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Javaslatok 

a szakiskolai lemorzsolódás megelőzése és a lemorzsolódásból következő problémák 

kezelése céljából szükséges intézkedésekre 

 

 

Az alábbi javaslatok azt célozzák, hogy a jelenleg jelentős mértékű szakiskolai 

lemorzsolódás a közeljövőben csökkenjen, az ennek ellenére lemorzsolódók pedig érdemi 

esélyt kapjanak arra, hogy középfokú végzettséget szerezzenek, elősegítve ily módon 

munkaerő-piaci és társadalmi integrációjukat.  

A javaslatokat az Equal-program Második esély című projektjének tapasztalatai 

alapján fogalmaztuk meg, s megvitattuk az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben 2008. április 

25-én tartott szakpolitikai fórumon. A fórum résztvevői javaslatainkkal alapvetően 

egyetértettek, kiegészítő javaslataikat figyelembe vettük a végleges változat elkészítésénél. 

A lemorzsolódás megelőzésére vonatkozó javaslatok 

 

1. Valamilyen meglévő intézményrendszer karolja fel a fiatalok tanulással 

összefüggő támogatását az általános iskolai pályaválasztástól kezdve a középfokú 

képzés befejezéséig (lemorzsolódás esetén egy bizonyos életkorig).  
E tevékenységet többféle formában is el tudjuk képzelni, s nem is feltétlenül 

egységes módon. Pályaválasztási szolgálatok, pedagógiai intézetek, családsegítő 

szolgálatok, esetleg civil szervezetek lehetnek a bázisai. Kiinduló eleme egy a 

tevékenységért felelős közigazgatási szervezet megnevezése, amely egy-egy térségre 

vonatkozóan megállapodást köt a feladatot ellátó szervezettel.   

A támogatás tartalma: a pályaválasztással (iskola- ill. szakmaváltással) 

kapcsolatban a megfelelő oktatási intézmény megtalálása, ezt követően olyan 

személyre szabott támogatás nyújtása, amely a tanulással kapcsolatos motiváció 

fenntartását szolgálja, valamint az oktatási, a szociális és az egészségügyi 

intézményrendszer szolgáltatásaira építő navigálás annak érdekében, hogy a 

lemorzsolódás megelőzhető legyen. A szolgáltatás igénybevétele önkéntesen történhet, 

de a széleskörű ismertséget és a módszertani támogatást biztosítani kell. A szakiskola 

és a szolgáltatást nyújtó intézmény között az iskolák szociálpedagógusai biztosítják a 

szakmai kapcsolatot.  

 

2. Ki kellene dolgozni – például az előző szolgáltatásra építve, vagy ha egységes 

követő rendszer létezik majd, akkor annak keretein belül – egyfajta követő 

rendszert, amely a rendszerbe kerüléstől a munkaerő-piaci beilleszkedésig képes a 

fiatalok nyomon követésére, s amelynek legfontosabb eredményeit (pl. x idővel az 

iskola elhagyását követően mit csinálnak a kilépők) folyamatosan hozzáférhetővé 

kell tenni. 

 

3. A szakiskolai lemorzsolódás nem csak pedagógiai, de legalább ilyen súllyal 

társadalmi probléma is, így kezelése is igényli mind a pedagógiai megújulást, mind 

a szociálpolitikai támogatást. 

 A pedagógiai módszertani megoldás kulcseleme, hogy a célcsoport 

számára – a szakpolitikai trenddel összhangban, csak határozottabb 

lépésekkel – jelentős mértékben projekt rendszerűvé kell tenni az 

oktatást, minthogy a jelenlegi, frontális osztálytermi munka kevésbé 

működik a célcsoport szempontjából. Így biztosítható az a sokat 
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hangoztatott kívánalom, hogy a szakiskolában az oktatás tevékenység 

alapú legyen. Ezzel kivédhetővé válik az a korszerűtlen megoldásra való 

törekvés is, amely ismét 14-15 éves korban kívánná elkezdeni a 

szakképzést.  

   A projektoktatás némileg magasabb költségeit – ez elsősorban 

eszközköltséget jelent – be kell építeni a normatívába, mert az a 

jelenlegi normatívából nem finanszírozható, és terjedése éppen ezért az 

ellenérdekeltség miatt is lassú. 

 A 9-10. évfolyam NAT-on alapuló tartalmi szabályozása, 

„kisgimnáziumi” kerettanterve, és annak megvalósítása nem illeszkedik 

a célcsoport lehetőségeihez, és a középiskolásokkal való lépéstartás 

helyett még jobban leszakítja e tanulói réteget.  Ezt a két évet az iskola 

vonzóvá tételére, a személyiség egészének, kiemelten 

kulcskompetenciáinak fejlesztésére, az első évben pályaválasztásának 

elősegítésére, a másodikban szakmacsoportos előkészítésére kell 

fordítani. 

 Meg kell szüntetni azt a helyzetet, hogy a szakiskolások – egyedül ők – 

úgy kerülnek ki az oktatási rendszerből, hogy általános műveltségük, 

kulcskompetenciáik szintjének szummatív értékelése nem történik meg. 

Egy nem a NAT követelményeit mérő, hanem kompetenciamérésen 

alapuló „alapműveltségi vizsga” jogszabályba foglalása és kidolgozása 

szükséges. Ennek letétele bizonyos számú kreditet kell jelentsen az 

érettségi megszerzéséhez, amelyre a szakiskolások háromnegyede 

törekszik. Csökkenteni kell ezáltal a szakiskolai képzés zsákutca 

jellegét, összhangban az európai szakpolitikai irányelvekkel. 

 A szociális kezelésnek két eleme kell legyen: egy szegénységet kezelő 

és egy szakmai támogató. Előbbi kulcseleme egy ösztöndíj, utóbbié egy 

szociális szakember, lehetőleg szociálpedagógus iskolai 

intézményesítése lehet. 
Ennek megfelelően pályázati alapon olyan – egyértelmű kritériumok 

alapján meghatározható – szociális ösztöndíj bevezetésére van szükség, amely 

az iskolában eltöltött időtől és az iskolai sikerességtől (pl. egy-egy tanév 

sikeres lezárása) függ. A jelenleg létező támogatási formák – pl. az „Út a 

szakmához” program – nem elegendő a megélhetéssel összefüggő 

lemorzsolódás megakadályozására.    

A szakmai támogató rendszer keretében lehetővé kell tenni 

szociálpedagógusok alkalmazását a szakiskolákban. Ennek forrását az 

osztálylétszámok kismértékű emelése révén lehetne megteremteni. Ez a 

pedagógusok terheit nem növeli, hiszen a legsúlyosabb problémák terheit a 

szociálpedagógus részben leveszi a válláról. Nem nagyobb teher egy 28 fős 

osztály oktatása jó munkalégkörben, mint egy 25 fős osztályé a fegyelmi 

problémák okozta stresszes állapotban, ahol a legproblémásabb diákok 

problémáinak kezelése elmarad. A szociálpedagógus feladata sokrétű: a 

diákok mentorálása és felzárkóztatása, prevenció és válságkezelés, az iskola 

és a család közötti kapcsolat segítése, a pedagógusok szociális érzékenyítése, 

esetenként továbbképzése, a pedagógiai munkában team-szervezés, vezetési 

tanácsadás szociális kérdésekben, az iskolán kívüli segítő intézményekkel és 

szakemberekkel való kapcsolattartás. Az ő szerepe, hogy az iskolából mint 

„oktató-nevelő” intézményből egy a társadalmi beilleszkedésre is felkészítő, 

szocializáló intézmény is legyen. 

 

4. Az iskolák számára olyan – nem automatikusan járó – pénzforrások megnyitása 

volna kívánatos, amelyek – számukra kiszámítható módon, de a finanszírozó által 

is számon kérhető módon – lehetővé tesz olyan iskolai megoldásokat (pl. előzetes 
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pályaorientációs programok, munkaerő-piaci tréning, vagy bármi más, ami kellően 

indokolt), amelyek hozzájárulhatnak a lemorzsolódás csökkentéséhez. A támogatás 

esetleg beilleszthető a jelenlegi pályázati rendszerbe, de mindenképpen 

kiszámíthatónak és számon kérhetőnek kell lennie, s nincs szükség 

sztenderdizálásra, csupán szakmai megmérettetésre, szakmai támogatást is 

magában foglaló monitorozásra.  
Ma ugyan rengeteg akadálya van, de nélkülözhetetlennek látszik 

előbb-utóbb a pályázati rendszer ágazati jellegű intézményi szervezetének 

problémacentrikus irányba történő elmozdulása annak érdekében, hogy a 

komplex problémákra komplex megoldások születhessenek, illetve hogy 

elkerülhetők legyenek a párhuzamos finanszírozások.  

 

5. Amennyiben a szakképzés megkezdésére való felkészülés, a pályaválasztás és/vagy 

pályamódosítás, a magánéletben adódó nehéz helyzetek úgy kívánják, a diákok egy 

bizonyos hányadánál – nem több mint 10-20%-ánál, külföldi gyakorlatokhoz 

hasonlóan – lehetővé kell tenni, hogy egy évvel hosszabb képzési idő után 

kezdjék meg a szakképzést. Erre különösen a kisegítő általános iskolát végzettek 

esetében lehet szükség. Ennek a megoldásnak nincsen többletköltsége, ha a bukás 

okozta évismétlések ezáltal elkerülhetők, és a lemorzsolódás arányai csökkennek.  
Hosszabb távon megfontolandó egy szakmai próbaév, vagy néhány 

szakmai hónap általános, vagy legalábbis minden ezt igénylő tanuló számára 

történő beiktatása a szakiskolai tanulmányok elé, amely a pályaválasztást, 

illetve annak esetleges módosítását segítheti. Ez összeköthető a szakiskolai 

tanulmányokhoz szükséges kompetenciafejlesztéssel.  

Ugyancsak törekedni kellene arra, hogy az iskolarendszerű 

szakképzésbe ne csak egyszer egy évben, szeptemberben lehessen 

bekapcsolódni. Dániában erre már régóta évente négyszer van mód, és a 

szakképzés TISZK-ekbe koncentrálásával nálunk is megvalósítható volna 

legalább a keresztféléves indítás. Ne fordulhasson elő, hogy valaki tanulni 

akar, korrigálná korábbi iskolai kudarcait, de hónapokat kell várnia erre.  

 

6. A jelenlegi iskolaszervezet sok tekintetben nem alkalmas a tanulókkal kapcsolatos 

problémakezelésre. Kiemelten kellene foglalkozni éppen ezért az 

intézményfejlesztéssel. Különös jelentőséget ad ennek a szakképző intézmények 

TISZK-ekbe történő átszervezése. 
Példaként említhetjük a pedagógusok szakmai munkaközösségekbe 

történő szerveződését, amely a tantárgycentrikus oktatás logikáját követi, 

ahelyett, hogy a személyiségközpontú oktatást helyezné előtérbe, hiszen 

ebben a rendszerben az egy-egy tanulót tanító tanárok így egymással 

szervezetten nem találkoznak.  

Az intézményfejlesztéssel kapcsolatos költségek minimálisak: a jó 

gyakorlatok megismertetésén keresztül is jelentős változások érhetők el. A 

Szakiskolai Fejlesztési Program egykori ’D’ komponensének 

intézményfejlesztő gyakorlata korszerű szemléletű, szélesebb körben is 

terjesztésre érdemes. 

 

7. A szakiskolák hazai tanulási hálózatba szervezése (konkrét projektek, belföldi 

tanulmányutak révén) és a nemzetközi hálózatokba történő bekapcsolódás 

támogatása kívánatos, hogy a hasonló helyzetű társadalmi problémák kezelésében a 

know-how beáramlása és hazai szétterjedése folyamatos legyen. 
A nemzetközi tanulás a nagy fejlesztési programokban állandó elem. 

Hatékonysága – mind a Szakiskolai Fejlesztési Programban, mind az EQUAL 

Programban – problémás, mert bár mindkét esetben elvárás a részvétel, az 

közvetlenül nem kapcsolódik helyi szükségletekhez. Jó példaként ott van a 

Leonardo és Socrates program, amely helyi igényekhez és szükségletekhez 

igazított, helyben tervezett (nem „package study visit”), minőségi kritériumai 
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kidolgozottak. Ennek mintájára Szakiskolai Fejlesztési Programban – 

sajnálatosan kis forrással és volumenben – idén a kedvezően fogadott és 

minősített 2007-es pályázatok után már másodszor van lehetőség „Leonardo 

típusú” belföldi tanár- és diákmobilitási programok megvalósítására pályázni. 

Ennek a nem túl költséges, de igen eredményes továbbképzési, 

tapasztalatszerzési, motiválási eszköznek a széles körben való 

hozzáférhetősége több mint időszerű. 

 

8. Fontos a pedagógusok, szociálpedagógusok felkészítése és a szociálpedagógus 

szakmának a szakiskolai szervezetbe való beilleszkedésének támogatása a kezdeti 

időszakban. 

 A tanárképzésben jelentős szerepet kell kapjon kötelező és fakultatív 

elemként is a hátrányos szociális helyzetű, gyenge tanulási képességű 

és motivációjú diákokkal való foglalkozás pedagógiája, 

módszertana, kontextusa. Fontos, hogy az alapképzés után olyan 

masters programokban való továbbhaladásra legyen lehetőség, amelyek 

kifejezetten a hátrányos helyzetű, illetve szakiskolai képzésre készítenek 

fel.  

 Addig is, amíg nem kerülnek ki ilyen speciálisan képzett pedagógusok a 

felsőoktatásból, kiemelten kell támogatni a szakiskolai pedagógusok ez 

irányú továbbképzéseit. Ehhez szükség lenne olyan programok 

kidolgozásának támogatására, amelyek a szakiskolákban oktatók és 

pedagógiai munkát segítő személyzet közös, lehetőleg az adott iskola 

problémáira alapozott ismeret- és készségfejlesztését célozná meg, 

egyben szakértői segítséget ajánlva az iskolai munkához. 

 A tanárok, szociálpedagógusok felkészítésének egyik formája lehet a 

tanárképzési szakemberek szakmai tanácsadóként történő 

bekapcsolódásának támogatása a szakiskolai fejlesztési programokba. 

Ugyancsak érdemes lehet az átalakuló tanárképzésben a szakiskolákat 

bekapcsolni a tanárjelöltek fogadására alkalmas bázisiskolai hálózatba, 

és a szakiskolai tanárokat a mentori tevékenységre felkészíteni, illetve az 

erre már létező kezdeményezéseket támogatni. Ezzel nagy esély nyílna 

arra, hogy a tanárképzés érzékenyebbé váljon a tanulók „alsó 

harmadának” a problémáira, és a leendő tanárok reálisabb felkészítésére. 

 Hasznos lehet a szakiskolák és a pedagógusképző intézmények közti 

kutatási-fejlesztési-képzési és továbbképzési együttműködések 
támogatása, amelyek segíthetnek az iskolai problémák szakszerűbb 

megértésében és feldolgozásában, a szakiskolai tanárok önreflektív 

képességeinek és elemzési eszköztárának növelésében. 

 A szakiskolai fejlesztési programokba érdemes a tanárképzési 

szakemberek szakmai tanácsadóként történő bekapcsolódását 
támogatni, amely mindkét fél számára hasznos tanulási folyamatot 

jelenthetne.  

 

9. A Szakiskolai Fejlesztési Program vélhetően sok eredményt hozott a vizsgált réteg 

lemorzsolódásának csökkentésében. Az SZFP eddigi működésének átfogó 

értékelése azonban várat magára. Egy ezzel kapcsolatos hatásvizsgálat feleslegessé 

tenné olyan kísérletek finanszírozását, amelyek az SZFP keretein belül már 

megtörténtek.  
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A már lemorzsolódottak problémáinak kezelésére vonatkozó javaslatok 

 

10. Olyan képzési programok országos lefedettségű hálózattá szervezése kívánatos, 

amelyek a középfokú végzettséget célozzák meg az ezzel nem rendelkezők 

számára, de az oktatás mellett fokozottan figyelembe veszik és kezelik az érintett 

fiatalok szociális, mentális problémáit is. 
Országos lefedettségű hálózaton azt érjük, hogy egy felelős szervezet 

(praktikusan egy közigazgatási szervezet, pl. megyei önkormányzat) 

kötelessége lehetővé tenni, hogy minden érintett fiatal számára ajánlható 

legyen ilyen képzési program.     

 

11. El kell érni e képzési programok pénzügyi stabilitását, amit célszerű összekötni a 

szakmai teljesítménnyel. Éppen ezért javasoljuk, hogy a finanszírozásnak legyenek 

normatív és pályázati elemei is, s ezek az elemek legyenek összhangban a 

szakiskolák támogatásával annak érdekében, hogy a kétféle képzési program 

kínálatát ne pénzügyi, hanem szakmai szempontok alakítsák. El kell kerülni azt, 

hogy e programok a fiatalok számára vonzóbbak legyenek a rendes iskolai 

programoknál, és abba mintegy „önkéntes lemorzsolódás útján” menjenek át. A 

„mainstream” képzési utak mindig előnyt kell élvezzenek. 
Normatív formában a képzési elemen kívül megjelenhetnek olyan 

speciális elemek is (pl. felzárkóztatás, szociális munkások tevékenysége), 

amelyek a szakiskolai képzésben nem feltétlenül finanszírozandók normatív 

formában.  

 

12. Ahhoz, hogy a lemorzsolódottak számára indított képzési programok legalább 

részben normatív alapon finanszírozhatók legyenek, szükségesnek látszik e 

programok definiálása, jogi és pénzügyi helyzetének rendezése, figyelembe véve 

azt is, hogy ilyen programokat iskolák és civil szervezetek egyaránt 

megvalósíthatnak. 
 Definiálás alapján azt értjük, hogy jogszabályban meghatározzuk, 

hogy mely képzési programok, milyen feltételek teljesülése esetén tartoznak 

ebbe a körbe, milyen típusú finanszírozási rendszerben működnek, milyen 

szakmai és pénzügyi ellenőrzés mellett. 

 

13. A lemorzsolódott fiatalok számára indított képzési programokat elérhetővé kell 

tenni mindenki számára, ennek érdekében ki kell alakítani egy olyan rendszert, 

amelyben egyes szervezetek (pl. szociális szervezetek, közigazgatási intézmények, 

stb.) felelősségévé, illetve személyek (a fenti szervezetek munkatársai) munkaköri 

feladatává válik az illetékességi területükön lakó, illetve a tevékenységük során 

megismert rászoruló fiatalok tájékoztatása a képzési lehetőségekről. 

 

14. E felelősségi rendszert egy olyan adatbázisnak kell segítenie, amelyben 

meghatározott életkorig (pl. a tanköteles kort követő években, 18 és 25 éves kor 

között) regisztrálva vannak mindazok, akik nem rendelkeznek középfokú 

végzettséggel, lehetőség szerint nyomon követve munkaerő-piaci helyzetüket is. 
Ilyen regisztrációs rendszerre találunk külföldi megoldásokat, például 

néhány skandináv országban. E példák tanulmányozása után lehet dönteni a 

regisztrációs rendszer hazai adaptálásának részleteiről, adatvédelmi, 

informatikai és pénzügyi feltételeiről.  

 

15. Javasoljuk e képzési programok olyan követési rendszerének megvalósítását, amely 

külső (nem a programokat megvalósító) szervezetek tevékenységén alapul, s nem 

csak rövid távon – a sok programnál bevett 6 hónapon belül – méri az egyes 
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programok és a rendszer egészének beválását, hanem hosszabb távú hatását is 

vizsgálja.  

 

16. A programokban résztvevők szociális problémáit a szakiskolai képzésnél javasolt 

szociális ösztöndíj rendszer segítse. E támogatási rendszer legyen összhangban a 

középiskolai tanulók számára biztosított támogatási rendszerrel annak érdekében, 

hogy a kétféle program közötti átjárást ne az eltérő juttatások vezéreljék.   

 

 

Budapest, 2008. május 13. 

 

 


