magyarázható, hogy általában a 

felsőoktatásból kikerült szakemberek lesznek azok a tervezők, akik meghatározzák, hogy egy-

egy feladatra milyen eszközt kell alkalmazni, tehát ők lesznek döntési pozícióba a termék 

kiválasztásánál.  

E tendenciának ellentmond a villanyszerelő képzés, mivel itt az épületvillamosság esetében a 

vásárló a villanyszerelő mestertől kérdezi meg, hogy mit javasol az építkezés során. Talán ez 

az oka annak, hogy a Legrandnak ilyen erős a jelenléte a szakképzésben. Sőt a Legrandon 

kívül a megtalálható még a Schneider cég is, bár sokkal kisebb „erővel”. 

Azonban bármelyik vállalatot is nézzük, annyi energiája egyik cégnek sincs, hogy a 

tankönyvírásba be tudjanak szállni. Tehát az ipari vállalatok legnagyobb jóindulata is kevés 

a megfelelő tankönyvellátottsághoz. 

 

A tankönyvellátottságnak van még egy nehézsége. Ma a hivatalos tankönyv-készítés igen 

nehézkes folyamat. Maga a könyvírás is hosszadalmas, de ezt követően a kész művet 

tankönyvvé kell minősíteni. Ez ismét megnöveli a tankönyv piacra kerülésének időtartalmát. 

A hosszadalmas átfutás pedig nehézkessé teszi az új ismeretek megjelenését a tankönyvekben. 

Van, aki úgy fogalmazott, hogy „a tankönyv már akkor elavult, mikor megjelenik”. E 

problémát fogalmazta meg az egyik miskolci szakoktató az alábbi formában: 
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„Mivel a tankönyvírás évekkel késik a különböző technológiák, anyagok, 

segédanyagok, szerelési anyagok megjelenését követően, ezért nem tudja követni 

és ezért nehéz beépíteni az éppen újdonságot, újszerű anyagokat és 

technológiákat a tananyagba. És ha nem tudja az elméleti tanár és az elméletből 

nem hozza a gyakorlat felé a gyerek, akkor gyakorlatban is nehezebb. … 20-25 

éves tankönyvekből tanítunk.”  

(miskolci szakiskola igazgatója) 

 

VI.2.3 Folyóiratok a szakmai életben, szakképzésben 

 

Kutatásunk szempontjából fontos kérdés, hogy az új technológiát, új technikát a szakirodalom 

hogyan tudja közvetíteni. Tapasztalatunk szerint a szakirodalom alkalmas ugyan az 

újdonság közvetítésére, de csak akkor, ha elég nagy horderejű a változás, azaz megérett a 

téma egy teljes könyv kiadására. Ez esetben is korlátot jelent a szakkönyv nyelve illetve 

példányszáma. A fentebb leírtak alapján látható, hogy a tankönyv szinte alkalmatlan a gyors 

változások rezdüléseinek követésére. 

Nyomtatott sajtótermékek közül az újdonság közvetítésére tapasztalataink alapján az újságok, 

folyóiratok a legalkalmasabbak. Jól körülhatárolható célközönségnek szólnak, azaz a 

szakma képviselői olvassák; rendszeres időközönként jelenik meg, így az időközben 

bekövetkező változásokat, újdonságokat képes követni. Hátránya azonban, hogy a 

gazdaságos példányszámot elég nehezen érik el ezek az újságok. Vagy nagy példányszámban 

jelennek meg, akkor viszont a szakma viszonylag kis létszámából adódóan általános, vagy 

átfogó tartalmat kell szolgáltatniuk; vagy specializálódnak egy-egy rész szakterületre, ekkor 

viszont csak kis példányszámot tudnak elérni, ami nem elég nyereséges, így az újság 

fenntartása kérdésessé válik. Jól látszik ez, ha azt nézzük, hány újság ment csődbe az utóbbi 

években, vagy hány új, jónak tűnő kezdeményezés nem volt elég erős – azaz nem fogyott 

megfelelő példányszámban. Megoldást jelenthet a szakmai szervezetek által kiadott speciális 

szaklap. 

 

Másik megoldás, hogy a sajtótermék megjelentetésének költségét nem az előfizetők számának 

növelésével, hanem a benne fellelhető reklámok számának növelésével próbálják fedezni. Ez 

viszont nem arat osztatlan elismerést. Egyik interjúalanyunk véleménye szerint pl.: 

 

„Újság van, villanyszerelők részére rengeteg újság van, a Villanyszerelők 

Lapja, Elektrotechnika. Elég sok olyan újság van, ami eljut hozzánk. Az 

újsággal ugyanaz a probléma, hogy az az újság nekem nem újság, amiben van 

80% reklám, meg termékismertetés, van 10% műszaki tartalom, ami tényleg új,  
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a többi pedig köszönetnyilvánítás nagyjainknak, akik meghaltak.”  

(székesfehérvári szakiskola szakoktatója) 

 

Másik probléma, hogy nehéz megtalálni azt a tartalmat, ami minden szakembernek 

megfelelő. Egyensúlyban kellene lennie az elméleti, gyakorlati kérdéseknek, új tartalomnak, 

hirdetői érdekeknek. A helyzet szinte minden vizsgált szakmánál hasonló. Lássunk egy példát 

a távközlés területéről. Az egyik vállalat mérnöke így nyilatkozik: 

 

„Igazából van a távközléssel kapcsolatos folyóirat, de talán egyszer 

végignéztem egy számot, de annyira elméleti, hogy nem nagyon tudok ebből 

valamit hasznosítani. Az, hogy tömjem a fejem ilyen… akkor inkább olvasok egy 

regényt. Fölösleges információkkal nem akarom magam terhelni, így is van 

annyi minden, amit fejben kell tartani.” /Stúdió 2001 Kft/ 

 

A szakmai testületek szerepvállalására jó példa a következő interjú részlet: 

 

„Én folyóiratot is olvasok, az Elektrotechnikát, az Magyar Elektrotechnikai 

Egyesületnek, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület egy szervezet, ami 

összefogja a villamos szakmákat és nekik van egy folyóiratuk, és a tagoknak jár 

ez az újság.” 

(miskolci szakiskola szakoktatója) 

 

Problémát jelent még az is, hogy a szakmai könyvek, folyóiratok ára napjainkban elég magas. 

Ezt az árat az iskolák sok esetben nem tudják megfizetni, költségvetési megszorításaik miatt.  

Szomorú példa erre az egyik szakoktató megjegyzése: 

 

„… gyerek hozza az újságot, mutatja, hogy mit látott.”  

(kecskeméti szakközépiskola szakoktatója) 

 

Néhány újság szerkesztősége felismerte a problémát, és tudja, hogy a jövő generációjának 

nyújtandó információ egyfajta hosszú távú befektetés. Azonban több szaklap – szintén anyagi 

érdekek miatt – nem tud ilyen hosszú távra gondolni. Ők hirdetőik elvárásai alapján a rövid 

távú megtérülésben gondolkodnak, így ingyenes példányokat a potenciális vevőiknek tudnak 

biztosítani. Kiderül ez a következő interjúrészletből, melyet egy tervezőirodában készítettünk: 

 

„Szakmai újságok is vannak, ezeket ingyen küldik nekünk. Ez megint csak olyan 

dolog, hogy ide is be kell jelentkezni valahogy. Elvileg elő lehet fizetni. Nekünk 
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is mindig felajánlják, hogy fizessünk be, de nem fizetjük be, és akkor meg ingyen 

elküldik. Érdekük, mert tele vannak hirdetéssel.” /Ybl tervező iroda/ 

 

Interjúink, médiakutatásaink alapján a következő szakmai folyóiratokat tudtuk feltárni az 

általunk vizsgált szakmacsoportokban: 

 

Elektronika szakmacsoport 

- Árgus 

- Elektro Installateur 

- ELEKTROnet 

- Elektrotechnika 

- Energiagazdálkodás 

- Híradástechnika 

- Hobby Elektronika 

- Infokommunikáció és jog 

- Intelligens Épület 

- Magyar Távközlés 

- Munkavédelem és Biztonságtechnika 

- Rádiótechnika 

- Technika Műszaki Szemle 

- Villanyszerelők lapja 

 

Gépészet szakmacsoport: 

- Anyagvizsgálók Lapja 

- Autótechnika 

- Építés szerelés 

- Gép 

- Gépgyártás 

- LG PHX 

- Magyar Épületgépészet 

- Mérnök Újság 

- Műszaki Magazin 

- Technika Magazin 
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VI.2.4 Internet 

 

Mindazok a hátrányok, melyeket a nyomtatott sajtónál említettünk, sokkal kisebb mértékben 

érintik az elektronikus információcsere világát. Az Interneten található szakmai anyagok 

közzététele gyors, olcsó. Ha egy új technika, technológia megjelenik, sokkal hamarabb 

olvasható az Interneten, mint a nyomtatott sajtóban.  

Ma már magyar nyelven is igen bőséges tartalom áll az olvasók, „böngészők” rendelkezésére. 

E nagy mennyiségű tartalmat mind a munkában, mind az oktatásban jól lehet használni. 

Ugyanakkor az embereknek át kell állniuk az információ ily módon történő keresésére. Erről 

beszél az egyik interjúalanyunk: 

 

 „Az internet nagyon sokat segít. Ott napra készen tud az ember technológiai 

folyamatokra, alkatrészekre rákeresni. Ez egy nagy változás, mert régen 

szakkönyvekből kellett kibogarászni. Most meg internetes keresőkkel aránylag 

könnyedén hozzá lehet jutni.” 

(miskolci szakközépiskola szakoktatója) 

 

Egy másik mechatronikai szakoktató is az internetről való letölthető anyagok használatát 

ecseteli. Lényeges még ebben az interjúrészletben, hogy a gyártókkal, forgalmazókkal való 

kapcsolat fontosságára is felhívja a figyelmet. A velük való kapcsolattartás eszköze szintén az 

internet. 

 

„Nagyobb részt az internetről, a gyártók nem fukarkodnak a leírásokkal, ha ez 

angolul van, a magyarországi forgalmazókat időnként nyakon lehet csípni, és 

lehet tőlük magyar nyelvű leírásokat, legalábbis rövid installációs leírást kérni, 

ezt általában szokták is adni készségesen. Aztán, ha működtető programokról 

van szó, ha kell egyáltalán, pl. beléptető rendszereknél, kettéválik, ugyanis a 

program angol verzióját, ha nem fizetős, ingyenes, a lengyelek szokták ezt az 

eljárás követni, hogy kitalálnak valamit, olcsó és ugyanúgy adják hozzá a 

programot.” 

 (miskolci szakközépiskola szakoktatója) 

 

Az internet napi szintű, rutinjellegű használata alapfokú számítástechnikai ismereteket követel 

meg. A jelenlegi szakoktatói gárda vegyes tudással rendelkezik a számítástechnikai 

ismeretek tekintetében. Még most is vannak olyan mérnökök, oktatók, akik nem tudják kellő 

biztonsággal kezelni az internetet. Kutatásaink során olyan iskolaigazgatóval is beszéltünk, 

aki egyáltalán nem használ számítógépet, kollégái, titkárnője végzi ezt a feladatot. 
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Ez azonban már kezd háttérbe szorulni. Egyre több fiatal kerül a mérnöki, szakmai oktatói 

pályára, akik már készségszinten ismerik az informatika lehetőségeit. Lássunk mindkét 

felhasználótípusra egy – egy példát: 

 

„Ugyanaz, mint a könyv vagy az újság. Az interneten is, ha műszaki tartalmat 

akarok keresni, akkor általában ilyenek jelennek meg, hogy a Budapesti 

Műszaki Egyetem valamelyik tanára föltette a féléves követelményrendszert. 

Vagy találok jegyzettervet. Ha másik konkrét ismeretre keresek rá, akkor 

termékek reklámját, meg internetes áruházakat találok.” 

(székesfehérvári szakiskola szakoktatója) 

 

„Igazán napi rendszerességgel az internetet használom. Én az e heti anyagra is 

az internetről szedtem le a legújabb információkat. A fémiparban volt, tehát 

nem villamos, de egy villamos szakembernek is szüksége lehet hegesztésre, 

mondjuk hegeszteni akárki nem hegeszthet, ezt csak megemlítem, mert ez egy 

oldhatatlan kötés mint nem oldható. Mert régi szakkönyvekbe már esetleg 

változnak dolgok, de összehasonlítottam a kettőt. És ezek olyan alapvető 

területek, hogy ezekben nagy változás még nem volt.”  

(miskolci szakiskola igazgatója) 

 

Interjúink, beszélgetéseink során azt tapasztaltuk, hogy – informatikai tudástól függetlenül – 

szinte minden megkérdezett szakember a fejlődés útját az internetben látja. Ki lehetne 

használni az internet nyújtotta előnyöket a szakmai tartalom-szolgáltatás, a kapcsolattartás, a 

tananyagfejlesztés területein. Egy jó példa az internetben rejlő lehetőségek kihasználására: 

 

„Hasznos lenne egy levelezőlista, amivel az ország összes szakoktatója kapcsolatot 

tudna tartani egymással. Megvitathatnánk az új OKJ-val kapcsolatos problémáinkat. 

Segíteni tudnánk egymást, úgyis most mindenki ugyanabban a cipőben jár. Ha már 

más nem segít, egymásnak segíthetnénk.” 

 (kecskeméti szakközépiskola szakoktatója) 

 

 

VI.3 INFORMATIKAI LEHETŐSÉGEK A TANANYAGFEJLESZTÉSBEN 

 

Az internet szerepét annyira fontosnak tartjuk, hogy külön alfejezetet szentelünk a témának. 

Az iménti példa mutatja, hogy az internet egyik lehetséges felhasználási területe a 

kapcsolattartás. A kapcsolattartásnak jelenleg is sok internetes módját ismerjük: 
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- Egyszerű elektronikus levelezés. Előnye a gyorsaság, olcsóság. Viszont hátránya, 

hogy csak a címzetthez jut el, szélesebb kör bevonása lehetséges ugyan több címre 

való levél küldésével, azonban használata nehézkes. 

- A csoportos levelezés igénye hívta létre a levelezőlistákat. Ez már jól használható 

szakmai szerveződésre. Egy közös e-mail címre küldve a levelet, a levelező lista 

minden tagja megkapja az üzenetet. Ugyanígy válaszolni is lehet, melyet szintén 

mindenki olvashat. A csoportos eszmecserének hatékony módja! 

- Hasonló, de nem interaktív – azaz nincs meg a lehetőség arra, hogy mindenkinek szóló 

választ küldjön a címzett – az ún. hírlevél küldés. Ez alkalmas lenne pl. a 

szakképzésben bekövetkező változások közlésére az érintettek számára. Több, mintha 

egy weblapra felteszik az új információkat, mert ennek segítségével a címzettek 

figyelme felhívható a változásokra. Hátránya viszont, hogy az üzenet küldőjének 

párhuzamosan kell frissítenie weblapját és küldeni a hírlevelet. 

- E párhuzamos tevékenységet küszöböli ki az RSS hírszolgáltatás. Napjaink 

közkedvelt módszere. A címzett feliratkozik egy RSS hírszolgáltatás olvasására, 

minek következtében az adott weblapon bekövetkező változásokról automatikusan 

jelzést kap. A legtöbb esetben a változott adat eljut hozzá. 

 

Azt tapasztaltuk, hogy a szakoktatók igénye, hogy hírt kapjanak a következőkről: 

 

- Szakterületükhöz kapcsolódó új technológiai, technikai változásokról, új eszközökről, 

új anyagokról, szabványváltozásokról stb. 

- Szakterületüket érintő fontosabb eseményekről, pl. konferenciák, szakmai 

összejövetelekről. 

- Szakképzés szabályozásának változásairól, pl. OKJ módosítások, Központi 

programok változása, vizsgasorok kiadása, stb. 

- Tananyagfejlesztések eredményeiről. 

- Tankönyvek, szakmai anyagok megjelenéséről. 

 

A mai technika, a szélessávú internet alkalmas arra, hogy a képzésekhez online tananyagokat 

fejlesszenek. Ezt e-learning-tananyagnak szokás nevezni. Ma már az e-learning is 

szabványosított. A szabványos adatkapcsolat ingyenes vagy fizetős keretrendszerek 

segítségével közvetíthető a felhasználók felé. Egy e-tananyag a szövegen kívül tartalmaz álló 

és mozgó képeket, hanganyagot, animációt, szimulációt, ellenőrző és önellenőrző feladatokat. 

Elméletileg egy-egy e-tananyagot bárki létrehozhat, legyen az gyártó cég, aki a termékét 

szeretné megismertetni, vagy oktató, aki az óráját kívánja mozgalmasabbá tenni. A gyakorlat 

azonban nem ilyen egyszerű. Mint már fentebb is jeleztük, még elég sok olyan oktató  
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dolgozik, aki nem, hogy az e-tananyag készítéshez, de a számítógép használatához sem ért. A 

rutinosabb fiatal kollégák kedvét pedig az veszi el, hogy egy-egy ilyen elektronikus tananyag 

létrehozása komoly szakmai (informatikai és szakirányú) ismeretet igényel. Ráadásul a 

létrehozás igen időigényes feladat. Ebből következően az a tendencia, hogy informatikai 

cégek szakosodnak e-tananyagok gyártására. A saját tananyag elkészítésének nehézségeit 

vázolja egy szakoktató: 

 

„Az a baj, hogy ahhoz túl sok idő kellene, hogy mi itt csináljunk ilyeneket, mert 

nem olyan a technikai háttér, de a cégektől tudunk kapni prezentációkat, 

amikben filmrészletek is szoktak lenni. Reggel héttől ötig itt vagyok, és ha utána 

még ezekből az anyagokból prezentációkat is kellene készíteni, az rendkívül sok 

idő lenne.”  

(székesfehérvári szakiskola szakoktatója) 

 

Több állami törekvés is volt e témában, ennek ellenére a változás egyáltalán nem átütő. Talán 

az egyik legnagyobb fejlesztés a Sulinet Digitális Tudástár, röviden SDT fejlesztése volt. A 

2006/2007-es tanévben Nemzeti Fejlesztési Terv keretén belül nagymértékben bővült az SDT 

taneszköz tára. A közismereti tantárgyakon túl szakképzési tananyagok is kifejlesztésre 

kerültek. Kutatásunk témájául szolgáló elektronikai és gépészeti szakmacsoportokhoz is 

létezik digitális tartalom az SDT-ben. 
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A fejlesztés elvileg folyamatos, gyakorlatilag azonban a lendülete erőteljesen megtört. A 

rendszert úgy építették fel, hogy a benne lévő egységek (szövegek, animációk stb.) külön-

külön is használhatók legyenek, tehát a pedagógusok összeállíthatják saját órájuk anyagát az 

adatbázis felhasználásával. Képes a rendszer új, saját fejlesztésű tananyag befogadására is, 

azonban az ilyen előállítása nehéz és költséges. Az új tananyagot publikálás előtt lektorálni 

kell, ami ismét nehezíti a folyamatot, bár a tartalom helyessége szempontjából biztosítékot 

jelenthet. Elméletileg mód van arra is, hogy a tanár vezetésével órai munka során a diákok 

csoportos feladatmegoldás keretében használják az SDT anyagait, saját anyagot készítsenek. 

 

Tehát egy nagyon rugalmas, rengeteg kiváló anyagot tartalmazó hatalmas rendszerről van 

szó. Kutatásunk során mégsem tapasztaltuk, hogy az oktatók rendszeresen használnák. Sőt, 

az általunk vizsgált iskolák honlapjának kb. 10%-án volt link az SDT oldalára, és ennél is  
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sokkal kevesebb pedagógus, szakoktató jelezte, hogy ismerné a rendszert. SDT-használók  

száma a megkérdezettek között nem volt! 

 

Ha az SDT nem terjedt el, akkor nézzük meg, mit használnak ma az iskolák? 

Ha ma bárki e-learning tartalmat kíván fejleszteni, azt szabványok mentén kell megtennie, 

egyébként egy elszigetelt rendszert fog létrehozni. Napjainkban az e-learning keretrendszerek 

többsége az ún. SCORM szabvány szerint működik.  

 

„A SCORM (Sharable Content Object Reference Model = megosztható tartalmi 

objektumok hivatkozási modellje) olyan informatikai szabványok összessége, 

amelyek az elektronikus tanulási környezetek számára tartalmak manipulációját 

teszi lehetővé. A tanulási tartalom manipulálásán a tartalom előkeresését, 

átvételét, megosztását, újbóli felhasználását és átadását értjük. A SCORM azon 

tananyagfejlesztőknek készült, akik tanulási környezeteket és ezekhez eszközöket 

építenek, ill. fejlesztenek. 

A SCORM alapgondolata a következő: a tanulási környezetek a tanulási 

tartalmakat oly módon kezelik, hogy mindig tudják, egy-egy tanuló hol tart az 

elsajátítás folyamatában. Ennek alapján a környezet azzal is tisztában van, hogy 

a tanulóknak adott ponton milyen irányban kell továbbhaladni ahhoz, hogy a 

tanulási célt (a legrövidebb úton, a leghatékonyabban stb.) elérje. A 

hagyományos weboldalak által biztosított navigálási lehetőségek az 

ismeretszerzés ilyen fokú vezérlésére nem képesek. 

A SCORM alapegysége a megosztható tartalmi objektum vagy SCO. A tartalmi 

terjedelmét illetően a SCO lehet tetszőleges (egy webolbal vagy akár ebbek a 

sokszorosa). Egyetlen követelménynek kell megfelelnie: újrafelhasználható 

legyen. Ennek a követelménynek formai szempontból úgy tud eleget tenni, hogy 

nem tartalmaz utalásokat más SCO-kra. 

A SCORM az elsajátítás optimalizálásában és irányításában jut szerephez. Ezt 

úgy éri el, hogy a befogadás bonyolult folyamatához a tartalom leírását 

előkereshető, átvehető, megosztható, újból felhasználható és átadható formában 

teszi lehetővé. A SCORM mint szabványegyüttes a 90-es évek második felében 

jött létre az Egyesült Államokban.” /forrás: http://www.tok.u-

szeged.hu/scorm.html/ 

 

Tehát a szabvány meglehetősen régi. Megjegyzendő, hogy az SDT is CORM kompatibilis. 

Mint a SCORM leírásából látszik, a szokásos web-böngészők erre a feladatra alkalmatlanok, 

ezért a fejlesztők létrehoznak un. keretrendszereket, mint pl. az SDT. Napjainkban, ha 
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szétnézünk a tananyagfejlesztők között, azt tapasztaljuk, hogy igen sokan használnak egy 

Moodle nevű rendszert. 

 

„A Moodle egy nyílt forráskódú, ingyenes (GNU GPL) licenc alatt terjesztett, 

PHP nyelven íródott e-learning keretrendszer. Elsődleges fejlesztője Martin 

Dougiamas, aki az ausztráliai Perthben él. A Moodle önmagát CMS-nek nevezi 

(Course Management System), de a klasszikus e-learning keretrendszerek 

osztályozása alapján egy LMS (Learning Management System). Aktuális verzió 

1.93” /forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Moodle/ 

 

Fentiekből következik, hogy a korszerű, elfogadott fejlesztési környezet, irányelvekkel, 

kipróbált technikával már létezik. Tapasztalataink viszont azt mutatják, hogy a megkérdezett 

interjúalanyaink az SDT-t még legalább hallomásból ismerték, a Moodle illetve SCORM 

szavak viszont egyáltalán nem mondtak nekik semmit. 

 

Jól megfigyelhető, hogy az e-tananyag-gyártás már egy külön üzletág. Napjaink egyik 

legfontosabb oktatástechnológiai vívmánya a digitális tábla. Különböző külső hatások miatt 

(pl. oktatáspolitika egyértelmű preferálása, és pályázati lehetőségek következtében) interaktív 

tábla már szinte minden iskolában fellelhető. Érdekes megvizsgálni azonban 

kihasználtságukat. Néhány iskolában rendeltetésszerűen használják és rendszeresen is. Igen 

sok iskolában azonban külön projektorként, vagy fehér táblaként. A tanárok többsége még 

nem tudja, mit kezdjen a „nyakába szakadt” technikával. Annál jobban tudja a kereskedelem, 

hogy mire kellene használni ezeket az eszközöket. Megjelentek az interaktív táblára készült 

„tananyagok”. Ezek érdekes képet mutatnak. Tény, hogy vannak nagyon jól sikerült 

alkotások, melyek valóban ötletesek, megmozgatják a tanuló fantáziáját, kihasználják a 

technikát. Azonban sok tananyagon látszik, hogy „erőltetett”. Látványos, kihasználja a 

technika adottságait, de nem sok többletet ad a tanításhoz. A szakképzést tekintve különösen 

nagy probléma, hogy a megvásárolható tananyagok túlnyomó része a közoktatás témaköreit 

dolgozza fel, azok közül is igen sok az alsó tagozatosoknak szánt tartalom. 

 

A tananyagfejlesztést vizsgálva fontos kiemelnünk az új TISZK-ek megalakulását követő 

TÁMOP 2.2.3 pályázatok hatását. Szinte minden pályázat tartalmaz kisebb-nagyobb 

volumenű tananyagfejlesztést. Ennek hatása, tananyagai ma még nem ismertek, bár az NSZFI 

felmérést készített a TISZK-ek által készített tananyagokról, valószínűleg azért, hogy 

megvizsgálja, a saját tananyagfejlesztésébe miképpen illeszthetőek ezek a tananyagok. A 

párhuzamos fejlesztésekről szólva meg kell említenünk, hogy nincs ma Magyarországon 

olyan szerv, aki koordinálná ezeket a fejlesztéseket még akkor sem, ha jelentős részük állami, 

vagy Európai Uniós pénzből történik. 
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Napjaink nagyszabású tananyagfejlesztése az NSZFI TÁMOP 2.2.1 pályázatának keretében 

történik. E fejlesztés lényege, hogy az új OKJ követelményeinek megfelelő, moduláris 

felépítésű tananyagok készüljenek. Az NSZFI weblapján ez olvasható a témával 

kapcsolatban: 

 

„A fejlesztés első két évében elkészülő mintegy 3000 tartalomelem közül 

néhányat átadunk kipróbálásra szakképző iskoláknak. A tartalomelemek 

fejlesztéséhez és adatbázisának létrehozásához, működtetéséhez egy 

informatikai rendszer kialakítására kerül sor, melynek eleme a tartalomelemek 

adatbázisa, valamint a hozzáférhetőségüket biztosító weblap. 

Eredmények 

Az egyéni módon és csoportos keretekben egyaránt folyó szakértői 

tananyagfejlesztés eredményeképpen a projekt végére 3000 tartalomelem készül 

el. Az alap-, páros, páros-többes, illetve saját modulokhoz kifejlesztett 

tartalomelemek által lehetővé válik a szakképzésben a rendszerszerű építkezés. 

A projekt során létrehozunk egy adatbázist, valamint a hozzá kapcsolódó 

weblapot, melyek közös elnevezése a Szakmai Tankönyvi Tartalomszolgáltató 

Rendszer (SzTTR). Ebben olvashatóak, szerkeszthetőek lesznek a szakértők által 

kifejlesztett, a kompetencialeírásokon alapuló, és a központi programok 

tartalomstruktúrájához illeszkedő tananyagtartalmak. Az elektronikus tartalmak 

szabadon letölthetőek vagy kinyomtathatóak lesznek, illetve további könyvkiadói 

felhasználásra is kerülhetnek.”   

/forrás: 

http://www.tamop.nive.hu/index.php?pageid=tananyagfejlesztes&menu_id=4/ 

 

Az alapgondolat megfontolásra érdemes, kérdéses, hogy ebből mi és hogyan fog 

megvalósulni. Egy előadáson megtudhattuk, hogy az elkészült tananyagoknál fő szempont 

az olvashatóság, nyomtathatóság. Könnyen nyomtatható, tanár által szerkeszthető 

„tankönyveket” szeretnének létrehozni. Ebből következően nem a multimédiás tartalomra 

koncentrálnak. Az előadásból és a weblapon olvashatókból az is kiderül, hogy egy új 

informatikai adatbázist, keretrendszert kívánnak létrehozni. Kérdés, hogy miért van szükség 

egy új rendszer létrehozására, mennyire lesz az SCORM szabványos, mennyire lesz az új 

rendszere beépíthető a már mások által kialakított, működő rendszerekbe? 
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VI.4 VÁLLALATI KAPCSOLATOK 

 

A szakmai oktatáshoz nélkülözhetetlen az iskolák és az ipar jó kapcsolata. Pontosabban a 

szakoktatók és a vállalati dolgozók, vezetők között hosszú évek alatt kiépült, sokszor 

informális kapcsolat. Szinte minden interjúban hallottunk olyan megállapításokat, hogy a 

személyes kapcsolat nélkülözhetetlen a gyakorlati képzéshez. Nézzük meg, miért is ilyen 

fontosak ezek a kapcsolatok. 

Oktatási rendszerünk finanszírozási problémákkal küzd. Így fontos, hogy az iskola dolgozói 

az iparból anyagokat, eszközöket, információt kapjanak. Általános az olyan anyagok átadása, 

ami a cégnek már selejt, vagy maradék anyag, illetve már nem tudja használni, az iskola 

viszont még tudja használni gyakorlásra. Konkrét példa az oktatás tárgyi feltételeinek 

támogatására az egyik miskolci iskola szakoktatójának elbeszélése: 

 

„Tehát rendkívül eszközigényes a gyakorlati képzés. Nem mondom, hogy minden 

szegmense, de úgy általában. És ez másként nem megy, csak úgy, ha az 

embernek vannak külső kapcsolatai, különböző céggel, különböző 

szolgáltatókkal, szervizzel és a szervizben leselejtezett, visszamaradt 

szerkezeteket hozzák be, kérjük be, szállítják be számtalanszor. Van olyan 

szervizünk, ami beszállítja ide, mikor vagytok ott, gyerek legyen, mert pakolni 

kellene, x mennyiségű ilyen-olyan berendezést, mert odaadjuk nektek, 

gyakoroljatok vele. Ha az ember vegytisztán csak arra támaszkodna, amit 

vásárol, ami van, az kevés. Vagy eszméletlen pénzbe kerül. Azt mindig megvenni 

és mindig újként kezelni.”  

(miskolci szakiskola szakoktatója) 

 

Az eszközellátottság javítása is fontos, de az informálódás is nélkülözhetetlen. Ezért az 

iskolák igyekszenek szervezeti kapcsolatokat is létre hozni, azaz megállapodást kötnek 

cégekkel – de úgy tűnik, működőképesebbek a spontán kapcsolatok útján létrejövő 

együttműködések. 

Szervezeti kapcsolat szempontjából élen járó a Legrand cég: 

 

„Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy több mint 10 évig ennek az 

iskolának a műszaki igazgatóhelyettese voltam, sok helyen megfordultam a 

világban, Európában meg sok más helyen is, nagyon jó kapcsolatot építettem ki 

cégekkel. És most, hogy egyéb okok miatt mezei pedagógussá váltam, 

szakoktatóvá, ezek a kapcsolatok megmaradtak. A Legrand-dal például kiváló 

kapcsolatunk van, segítenek anyaggal, prospektussal, technológiával,  
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szakképzési konferenciákra rendszeresen meghívnak. Én nem szakadtam el sem 

a technikától, sem a technológiától. Ráadásul én vállalkozó is vagyok. Nekem 

kutyakötelességem az élettel haladni, ha az iskolán kívül dolgozom, és ezt a 

tudást a gyerekeknek is átadom. Van még egy nagy előnye a dolognak, hogy 

talán én vagyok az egyetlen olyan szakember a villamos-területen, aki tisztában 

van a dolgokkal. A két elméleti kollega könyvből tanulta meg a szakmát, én meg 

a gyakorlatból. Ez nagy különbség.”  

(miskolci szakiskola szakoktatója) 

 

Ennek az interjúnak fontos eleme az is, hogy az interjúalany az oktatás mellett vállalkozói 

tevékenységet is végez. Tapasztalataink szerint az újdonság felismerése, nyomon követése 

szempontjából ez a legjobb megoldás. Így az oktató valódi gyakorlati példákat tud hozni az 

oktatásba. Ugyanez az interjúalanyunk az információcsere szempontjából, az újdonság 

megjelenése szempontjából is fontosnak tartja a vállalkozói tevékenységét: 

 

„Egymás között cserélünk információkat, a boltban, ahová járunk vásárolni. 

Nekem a Schneider-rel is viszonylag jó a kapcsolatom. Internetről, van egy 

csomó katalógus. Én többnyire – iskolának, magamnak – egy helyre járok 

vásárolni. Ott vállalkozókkal cserélünk információt, igazából ott szembesülök az 

újdonságokkal. Nagyon fontosak a kereskedők, ők hozzák be az újat, olyan is 

van, hogy előre szólnak. A tavalyi végzős osztályomból hárman dolgoznak ott a 

boltban eladóként.” 

 (miskolci szakiskola szakoktatója) 

 

Egy másik interjúalanyunk is a személyes kapcsolat fontosságát erősíti meg: 

 

„Magának a tanárnak kell utána járni az új ismereteknek, ha azt akarja, hogy ne 

maradjon le, ne a gyerekek szóljanak rá, mindenképpen figyelemmel kell kísérni. 

Én személyesen járom az üzleteket, üzemeket, az ott szerzett információk, a régi 

kapcsolataim alapján, akkor látom mire van szükség, elbeszélgetések, régi bevett 

dolog, hogy elbeszélgetünk a szakmáról, mert szeretjük a szakmát. Másrészt a 

kiadott prospektusokat áttanulmányozzuk, vannak műszaki kiadványok, egy 

részüket magunk beszerezzük, másrészt megküldik nekünk, akikkel korábban 

kapcsolatban voltunk. És szeretek nyáron, amikor nyáron szabadidőm van, 

iskolai szünet van, kisebb munkákat vállalni, és azt mindig igyekszem, hogy a 

legkorszerűbb módon megvalósítsam, és akkor pontosan mindennek utána járok, 

hogy mi a legkorszerűbb, mi a legjobb. Olyan is van, hogy iskolában  
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megkeresnek minket újonnan alakuló cégek és forgalmazók, és elbeszélgetnek, 

hogy mi az igény, hogy lehet ezt az oktatásba bevenni, én meg tanácsot kérek 

tőlük, hogyan lehetne mindezt a legkorszerűbb módon. Igyekszünk, törekszünk, 

belső késztetésünk van.” 

(miskolci szakközépiskola szakoktatója) 

 

Az iparral való kapcsolattartás másik fontos területe a tanulók megismertetése a gyárakkal, 

azaz a gyárlátogatás. Ez módot ad arra, hogy a tanulók valóságban is szemügyre vegyék azt, 

amiről tanulnak. A szakoktatók tapasztalatai azt bizonyítják, hogy sokkal hatékonyabban 

tudnak tanítani, a gyerekek sokkal jobban tudják a tanultakat a gyakorlathoz kapcsolni akkor, 

ha gyárlátogatás során élőben szerezhettek tapasztalatokat. Azonban a cégek többsége nem 

szívesen fogadja a tanulókat azért, mert komoly szervezőmunka szükséges ahhoz, hogy egy-

egy iskolai látogatás ne menjen a munka hatékonyságának rovására. Jól szemlélteti a 

problémát az egyik kecskeméti szakoktató: 

 

„Ami nekem nagyon fontos lenne, egy olyan céget megnézni, ahol nyomtatott 

áramkört gyártanak, de mint a tűztől, úgy félnek tőlünk. Nyilván vannak 

elfogadható indokaik, ők kis alapterületen, zárt gépláncon dolgoznak, és ha 

odamegyünk 30 gyerekkel, ötösével bemehetnek, és neki ötször meg kell állítani 

a gépet, kinyitja, megmutatja, hogy ott most ezen a helyen ez történik. Bement 

így, továbbhaladt, és ez lett belőle. Már az is sokat jelentene, ha erről lehetne 

filmet készíteni.”  

(kecskeméti szakközépiskola szakoktatója) 

 

Az oktatók nagy erőfeszítéseket tesznek azért, hogy el tudják vinni a diákokat gyárlátogatásra. 

Ezek a gyárlátogatások azonban az esetek többségében csak személyes kapcsolatok révén 

kivitelezhetők. Lássunk erre néhány példát! 

 

„Szakmánknál, illetve a szakterületünkön maradva, a hűtőgépek szerelése, 

javítása a szakterületünk, úgy sikerült pl. egy nagyon hasznos üzemlátogatást 

összehozni a nyíregyházi hűtőgépgyárba, hogy baráti kapcsolatok alapján. Ha 

azzal a baráttal nincs kapcsolatom, nincs információm, nem tudom meg, hogy 

ott van egy ilyen berendezés, aki most Európában is egyedülálló.”  

(miskolci szakiskola szakoktatója) 

 

 „Visszatérve a gyári dolgokra: a legtöbb pozitív kapcsolatunk, tehát ahonnan 

tudunk valamit tarhálni, az mindig szülői. Ez a régi világból megmaradt ’sógor- 
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komaság’. De ha amúgy nem működik? Írtam egy levelet xy cégnek, szeretnék 

elmenni gyárlátogatásra, hát, nagyon sajnálják, de nem. Elküldtem ugyanezt 

egy másiknak, nagyon sajnálják, de nem. Most akkor hol fejlesszünk mi bármit 

is? Falakba ütközünk. Itt kéne azt mondani az oktatásügynek, hogy a cégek 

kapnak például fél százalék adókedvezményt, ha lehetővé teszik, hogy a 

szakképzés területéről gyerekek gyárlátogatáson vehessenek részt. Miért lehet a 

Samsungnál megcsinálni? Van náluk egy mérnök, aki kifejezetten a látogatók 

fogadására van, és mint egy idegenvezető, körbevezeti a csoportot. Ezt miért 

nem tudja egy másik cég megcsinálni?”  

(kecskeméti szakközépiskola szakoktatója) 

 

 

VI.5 PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉS 

 

VI.5.1 Az új tudáselemek és a pedagógusok 

 

Az információszerzésnek, tehát az újdonságok megismerésének egyik fontos formája a 

továbbképzés. Ez lehet szervezett, vagy önképzés, esetleg informális képzés. Ilyen informális 

képzés lehet pl. az egymástól való tanulás: 

 

„A szakembergárda egymással tartja a kapcsolatot, tehát egymástól tanulunk.” 

/Kecskemét – Knorr Bremse/ 

 

Az oktatási rendszer továbbképzés tekintetében is sajátos helyzetben van. Magyarországon a 

közoktatási törvény 1996-os módosítása rendelte el a kötelező pedagógus-továbbképzést. A 

rendszer életre hívásakor több célt is megfogalmaztak: 

 

• „A pedagógus-alapképzésben megszerzett szakmai, szaktudományos ismeretek 

frissítése, az egyes tudományterületeken megszületett tudományos eredmények 

megismerése. 

• A pedagógus-alapképzésben megszerzett, a pedagógusmesterséghez kapcsolódó 

ismeretek (pedagógia, pszichológia, módszertan) frissítése, új ismeretek és készségek 

elsajátítása. 

• Az iskolai tananyagban megjelenő új tudáselemek elsajátítása (például informatika). 

• Az oktatási reformok bevezetését támogató képzések (tartalom, szerkezet, 

vizsgarendszer stb.). 
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• Az önálló programalkotás jogával rendelkező, a felhasználói igényekre egyre jobban 

figyelő és plusz szolgáltatásokat nyújtó intézményi igények kielégítése. 

A törvény megjelenését követte a 277/1997-es kormányrendelet, amely részletesen 

szabályozta a továbbképzés akkreditációs és bonyolítási rendjét. Ezen kívül elrendelte, 

hogy a nevelési-oktatási intézmény vezetőjének öt évre szóló továbbképzési programot, 

illetve egy tanévre szóló beiskolázási tervet kell készítenie; továbbá meghatározta azt, 

hogy a pedagógusoknak hétévente kell továbbképzési kötelezettséget teljesíteni, amely 

megtehető 120 óra akkreditált továbbképzéssel, pedagógus-szakvizsga vagy azzal 

egyenértékű vizsga (például közoktatási vezetői) letételével, illetve részvétellel 

graduális és posztgraduális képzésen.  

A létrehozott továbbképzési struktúra költségvetési forrásokkal támogatott rendszer; 

indulásakor a mindenkori közoktatási költségvetés 3 százalékát irányozták elő, de 

1999-ben a közoktatási törvény újabb módosítása a felhasználható forrásról a 

megállapodást a költségvetési tárgyalások feladatává tette, így 2000 óta a hatályos 

költségvetési törvény állapítja meg tételesen a továbbképzésre fordítható összeget. A 

továbbképzési normatíva 1999-ben volt a legmagasabb, 21 800 Ft/fő, majd csökkent.” 

 

 
 /forrás: www.oki.hu/cikk.php?kod=eloszoba-Tovabbkepzesek-II.html/ 

 

Tehát mind a mai napig érvényes, hogy az oktatásban dolgozóknak hét évente eleget kell 

tenni 120 órás továbbképzési kötelezettségüknek. Ez vonatkozik a közismereti tanárokra, a 

szakmai elméleti oktatókra és a gyakorlati oktatókra, a szakoktatókra egyaránt. A probléma 

ott van, hogy a választható pedagógus-továbbképzések zöme általános pedagógiai jellegű, 

nevelési, módszertani. Szakmai képzés nagyon kevés. Konkrétan a 2008-as továbbképzési 

jegyzékben – melyben összesen több mint 130 db képzés szerepel – az általunk vizsgált 

szakmacsoportokhoz kapcsolódóan csupán ezeket a képzéseket találtuk: 
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 megnevezés kód 

1 AutoCAD szoftver oktatása kezdő szinten 0101 

2 AutoCAD szoftver oktatása kezdő szinten – távoktatás 0101/2 

3 AutoCAD szoftver oktatása haladó szinten 0102 

4 AutoCAD szoftver oktatása haladó szinten – távoktatás  0102/2 

5 

Számítógépes tervezés és annak oktatása 

Mechanical Desktop Power Pack programmal  0211 

6 

Számítógépes tervezés és annak oktatása 

Mechanical Desktop Power Pack programmal – távoktatás  0211/2 

7 

Korszerű gépjármű-szerkezetek és vizsgálatuk, valamint 

autóműszaki dokumentációk szaktanfolyam  1505 

8 Szakmai informatika, AutoCAD konferencia  0105 

9 Szakmai informatika, AutoCAD konzultáció 1.  0106 

10 Szakmai informatika, AutoCAD konzultáció 2.  0107 

11 Elektronika-hardverinformatika szakmai továbbképzés  0304 

12 Konzultáció az Elektrotechnika-elektronika szakmacsoportban  0305 

13 

Háztartási-gépek (hűtőgépek) körébe tartozó szakképesítések 

képzési programjának készítése az új OKJ-ban leírt 

követelmények alapján. A gyakorlati szintvizsgák tapasztalatai a 

2006. és 2007. évi vizsgák alapján  0603 

 

Azaz a teljes kínálat 10%-ából tudnak választani a gépészet vagy elektronika szakmacsoport 

szakoktatói. Szinte minden interjúalanyunk kifejtette, hogy ha már úgyis kötelező 

továbbképzésen részt vennie, sokkal szívesebben választana olyan képzést, amit a szakmai 

oktatásban fel tud használni. 

 

 

VI.5.2 Pályázati pénzekből finanszírozott pedagógus továbbképzések. 

 

Már az 1999-es közoktatási törvény módosításakor megjelentek a különböző pályázatok a 

pedagógusok továbbképzésének támogatására. Napjainkban ezek a források kiegészültek az 

EU által finanszírozott pályázatokkal. Jelenleg az egyik legnagyobb ilyen jellegű projekt a 

TÁMOP 2.2.3. pályázat TISZK szervezetfejlesztésére irányuló projektje. E pályázatok szinte 

mindegyike tartalmaz pedagógus továbbképzést. 
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VI.5.3 Cégek szerepe a pedagógus továbbképzésben. 

 

Fontos, hogy vannak olyan vállalatok, akik felismerték, hogy az okatók továbbképzése 

áttételesen vállalati érdekük, ugyanis az oktató az ő termékeikkel ismerteti meg a tanulókat. 

Ilyen cég pl. a Legrand, a Festo, a Schneider stb. E cégek sok esetben térítésmentes 

képzéseket tartanak a szakoktatóknak, sőt demonstrációs eszközökkel, alkatrészekkel, 

anyagokkal látják el őket. Interjúink tapasztalata szerint a pedagógusok ezeket a képzéseket 

nagyon szeretik, mert új ismeretekre tehetnek szert, kapcsolatot tarthatnak az ország többi 

azonos szakterületű szakoktatójával, és mert az oktatásban felhasználható korszerű 

termékeket kapnak. 

 

 

VI.5.4 Felnőttképzés 

 

A szakmai továbbképzések terepe a felnőttképzés. E képzésekre elsősorban nem 

pedagógusokat várnak, hanem az ipar képviselőit, akik új ismeretek megszerzésére vágynak. 

Sok esetben a vállaltok fizetik dolgozóik továbbképzését. Ezekből következően az ilyen 

képzések viszonylag drágák, pedagógusok számára pontszámszerzéssel sem járnak. 

Korszerűségük, információ tartalmunk viszont áruknak megfelelően magas lehet. 

 

 

VI.5.5 Szakképzési alap 5%-a 

 

A 2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének 

támogatásáról módosításával egy új lehetőség nyílt meg a pedagógusok továbbképzése 

tekintetében. A törvény lehetőséget biztosít a szakképzési támogatás 5%-ának felhasználására 

akkreditált felnőttképzési tanfolyamra.  

 

„4§ (6) 

Az (5) bekezdés alapján nyújtott fejlesztési támogatásból megvalósított, a 

szakképző iskolában szervezett gyakorlati oktatást és gyakorlati képzést, a 

központi képzőhelyen a szakképző iskolai tanulók gyakorlati oktatását és 

gyakorlati képzését, valamint az Ftv. hatálya alá tartozó gyakorlati képzést 

szolgáló tárgyi eszköz működtetési költségeinek finanszírozására a fejlesztési 

támogatásnak legfeljebb 15 százaléka, továbbá a szakképző iskolák és a 

felsőoktatási intézmények esetében a szakképzés korszerűsítéséhez szükséges  
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tananyag- és taneszközfejlesztéshez, valamint a szakmai elméleti és gyakorlati 

tantárgyakat oktató tanárok, szakoktatók és gyakorlati oktatók akkreditált 

továbbképzéséhez a fejlesztési támogatás 5 százaléka használható fel.” 

 

Ez egy jelentős változás, ugyanis a fentebb említett piacképes felnőttképzés előnyeit tudják 

kihasználni az iskolák úgy, hogy a finanszírozási nehézségeiket át tudják hidalni. 

 

 

VI.5.6 Szakmai tapasztalat szerzése vállalatoknál 

 

Interjúink során több szakoktató fogalmazta meg, hogy hasznos lenne, ha a pedagógusok 

valahogyan rá lennének kényszerítve, hogy időközönként ismereteiket valós piaci 

környezetben egy-egy vállalatnál dolgozva újítsák meg. Általános vélemény, hogy az 

újdonság az iparból érkezik az oktatásba, így hasznos, ha a szakoktató az új eljárást, technikát 

ki is tudja próbálni, megtanulja készségszinten, és nem csak „mesélnek” neki róla. A 

következő példák illusztrálják interjúalanyaink elképzelését: 

 

„Én, ha nem ilyen korban lennék, amilyenben vagyok, szívesen belevágnék egy 

ilyet, hogy 3-4-5 évenként menjen ki egy évre a szakoktató a szakterületére 

valamelyik céghez. Ha lenne ilyen megállapodás.”  

(miskolci szakközépiskola szakoktatója) 

 

„Nagyon tetszik nekem, hogy hétévente kötelezik a pedagógust diploma-

megújításra. És mindenféle továbbképzéssel lehetőséget adnak rá, de az kellene, 

hogy valaki hatalmi szóval azt mondaná egy elektronikai szakoktatónak, hogy 

egy évre menjen el a Samsunghoz, hogy egy bizonyos szinttől egy bizonyos 

szintig ott tartózkodjon.”  

(kecskeméti szakközépiskola szakoktatója) 

 

 

VI.6 SZAKMÁK KÖZPONTI GONDOZÁSA 

 

Kutatásunk során a szakképzéssel foglalkozó szakemberek szinte minden korosztályával 

beszélgettünk. Sokan vannak még, akik emlékeznek a pedagógia területén működő egykorvolt 

központi irányításra. Anélkül, hogy a régi rendszert visszakívánnák a kollégák, sokan  
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megfogalmazták igényüket, hogy kicsit szorosabb kapcsolatot szeretnének az oktatáspolitika 

és az iskolák között.  

Centralizálás-decentralizálás az oktatáspolitikában szakmapolitikai kérdés, mely ugyan 

érdekes téma, de nem képezi dolgozatunk témáját. Így interjúinkban arról próbáltunk kikérni 

a szakemberek véleményét, hogy  

 

- Szükségesnek tartják-e azt, hogy egy – egy szakmát valamilyen szerv központosítottan 

gondozzon? 

- Mi a véleményük a jelenlegi szakképzés korszerűsítési technikákról, lehetőségekről? 

 

Általános tapasztalatunk, hogy az OKJ megújítási folyamata, és az így kialakult új helyzet 

fenekestől felforgatták a szakmákat. Az oktatással foglalkozó szakemberek még csak most 

kezdik átlátni az új rendszert. A rendszernek még jó néhány eleme nem tökéletes, pl. szinte 

minden iskolában panaszkodtak, hogy nincsenek új központi vizsgasorok, nem tudják, hogy 

milyen jellegű vizsgára kell felkészíteni a tanulókat, nincsen szakirodalom, és még a 

modulrendszer iskolai rendszerű képzésbe való átültetése sem megy tökéletesen. Ráadásul a 

szakmák gondozását bizonyos esetekben nem az NSZFI látja el, hanem a kamara. Ettől a 

helyzettől sokan teljesen elkeseredtek. Jól illusztrálja ezt a következő interjúrészlet: 

 

„Nekem alapvető kérdéseim vannak. Az NSZFI kezeli a szakmát, vagy a 

kamarák? Ők gondozzák a szakmát? Az NSZFI sem gondozza a szakmát. Van 

egy példám, valakit felhívtam az NSZFI-ben, és megkérdeztem, hogy ezt 

tanítjuk-e? Nem tudott válaszolni.” 

(székesfehérvári szakiskola szakoktatója) 

 

Tapasztalatunk szerint azzal mindenki egyetért, hogy a szakmák gondozásra szorulnak. Mit 

takar a gondozás fogalma? 

 

- Az SZVK-kat pontosítani kell. Nagyon sok esetben az új OKJ fejlesztése során nem 

sikerült tökéletes SZVK-t létrehozni. Ezek szakmai szempontból állandó 

felülvizsgálatra szorulnak. 

- A Központi Programok jelentős része elkészült, azonban még mindig van olyan, ami 

kidolgozás alatt van. Az újakat folyamatosan a napi gyakorlathoz, piaci igényhez kell 

igazítani. 

- Folyamatosan megjelennek új ismeretek a szakmában. Ezek különböző súlyúak. 

Valakiknek el kell dönteni, hogy ezt az újdonságot a szakoktatók saját hatáskörben 

beépítsék az órai anyagba, vagy nagyobb volumenű újítás esetén a központi programot 
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kell átdolgozni, esetleg az SZVK is módosításra szorul, vagy egy új szakma, vagy 

rész-szakma jelent meg a piacon. 

- A gondozásba beletartozik még a napi kapcsolattartás az oktatási intézményekkel, 

illetve a vállalatokkal. Versenyek szervezése, vizsgák kezelése, stb. 

 

Tehát egy nagyon széleskörű feladatról van szó. Az iskolák megszokták, hogy bármilyen 

szakképzéssel kapcsolatos probléma esetén az NSZFI-t keresik meg. Ezt a megszokott 

rendszert most kissé megkavarták a „kamarai szakmák”. A vállalkozások pedig a legtöbb 

esetben tanácstalanok, ha valamilyen szakképzés szervezési kérdésről van szó. Ők probléma 

esetén azt az iskolát keresik, akivel szorosabb kapcsolatban állnak. A problémát így 

fogalmazza meg egy szakoktató: 

 

„Jó lenne, ha lenne az NSZFI-ben koordinátora, gondozója egy- egy 

szakmacsoportnak  

Lenne egy bizottság, amely a vizsgakövetelmények módosítását eldöntené, és 

ajánlást is tenne a szabadon választható tudás/gyakorlat elemekről (ha 

kötelezővé teszi, akkor a központi programot is módosítani kell)  

Szakmánként kell gondozni, dönteni, mert például az „asztalos” két irányt 

tartalmaz: épület és bútor, az utóbbi szolgáltatás.  

És nagyon kevés központi segítség van ahhoz, hogy az oktatók, a rendkívül 

gyorsan  változó  anyagokat eszközöket tudásokat, egységesen be tudják tenni a 

képzésbe. Ez talán a szükségesnél is jobban függ a tanártól, az iskola 

szellemétől és felszereltségétől…” 

(székesfehérvári szakiskola szakoktatója) 

 

Tehát a szakma véleménye szerint szükséges a központi szakmagondozás. Következő kérdés, 

hogy ki kapja meg ezt a komoly, és igen összetett feladatot? Fentebb részleteztük az NSZFI 

kötelező- és a kamarák vállalt szerepvállalását. Lényeges kérdés, hogy a szakma gondozása az 

oktatásirányításhoz, vagy a vállalati igényekhez álljon közelebb? Egy szakközépiskola 

igazgatója ekképpen vélekedik a témáról: 

 

„Az SZVK, a Központi Program, az OKJ, mind-mind folyamatosan gondozandó 

dokumentumok. Meg kell, hogy legyenek azok a szervezetek, állami szervezetek, 

akik hivatalból gondoskodnak arról, hogy ezek a szakmai újdonságok 

folyamatosan bekerüljenek a szakmai curriculomokba. Ennek meg kell teremteni 

az intézményes feltételeit és hátterét. De ehhez a szakképzés technikai 

színvonalát is meg kell alapozni, hogy amennyiben bármi új megjelenik a  
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vállalatok részéről, azt különösebb késlekedés nélkül oktatni tudjuk. De nemcsak 

a technikai háttér a fontos, Meg kell, hogy legyenek azok a személyi feltételek is, 

azaz felkészült és jól képzett szakoktatókra van szükség; méghozzá azonnal, és 

nem 5 vagy 10 év múlva! 

Ez abszolút állami feladat, mert nem múlhat a szakoktatók ad-hoc jellegű 

érdeklődésén (mert nem mindenki olyan lelkiismeretes, hogy folyamatosan 

tájékozódjék) az, hogy a szakképzésbe eljussanak az új, életszerű technológiák. 

Ez állami feladat, nem kérdés. Természetesen nincs azzal gondunk, hogy nagyon 

sok mindent a piac határoz meg, de vannak olyan területek, ahol nem 

megengedhető a piaci kontroll. Szerintem a szakképzés-irányítás ilyen terület, az 

állam nem passzolhatja le a szakképzés kérdését. Időnként szisztematikusan be 

kell vagonírozni a szakoktatókat tudásfrissítés céljából.” 

(budapesti szakközépiskola igazgatója) 

 

 

VI.7 PÁLYAKÖVETÉS 

 

Az oktatási rendszer szempontjából nagyon fontos, hogy a végzett tanulók szakmájukban 

helyezkednek el, vagy pályát módosítanak. Erre az információra támaszkodva az iskolák és az 

oktatás irányítása meg tudná határozni a tanított szakmák-, illetve az iskolák sikerességét.  

Ha ez alapján az iskola sikeressége mérhető lenne (azaz hány végzett diák tud elhelyezkedni 

szakmájában, vagy hányan tudnak szakirányba továbbtanulni), akkor a pedagógusok 

munkájáról is pontosabb képet lehetne kapni. Így a rendszer az iskolák működését 

támogatná. 

Az RFKB-k kapcsán már szóltunk arról, hogy az oktatáspolitika szabályozási mechanizmus 

segítségével igyekszik a munkaerőpiac szempontjából keresett szakmák felé irányítani a 

fiatalokat. Az iskolák szempontjából azt is fontos lenne tudni, hogy az adott szakmában 

végzett tanulóknak mi lesz a sorsa, ha kikerülnek a munkaerőpiacra. A tanuló pályafutásának 

nyomon követésének azonban számtalan akadálya van. Elvileg a tanulónak kötelessége lenne 

visszajelezni. Ezt a Közoktatási Törvény is előírja. 

 

„12.§ (6) A tanuló kötelessége, hogy a szakmai vizsgája sikeres befejezését 

követően - feltéve, hogy nem létesített foglalkoztatási jogviszonyt - három éven 

belül - jogszabályban meghatározottak szerint - a pályakövetési rendszernek az 

iskolában megszerzett szakképesítése hasznosulásával kapcsolatban adatot 

szolgáltasson.” /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról/ 
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Csakhogy a pályakövetési rendszer még nem épült ki. Az NSZFI még most dolgozik a 

rendszer informatikai hátterén. Addig is az iskolák úgy oldják meg a tanuló nyomon 

követését, ahogy tudják. Pl. az egyik székesfehérvári iskola a következőképpen: 

 

„Van egy döcögő pályakövetési rendszerünk. Az ofőnek kell lejelenteni, ki hol 

helyezkedik el… Vannak, akik visszalátogatnak. A szakmában nem sokan 

maradnak. Mert a munkába állás az építőiparban a tevékenység időtartamára 

szól, sokszor csak minimálbérért, vagy be se jelentik őket.  

A fiatalok inkább elmennek feketén dolgozni. Sokan továbbtanulnak. Érettségire, 

még egy szakmára (ezért fizetni kell). Sok gyerekről nem tudunk, sokan 

vidékiek.”  

 

 „Elvileg működtetni kellene egy utánkövetési rendszert, de az iskola ezt nem 

tudja megoldani, és úgy gondolom, hogy a jegyzők sem fogják tudni megoldani. 

Aki nem tud elhelyezkedni, annak a jegyzőnél be kellene jelentkezni. 

A pénzügyek meg nagyon titkosak a cégeknél. Ha felvesznek egy gyereket a …-

hez, akkor ő nem mondhatja meg a másik gyereknek, akit szintén felvettek, hogy 

mennyiért veszik fel. Ez mindig a cég és a leendő alkalmazott közötti kölcsönös 

megállapodás. Ugyanakkora munkáért sem adnak ugyanakkora fizetést, mert 

megjelöli a jelentkező, hogy mennyit szeretne, meg a cég mennyit ad, utána az 

teljes tabu. 

Kétoldalú megállapodás. Nem olyan, mint a közalkalmazottak, hogy ott a 

bértábla, és akkor mindenki tudja, hogy mennyi. 

A juttatásokat még el szokták mondani. 

Leginkább érettségi találkozókon tudunk róla, hogy kik, hol, hányan dolgoznak, 

és abból egy százalékot szoktunk megállapítani, hogy mennyi az, aki mégis a 

szakmában dolgozik. De én nem tartom rossznak a szakmában elhelyezkedettek 

arányát. Nyilván van orvos, jogász, mindenféle végzettségű tanítványunk, de 

azért a többség mégis műszaki valamilyen módon, ha értékesítőként, akkor is 

műszaki pályához kötődik.” 

(miskolci szakiskola szakoktatója) 

 

 

VI.8 PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK A SZAKMA MEGÚJÍTÁSA ÉRDEKÉBEN 

 

Az újdonság, a csúcstechnológia oktatása igen költséges. Napjainkban az oktatási rendszer 

viszont forráshiánnyal küzd. Mint már a korábbi fejezetekben rámutattunk, e kettősség 
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megoldására az oktatáspolitika igyekszik reagálni, és megoldást adni. Erre jó példa a TISZK 

csúcstechnológiát koncentráló tanműhelye. Azonban TISZK infrastruktúra-fejlesztése, 

interaktív tábla projekt stb. sem jöhetett volna létre pályázatok nélkül. A pályázat, mint 

forráslehetőség rendkívül fontos az oktatási rendszerben, ezért röviden át kívánjuk tekinteni 

a közelmúlt, és a jelen lehetőségeit. 

Hazánk gazdasági helyzete és az Európai Unióhoz való csatlakozásunkkor megnyílt pénzügyi 

források egyértelművé tették, hogy az oktatás korszerűsítés elsősorban EU-s segítséggel 

valósulhat meg. 

Két nagy „program” volt az oktatás segítségére a közelmúlttól napjainkig. 2004 – 2006 között 

a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP), majd 2007 – 2013 között a 

Társadalmi megújulás operatív program (TÁMOP). 

Régi oktatási szakemberek még emlékeznek az ún. „Világbanki iskolákra”, mely azért volt 

jelentős és emlékezetes, mert az első nagyszabású, külföldi forrás volt a rendszerváltás után.  

1990-ben a Magyar Kormány megállapodást írt alá a Világbankkal a szakképzés átalakítására 

és fejlesztésére. Ennek keretében a nemzetközi pénzügyi szervezet két terület fejlesztéséhez 

nyújtott anyagi hitelt és szakértői támogatást: az iskolarendszerű szakmai képzéshez és a 

felnőtt át- és továbbképzéshez. A megállapodás révén új technika áramlott a világbanki 

iskolákba, új módszereket próbáltak ki. A különbség a világbankos és nem világbankos 

iskolák között számottevő és látványos volt. Az iskolák száma, melyek az első körben 

csatlakozhattak korlátozott volt, viszont voltak ún. követő iskolák. A követő iskolákba már 

nem jutott annyi pénz, de az átlagos szakközépiskolához képest még ott is látványos 

változások következtek be. A vitathatatlan előnyök mellett voltak érdekes negatívumai is a 

projektnek. Az iskolák ekkor szoktak hozzá pl. a felesleges eszközökhöz. Elvi kérdés volt, 

hogy az iskolák nem arra fordíthatták a támogatási összeget, amit fontosnak tartottak, hanem 

nagyszabású központosított beszerzések keretében megkapták a csúcstechnológiát. Ez azt 

eredményezte, hogy nem kevés iskola azokat az eszközöket, aminek üzemeltetésére nem volt 

humán erőforrása, nem illeszkedett elképzeléseibe, egyszerűen félretette. 

Ez az „előzmény” kutatásunk szempontjából azért érdekes, mert még mindig megtalálható ez 

a mentalitás. Az iskolákat járva igen sok helyen tapasztaltuk, hogy a nagy értékű berendezés 

megvan ugyan, de nem használják. Tipikus példa az interaktív tábla. Használják a notebookot 

és a projektort, de a tábla egy csendes sarokban pihen. Láttunk olyan iskolát is, ahol a 

tanműhely alapterülete volt kicsi az összes berendezés használatához, így felváltva használják 

azokat – de legalább használják. Másutt azt mondták, hogy a berendezés üzemeltetésére nincs 

pénzük. Természetesen láttunk kiválóan felszerelt, csúcstechnikával ellátott tanműhelyeket 

iskolákban, TISZK-ekben, vállalatoknál egyaránt.  
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VI.8.1 HEFOP 

 

A HEFOP tartalmáról röviden ír a hivatalos honlapja: 

 

„A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) szlogenjével is kifejezi: 

minden ember érték. Minél értékesebbek az emberek, annál értékesebb a nemzet - csak 

ez az érték képes növelni a közösség szellemi és vagyoni gazdagságát. Ettől az értéktől 

függ minden egyes ember és egyben a közösség boldogulása is. Az emberek értékének 

növelésével sikeresebbé tehető a közös jövő. 

A HEFOP az Európai Unió Strukturális Alapjaitól kapott támogatások 2004-2006 

közötti felhasználását megalapozó Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT I) részeként, számos 

európai uniós és hazai programmal összhangban, három szakminisztérium - az 

Egészségügyi Minisztérium, a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium és az 

Oktatási Minisztérium - együttműködésében, 750 millió eurós támogatásból valósul 

meg. Hatékony végrehajtásáért a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi 

Minisztériumban működő HEFOP Irányító Hatóság a felelős. Az elért eredményeket a 

HEFOP Monitoring Bizottság értékeli. 

Az emberek munkaesélyeinek összetettségéből kiindulva, széles körű szakmai és 

társadalmi vita alapozta meg a HEFOP céljait és stratégiáját, amely a 

munkanélküliség megelőzésében és kezelésében jelentős szerepet ad az emberek 

képességeit és életkörülményeit hosszú távon javító fejlesztéseknek.” /forrás: 

http://www.hefop.hu/page.php?MenuID=11/ 

 

Az oktatás szempontjából jelentős volt az OP, mert a különböző támogatott képzések mellett 

jelentős fejlesztési tevékenység indult be. Sok kiváló tananyag keletkezett, sajnálatos, hogy a 

projektek lezárásával e fejlesztések eredményei elvesznek az idő homályában. E program 

keretéből jöttek létre a TISZK I. szervezetei, azok minden fejlesztése. 

 

 

VI.8.2 TÁMOP 

 

A TÁMOP tartalmáról röviden ír a hivatalos honlapja: 

 

„A Társadalmi megújulás operatív program (TÁMOP) az ÚMFT átfogó  céljaihoz, a 

növekedéshez és a foglalkoztatás bővítéséhez elsősorban a  munkaerőpiac kínálati 

oldalára irányuló intézkedésekkel, az emberi  erőforrások fejlesztésével járul hozzá.  
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Az Operatív Program átfogó célja az  aktivitás, a munkaerő-piaci részvétel növelése a  

foglalkoztatáspolitika, az oktatás és képzés, a szociális  szolgáltatások és az egészség 

megőrzését és helyreállítását célzó  szolgáltatások eszközeire építve. 

Specifikus céljai:  

• a munkaerő-piaci kereslet és kínálat összhangjának javítása   

• az aktivitás területi különbségeinek csökkentése   

• a változásokhoz való alkalmazkodás segítése   

• az egész életen át tartó tanulás elősegítése   

• az egészségi állapot és a munkavégző-képesség javítása   

• a társadalmi összetartozás erősítése, az esélyegyenlőség javítása 

Az OP az Európai Szociális Alapból és hazai költségvetési forrásokból valósul meg. A 

Strukturális Alapokra vonatkozó szabályok értelmében a fejlesztések a "Konvergencia" 

célkitűzés alá tartozó hat NUTS II szintű régió területére, valamint a "Regionális 

versenyképesség és foglalkoztatás" célkitűzés alá tartozó Közép-magyarországi régió 

területére terjednek ki.”  

/forrás: 

http://www.nft2.hu/index.php?menu=ssm12&active=submenucont3&subactive= 

subsubmenucont6/ 

 

Aktualitását tekintve jelenleg e program az oktatás szempontjából leglényegesebb, 

legnagyobb forrást jelentő pályázati lehetőség. Ennek kereteiből jöttek létre a TISZK II. 

szervezetek, megindult az új TISZK-ek szervezet fejlesztése, és ehhez kapcsolódóan egy 

másik program (TIOP) kereteiből az infrastruktúra fejlesztése. E lehetőségeket korábban már 

érintettük. 

 

VI.8.3 Üzemeltetési költség 

 

A pályázatok nagy problémája, hogy a forrásaikból hasznos és korszerű beruházásokat lehet 

megvalósítani. Azonban e beruházásokat fenn is kell tartani. Általában a pályázatok 

kötelező fenntartási időt írnak elő. A probléma az, hogy a csúcstechnológia üzemeltetése sem 

olcsó dolog, és az esetek többségében az EU-s pályázatokban üzemeltetési költséget nem 

lehet elszámolni. Tehát a működtetés fedezetét a pályázónak kell előteremtenie. Ez viszont 

nem könnyű feladat. Tapasztalataink szerint a TISZK I. körben létrehozott szervezetek már 

szembesültek ezzel a problémával, és küzdenek a megoldással. 
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VI.9 AZ OKTATÓK SZEREPE AZ ÚJDONSÁGOK OKTATÁSBA KERÜLÉSE 

SZEMPONTJÁBÓL 

 

A fejezetből kitűnik, hogy az oktatók kulcsfontosságúak az újdonságok rendszerbe kerülése 

szempontjából. Ugyanis az oktatást szabályozó jogszabályok túl merevek ahhoz, hogy minden 

apró szakmai változást követni tudjanak. Így az oktatón múlik – tanári szabadság –, hogy mit 

hoz be az órára. Régen elavult technológiát tanít, vagy korszerűt. 

Az új tudás megszerzése sem könnyű feladat, mivel a szakirodalom, tanítási segédanyag 

kínálat még nem tudta követni az OKJ változását. Az oktatók e kissé magára hagyatott 

helyzete még inkább erősíti szerepüket a korszerű ismeret átadása tekintetében. 
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