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Bevezető 

A szakiskolák gazdasági környezete az elmúlt két évtizedben viszonylag gyorsan és 

radikálisan megváltozott. A képzési szerkezetnek követnie kellett azt az átalakulást, ami a 

gazdaságban bekövetkezett. Ugyanakkor valami más is megváltozott, hiszen a kétezres évek 

elejére 30% körülire ugrott (magyarországi adat, de a romániai is ezt az értéket közelíti) a 

szakiskolákból évente lemorzsolódó fiatalok aránya. A problémák Magyarországon és 

Romániában hasonló időben, hasonló módon jelentkeztek.  

Ez indította el a közös gondolkodását azoknak a szervezeteknek, akik szakiskolai 

képzésben résztvevő, esetleg onnan már lemorzsolódott vagy lemorzsolódás tekintetében 

veszélyeztetett fiatalokkal foglalkoznak. A szervezetekben dolgozó szakemberek évek óta 

tapasztalják az említett problémát, és tenni akarnak azért, hogy ezek a fiatalok benn maradjanak 

az iskolában, szakmát szerezzenek, esetleg továbbtanuljanak, és esélyt kapjanak a 

munkaerőpiacon való elhelyezkedésre.   

A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 adta 

meg a keretet és a lehetőséget ahhoz, hogy a projektet megvalósító három szervezet közös 

munkába fogjon. Az általuk kidolgozott projekt célja az volt, hogy a magyar-román határ mentén 

működő szakiskolákban csökkenjen a fiatalok lemorzsolódásának aránya. E cél elérése 

érdekében az iskolákban alkalmazott módszerek, gyakorlatok megismerését, összegyűjtését és 

elterjesztését tűzték ki célul, amelyhez a leghatékonyabb módszernek maguknak az iskoláknak, 

illetve az ott dolgozó pedagógusoknak a megkérdezése és a közös gondolkodásra invitálása tűnt. 

Így került sor egy 20 iskolából álló hálózat
1
 kialakítására és működtetésére. Az iskolák összesen 

négy megyében találhatók a magyar-román határ két oldalán; ezek a következők: Hajdú-Bihar 

megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (Magyarország); Bihar megye, Szatmár megye 

(Románia). 

Négy projekttalálkozón, négy munkacsoportban került sor az egyes módszertani elemek 

(gyakorlati képzés, munkaerőpiacra való felkészítés, pszicho-szociális gondozás, szabadidős 

tevékenységek) kidolgozására. Ezeken a találkozókon a pedagógusok és a fiatalokkal foglalkozó 

más szakemberek
2
 nemcsak egymástól tanultak, de kialakultak itt olyan együttműködések is az 

egyes intézmények között, amelyek hosszú távon kamatoztathatók a hátrányos helyzetű fiatalok 

lemorzsolódásának megelőzése érdekében.  

E kézikönyv megírásának egyik célja az volt, hogy a résztvevő szakemberek 

közreműködésével összegyűjtött jó gyakorlatokat rendszerbe foglalja, de célként jelent meg az is, 

hogy a módszerek, technikák, ötletek így átadhatók legyenek azoknak a pedagógusoknak és más 

- a hátrányos helyzetű, szakképzésben résztvevő fiatalokkal foglalkozó - szakembereknek is, akik 

nem vettek részt a projektben. Reméljük, hogy a könyv elolvasása számukra is sok hasznos és 

használható gondolatot ad.  

Az egy évig tartó közös munka összegzéseképpen elmondható, hogy a két országban 

jelentkező azonos problémáknak az okai, illetve a gyökerei is hasonlóak, ha találunk is azért 

eltéréseket a képzési szerkezetben, az oktatási rendszer felépítésében, irányításában. Így a 

megoldások keresése, a gondokra adható válaszokról való közös gondolkodás is releváns.  

                                                 
1
 A projektben résztvevő iskolák neve és elérhetősége a kötet végén megtalálható 

2
 Más szakemberek, pl. a Debrecen Térségi Integrált Szakképző Központ pszichológus és gyakorlati oktató 

munkatársai, illetve a Szatmár megyei helyettes főtanfelügyelő is részt vettek a projektben 
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Végül, de nem utolsó sorban itt szeretnénk köszönetet mondani a projektben résztvevő 20 

intézmény vezetőjének, hogy megadta a lehetőséget az együttdolgozáshoz, valamint azoknak a 

pedagógusoknak és más szakembereknek, akik a találkozókon és a találkozók között eltelt időben 

is lelkesen és sok-sok ötlettel, hasznos információ átadásával és a közös gondolkodásra nyitott 

szemléletükkel járultak hozzá e projekt eredményességéhez.  
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Kutatás 

Mind a magyar, mind a román szakképzés jellemzője, hogy a nem érettségivel záruló 

szakmát tanuló fiatalok körében az átlagosnál sokkal magasabb a tanulók lemorzsolódása, és a 

belépő hátrányos helyzetű tanulók közel felének nem sikerül szakmai képesítést szerezni. Az 

iskolákból bizonyítvány nélkül kimaradók teljesen esélytelenek a munkapiaci boldogulásra. 
3
 

A lemorzsolódást vizsgáló kutatási eredmények szerint a hátrányos helyzetű tanulóknak (az 

alacsonyabb iskolázottságú szülők gyermekeinek, azoknak a tanulóknak, akinek mindkét vagy 

legalább egyik szülőjük inaktív és a roma tanulóknak), illetve a sajátos nevelési igényű 

tanulóknak az átlagnál is sokkal nagyobb az esélyük arra, hogy kimaradjanak az iskolából. 
4
 

Mindez nemcsak Magyarországon és Romániában probléma, az Európai Unióban több 

mint 6 millió fiatal hagyja ott az iskolai oktatási, illetve képzési rendszert legfeljebb alsó 

középfokú végzettséggel, amelynek következtében számukra nehezebb a munkavállalás, egyre 

többen válnak közülük munkanélkülivé, vagy szorulnak rá a szociális támogatásra. Az iskolai 

lemorzsolódás hátráltatja a gazdasági és társadalmi fejlődést és jelentős mértékben akadályozza 

az Európai Unió „intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés‖ célkitűzését.  

A probléma kezelésével már az Európai Bizottság is foglalkozik, cselekvési tervet 

készítettek, amely a tagállamokat segíti abban, hogy az iskolai lemorzsolódás jelenleg 14,4%-os 

átlagát 10% alá csökkenthessék 2020-ra. Természetesen a tagállamok eltérő mértékben érintettek 

a problémával, vannak országok, ahol ez az arány már jelenleg is jóval alatta van a 10%-nak.  

Az Európai Bizottság által készített ajánlás is tartalmazza azt, amelyre számos kutató 

rámutatott az utóbbi évtizedben, hogy az általános képzésben problémákkal küszködő diákok 

gyakran inkább a szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Ezzel az iskolai lemorzsolódás 

csökkentése terén a szakképzést nyújtó intézményekre különösen nagy felelősség hárul, és 

jelentős kihívásokkal szembesülnek. A szakoktatás, illetve szakképzés növelheti a tanulás iránti 

kedvet, rugalmasabb, megfelelőbb nevelést kínál a diákok számára, és a munkaerő-piaci 

törekvéseiknek megfelelően tud a fiatalokkal foglalkozni. 

Tehát a magyarországi szakiskolák és a romániai szakképző intézmények is hatalmas 

feladat előtt állnak, amelyben természetesen nem maradhatnak egyedül, hiszen ha hatékony 

munkát vár el az Európai Unió illetve Magyarország és Románia a lemorzsolódás 

csökkentésében, akkor nemcsak az oktatás szabályozására kell koncentrálniuk, hanem a fiatalok 

általános problémáival illetve a szociális kérdésekkel is szükséges foglalkozniuk. Ezt tartalmazza 

az Európai Bizottság ajánlása is a tagországok számára.  

                                                 
3
 A projekt keretében korábban elvégzett kérdőíves felmérés alapján a megkérdezett szakiskolák többsége, 82% a 

képzésből, képzési programokból való lemorzsolódás megelőzését tekinti legfontosabb céljának. 74%-uk jelölte meg 

a végzettség megszerzésének biztosítását, ami szintén kiemelten fontos a szervezetek számára. 66%-nak fontos célja, 

hogy a hozzájuk járó fiatalok rendelkezzenek azokkal a kulcskompetenciákkal, amelyek elengedhetetlenek ma a 

munkaerőpiacon, és 57% szeretné megkönnyíteni a munkaerőpiacra történő belépésüket. A szervezetek fele 

igyekszik a hátrányos helyzetű fiatalok mentális állapotán javítani, amely egybecseng azzal, hogy szintén 50%-uk 

végez jellemzően mentálhigiénés tanácsadást. A válaszadók 30%-a a szervezettel kapcsolatban álló fiatalok 

egészségi állapotának és szociális helyzetének javítását is céljának tekinti. 

4 Forrás: Liskó Ilona: Szakképzés és lemorzsolódás; In: Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért, 2008.   
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Tanulmány a hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó 

intézmények, szervezetek támogató tevékenységéről 

A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében 

megvalósuló Maradj az iskolában/Ramai la scoala elnevezésű projekt számára elkészült egy 

kérdőív, amelynek kérdései azokra a hátrányos helyzetű fiatalokra irányultak, akik 

iskolarendszerű képzés keretében nem érettségivel záruló szakképzésben, vagy civil szervezet 

támogató, felkészítő, felzárkóztató jellegű projektjében vesznek részt, illetve valamilyen 

támogatásban részesülnek.  

A kérdőíves felmérés négy megyére irányult: Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, 

Bihar és Szatmár megye szervezetei, intézményei vettek részt a kérdőíves megkérdezésben. 

A kérdőívet olyan szakképző iskolák számára juttattuk el, amelyekben nem érettségivel 

záruló, és nem arra épülő szakképzésben résztvevő fiatalok is folytatják tanulmányaikat. Emellett 

felkerestünk olyan civil szervezeteket, amelyek azoknak a hátrányos helyzetű fiataloknak a 

támogatásával foglalkoznak, akik nem rendelkeznek szakképzettséggel, mert a szakiskolai 

tanulmányaikat el sem kezdték vagy lemorzsolódtak onnan.  

Magyarországon 185, Romániában pedig 120 szervezetet és intézményt kerestünk fel a 

kérdőívvel. A kérdezés adatbázisának összeállítását nehezítette, hogy jelenleg nincs olyan civil 

szervezeti adatbázis, amely alapján egyértelműen beazonosítható lenne, hogy mely civil 

szervezetek foglalkoznak aktívan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásával. Továbbá a 

szakképzésben érintett iskolák egy része jelenleg nem folytat olyan szakképzést, amely megfelel 

a kutatásban való részvétel kritériumainak, azaz nem érettségivel zárul, illetve nem arra épül. A 

feldolgozott kérdőívek száma Magyarországon 37, Romániában 31, összesen 68 szervezet illetve 

intézmény válaszolt a feltett kérdésekre.  

A hátrányos helyzet kritériumai 

Magyarországon az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról meghatározza a 

közoktatásban résztvevők esetében a hátrányos helyzet fogalmát. Ez az oka annak, hogy a 

magyar válaszadók 81%-a válaszában a közoktatási törvényt jelölte meg a hátrányos helyzet 

meghatározására.
5
  

Nagy számban került ezen kívül említésre, mint önmagában is hátrányos helyzetűvé 

minősítő körülmény a család rossz anyagi helyzete, a szülők munkanélkülisége. Szintén a 

család nem megfelelő gazdasági helyzetére utal a rendszeres, illetve rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság, a szűkös, rossz komfortfokozatú lakás és annak 

település földrajzi elhelyezkedése. Az egyszülős család ugyancsak a nem megfelelő anyagi 

körülményeket valószínűsíti.  

Hátrányt okozó tényezőnek tekintik a szervezetek azt is, ha a gyermek (függetlenül a család 

anyagi körülményeitől) nem saját családjában él, illetve ha akár saját, akár az őt nevelő 

                                                 
5
 „121.§ (14.) hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította; e csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a 

gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint - óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, 

tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait 

fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek;” 
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családjában elhanyagoló bánásmódban részesül, vagy nem kapja meg a harmonikus 

fejlődéséhez szükséges, nem anyagi természetű javakat.   

Hátrányos helyzetű ma az oktatási rendszerben illetve a civil szervezetek által ellátottak 

körében az a fiatal, aki sajátos nevelési igényű, illetve valamely fogyatékossággal él. Ezek a 

fiatalok különösen a további pályaválasztás, a munkaerőpiacon való elhelyezkedés 

szempontjából szenvednek el hátrányokat.  

A magatartási problémák, a deviáns viselkedési formák megjelenése, a drogfogyasztás is a 

hátrányos helyzetet adó okok közé tartozik. Emellett hátrányos helyzetű az a fiatal, aki többször 

váltott iskolát vagy már lemorzsolódott a közoktatási rendszerből, esetleg meghaladta a 

tankötelezett kort, és regisztrált vagy regisztrálatlan munkanélküliként jelenik meg a 

szervezeteknél.  

A válaszok alapján az iskolák gyakran az osztályfőnökök vagy a gyakorlati oktatók 

jelzéseire legalább annyira odafigyelnek, mint a közoktatási törvényben meghatározott normatív 

feltételek meglétére, így ha egy osztályfőnök vagy egy szakoktató jelzi, hogy problémákat észlelt 

valamelyik fiatallal kapcsolatban, azt az iskola elfogadja, és ugyanolyan alapossággal kezeli, 

mint a törvényi feltételek fennállását.  

Hátrányos helyzetű fiatalok segítésének lehetséges módjai 

Az intézményben/szervezetben a hátrányos helyzetű fiatalok számára alkalmazott 

tevékenységek megoszlása 

 Alkalmaznak ilyet Nem alkalmaznak ilyet 

Hagyományostól eltérő, azt 

kiegészítő tanítási 

módszertan 
57% 43% 

Pszicho-szociális gondozás, 

segítés 
65% 35% 

Munkaerő-piaci 

beilleszkedést elősegítő 

tevékenység 
65% 35% 

A megkérdezett iskolák és szervezetek többsége szembesült azokkal a problémákkal, amelyek a 

hátrányos helyzetű fiatalokat érintik, és igyekeznek erre valamilyen kezelési, megoldási módot 

alkalmazni, mind a tananyag elsajátítása, mind a mentális és szociális támogatás, mind pedig a 

munkaerő-piaci beilleszkedés segítése érdekében.  

Az intézmény/szervezet saját fejlesztésű/átvett programjai, módszerei hátrányos 

helyzetű fiatalok számára 

 Rendelkezik vele Nem rendelkezik vele 

Képzésben való 

bennmaradás érdekében 
54% 46% 

Szakmaszerzés érdekében 38% 62% 
Munkaerő-piaci 

beilleszkedés érdekében 
38% 62% 

Mivel a válaszadók többsége közoktatási intézmény, nem meglepő, hogy elsősorban a fiatalok 

képzésben való benntartása érdekében dolgoztak ki vagy vettek át módszereket a szervezetek. A 
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kérdezés során a módszerek tartalmára is rákérdeztünk, amelyre az alábbi válaszokat adták a 

szervezetek: 

Képzésben való bennmaradást segítő módszerek: 

 Felzárkóztató foglalkoztatás; tanórán kívüli foglalkoztatás; 

 Szülőkkel való kapcsolattartás (levél, telefon, családlátogatás útján);  

 Útravaló programban való részvétel;
6
 

 Jó gyakorlatok átvétele más iskoláktól, szervezetektől;  

 Fokozott egyéni odafigyelés; differenciált foglalkozás a diákokkal; 

 Tanfolyamokon, óralátogatáson vesznek részt a pedagógusok;  

 Csoportbontásban, kiscsoportban oktatás;  

 Kompetenciafejlesztés;  

 Sajátos nevelési igényű, látás- és hallássérült gyerekek esetében 

gyógypedagógus alkalmazása;  

 Pszichológus, ifjúságvédelmi felelős alkalmazása, önálló életvezetésre 

felkészítő programok szervezése az iskolában; 

 Kapcsolat a családsegítő, gyermekjóléti szolgálatokkal, pártfogó felügyelettel, 

egyéb támogató civil szervezetekkel; 

 Prevenció alkalmazása; 

 Tréningek, életvezetési tanácsadás az iskolában; 

 Életvitel tantárgy oktatása; 

 Szakiskolai Fejlesztési Program elemeinek alkalmazása
7
; 

 Bemeneti mérés (Családi háttér index mérés)
8
; 

 Motiváció felkeltése a diákokban (eszközök, környezet, berendezés 

segítségével); 

 Tanulás megszerettetése szabad tanulással; 

                                                 
6
 Útravaló 

A Magyar Kormány biztosítani kívánja a mélyszegénységben élő, tartós munkanélküli, gazdaságilag versenyképtelen társadalmi 

réteg gyermekei számára az oktatási rendszeren keresztül a társadalmi és gazdasági életben való sikeres integrációt. A 2005 óta 

működő program átfogó célja a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének elősegítése, a fiatalok továbbtanulásának, 

szakma, érettségi és diploma szerzési esélyeinek javítása, a számukra elérhető ösztöndíjrendszer megújítása, valamint a 

természettudományos érdeklődésű tanulók tehetséggondozása. 

Az Útravaló Ösztöndíjprogram az alábbi alprogramokból áll: 

Esélyegyenlőségi alprogramok: 

- Út a középiskolába ösztöndíj, amelynek célja a résztvevő tanulók felkészítése érettségit adó középiskolában való 

továbbtanulásra. 

- Út az érettségihez ösztöndíj, amelynek célja a részt vevő tanulók támogatása a középiskola sikeres befejezése céljából. 

- Út a szakmához ösztöndíj, amelynek célja a részt vevő tanulók a részt vevő szakiskolai tanulók sikeres tanulmányainak 

elősegítése, tanulási nehézségeinek leküzdése.  

Tehetséggondozó alprogram: 

- Út a tudományhoz alprogram, amelynek célja a természettudományok, a műszaki tudományok és a matematika területe iránt 

kiemelt érdeklődést mutató tanulók tehetséggondozása. 

Az esélyegyenlőségi alprogramok keretében a tanuló ösztöndíjban és – nem pénzügyi – mentori támogatásban, a mentor 

ösztöndíjban részesül. 

A tehetséggondozó alprogaram keretében a kutatócsoportok legfeljebb 500 000 Ft összegű támogatásban részesülnek. 

Az Útravaló Ösztöndíjprogram jogszabályi hátteréül az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII.2.) Korm. rendelet 

szolgál. 

Kiváló tanuló-mentor pár pályázat 

A pályázat célja az Útravaló Ösztöndíjprogram esélyegyenlőségi alprogramjai keretében kimagasló teljesítményt nyújtó tanuló-

mentor párok teljesítményének elismerése. 

A pályázat keretében a tanuló-mentor párok oklevélben és ajándékutalványban részesülnek. 
7 A Szakiskolai Fejlesztési Program lírását lásd a „Tartalmi fejlesztések a magyar szakoktatásban‖ alfejezetben! 
8
 A családi háttérindex a gyerekek szüleinek iskolázottsága, munkavállalási státusa és otthoni anyagi javai alapján készült 0 

átlagú és 1 szórású index. Azaz a negatív indexű tanulók szocioökonómiai státusa átlag alatti, míg a pozitívak átlag felettiek. 
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 Iskolai ingyenes étkezés biztosítása; 

 Könyvtár, internet, infokommunikációs eszközök használata; 

 Civil szervezetek támogatása rendszeresen iskolába járó diákoknak; 

 Lemorzsolódással veszélyeztetett fiatalok számára speciális programok 

kidolgozása 

Szakmaszerzés, munkaerő-piaci beilleszkedés területén alkalmazott módszerek: 

 Munkaügyi témájú előadások a tanulóknak;  

 Pályaalkalmassági vizsgálat;  

 Előrehozott szakképzés, közvetlenül nyolcadik osztály után;  

 Gyakorlati felzárkóztatás; 

 Pályaorientáció, pályatanácsadás; 

 Szakmakipróbálás lehetőségének biztosítása; 

 Munkahelyi gyakorlati program;  

 Vállalkozói ismeretek oktatása;  

 Az iskola személyes kapcsolata a munkáltatókkal;  

 Utánkövetés megszervezése az iskolában;  

 A gyakorlati képzés megszervezése valós piaci környezetben, ami a fiatalok 

leendő munkahelye is egyben; 

 Külföldi nyári szakmai gyakorlat megszervezése, Leonardo program 

keretében vagy cserekapcsolatok révén; 

 Tanórán kívüli fejlesztés, versenyek, tanórán kívüli foglalkozások, kiállítások 

szervezése;  

 Cégek, vállalkozások, fogyasztóvédelem előadásai az iskolában;  

 Támogatott szakmák oktatása;  

 Ösztöndíjak a diákoknak;  

 TISZK (Területi Integrált Szakképző Központ) kapcsolat; Romániában olyan 

iskolaközpontokkal való kapcsolat, amelyek megfelelő felszereltséggel 

rendelkeznek a szakoktatáshoz; 

 Sokféle szakma oktatása, választási lehetőség a diákok számára;  

 Mentor alkalmazása;  

 Hans Lindner Alapítvány
9
 (Románia) informatikai felkészítő támogatása a 

fiataloknak 

Azok a szervezetek, amelyek alkalmaznak másoktól átvett vagy saját maguk számára kifejlesztett 

módszereket, csak igen csekély számban adták azokat tovább, a többség nem terjesztette az 

alkalmazott módszereket.  

A módszereket, eszközöket alkalmazó szervezeteknek csak a harmada tett lépéseket annak 

érdekében, hogy más szervezetek is megismerjék és alkalmazzák a hátrányos helyzetű fiatalok 

képzésben tartása és munkaerő-piaci integrációja érdekében azokat.  

Problémák azonosítása 

Megkérdeztük a szervezetektől, intézményektől, hogy melyeket tekintik a legfontosabb 

kezelendő problémáknak a hátrányos helyzetű, lemorzsolódással fenyegetett fiatalokkal való 

foglalkozás során. A válaszokban felsorolt problémákat az alábbi problémakörökbe 

csoportosítottuk.  

                                                 
9
 A Hans Lindner Alapítványról szóló leírás a kézikönyv munkaerő-piaci ismeretekről szóló fejezetében olvasható. 
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Családdal, szociokulturális környezettel összefüggő problémák 

 Nincs kapcsolat a szülővel vagy egyoldalú a kapcsolattartás – ez a probléma szinte 

automatikusan hozza magával a diákkal kapcsolatos problémákat, ha a szülő nem áll 

szóba a pedagógusokkal, nagyon nehéz a diákot benntartani az iskolában. 

 Magas hiányzási arány – ez mind a tananyag pótlása, mind a diák „kallódása‖ 

szempontjából probléma, hiszen ha nincs bent az iskolában, előfordulhat, hogy otthon 

segít a házkörüli, háztáji munkákban, de nem ez a jellemző, hanem a deviáns 

csoportokhoz csapódás, a céltalan lógás.  

 Neveltségi problémák, szociokulturális hátrányok, normák hiánya – a család szerepét az 

iskola nem képes betölteni, a családból hozott szocializációs zavarokat nem tuja teljes 

mértékben kompenzálni.  

 Az anyagi háttér biztosítása a tanulmányok folytatására (szegénység) – Magyarországon 

és Romániában egyaránt jellemző, hogy a diákok egy része olyan mértékű 

mélyszegénységben él, amely az iskolába való bejárást is lehetetlenné teszi esetenként. 

De nagyon sok gyereknek hiányoznak az alapvető eszközei, füzetek, könyvek is. 

 Állami gondozott fiatalok (támogató családi háttér hiánya) – ha nincs olyan támogató 

személy, aki a fiatal mögött áll, az iskolának nincs kihez fordulnia a diákot érintő 

problémákkal.  

 Életvezetési problémák, amelyek meggátolják a fiatalt abban, hogy rendszeresen bejárjon 

az iskolába 

 Fiatalkori terhesség, családtervezés hiánya – tizenéves korban sok fiatal nem rendelkezik 

megfelelő ismeretekkel a szexuális úton terjedő betegségek és a nem kívánt terhesség 

elleni védekezés témájában 

Egyéni magatartásbeli, értékrendbeli problémák  

 Magatartási problémák, agresszivitás – ide tartozik a tanórák zavarása, a szünetekben 

előforduló rendbontások, vagy a tanórán kívüli tevékenységek során tanúsított nem 

megfelelő magatartás.  

 Nem megfelelő hozzáállás, motiváció hiánya – a diák elsősorban azért jár iskolába, mert 

törvény kötelezi erre, de nem motivált sem a tanulásra, sem a szakma megszerzésére.  

 Lemorzsolódás – ezt inkább a felsorolt problémák következményének tekinthetjük.  

 Beilleszkedési problémák, együttműködési szellem hiánya, csoportos kommunikáció 

hiányosságai – az osztály, iskola életébe való beilleszkedés nem sikerül a diák számára, 

amely azért rendkívül veszélyes, mert ilyenkor a csoport (osztály) megtartó erejére nem 

támaszkodhat a pedagógus.  

 Saját értékrend kialakulása során deviáns értékek preferálása, lopás, bűncselekmények 

elkövetése – valamely deviáns szubkultúrával való azonosulás vagy deviáns csoporthoz 

sodródás gyakran vezet a fiatal lemorzsolódásához.  

 Önismeret hiánya, a személyes autonómia megszerzésének zavara – a nem megfelelő 

önismeret a csoportba való beilleszkedést is megnehezíti, illetve a devianciák 

kialakulásának szempontjából is veszélyezteti a fiatalt.  

 Többszöri iskolaváltás – a többszöri iskolaváltás előbb-utóbb a diák sodródásához, 

beilleszkedési zavarokhoz vezet.  

 Felelősségtudat hiánya az elvégzett munkával szemben – ha ez nem alakul ki a családban, 

illetve az általános iskolai évek alatt, a középfokú képzésben már nagyon nehéz az 

attitűdöt megváltoztatni. 
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Tanulási képességekkel összefüggő problémák 

 Alapkészségek (írás, olvasás, számolás, alapműveletek) hiányosságai, alacsony tudásszint 

– amennyiben nem alakul ki a biztos szövegértési, számolási készség az általános iskola 

első éveiben, a diák a középiskolában komoly tanulási nehézségekkel találja szemben 

magát. Ennek pótlása ekkor már szinte lehetetlen.  

 Tanulási nehézségek – általában az alapkészségekben meglévő hiányosságokra 

vezethetők vissza a tanulási nehézségek. 

Az iskola működésével, fenntartásával összefüggő problémák 

 Szakmai képzés gyakorlati megoldása – a külső gyakorlóhelyek és (különösen 

Romániában) az iskolai tanműhelyek korlátozottan állnak rendelkezésre. Sajátos nevelési 

igényű tanulók esetében a külső gyakorlóhely megszervezése még több nehézséget 

okozhat.  

 Pénzügyi források hiánya – mind a rendelkezésre álló szakemberek, mind az 

eszközellátottság szempontjából nehézséget jelent az anyagi források szűkössége.  

Természetesen a legtöbb probléma összefüggésben van számos másikkal is, hiszen a fiatalok 

magatartási zavaraiban, motiválatlanságában, beilleszkedési nehézségeiben a család és a 

közvetlen, őket körülvevő környezet az esetek zömében ugyanakkora vagy még nagyobb 

szerepet játszik, mint az esetleges jellemhibák vagy deviáns szubkultúrához csapódás, illetve a 

kortárs csoportok hatásai.  

A válaszokból az is kiderül, hogy a szülői támogató háttér hiánya adja a legtöbb nehézséget, a 

szülővel való kapcsolattartás egyoldalúságát, a szülők érdektelenségét említette a legtöbb 

válaszadó, amely egyben a fiatallal való törődés hiányát, a szocializációjában elszenvedett 

zavarokat is maga után vonja.  

Megoldási módok a problémák kezelésére 

Arra a kérdésre, hogy a felsorolt problémák kezelésére, megoldására milyen eszközöket, 

megoldási módokat, alternatív támogató szolgáltatásokat alkalmaznak az egyes szervezetek, az 

alábbiakban összegezzük a válaszokat. 

 Kapcsolatkeresés a szülőkkel telefonon, személyesen, családlátogatás, esetleg 

szülőklub formájában.  

 Törvényi támogatás 50 óra feletti hiányzás esetén, a jegyző intézkedésének 

kérése
10

 

                                                 
10

 Az iskola igazolatlan mulasztás esetén a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 20. paragrafusában foglaltak szerint 

köteles eljárni:  

3) Ha a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az iskola köteles a szülőt értesíteni a tanköteles tanuló 

első igazolatlan mulasztásakor, illetve, ha a nem tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri. Az 

értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha az iskola értesítése 

eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat 

közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét.  

(4) Ha a gyermek a közoktatási törvény 24. § (3) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, egy nevelési 

évben hét napnál, illetve a tanköteles egy tanítási évben tíz óránál igazolatlanul többet mulaszt, az óvoda vezetője, az 

iskola igazgatója értesíti a gyermek lakóhelye szerint illetékes jegyzőt.  

5) Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc órát, az iskola ismételten 

tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének az értesítésében. Ha a tanköteles 
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 Gyermekjóléti szolgálat, családsegítő szolgálat bevonása, együttműködés a 

családgondozóval, egyéb támogató szervezet szakembereivel.  

 Iskolapszichológus bevonása a diák problémájának kezelésébe 

 Felzárkóztatás, korrepetálás, tanórán belüli pótlás megszervezése, biztosítása 

 Kompetenciafejlesztés 

 Anyagi segítségnyújtás a diáknak, a családjának, az iskolai alapítványon keresztül 

 Normatív alapú tankönyv és étkezési támogatáshoz való hozzájutás segítése 

 Ingyenes felszerelések biztosítása az iskola által, a tanórákon 

 Kommunikációs, tanulás módszertani foglalkozásokon való részvétel biztosítása a 

diák számára 

 Osztályfőnök fokozott odafigyelése, problémajelzés akár az iskolapszichológus, 

akár külső segítő szervezetek felé 

 Pedagógusok továbbképzése a hatékony kompetenciafejlesztés érdekében 

 Tanítási módszerek gazdagsága (differenciálás, projektmódszer alkalmazása stb.) 

 Pedagógusok anyagi motiválása  

 Azonnali problémamegoldás, annak érdekében, hogy a probléma ne eszkalálódjon 

 A-HA program (országos szexuális és mentálhigiénés felvilágosító program), 

rendszeres felvilágosító munka az iskolában, egészség és mentálhigiéné program, 

rendőrség bevonása, preventív jelleggel – felvilágosító előadások, bemutatók az 

iskolában 

 Viselkedéskultúra tantárgy oktatása a diákoknak  

 Diákönkormányzat bevonása az iskolai munkába 

 Szabadidős programok szervezése, hogy a gyerekek minél több időt töltsenek az 

iskolában 

 Bentlakás lehetőségének biztosítása, optimális körülmények megteremtése 

azoknak a diákoknak, akiknek az iskolától való távolság miatt gondot okozna a 

bejárás, vagy otthon nagyon rossz körülmények között élnek 

 Iskolai beléptető rendszer működtetése, amelynek segítségével ellenőrizhető a 

diákok mozgása, megelőzhető, hogy szünetekben „eltűnjenek‖ az iskolából 

 Szünetekben tanári ügyelet, pedagógusok állandó jelenléte a diákok között 

 Tehetségpont létrehozása, tehetséggondozás 

 Diszlexiás gyerekek számára a tananyag hanganyag formájában történő átadása 

 Tanulói ösztöndíj rendszer működtetése, Útravaló program, ösztöndíj és 

tehetséggondozás lehetőségének biztosítása  

 Mentor alkalmazása, mentori feladatok felvállalása a diákok minél szélesebb körű 

támogatásának megszervezése érdekében 

 Pályázati lehetőségek kihasználása, forrásszerzés a kötelező alaptevékenységen 

túli feladatok ellátásához 

 Attitűdválasztás, minden gyerekhez megtalálni a kulcsot 

 Munkaerő-piaci ismeretek oktatása a tananyagba építve, a munkaerőpiacra való 

kilépés megkönnyítése érdekében 

 Pedagógusok rendszeres esetmegbeszélése 

 

A fenti példák bizonyítják, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok nevelésében nagyon sok 

lehetőség van. A válaszok azonban azt mutatják, hogy egy-egy intézmény vagy szervezet csak 

egy-két módszert használ ezekből. A módszerek között vannak speciális, csak bizonyos jól 

                                                                                                                                                              
tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven órát, az iskola igazgatója értesíti a gyermek tényleges 

tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. 
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körülhatárolható célcsoport esetében alkalmazható módszerek (pl. Útravaló program, 

részképesség zavarok fejlesztése), de a módszerek, eszközök többsége alkalmazható valamennyi 

hátrányos helyzetű fiatal esetében, a lemorzsolódás megelőzésére és a sikeres társadalmi 

integráció elősegítésére. 

A szakiskolába járó fiatalok társadalmi, szociális jellemzői 

Az elmúlt másfél évtizedben alapvetően átrendeződött a középfokú tanulás 

programtípusok közötti megoszlása. Az érettségit nem adó szakiskolai képzésben továbbtanulók 

aranya 1990–1991 es 2006–2007 között 44 százalékról 22,4 százalékra csökkent. A középfokú 

beiskolázási arányok változása erős szelekció mellett ment végbe. A társadalom felső es 

középrétegei számára az utóbbi 15 évben az érettségit adó, valamint a felsőfokú továbbtanulás 

lehetőségét kínáló középfokú képzés (szakközépiskola, gimnázium) vált a népszerű 

perspektivikus továbbtanulási formává, mivel javult az ezekben az iskolákban megszerezhető 

végzettség munkaerő-piaci értéke. A szakiskola pedig egyre inkább a hátrányos helyzetű tanulók 

továbbtanulási formájává vált. Miközben az apák korosztályában is jelentősen emelkedett az 

iskolázottság színvonala, jelenleg főként azoknak a szakmunkás szülőknek a gyermekei járnak 

ide, akiknek a rendszerváltást követő gazdasági átalakulás elbizonytalanította korábbi, biztos 

egzisztenciát jelentő szakmunkásstátusát, valamint azoknak a „leszakadó‖ családoknak a 

gyermekei, akik iskolázottság tekintetében „lemaradtak‖, gazdaságilag elmaradott régiókban és 

településeken élnek, szegények és munkanélküliek, és akik gyermekeik számára jelenleg is a 

szakiskoláktól remélik a társadalmi emelkedést.  

A szakiskolák — ahová jelenleg a legtöbb hátrányos helyzetű tanuló jár — a szakmai 

oktatás mellett, a feladatra felkészületlenül, súlyos teherként viselik a hátrányos helyzetű 

gyermekek általános képzésének és felzárkóztatásának feladatát. A statisztikai adatok szerint 

másfél évtized során csaknem megduplázódott a veszélyeztető családi körülmények között élő 

tanulók aránya, miközben a másik két középfokú iskolában (gimnázium, szakközépiskola) 

ugyanez az arány alig változott. A tanulási magatartási és beilleszkedési zavarokkal küzdő 

tanulók aránya is jóval magasabb a szakiskolákban, mint az érettségit adó iskolatípusban. 

A szakiskolák teljesítménye és hatékonysága az elmúlt évek során fokozatosan romlott, és a 

krízishelyzet tartóssá vált. A szakiskolákban dolgozó pedagógusok azt tapasztalják, hogy a 

korábbinál hátrányosabb családi háttérrel, rosszabb tanulmányi eredményekkel és több 

adaptációs, illetve magatartási problémával küszködő gyermek kerül be iskoláikba. 

A tanárok a szakiskolák fokozatosan „romló‖ tanulói összetétele miatt elégedetlenek 

iskoláikkal. A felzárkóztatást, a nevelést és a szülőkkel való együttműködést a többi középfokú 

iskola tanáraihoz képest jóval nagyobb arányban sorolják a legnehezebb feladataik közé 
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A regionális szakképzés problémái 

A szakképzés eredményessége 

1. A szakképzésbe kerülő tanulóknál időnként az alapvető kompetenciák is hiányoznak, 

a szakképzés pedig nem képes felvállalni ezeknek az alapvető ismereteknek az 

átadását. Ezáltal azonban a végzett fiatalok munkaerő-piaci elhelyezkedési esélye is 

csökken.  

2. A nyelvtudás hiányosságai szintén hátrányt jelentenek a szakképzésben résztvevők 

számára. A legtöbb szakmában megjelentek külföldi technológiák, ezek 

megismeréséhez és a folyamatos szakmai fejlődéshez legalább egy idegen nyelv 

alapszintű ismerete szükséges.  

3. A munkahely kereséshez, sikeres elhelyezkedéshez szükséges kompetenciák szintén 

alacsony szintűek a szakképzésben résztvevő fiatalok esetében. Az önéletrajzíráshoz, 

állásinterjún való sikeres szerepléshez szükséges kompetenciában meglévő hiány 

visszahat a képzés eredményességi mutatóira is.  

4. A szakképzés és a munkaerőpiac viszonyát tekintve a munkaadók jelennek meg 

„vevőként‖, a szakképző intézmények pedig „eladóként‖ a munkaerőpiacon. A 

munkaadók igényeinek összegyűjtése, tananyagba való beilleszthetőségük biztosítása, 

a gyors és rugalmas reagálás még nem elsődleges jellemző a szakképzésben.  

5. Az elméleti-gyakorlati követelmények nem megfelelő arányban való meghatározása a 

tanulmányi teljesítmények csökkenéséhez, a lemorzsolódás növekedéséhez vezethet.  

6. A mobilitás kérdése közvetve szintén az eredményességhez tartozó fogalom. A 

magyar munkavállalókra gyenge mobilitási hajlam jellemző.  

Esélyegyenlőség 

7. Az erősödő társadalmi egyenlőtlenségek egyre gyakrabban jelennek meg 

problémaként a szakképzésben. A magyar oktatási rendszer nem képes betölteni azt 

az integráló szerepet, amely az Európai Unió tagjaként elvárható lenne tőle. A 

szakképzésre pedig mindez fokozottan érvényes. Jelenleg szakképzésbe azok a 

fiatalok kerülnek, akiknek a szülei alacsony társadalmi-gazdasági pozícióban vannak.  

8. A szakiskolai képzést magas lemorzsolódási arány jellemzi, amely főként a felvett 

fiatalok családjának előbb említett rossz gazdasági-társadalmi helyzetéből fakad.  

9. Az új pedagógiai módszerek ismerete és alkalmazása alacsonyabb szinten áll a 

szakképző intézményekben, mint a gimnáziumokban.  

10. Ezzel párhuzamosan a szakszolgálati és speciális feladatokat ellátó szervezetek 

alulműködése is jellemző, bár ebben nincs akkora eltérés a gimnáziumokhoz képest, 

mint a pedagógiai módszerekben.  

Minőségértékelés 

11. Nincs egységes önértékelési rendszer az intézményekben, az egyes iskolák 

eredményei nem illeszthetők be egy átfogó rendszerbe, hiányzik az ehhez szükséges 

többszintű minőségpolitika.  

12. A pedagógus szakma jövedelmi, társadalmi megbecsültsége jelentősen romlott az 

utóbbi évtizedekben. A szakképző intézményekben a pálya alacsony vonzereje miatt 

egyre kevesebb a friss tudással rendelkező fiatal pedagógus, ami a képzés minőségét 

is érinti.  
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13. A szakmai felelősségvállalás, elszámoltathatóság, teljesítménymérés rendszere nem 

kialakult, illetve nehezen valósul meg az intézményekben.  

14. A humán erőforrás fejlesztés területén szükség lenne arra, hogy az új ismeretek, 

módszerek, tapasztalatok, eszközök beépüljenek a szakképző iskolák mindennapjaiba. 

Ez jelenleg még rendszertelenül történik, és változó keretek között megy végbe.  

15. Ugyancsak fontos lenne a gyakorlati oktatók képzése, egységes képzési és 

továbbképzési rendszer kialakítása nélkül jelentős minőségbeli különbségek alakulnak 

ki az egyes gyakorlati képzőhelyek között.  

A szakképzés anyagi-tárgyi feltételei 

16. A szakképzés alulfinanszírozottsága hátrányosan érinti annak egészét. A szűkös 

források miatt a szakmai képzések presztízse alacsony, ami a tanulói létszám 

folyamatos csökkenésével jár, ez viszont újabb finanszírozási problémákat generál.  

17. Jelentős a felújításra szoruló épületek száma. A felújításhoz szükséges források a 

különböző fenntartók számára nem egyenletesen állnak rendelkezésre, emiatt 

növekszik a különbség a szakképző helyek színvonalában is.  

18. A taneszközökkel való ellátottság egyenetlensége szintén finanszírozási okokra 

vezethető vissza. Néhány szakképző intézményben megtalálhatók a szakmai 

elvárásoknak megfelelő eszközök, tanműhelyek, máshol pedig elavult technikai 

eszközöket használnak.  

19. A meglévő eszközök kihasználtsága is problémát jelent, amelynek oka részben az, 

hogy a beszerzésekkor nem megfelelően mérték fel az igényeket, illetve a 

pályázatokon elnyert források csak bizonyos eszközökre fordíthatók.  

20. A fenntarthatóság kérdései egyre jelentősebb problémát jelentenek a pályázati 

rendszerű finanszírozás miatt, mivel az így finanszírozott beruházásokat, 

fejlesztéseket csak újabb külső források bevonásával lehet fenntartani, amelyek 

szűkösen állnak rendelkezésre.  

Költséghatékonyság és szakmai irányítás 

21. A tanulói létszám drasztikus csökkenése megköveteli az intézményrendszer szakmai 

alapú átalakítását. A szakképzések szétaprózódása, az alacsony tanulói létszámmal 

működő intézmények miatt az egy főre eső képzési költségek folyamatosan nőnek, a 

költséghatékonyság csökken.  

22. A fenntartói, önkormányzati koncepciók gyakran eltérnek a szakmai irányítás 

elképzeléseitől. A fenntartók a saját intézményeik fenntartása érdekében gyakran 

hajlandók a költséghatékonyság és szakmai ésszerűség szempontjait figyelmen kívül 

hagyni.  

Forrás: Észak-Alföldi Regionális Szakképzés-fejlesztési Stratégia, 2009-2013 

A szakoktatás Szatmár és Bihar megyében is az Észak-alföldi régióban tapasztalható 

problémákkal küzd, igen gyenge színvonalat ért el az elmúlt években. Bár Szatmár és Bihar 

megye jelenleg nem ugyanabban a régióban található, az elhelyezkedés és a társadalom 

szerkezete, illetve gazdaságföldrajzi adottságok miatt a helyzetük igen hasonló. A szakképzés 

gyengeségének okai ezen a területen az alábbi okokban keresendők: 
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 Nem alakult ki egy erős infrastruktúra, amely biztosíthatná a modern szakmai 

nevelést. 

 Nem jött létre szoros együttműködés a szakoktatást szervezők és az alkalmazók 

között (vállalatok, családi vállalkozások, kereskedelmi kamara). 

 Az alkalmazók jól képzett munkaerőt várnak, fejlett gyakorlati készséggel, s nem 

támogatják az elmaradott oktatást. 

 Nem alakult ki hatékony együttműködés a helyi közösség és az iskola között a 

szakoktatás tervszerű fejlesztésére. 

 Alacsony maradt a felnőttek bevonása a továbbképzésekbe. 

 A vállalkozóvá nevelés még nagyon gyenge. 

 A szakiskolák létesítése nem kapcsolódott a munkaerőpiachoz. 

 Felaprózott a szakoktatás. Több iskolában tanítanak hasonló szakmát (pl. autó 

bádogosság).  

Az iskola elhagyási arány állandó növekedésben volt az elmúlt tíz évben, elérve a 20,6 %-ot.  

Ennek fő oka a szegénység, de nemegyszer a szülők nemtörődömsége, vagy a nem felismerése 

annak, hogy a megszerzett szakképzettség mennyivel javíthatná a gyermek elhelyezkedési 

esélyét a munkaerőpiacon, így a szülők sokszor a hosszú távú befektetés helyett az azonnali 

előnyök mellett döntenek, és inkább a ház körüli munkákba „fogják be‖ a fiatalokat, eltávolítva 

ezzel őket az iskola közeléből. Így megakadályozzák szakmai fejlődésüket, továbbtanulásukat. 

Tartalmi fejlesztések a szakképzésben az elmúlt öt évben és a várható 

fejlesztések vizsgálata  

Szerkezeti és tartalmi átalakulások a román szakoktatásban 

Az Oktatási és Kutatási Minisztérium kezdeményezte a szakmai és technikai oktatás 

fejlesztését. Az Európai Unió PHARE VET finanszírozásával támogatta a szakiskola hálózat 

átszervezését. A 2002-ben, franciáktól átvett új szisztéma egy komplex rendszert hoz létre, 

amelyben a diákságnak folyamatosan van lehetősége, hogy tudása és eredményei alapján, az 

oktatási rendszerben, vízszintesen vagy függőlegesen, más szakmát vagy képzési irányt 

válasszon. A szakiskolások négy év után 3. szintű szakképzési igazolványt és érettségi diplomát 

szerezhettek. A szakiskolások a 2. év után első szintű, a harmadik év után második szintű és az 

ötödik év után harmadik szintű képzésre kaptak igazolást, s ugyanakkor érettségizhetek is. A 

speciális problémákkal küzdő fiatalok számára ez a képzési forma egy évvel tovább tartott. 

A demográfiai visszaesés miatt, az önálló szakiskolák többségét bezárták. Szatmár 

megyében 25-ből négy maradt meg. 2008-tól, annak érdekében, hogy minél több tanuló 

maradjon 18 éves koráig a rendszerben, a kilencedik osztályokban csak líceumi oktatás folyik. A 

szakoktatás új formát ölt. A tizedik év után a szakoktatást választó tanulók 740 órás szakmai 

gyakorlaton vesznek részt és szereznek diplomát. 
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Tartalmi fejlesztések a magyar szakoktatásban 

Kompetencia központú Oktatásfejlesztés a Munkavállalásra felkészítés egyéni 

programjáért 

A 2007. június 1. és 2010. november 30. között megvalósult program célja a nevelési-

oktatási folyamat egészére ható munkára való felkészítés beépítése a szakiskolai oktatásba, ezen 

belül a szakiskolákban szegregáltan vagy integráltan tanuló sajátos nevelési igényű tanulók 

munkaerő-piaci kompetenciáinak fejlesztése, ezzel növelve érdekérvényesítő képességeiket, 

általános munkavállalói kompetenciáikat, munkavállalási esélyeiket. 

A szakértői munkacsoportok által újragondolt KOMP modell 2009 szeptemberétől került 

bevezetésre öt szakiskolában.  

A programot megvalósító iskolák pedagógusai holland tanulmányúton és rendszeres 

hálózati találkozókon vettek részt, a folyamatos tapasztalatcsere érdekében. A program 

eredményeképp létrejött KOMP I. modell három meghatározó elemet tartalmaz, ezek a tanulói 

portfolió, a modulok és az iskolán belüli gyakorlat. A programba 100 tanuló került bevonásra. 

Forrás: http://www.fszk.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=271:kompetencia-koezpontu-

oktatasfejlesztes-a-munkavallalasra-valo-felkeszites-egyeni-programjaert&catid=65:programok&Itemid=66 

Kompetencia központú Oktatásfejlesztés a Munkavállalásra felkészítés egyéni 

programjáért („KOMP program II.”) 

A speciális szakiskolákban és integráló szakiskolákban folyó, a nevelési-oktatási folyamat 

egészére ható munkára való felkészítés modelljének továbbfejlesztése a programba bevont 

évfolyamok körének kiszélesítése révén. 

A KOMP II. program arra vállalkozott, hogy a 10-12. évfolyamok számára is kialakítja a 

szakiskolák munkaerő-piaci szolgáltató tevékenységét erősítő Munkahelyi Gyakorlat programot 

előkészítő és azt megalapozó programcsomagot.  

Ezen túlmenően a projekt célja több, már megvalósult fejlesztés eredményeként létrejött 

szolgáltatás összeillesztése – a projekt önálló fejlesztési tevékenysége mellett – oly módon, hogy 

a szakiskolai pályaorientációs tevékenység megteremtse és megalapozza a munkatapasztalat 

szerzésre és a nyílt munkaerő-piaci munkavállaláshoz szükséges alapvető munkavállalói 

kompetenciák fejlesztésére alkalmas Munkahelyi Gyakorlat program 11. évfolyamon történő 

bevezetését, ezzel biztosítva a képzés, a rehabilitáció és a foglalkoztatás összhangját.     

Forrás: http://www.fszk.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=277:41041-komp-ii-

program&catid=65:programok&Itemid=121 

Dobbantó 

A Dobbantó program közvetlen célja egy olyan szakiskolai előkészítő 9. évfolyami 

program kialakítása és megvalósítása, amely a megismerő funkciók vagy a viselkedés 

fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető, tartós és súlyos rendellenességével küzdő SNI 

tanulók számára biztosít olyan egyéni ütemterven alapuló képzést, amely felkészíti őket a 

többségi oktatásban és képzésben való részvételre, a sikeres továbbhaladásra. A program 

http://www.fszk.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=271:kompetencia-koezpontu-oktatasfejlesztes-a-munkavallalasra-valo-felkeszites-egyeni-programjaert&catid=65:programok&Itemid=66
http://www.fszk.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=271:kompetencia-koezpontu-oktatasfejlesztes-a-munkavallalasra-valo-felkeszites-egyeni-programjaert&catid=65:programok&Itemid=66
http://www.fszk.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=277:41041-komp-ii-program&catid=65:programok&Itemid=121
http://www.fszk.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=277:41041-komp-ii-program&catid=65:programok&Itemid=121
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közvetett célja, hogy a magatartási és tanulási zavarokkal küzdő, az iskolarendszerű oktatásban 

lemaradó, vagy a rendszerből már kisodródott 15-25 éves fiatalok számára a szakiskolai képzés 

bázisán az oktatás vagy a munka világába visszavezető, a sikeres egyéni életút megtalálásához 

eljuttató lehetőséget biztosítson. 

Forrás: http://www.fszk.hu/index.php?option=com_content&view=category&id=68&Itemid=117 

Integráló iskolák 

Az oktatási miniszter kezdeményezésére 2002 augusztusában előkészítő munka indult 

egy, a hátrányos helyzetű és roma gyermekek oktatási integrációjának elősegítésére létrehozandó 

országos iskolahálózat programjának kialakítására, amely a közoktatási törvényben az oktatási 

miniszter közoktatás-fejlesztéssel kapcsolatos feladatai között is megjelenik („a hátrányos 

helyzetű, köztük különösen a roma gyermekek, tanulók nevelésével, oktatásával kapcsolatos 

feladatok végrehajtását segítő országos szolgáltató rendszer kiépítése és működtetése‖).
11

 Az 

intézményhálózat, az Országos Oktatási Integrációs Hálózat pilotprogramja 2003-ban, pályázat 

útján négy régióból kiválasztott 45 intézménnyel indult útnak. A szakmai munka alapjául az 

Oktatási Minisztérium A hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség-kibontakoztató 

felkészítésének pedagógiai rendszere című közleményében vázolt Integrációs Pedagógiai 

Rendszer (IPR) szolgált. A bázisintézmények 2003 szeptemberében kezdték el az Integrációs 

Pedagógiai Rendszer bevezetését. Fejlesztési, modellépítési, szolgáltatási feladataikat 2003 

novemberében indították el. 

A hálózati program fő célkitűzése a szegregáció csökkentését célzó új szabályozás gyakor-

latba történő átültetése és szakmai támogató rendszerének kialakítása. Így a hálózat célja a 

társadalmi szempontból hátrányos helyzetűek, különösen a romák oktatási integrációját 

megvalósító: 

 nevelési-oktatási intézmények és velük együttműködő más szervezetek hálózatának 

kiépítése (bázisintézmény-rendszer), 

 az integrációs normatíva széles körű bevezetéséhez szükséges szakmai 

háttérszolgáltatások rendszerének kialakítása. 

Romániában is előtérbe került az integrált szakoktatás. Szatmár megyében több mint 50%-kal 

csökkent a speciális szakoktatási osztályok száma. Így a hátrányos helyzetű vagy speciális 

problémás tanulók többsége integráltan vesz részt a szakoktatásban. 

Forrás: Németh Szilvia: Az oktatás versenyképességének növeléséből származó esélyegyenlőtlenségek 

kompenzálásának kísérletei  

http://www.oki.hu/printerFriendly.php?tipus=cikk&kod=kozoktatas_versenykepesseg-

20_eselyegyenlotlenseg_kompenzalasa 

                                                 
11 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 

95. § (1) Az oktatásért felelős miniszter közoktatásfejlesztéssel kapcsolatos feladata 

i) a hátrányos helyzetű, köztük különösen a roma gyermekek, tanulók nevelésével, oktatásával kapcsolatos 

feladatok végrehajtását segítő országos szolgáltató rendszer kiépítése és működtetése; 

 

http://www.fszk.hu/index.php?option=com_content&view=category&id=68&Itemid=117
http://www.oki.hu/printerFriendly.php?tipus=cikk&kod=kozoktatas_versenykepesseg-20_eselyegyenlotlenseg_kompenzalasa
http://www.oki.hu/printerFriendly.php?tipus=cikk&kod=kozoktatas_versenykepesseg-20_eselyegyenlotlenseg_kompenzalasa
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Esélynövelő és hátránykompenzáló iskolák 

2005 szeptemberében, a közel kétéves előkészítő és felkészítést célzó munkálatokat köve-

tően hat iskolában kezdődött meg az Országos Közoktatási Intézet Iskolafejlesztési és Integrációs 

Központjában kifejlesztett „második esély‖ típusú, a tanulók iskolai kudarcait megelőző és/vagy 

csökkentő programnak a bevezetése. A röviden Második esély programnak nevezett intézményi 

kísérlet alapvetése, hogy a fejlesztés minősége a meglévő iskolai tradíciók és az innovációs 

elemek megfelelő összekapcsolásán múlik, valamint azon, hogyan sikerül az iskola szakembereit 

a program fogadására, adaptálására, bevezetésére és alkalmazására felkészíteni. A program 

gazdái választ és megoldásokat próbáltak keresni arra a kérdésre is, hogy a tanulási életutak 

során hol vannak azok a pontok, ahol különösen nagy gyakorisággal fordulnak elő tanulói 

kudarcok. 

Fő célkitűzések 

 Csökkenjen a tanulói kimaradás aránya 

 Csökkenjen a kudarchoz vezető tanulói igazolatlan hiányzások száma 

 Közelítsen az év eleji létszámokhoz az év végén eredményesen végzők száma 

 Az iskolában eddig használt tanítási módszerek (a tanárok módszertani repertoárjai) 

bővüljenek, korszerűsödjenek 

A Második esély program fő elemei 

1. Egyéni tanulási útvonalak kidolgozása 

1. Az egyéni tanulási útvonalak intézményi szintű jelentése és értelmezhetősége 

2. Az intézményi szintű működtethetőség feltételeinek a leírása 

3. Az ehhez szükséges jogi feltételrendszer áttekintése és intézményi szintű 

adaptációja 

4. Az egyéni tanulási útvonalak intézményi szintű finanszírozási feltételrendszerének 

kidolgozása 

2. Az egyéni szintű tanulói útvonalak intézményi szintű alkalmazásának módszertana 

1. Az iskolai menedzsment módszertani felkészítése az intézményi szintű 

alkalmazásra (például „útvonaltérképek‖ készítése) 

2. A pedagógusok felkészítése a hagyományos iskolai tanulási útvonalaktól eltérő 

„utakon‖ járó diákok szakmai/pedagógia és adminisztratív kezelésére 

3. A második esély iskola kapcsolatrendszerének kialakítása 

1. Partnerhálózat kialakítása 

2. „Cselekvési zónák‖ kialakítása, ahol többcsatornás komplex támogatási/finanszí-

rozási rendszer érvényesül, amely az erőforrások hatékonyabb felhasználását teszi 

lehetővé 

3. A kooperációban részt vevők tevékenységének és a tevékenység céljának a leírása 

4. A cselekvési zóna forrástérképének és a felhasználás módszertanának az 

elkészítése 

5. A cselekvési zóna működtetésében részt vállaló szakemberek módszertani felké-

szítése a kooperációra 

Szatmár és Bihar megyében is, európai integrációs projekt keretén belül, tíz-tíz iskolában 

valósították meg a „második esély programot‖, amely keretén belül, több száz felnőtt kapott 

második esélyt arra, hogy befejezze az általános iskolai képzést, vele párhuzamosan valamely 

szakmában is képzést kapjon.  
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Forrás: Németh Szilvia: Az oktatás versenyképességének növeléséből származó esélyegyenlőtlenségek 

kompenzálásának kísérletei  

http://www.oki.hu/printerFriendly.php?tipus=cikk&kod=kozoktatas_versenykepesseg-

20_eselyegyenlotlenseg_kompenzalasa 

Szakiskolai Fejlesztési Program  

2003-ban, a Szakképzés megújításáról szóló kormányhatározat alapján az Oktatási 

Minisztérium meghirdette a Szakiskolai fejlesztési programot (SZFP I.) a szakiskolákban folyó 

szakmai és közismereti képzés megújítására. A komplex, a szakiskola pedagógiai 

tevékenységének minden részére kiterjedő iskolafejlesztési program célja az volt, hogy a 

programban részt vevő szakiskolákban javítsa a szakképzés minőségét, csökkentse a 

lemorzsolódások, a tanulói bukások számát, és jelentős arányban növelje a szakképzett fiatalok 

munkaerő-piaci elhelyezkedésének esélyeit, és ezáltal emelje a képzés és a képzésben részt 

vevők szakmai és társadalmi presztízsét.  

A program azzal az elvárással fordult a fejlesztők felé, hogy a szakiskolai képzés már 

középtávon adjon megbízható alapot a sikeres szakmai életúthoz elengedhetetlen további 

tudásbővítéshez, a tanuláshoz, a szakmai és személyes életút sikeréhez. 

Mindazonáltal az is megfogalmazódott, hogy a program működése alapján leírható lesz egy új, a 

korszerűség minden követelményének megfelelő szakiskolai modell, ami a fejlesztési szakasz 

zárása után minden iskolának ajánlható lesz. 

A Szakiskolai fejlesztési program különböző fejlesztési komponensei, projektjei, majd 

fejlesztési területei a fentiekben vázolt hiányosságok csökkentése céljából szerveződtek, és 

határozták meg feladataikat.  

A program első hároméves szakasza 2006-ban befejeződött, és még ugyanebben az évben 

megkezdődött a fejlesztés második, 2011-ig tervezett ciklusa. A Szakiskolai fejlesztési program 

II-ben a 2003 és 2006 között lezajlott fejlesztő munka eredményeire épülő tevékenység 

szélesítését irányozták elő, a program újabb szakiskolákra történő kiterjesztésével. A második 

pályázaton hetven szakiskola bevonása vált lehetővé. Az SZFP II. elindításával az Oktatási 

Minisztérium a Nemzeti Szakképzési Intézettel (majd jogutódjával, az NSZFI-vel) karöltve, a 

szakképzési stratégiában meghatározott elvárásoknak nem csupán elemi szinten kívánt 

megfelelni. Az SZFP I-ben végzett fejlesztések, eredmények felhasználásával egy olyan 

programot kívánt megvalósítani, amely rugalmasan képes reagálni mind a gazdasági élet (a 

munkaerőpiac szereplői), mind a szakképzésben tevékenykedők igényeire, alkalmazkodni tud a 

demográfiai változásokhoz és a szakképzést érintő regionális sajátosságokhoz. 

Ennek megfelelően a folytatásban egy olyan program valósult meg, amely képes volt 

rugalmasan reagálni mind a gazdasági élet (munkaerőpiac) szereplői, mind a szakképzésben 

tevékenykedők változó igényeire; és sikerei, érzékelhető eredményei által alkalmazkodni tudott a 

folyamatosan változó iskola és a képzési szerkezet változásához és azok sajátosságaihoz.  

A programnak lényeges része volt a fejlesztő munka folyamatos monitorozása és 

értékelése, amelyek alapján a fejlesztők és az alkalmazók képesek voltak a korrekciókra a 

program teljes ideje alatt. 

 
Forrás: Szakiskolai fejlesztési program 2006–2009 Tanulmánykötet 

http://www.szakma.hu/letoltheto_anyagok/index.php 

http://www.oki.hu/printerFriendly.php?tipus=cikk&kod=kozoktatas_versenykepesseg-20_eselyegyenlotlenseg_kompenzalasa
http://www.oki.hu/printerFriendly.php?tipus=cikk&kod=kozoktatas_versenykepesseg-20_eselyegyenlotlenseg_kompenzalasa
http://www.szakma.hu/letoltheto_anyagok/index.php
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TISZK-ek szerepe a piacképes szakképzésben 

„A közoktatási intézmények fenntartói, a gyakorlati képzés szervezésében részt vevő 

gazdálkodó szervezetek, a felsőoktatási intézmények 2008. szeptember 1-jétől a közoktatási 

törvényben (meghatározott szakképzéssel összefüggő feladatok végrehajtására térségi integrált 

szakképző központot (TISZK) hozhatnak létre. (Jogszabályi háttér: az 1993. évi LXXIX. 

törvény és az 1993. évi LXXVI. törvény 2.§ (5) bekezdése.) A szabályozás alapján a térségi 

integrált szakképző központ (TISZK) nem közoktatási intézmény, hanem a szakképzés 

feladatainak a jelenleginél hatékonyabb formában történő megszervezése. Indokolja a TISZK-ek 

létrehozását az is, hogy 2008. szeptember 1-jétől kizárólag a térségi integrált szakképző 

központban folyó gyakorlati oktatás tárgyi feltételeinek fejlesztésére adható a fejlesztési 

támogatás. A törvény további korlátot szab a fejlesztési támogatás nyújtása tekintetében: csak 

azon fenntartónak, szakképzés-szervezési társulásnak, társaságnak adható át a fejlesztési 

támogatás, amelynek intézményében illetve intézményeiben a nappali rendszerű iskolai 

oktatásban részt vevő tanulók létszáma - az iskola hivatalos statisztikai jelentése szerint három 

tanítási év átlagában - legalább 1500 fő.‖ 

Forrás: http://fppti.hu/tiszk/tiszk_gyik.html 

Ezt megelőzően is jöttek létre Magyarországon TISZK-ek, pályázati támogatásokból, 

2005-ben. A TISZK főbb elemei: az irányítást biztosító nonprofit szervezet, egy újonnan 

kialakított, csúcstechnikával felszerelt központi képzőhely, valamint a hat-nyolc szakképzést 

folytató intézmény vagy tagintézmény.   

A célok között megjelenik az iskolai lemorzsolódás magas arányának csökkentése is. 

Feladata továbbá a szakképzési, munkaerő-piaci (re)integráció, a pályaorientáció, a nyomon 

követés is.  

Az észak-alföldi régióban jelenleg hét regisztrált TISZK-et tartanak nyilván. Ezek közül 

egy Jász-Nagykun-Szolnok megyében, kettő Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, míg négy 

Hajdú-Bihar megyében működik. 

2010-ig az észak-alföldi régióban az alábbi térségi integrált szakképző központok regisztráltatták 

magukat:  

 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás  

 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakképzés-szervezési Társulás  

 EDU-RÉGIÓ Szakképzési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.  

 Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.  

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szakképzés-szervezési Társulás  

 Észak-Hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás  

 Alföld Szakképző Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.  

Mártonfi György 2010-ben készült tanulmányában
12

 azt írja, hogy a TISZK-rendszert 

jelenleg legalább olyan fokú heterogenitás jellemzi, mint amilyen az átalakulás előtt jellemezte a 

szakképzés intézményrendszerét. A TISZK-ek nemcsak méretük, a területi beiskolázási körzetük 

és profiljaik tekintetében különböznek egymástól, de a működésbeli különbségek is egyre 

széttartóbb rendszert eredményeznek. Sem a „térségi‖, sem az „integrált‖ sem a „képző központ‖ 

jelző nem alkalmazható egységesen valamennyi TISZK esetében. A több régióban működő 

társulások nem tekinthetők térséginek, valamint néhány TISZK nevében is felvállalja a nem 

térségi jelleget (Országos Egyházi TISZK, Országos Rendészeti TISZK). A nem térségi 

szerveződés eleve akadálya az integráltságnak. A TISZK-ek jellemzően nem is képző központok 

                                                 
12

 Mártonfi György: Egy modernizációs folyamat kérdőjelei: A TISZK-ek; Educatio, 2010/4.  

http://fppti.hu/tiszk/tiszk_gyik.html
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abban az értelemben, ahogy pl. a regionális képzőközpontok azok, sőt, sok esetben nincs is 

központi képzőhely, mivel ennek létrehozása csak az első körös pályázatok esetében volt 

követelmény. Éppen ezért a TISZK-ek szabályozásának igénye valamennyi szereplő részéről 

felmerült, amelyre hamarosan sor kerülhet. 

 

Romániában nem alakultak TISZK-ek, hanem a PHARE program keretén belül, megyénként 

felszereltek egy-két szakközépiskolát modern eszközökkel, majd a tanárokat kiképezték ezeknek 

használatára. A második szakaszban, Bihar és Szatmár megyékben 6-6 falusi vagy kisvárosi 

szakiskolát szereltek fel modern didaktikai eszközökkel, majd ezen iskolák pedagógusai 

részesültek szakmai továbbképzésben. Ezen iskolákban elvégzett felújítási munkálatok értéke 

meghaladta iskolánként az 500.000 eurót, majd hasonló értékben szerelték fel modern didaktikai 

eszközökkel és a szakmának megfelelő gépekkel, műszerekkel. 

Régió-specifikus szakmai képzések, a régió illetve a megyék munkaerő-

keresletének és a szakképzésnek az összevetése 

Szatmár és Bihar megyei sajátosságok 

Romániában a mikrorégiók megalakulása után, egyes angliai szakemberek irányításával 

regionális konzorciumok jöttek létre, amelyek a szakmai fejlesztési stratégiát hivatottak 

megvalósítani. Az Északnyugati Regionális Konzorcium tagjai, amelybe Bihar és Szatmár megye 

is tartozik, a megyei tanács szakemberei, az oktatásért felelő szakemberek, a munkaerő-

foglalkoztatási ügynökség, a kereskedelmi és ipari kamara szakemberei és a civil szervezetek. 

A Regionális Tervek (PRAI) és a Helyi Tervek (PLAI) a technikai és szakmai oktatás 

fejlesztésére vonatkoznak, fontos stratégiai dokumentumok. A tervekben lévő tényeket 

figyelembe véve az Európai Unió támogatja a szakképzés fejlesztését, a szakiskolák felszerelését. 

A PRAI 16 szakképesítési irányt szab meg a következő időszakra: 

1. Elektrotechnikai automatizálás. 

2. Kereskedelem. 

3. Építkezés és közművesítés. 

4. Turizmus és közélelmezés. 

5. Faipar. 

6. Élelmiszeripar. 

7. Textil- és bőripar. 

8. Esztétika és az egészséges élet. 

9. Elektromechanika. 

1O. Villamosság. 

11.  Mezőgazdaság. 

12. Mechanika.  

13. Erdészet. 

14. Építőanyagok. 

15. Ipari kémia. 

16. Nyomdai technikák.  

A szakmai oktatás fejlesztésében a Regionális Terv előírja: 

 A pályaválasztási tanácsadás fejlesztését 

 Az iskola és a helyi közösség partnerkapcsolatának fejlesztését 

 Közép- és hosszú távú szakonkénti felmérést 

 Az iskolaelhagyás megelőzését, csökkentését 
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 A gyakorlati tapasztalatok átadását 

 Az általános képességek, kompetenciák fejlesztését 

 Az iskolahálózat hatékonnyá tételét.  

A helyi sajátosságokat és az EU-s követelményeket figyelembe véve, jelen projektünk 

tapasztalatai alapján a következő intézkedéseket javasoljuk a Bihar és Szatmár megyében levő, a 

megyei tanfelügyelőségek mellett működő Technikai és Szakmai Oktatásért Felelős 

Bizottságnak:  

1. Növeljék a szakoktatásban résztvevők számát. 

2. Kezdeményezzék iskoláik akkreditálását a felnőttképzésben. 

3. Támogassák iskoláik belépését a Leonardo da Vinci Programba, hogy a diákcserék 

segítségével javítsák a szakmai gyakorlati képzést. 

4. A technikai posztlíceális képzés erőteljes fejlesztését. 

5. Nagyobb hangsúlyt fektessenek a szakmai oktatás minőségének növelésére. 

6. Vegyenek részt a technikai iskolák konzorciumainak megszervezésében. 

7. Biztosítsák a megfelelő anyagi és szellemi forrásokat a hátrányos helyzetű tanulók 

integrálására a szakoktatásban. 

Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár Bereg megye 

 A Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság (RFKB) feladata az Észak-alföldi régió 

szakképzés-fejlesztési stratégiájának elkészítése. Az RFKB elsősorban a Kereskedelmi és 

Iparkamarával, valamint a megyei munkaügyi központokkal áll szoros munkakapcsolatban, de az 

érintett non-profit és piaci szervezetek számára is megfogalmaz egyfajta üzenetet. A stratégiai 

dokumentum, egyrészt összekapcsolja a regionális szakképzést az Európai Unió és az országos 

stratégiák irányaival és elveivel. Másrészt kapcsolódási pontokat ad a regionális szervezetek 

számára az együttműködés új területeinek feltárásához és a párhuzamosan folyó tevékenységek 

összehangolásához.  

Európai uniós alapelvek 

 A partnerség 

 Az esélyegyenlőség 

 A prosperáló gazdaság, vidék 

 A tudásalapú vidékfejlesztés 

 A minőségi termékek, innováció 

A szakképzés-fejlesztés területei 

 A gazdaság versenyképességének növelése 

 A mobilitás elősegítése 

 A hatékonyság javítása 

 A regionalitás erősítése 

 Az információellátottság és –áramlás javítása 

Stratégiai célok 

A régióban zajló szakképzés rendszere legyen képes elősegíteni a gazdaság igényeinek 

kielégítését, adjon használható, korszerű szakmai ismereteket, segítse a megfelelő kompetenciák 

fejlődését, az innováció által vezérelt szaktudást.  

1. A szakképzés eredményességének növelése 

2. Az esélyteremtés biztosítása 

3. Minőségpolitika alkalmazása 

4. Humánerőforrás biztosítása 

5. Finanszírozhatóság biztosítása 
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6. Fejlett információs rendszer kialakítása 

A szakképzés eredményességének növelése 

A stratégiai feladatok között szerepel a szakképzési rendszer fejlesztése, a gyakorlati 

képzés erősítése, illetve a képzésnek a gazdasági élethez való igazítása, annak érdekében, hogy a 

szakképzésből kikerülő fiatalok sikeresen elhelyezkedjenek a munkaerőpiacon.  

„A korszerűsítés részeként ösztönözni kell a szakképzést folytató intézményeket, hogy 

vezessenek be olyan módszereket a képzésbe, amelyek alkalmasak lehetnek a munkáltatók 

igényeinek fokozottabb figyelembevételére a képzési tartalom kialakítása során. Támogatni kell a 

gyakorlatközpontú oktatási módszerek elterjesztését, a gyakorlati tevékenységet és az oktatást 

kombináló, a munkaerő-piaci beilleszkedést közvetlenül támogató oktatási programok 

kialakítását és bevezetését a szakképzésbe, gyakorlati oktatásba. El kell terjeszteni a team 

munkában történő feladat-végrehajtást, a tanulói/hallgatói aktivitás növelését a tanulási 

folyamatban, a tanulók tudásának nyomon követését portfolió alkalmazásának módszerével, a 

tanulók önértékelési rendszerének biztosításával.‖ 

A munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelő szakképzési rendszer és képzési kínálat 

kialakítása 

A szakképző intézmények számára fontos, hogy a fiataloknak olyan szakmákat 

kínáljanak, amelyekre valós kereslet van a munkaerőpiacon. Ezért elengedhetetlenül fontos a 

régió munkaerő-piaci helyzetének folyamatos vizsgálata, az adatok összegyűjtése és elemzése, 

ezek képezik az alapját annak, hogy a szakképzés a tényleges piaci igényekre legyen képes 

reagálni a képzési szerkezet megtervezése és kialakítása során. Ennek érdekében az RFKB az 

alábbi feladatokat határozta meg önmaga számára: 

 Az RFKB döntéseinek előkészítésekor ismerje meg és vegye figyelembe a 

munkaerőpiac igényeit.  

 Az RFKB számszerű információkkal rendelkezzen a régió munkaerőpiacáról. 

 Az RFKB döntéseit állandó szerkezetű stabil módszertani háttérrel hozza meg. 

 Az RFKB döntéseinek tényleges hatásáról a régió összes szakképző intézményét 

illetően pontos információkat gyűjt, és azokat a következő évi döntéseinél 

felhasználja. 

Várható eredmények 

 Együttműködés (az intézmények, a gazdaság szereplői és az RFKB) során az 

adatok struktúrája összehangolhatóvá válik. 

 A létrejövő adatbázis segítséget nyújt a munkaerő-piaci igény 

megismeréséhez 

 A döntések szakmailag megalapozottan, a lehető legtöbb információ 

felhasználásával és megfelelő súlyozásával születnek meg. 

 Az RFKB döntései szakmailag szilárd alapokon születnek, hátterük minden 

érintett számára nyílt és világos.  

A feladatokhoz rendelt eszközök 

 Adatbázis létrehozása 

 Adatelemzés 

 A régió foglalkoztatási szerkezet és hozzáadott érték alapján megállapított 

szakképzés igényeihez illeszkedő beiskolázási rendszer működtetése 

 Beiskolázási arányok-irányok pontos meghatározása 
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 A régió teljes iskolarendszerű szakképzési adatainak, folyamatainak 

monitorozása az Oktatási Hivatal segítségével 

Munkaerőpiacról érkező igények figyelembevétele a szakmai, a gyakorlati képzés 

tartalmának kidolgozásánál 

A szakképzés és a munkaerőpiac valós igényeinek közelítése során az is lényeges, hogy a 

képzési kínálat minél alkalmasabb legyen a foglalkoztatók szakképzéssel kapcsolatos igényeinek 

kielégítésére.  

Feladatok 

 Az intézmények működjenek együtt a gazdaság szereplőivel a képzések 

szakmai tartalmának kialakításában, valamint a gyakorlati képzés 

megszervezésében 

 Az RFKB a decentralizált alaprész felhasználására kiírt pályázatok esetén 

segítse ezen célok megvalósítását 

Várható eredmények 

 A gazdaság szereplőinek elégedettsége növekszik 

 Az akkreditált gyakorlati képzőhelyek száma növekszik 

A feladatokhoz rendelt eszközök 

 A TISZK-en belüli folyamatok támogatása 

 Elégedettségmérések lebonyolítása 
Forrás: Észak-Alföldi Regionális Szakképzés-fejlesztési Stratégia, 2009. 
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Összegzés 

A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében 

megvalósuló Maradj az iskolában/Ramai la scoala projekt munkacsoportjaiban folyó 

tevékenységeket egy átfogó, a projektben résztvevő iskolák mellett a szakiskolai képzés egészére 

kiterjedő kutatás egészítette ki.  

A kutatás megtervezését némileg nehezítette, hogy bár a felmerülő problémák a két 

országban igen hasonlóak, a szakképzési rendszer egészében, annak irányításában és gyakorlati 

megvalósulásában mégis vannak eltérések. Ezekre az eltérésekre igyekeztünk kitérni a kutatási 

fejezeteket záró résztanulmányokban is. Az az elképzelésünk azonban, hogy az iskolai 

problémák, a diákok lemorzsolódásához vezető okok a négy határ menti megyében együttesen 

vizsgálhatók, helyesnek bizonyult.  

A kutatási elem keretében elkészült egy kérdőív, amelynek kérdései azokra a hátrányos 

helyzetű fiatalokra irányulnak, akik iskolarendszerű képzés keretében nem érettségivel záruló 

szakképzésben, vagy civil szervezetek támogató, felkészítő, felzárkóztató jellegű projektjében 

vesznek részt, illetve valamilyen támogatásban részesülnek.  

A kérdőívet olyan szakképző iskolák számára juttattuk el, amelyekben nem érettségivel 

záruló, és nem arra épülő szakképzésben résztvevő fiatalok is folytatják tanulmányaikat. Emellett 

felkerestünk olyan civil szervezeteket, amelyek azoknak a hátrányos helyzetű fiataloknak a 

támogatásával foglalkoznak, akik nem rendelkeznek szakképzettséggel, mert a szakiskolai 

tanulmányaikat el sem kezdték vagy lemorzsolódtak onnan.  

A kérdezés adatbázisának összeállításakor szembesültünk azzal a ténnyel, hogy jelenleg 

sem Magyarországon, sem Romániában nincs olyan civil szervezeti adatbázis, amely alapján 

egyértelműen beazonosítható lenne, hogy mely civil szervezetek foglalkoznak aktívan hátrányos 

helyzetű fiatalok támogatásával. Továbbá Magyarországon a szakképzésben érintett iskolák egy 

része jelenleg nem folytat olyan szakképzést, amely megfelel a kutatásban való részvétel 

kritériumainak.    

A válaszok értékelésének eredményei és az ezekből levont következtetések olvashatók a 

fejezetben.  

A kérdőíves megkeresés mellett a projektben résztvevő iskolák pedagógusait és egyéb 

szakembereit felkértük egy fókuszcsoportos interjún való részvételre is, amelynek a célja az volt, 

hogy felmérje, milyen kapcsolatokkal rendelkeznek az iskolák jelenleg, illetve ezek a 

kapcsolatok hogyan működnek, kik működtetik őket, és kinek a felelőssége a kapcsolatok 

további építése, fenntartása. Továbbá arra is szerettünk volna választ kapni, hogy mely 

problémákkal találják szemben magukat az iskolák, amelyeknek a megoldásában vagy 

kezelésében nem rendelkeznek megfelelő szakértelemmel, kapacitással, vagy egyszerűen nem 

érzik azt saját kompetenciájuknak, azonban a probléma mégis náluk csapódik le, így kénytelenek 

egyedül vagy a kapcsolati háló tagjainak bevonásával foglalkozni azzal.  

 Az interjú összegző elemzése szintén olvasható a fejezetben. 

Szerzők: Kónya László, Tóth Ibolya 
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Iskolán kívüli tevékenységek 

Már a projekt tervezési szakaszában felmerült, hogy az iskolán (tanórán) kívüli 

tevékenységeknek fontos eszközei lehetnek az olyan rendezvények, programok, amelyek nem 

kötődnek szorosan sem az iskolai oktatási rendszerhez, sem az iskola fizikai valójához, és 

nemritkán még az ott dolgozó pedagógusokhoz sem. 

A tevékenységek kibontása során egyre mélyebben érintettük azokat a lehetőségeket, 

amelyek segítik a diákokat abban, hogy szeressenek bejárni az iskolába, érdeklődési körüket 

kielégítő csapatba tartozhassanak, és ezen keresztül a tanórákon való részvételük időtartama és 

eredményessége is növelhető legyen.  

Ezeknek a tevékenységeknek a révén nagyon sok olyan kompetencia átadható illetve 

fejleszthető, amelyek segítik az iskolai tanulmányokon kívül a fiatalok munkaerőpiacra való 

beilleszkedésének eredményességét is! Közös eredménynek értékelte a munkacsoport, hogy ezek 

a kompetenciák végigkísérik a diákok egész életét, ilyen például a csoportban dolgozás, az 

együttműködés, a tolerancia, a felelősségtudat. Ezeken a kompetenciákon kívül olyan 

készségeket is szereznek a fiatalok, amelyek a későbbiek során akár az önéletrajzukban is sokat 

javíthatnak a megítélésükben, ilyen a munkatapasztalat, a kommunikációs készség, a logikus és 

összefüggésekben való gondolkodás, hivatalos levelek megírása, tárgyalási technikák 

alkalmazása.  

A munkacsoportban született eredmények visszaigazolták, hogy a projekt tervezésekor 

nem volt túlzás azt gondolni, hogy az egyik legfontosabb eszköze a gyerekek iskolában 

tartásának az iskolán kívüli tevékenységek végzése. 
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Iskolán kívüli tevékenységek, mint az iskolai lemorzsolódás 

csökkentésének egyik eszköze 

Ahhoz, hogy az olvasó még mélyebben beleláthasson munkacsoportunk tevékenységébe, 

úgy gondolom, elengedhetetlen bemutatnunk, milyen fő témák mentén folytak a beszélgetéseink, 

a tapasztalatátadás, az ismeretmegosztás. 

A Munkacsoport főbb tematikai elemei 

Célmeghatározás 

Ahhoz, hogy a folyamatot értelmezni tudjuk, illetve meghatározzuk, mi felé haladunk, 

miért is kell ezzel a témakörrel, azaz az iskolán és tanórán kívüli tevékenységeknek az iskolai 

lemorzsolódás csökkentésében betöltött szerepével foglalkoznunk, szükséges a cél 

meghatározása. Erre került sor az alábbi lépésben. 

A csoport által összegyűjtött célok 

 közösségformálás 

 szórakozási lehetőség 

 környezettudatosság kialakítása 

 bizalom kialakítása 

 személyiségfejlődés 

 kompetenciák átadása 

  - konfliktuskezelés 

  - közösségben működés 

  - tárgyalás technikák 

  - életvezetési technikák 

  - tolerancia 

 hatékonyság fokozása a formális oktatásban 

 energiák lekötése, kihasználása 

Problémalistázás 

Ennél a pontnál összegyűjtöttük, hogy a felsorolt témakörök kapcsán milyen problémákat 

látunk. Ügyelnünk kellett arra, hogy ne menjünk el a megoldások keresése felé, hanem kizárólag 

a problémák megfogalmazására koncentráljunk. 

 motiváció hiánya 

 ismerethiány 

 szocializáció zavarai 

 családi háttér problémái 

 pénz hiánya 

 igénytelenség / érzelmi sivárság 

 cél és jövőkép hiánya 

 bandaszellem / megfelelési kényszer 

 hibás értékrend 

 nem szimpatikus a csoport vezetője 

 bizalmatlanság 
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 munka értékvesztése 

 érdektelenség 

Okok keresése 

Fontos, hogy minél több okot, majd ezt követően gyökér okot tárjunk fel a témában, így a 

valódi gyökér okokra, nem pedig a tünetekre vagy köztes okokra koncentrálva tárjuk fel a 

nehézségek okait. Egy példa: A családi háttérre, mint problémára a következő okokat írtuk össze 

a munkacsoportban: 

 pénzhiány 

- munkanélküliség 

- munkakerülés 

- családi költségvetés tudatosságának hiány 

- alkoholizmus, játékszenvedély 

- iskolázatlan szülők 

- csonkacsalád 

 szülők túlterheltsége 

 dolgoznak a diákok szabadidőben 

 külföldi munkavállalás (csonkacsalád) 

 szocializáció 

 értékrend 

 viselkedés kultúra 

 vallás, szekta 

 hagyományok, szokások 

 csonkacsalád 

 alkoholizmus, játékszenvedély 

A motivációs tényezők 

A következő alkalommal fő témánk a motiváció volt. A munkacsoport tagjai saját 

motivációjukról beszélgettek a tanári pálya választásakor, és most!  

 segítségnyújtás  

 kollégák elismerése 

 visszaadni azt, amit én kaptam fiatal koromban  

 személyes érintettség  

 előléptetés 

 kihívás 

 fizetésemelés reménye  

 tapasztalatgyűjtés 

 sikeres akarok lenni 

 szeretek emberekkel foglalkozni 

 jó irányba terelhetem a fiatalokat 

 nem találtam máshol munkahelyet 

 feltölt, ha fiatalokkal vagyok együtt 

 a szeretet, amit kapok tőlük 

 szeretném a jövő nemzedékét formálni 

 sok ötletem van, amit itt megvalósíthatok 

 szakmai fejlődésem 

 jó a tantestület 
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Ezt követően azt is megpróbáltuk meghatározni, vajon mi motiválhatja a gyerekeket, 

fiatalokat abban, hogy részt vegyenek az iskolán kívüli tevékenységekben. Hangsúlyozzuk, hogy 

az itt felsorolt válaszok nem a diákoktól, hanem a pedagógusoktól származnak, így a 

tapasztalataik mellett benne vannak saját értékítéleteik, saját szempontjaik is.  

Összegyűjtött szempontok 

 „Diploma nélkül nincs élet‖ – a fiatalok úgy gondolják, minél több 

bizonyítvánnyal, tanúsítvánnyal, egyéb „papírral‖ rendelkeznek, annál 

könnyebben boldogulnak majd a munkaerőpiacon.  

 Jutalom – ha tanórán kívüli tevékenységben vesznek részt a diákok, akkor lehet 

hiányozni az óráról, ami önmagában jutalomnak számít, emellett kisebb 

ajándékokat, csokoládét, oklevelet kaphatnak jutalmul.  

 Jobb az iskolában – néhány fiatal szívesebben tölti el az idejét az iskolában, mint 

az otthoni környezetében. 

 Lesznek fiúk és lányok – a diákoknak lehetősége van a másik nemmel szabadidő 

keretében együtt lenni, ez különösen a dominánsan egynemű („fiúiskolák‖, 

„lányiskolák‖) intézmények esetében hangsúlyos.  

 Nincs annyi kötöttség – a tanórán kívüli tevékenységekre más szabályok 

érvényesek, mint a tanórákra, itt szabadabban lehetnek együtt a diákok egymással 

és a pedagógusokkal is.  

 „Bulis‖: lesz zsíros kenyér, tea, zene – a jó hangulat önmagában is motiváló lehet 

a részvételre.  

 Barátkozás, haverok, kapcsolatok, beszélgetés – új ismeretségek köthetők egy-egy 

ilyen alkalommal, a barátaikkal pedig egyébként is szívesen vannak együtt a 

fiatalok ezeken az alkalmakon.  

 Játéklehetőség – a játékokra a tizen-, huszonéves diákok is nyitottak, szívesen 

vesznek részt különböző játékokban.  

 Versenyhangulat – a diákokban nagyon könnyen felébreszthető a versenyszellem, 

különösen a csoportok, csapatok közötti versenyeket élvezik, ilyenkor nagyon jól 

motiválhatók.  

 Tanár személye – nagyon sokat számít, hogy a pedagógus hogyan viszonyul 

ezekhez a helyzetekhez, illetve általában a diákjaihoz, ha ez a viszonyulás pozitív, 

ez önmagában is motiváló a diákoknak a részvételre.  

 Óra helyett – ha a tanórán kívüli tevékenység helyettesíti az órát, a diákok 

szívesen választják a kötetlenebb programot, mint az órát.  

 Segítségnyújtás – ha a diák a tanórán kívüli tevékenység keretében segítséget kap 

a tanulmányaihoz, ez erősítheti a részvételi hajlandóságát. Illetve fordított esetben 

ő is segíthet társainak, ezáltal növekedhet az önbizalma, a saját, személyes 

fontosságának, megbecsültségének érzése.  

 Csináljon valamit mindenki – ne legyenek olyan diákok, akik nem csinálnak 

semmit az órákon kívül.  

 Saját ötletek – ha a diákok hoznak ötleteket a tevékenységekre, valószínűleg a 

részvételre is motiváltabbak lesznek.  

 A tanárok és a diákok együtt vannak – ez más formája az együttlétnek, mint a 

tanórák, a diákok általában élvezik, ha kötetlenebb formában is találkozhatnak a 

tanáraikkal, ezáltal változhat az esetleg korábban kialakított negatív képük is a 

tanárról.   
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 Új dolgok – eddig nem ismert, új tevékenységek végzése, új ismeretek 

megszerzése is sarkallhatja a fiatalokat a részvételre.  

 Otthon korlátozottak a lehetőségek – sok fiatalt motivál, hogy a tanórán kívüli 

szervezett programokon ingyen hozzájuthat eszközökhöz, például a szakkörökön 

készíthet tárgyakat.  

 Ismerkedés új emberekkel – új kapcsolatok kialakítása vonzó a fiatalok számára, 

amire ezeken az alkalmakon lehetőség nyílik.  

 Ismeretszerzés, okosodás – az iskolán és tanórán kívüli tevékenységek arra is jók, 

hogy a diákok új ismereteket szerezzenek. 

 Jókedv, hülyéskedés – a jó hangulat odavonzza a fiatalokat a programokra.  

 Sport, tánc, mozgás – a diákok számára a mozgás motiváló lehet, hiszen a napjuk 

nagy részét fizikailag passzívan, az iskolapadban vagy a számítógép előtt ülve 

töltik.  

 Jó jegyért cserébe – esetleg szempont lehet az is, hogy a tanórán kívüli 

tevékenységek révén olyan előnyökre tehet szert a diák, amely segítségére lesz a 

tanórán is.  

Hogyan lehet a gyerekeket bevonni? 

A munkacsoport arról beszélgetett, hogyan lehet eladni a gyerekeknek a közösségi teret, 

hogyan lehet azt számukra vonzóvá tenni.  

Erre a következő ötletek és megoldási javaslatok születtek a csoport tagjai között:  

 Készíthetünk plakátot, amelyen olyan képek szerepelnek, melyeken a szereplőkön látszik, 

hogy jól érzik magukat a programon, látható, hogy mivel foglalkoznak, valamint az is, 

hogy mennyire élvezik az adott tevékenységet.  

 Valamely közös használatú térben, például az aulában leülhetünk közösen, és egy 

projektor segítségével képeket vetítünk, ebbe önkéntes kortárs segítő is bevonható. 

 Jelezzük a fiatalok számára, hogy a programon lesznek eltérő neműek is, lesz foci, buli, 

például a lányok versenyeznek majd a fiúkért. 

 Figyelnünk kell arra is, hogy ha jól sikerül toborzás, de kevés a pénz a programra, a túl 

sok jelentkező közül választanunk kell, és így lesznek olyanok, akik végül kimaradnak a 

programból (a jó tanulók ilyenkor általában előnyt élveznek). 

 Előfordul, hogy a gyerekeknek bizonyítaniuk kell, tudnak úgy viselkedni, hogy érdemes 

őket elvinni egy hosszabb kirándulásra, és ez hat rájuk motiváló tényezőként. 

 Hirdethetünk pályázatot a gyerekek között, vers vagy mese írására, filmkészítésre, videó 

készítésére. 

 További motivációt jelenthet, ha ők maguk tervezik meg a „projektet‖, amelyben aztán 

részt is vesznek.  

Hogyan lehet a pedagógusokat bevonni? 

A tanárok motiválásának területén a munkacsoport tagjai összegyűjtötték az eddigi 

tapasztalataikat. A legfontosabb motiváló tényező lehet, hogy mire jó mindez a pedagógusnak? 

Mit kaphat cserébe, ha részt vesz a programon, esetleg ő maga szervezi, bonyolítja azt?  

 Pénzt kaphat a pedagógus, aki vállalja a program szervezését, lebonyolítását. 

 Az órán is kezelhetőbbé válik a diák, ha tanórán kívüli tevékenységben vesz részt 

Még néhány fontos szempont a programok megszervezéséhez és megrendezéséhez: 
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 Olyan ember kell, aki alkalmas az egész folyamatot végigvinni 

 Együttműködő partnerekkel könnyebb programot szervezni 

 A Facebook vagy más közösségi oldal is alkalmas arra, hogy résztvevőket 

toborozzunk a programra. 

Párbeszédkör 

A munkacsoport nemcsak általánosan beszélt az iskolán kívüli tevékenységekről, hanem 

azt is kipróbáltuk közösen, hogy az egyik résztvevő által megfogalmazott, jelenleg őt nyomasztó 

problémára hogyan tudunk közösen megoldást találni a többi tag segítségével, a párbeszédkör 

módszerével.  

A párbeszédkör módszer lényege az, hogy miután a csoport egy tagja ismertette a csoport 

számára azt a konkrét problémát, amelyre megoldást keres, a csoport tagjai tisztázó kérdéseket 

tesznek fel, amelyre azonban a problémát hozó résztvevő nem reagálhat mindaddig, amíg 

mindenki el nem mondja a javaslatát, az „Én azt tenném a helyedben, hogy‖…. kezdetű 

mondattal. A módszer jól használhatónak bizonyult ebben a csoportban is.  

Felmérés a fiatalok körében az iskolán kívüli 

tevékenységekről 

A munkacsoport tevékenysége során nem csak a saját tapasztalatainkra támaszkodtunk, 

hanem a munkacsoport tagjaival közösen elkészítettünk egy kérdőívet
13

 is, amelyet a 

munkacsoportban résztvevő szakemberek a saját iskoláikban töltettek ki a fiatalokkal.  

A kérdőívet kitöltők 15 és 23 év közötti, szakképzésben résztvevő fiúk és lányok voltak, a 

nemek aránya egyenlő volt a válaszadók között. Összesen 234 kitöltött kérdőív érkezett vissza 

hozzánk. Úgy gondoltuk, hogy hasznos lehet az olvasó számára, ha nem csak a feldolgozás 

eredményeit osztjuk meg, hanem magát a kérdőívet is, így az is bekerült a kézikönyvbe; a 

„mellékletek‖ fejezetben olvasható.  

A kérdőív első kérdésében arra kerestük a választ, hogy a fiatalok milyen 

tevékenységeket végeznének szívesen a tanórákon kívül, az iskola szervezésében, illetve 

közreműködésével. Az alábbi ábra szemlélteti, hogy a felkínált válaszlehetőségek közül melyeket 

választották legnagyobb számban a fiatalok. Mivel több válasz megjelölésére is lehetőség volt, 

ebben az esetben a válaszok száma nem tükrözi az összes megkérdezett számát, azonban jól 

mutatja azt, hogy melyek a legnépszerűbb tanórán kívüli tevékenységek.  

                                                 
13

 A kérdőívet lásd a 3. számú mellékletben! 
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Iskolán kívüli tevékenységek

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

sp
orto

lás

fo
tóz

ás 

m
éd

iaklu
b

sz
ín

játsz
ás

tá
rsa

sjá
té

k

ha
gy

omány
őrző

 kl
ub

tá
nc

ké
zm

űve
ss

ég

Túr
a,

 ki
rá

nd
ulá

s

te
rm

ész
etv

éed
ele

m

ba
rk

ác
so

lá
s

m
od

ell
ez

és

str
at

ég
iai,  l

og
ika

i já
té

k

fő
ző

klu
b

div
atkl

ub

sz
ám

ító
gép

es j
át

ék
ok

ön
ké

ntes
sé

g 

választott tevékenységek

vá
la

sz
tá

so
k 

sz
ám

a

 

Legtöbben a túrázást, kirándulást jelölték meg, mint leginkább preferált iskolán kívüli 

tevékenységet. Ezt követte a sport, majd a számítógépes játékok. A legkevesebb szavazatot a 

kézműves tevékenységek kapták.  

Az „egyéb‖ kategóriában a fiatalok maguk soroltak fel további tevékenységeket, 

amelyekkel szintén szívesen foglalkoznának. Ezek a következők: meccsre járás, sulibuli, 

osztálybuli, Facebook, lövészklub, iskolai vetélkedők, idegen nyelv tanulása (spanyol, olasz, 

portugál), haverokkal lógás, főzés, takarítás és más otthoni tevékenységek, dolgozás, hip-hop 

tánc, autóvezetés, Istenről beszélni az embereknek azért, hogy jobb emberekké váljanak, 

növények gondozása, betegek gondozása, magas színvonalú ének oktatás (zongora, furulya). 

A kérdésre adott válaszokból az látszik, hogy a fiataloknak rendkívül széles az 

érdeklődési köre, és szívesen vennének részt szabadidős tevékenységekben.  

A következő kérdésben arra is megkértük a fiatalokat, hogy rangsorolják a 

tevékenységeket, aszerint, hogy melyiket mennyire szívesen csinálnák. A három, általuk 

leginkább kedvelt tevékenység kiválasztására kértük őket, majd ezt a hármat kellett tovább 

rangsorolniuk, aszerint, hogy legjobban szeretnék, nagyon szeretnék vagy szeretnék végezni az 

adott tevékenységet.  

 Az ábra alatt csökkenő sorrendben soroltuk fel a választott „legkedvesebb‖ 

tevékenységeket. Az első oszlop mutatja az összes választást, a második pedig azt, hogy hányan 

jelölték a „nagyon szeretném‖ kategóriában az adott tevékenységet, vagyis hány diák gondolja 

úgy, hogy a kedvenc időtöltéséről van szó. A legszívesebben választandó tevékenységek listája 

hasonlít az első kérdésben született sorrendhez, ami eltér, az, hogy a sportot választó fiatalok 

nagy számban jelölték meg a „nagyon szeretném‖ kategóriában ezt a szabadidős elfoglaltságot, 

vagyis a sport rendkívül fontos a számukra.  
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16. színjátszás 
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A harmadik kérdés a fiatalok motivációját vizsgálta, vagyis azt, hogy milyen előnyeik 

származnak a tanórán kívüli tevékenységekben való részvételből.  

 

3. kérdés 

Miért szeretsz tanórán kívüli programban részt venni?
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A fenti ábrán az látszik, hogy a legtöbben azért választják ezeket a programokat, mert 

együtt lehetnek a barátaikkal, illetve mert ezek révén új dolgokat próbálhatnak ki, új 

ismereteket szerezhetnek. Sokan válaszolták azt is, hogy egyszerűen jól érzik magukat a 

programok közben, jó bulinak érzik azokat. Fontos az új kapcsolatok kialakítása és az 

esetleges jutalom is. A feldolgozás során örültünk annak, hogy legkevesebben azt 

választották, hogy a tanórán kívüli tevékenységek révén esetleg a tanárokkal kialakított 

kapcsolat később a tanórákon is hasznukra válik. Így azt állapíthatjuk meg, hogy a fiataloknak 

valóban belső motivációi vannak ezeken a programokon való részvételre, és nem elsősorban 

az érdekeik felismerése vezeti őket.   

A fiatalok 20%-a a tanórán kívüli tevékenységeket szívesen végezné az iskolán belül, 

61%-uk inkább az iskolán kívüli tereket választaná, míg 19% iskolán belül és kívül is el tudja 

képzelni ezeket. Ezen érdemes elgondolkodnia az iskolákban dolgozó szakembereknek, hogy 

amennyiben ilyen programok megszervezésén gondolkodnak, valószínűleg több fiatalt tudnak 

megszólítani, ha nem ragaszkodnak helyszínként az iskola területéhez.  

Az alábbi ábrán szemléltetjük a kapott válaszokat.  

Hol végeznék szívesen a fiatalok a megjelölt 

tevékenységeket

20%

61%

19%

Az iskola területén belül 

Az iskola területén kívül

Mindkét helyen
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Milyen tanórán kívüli tevékenységekben vesznek 

részt jelenleg a fiatalok
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A fenti ábra azt mutatja be, hogy a fiatalok jelenleg milyen tanórán kívüli tevékenységekben 

vesznek részt. Ezeknek a programoknak egy része az iskolák által szervezett, más esetekben 

egyéb közösségek vagy a fiatalok saját maguknak szervezik meg a tevékenységeket. Az 

„egyéb‖ kategóriába került tevékenységek felsorolásából is az derül ki, amelyet már az első 

kérdés kapcsán is megállapíthattunk, vagyis, hogy a fiatalok érdeklődési köre rendkívül 

széles, és nagyon sokféle szabadidős programban örömmel vesznek részt. 

A következőkben felsoroljuk, milyen további tevékenységeket jelöltek meg a fiatalok 

azok között, amelyekben részt vesznek.  

 állatgondozás 

 barkácsolás 

 ökölvívás 

 Comenius projektekben részvétel 

 divatbemutatón részvétel 

 kórusban részvétel 

 zenetörténeti szakkör 

 zenehallgatás 

 fotózás 

 kártyázás 

 „Találd fel magad‖ verseny 

 diákönkormányzatban részvétel 

 festészet 

 görkorcsolyázás 

 logikai játékok 

 mezőgazdasági tevékenység 

 modellkedés 

 rajzolás 

 színjátszás 

 utazás 

 billiárdozás 

 bowling 



 40 

 délutáni játék 

 diáknap 

 discoba járás 

 filmnézés 

 fitnesz terembe járás 

 focimeccsre járás 

 fodrászkodás 

 sminktervezés 

 gyermek- és ifjúsági egyesületben 

tagság 

 iskoladélután (Baross klub) 

 kertápolás 

 könyvtárba járás 

 környezetvédelem 

 laborlátogatás 

 lovaglás 

 madarászat 

 médiaklub 

 „minden vasárnap meglátogatjuk a 

barátaimmal az idős betegeket és 

beszélgetünk velük Istenről‖,  

 modellezés 

 sakk-szakkör 

 súlyzózás 

 társasjátékozás 

 továbbképző előadások 

 vendégdiákok kísérése 

 zenélés (zongorázás, gitározás) 

Az utolsó kérdés arra irányult, hogy azoknak a fiataloknak, akik nem vesznek részt 

iskolán kívüli tevékenységekben, milyen okaik vannak erre. A kérdésre többen válaszoltak, 

mint ahányan az előző kérdésben a „nem veszek részt ilyenben‖ választ megjelölték, 

amelyből arra következtetünk, hogy sok fiatal a jelenleginél több tanórán kívüli 

tevékenységben is szívesen részt venne, ha nem lennének akadályozó tényezők számára.   

Ha nem veszel részt tanórán kívüli programban, mi ennek az oka?  

Nem érek rá, nincs idő 55 fő 

Mert nem szeretem az ilyen programokat, nincs kedvem 23 fő 

Nem biztosítanak olyan programot, ami felkeltené a figyelmemet, nem érdekel 10 fő 

Fáradtság 8 fő 

Anyagi okok 5 fő 

Közlekedés miatt – távolság 5 fő 

Nem kértek fel 5 fő 

Családi okok 4 fő 

Nem ismerem a lehetőségeket 4 fő 

Lustaság 3 fő 

Nem engednek a szüleim 3 fő 

A rossz társaság miatt 3 fő 

Nincsenek ilyen tevékenységek, nincs rá lehetőség 3 fő 

Nem köt le, egyéniség vagyok, nincs rá szükségem 2 fő 

Dolgozok 2 fő 

Vigyáznom kell a testvéremre 2 fő 

Egyedül kell benne lennem, ezt nem szeretem 1 fő 

Félénkség 1 fő 

Nincsenek jelentkezők, hogy elinduljon a csoport 1 fő 

Túl későn van 1 fő 

Unalmas 1 fő 

Összes válasz 142 fő 

Összességében megállapíthatjuk, hogy a tanórán kívüli tevékenységek fontos szerepet 

játszanak a fiatalok életében, és nagyon nyitottak ezekre, tehát a pedagógusoknak érdemes 
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figyelmet szentelniük ilyen programok szervezésére, hiszen azok valószínűleg sikeresen 

használhatók a fiatalok motiválásában, az iskolai lemorzsolódás csökkentésében.  

Szerző: Inántsy Pap Sándor 

Jó gyakorlatok, módszerek az iskolán kívüli tevékenységek 

megvalósítására 

Azt gondoltuk, hogy az olvasók számára akkor forgatható ez a kiadvány a 

leghasznosabban, ha jó gyakorlatokkal segítjük az érdeklődőket. Ezért most a munkacsoport 

tagjai által megfogalmazott jó gyakorlatokat olvashatják: 

Baross Klub, Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium, 

Debrecen 

A debreceni Baross Gábor Középiskolában 2011 januárjában kezdett működni a Baross 

Klub, amelynek célja szabadidős tevékenységek biztosítása az iskola tanulói számára. 

 A Klub tevékenysége konkrétan a következő: 

 Minden hét keddjén két órában találkozunk közvetlenül az iskolai tanítás után. 

 A számítógépes teremben lehetőséget kapnak a gyerekek szabad játékra, 

internetezésre. 

 Minden alkalommal kapnak teát és szendvicset, amit maguk készítenek el. 

 Logikai feladatokat oldhatnak meg, rendelkezésükre áll sudoku, ördöglakatok, 

amelyek megoldásáért jutalmat, csokoládét kapnak. 

 Lehetőséget kapnak arra, hogy csocsózzanak, pingpongozzanak. 

 Kialakult az igény arra is, hogy korrepetálásra legyen lehetőség matematikából, 

amit néhány gyerek igénybe is vesz. 

 Lehetőség van zenehallgatásra, filmnézésre, vagy csak szabad beszélgetésre, 

egymás megismerésére. 

 A klubnak van elérhetősége a Facebook-on, Baross Klub néven, amelyen keresztül 

a tagok kapcsolatba léphetnek egymással, megoszthatnak fájlokat, ennek 

karbantartását egy diák végzi. 

 A klub tagjainak részvételével látogatást tettünk Nagyváradon, két iskolában, 

kétnapos kirándulás keretében, amely során matematika órát is látogattunk, 

megismerkedtünk a két iskola képzéseivel, közös kapcsolattartási lehetőségekről 

gondolkodtunk, illetve sor került városnézésre, mely játékos feladatok 

megoldásával párosult a gyerekek számára. 

 A klub tagjainak segítségével láttuk vendégül a nagyváradi George Baritiu iskola 

12 diákját és 2 tanárát. A gyerekek a román gyerekekkel közösen meghallgattak 

egy bemutató előadást az interaktív tábláról, gyakorlatban ki is próbálhatták azt, 

majd közös órákon vettek részt. Ezután focimérkőzést játszottak a román 

gyerekekkel. A vacsorát a klub tagjai főzték bográcsban, amíg a csapatokat alakító 

román gyerekek a városnézés közben versenyeztek egymással, minden csapatot 

magyar diákok kísértek. A város bemutatásához kapcsolódó feladatok a gyerekek 

segítségével jöttek létre. 

A találkozóról készült képeket a www.barossg-debr.sulinet.hu lapon belül az Iskolai 

élet címszó alatt lehet megtekinteni. 

http://www.barossg-debr.sulinet.hu/
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A klub szervezésének lépései a következőek voltak: 

1. Érdeklődés felkeltése 

A diákjaink rabjai a számítógépnek és az internetnek, ezért lehetővé tettük, hogy 

iskola után itt maradhassanak, géptermet biztosítottunk számukra. Mindez nem volt 

nyilvánosan meghirdetve az iskola összes tanulója számára, hanem egy osztályból 

kezdtük az építkezést. 

2. Igények felmérése 

Az együttlétek fontos eleme, hogy a fiatalok teát és szendvicset kapnak, hiszen ez 

fontos közös tevékenység. Kezdetben kínálni kellett őket, de később önállóan 

kiszolgálták magukat, illetve már egymást is. Megfogalmazták igényeiket, hogy mit 

szeretnének még csinálni a közös együttlétek alatt, pl. logikai játékokat játszani, 

csocsózni. 

3. Közös hely, időpont megteremtése, klíma kialakítása 

Igény volna egy közös klubhelyiség kialakítására is, de egyelőre a számítástechnika 

terem ad helyet a találkozóknak, az időpont mindig fix, a gyerekek önmagukat 

szervezik, szólnak egymásnak a találkozókról, illetve új embereket szerveznek be, 

ezáltal csak megbízható embereknek szólnak, nem jönnek rendbontók, illetve így a 

klub tagjai önmagukat korlátozzák. 

4. Csoportból csapat szervezése 

Tréningfeladatok megoldásával a gyerekek önismerete fejleszthető, illetve egymást is 

jobban megismerhetik, jól érzik magukat. 

5. Hasznos tevékenység szervezése 

A Baross klub közösségére építve egyelőre egy sikeres és hasznos tevékenységünk 

volt, hogy vendégül láttuk a nagyváradi diákokat, a programok szervezésében a 

klubtagok teljes mértékben kivették a részüket. Megszervezték a bográcsos főzést, ők 

bonyolították le a terítést, a tálalást, a vacsora és a reggeli során is. Focicsapatot 

szerveztek, az ellenfélhez is társult pár magyar diák, hogy meg legyen a kellő létszám. 

A városnézés feladatait ők találták ki és segítőként kísérték a csapatokat. A gyerekek 

rendkívül segítőkészek voltak, a vendéglátás minden fázisában ott voltak, és aktívak 

voltak. 

Szerzők: Várbíróné Nahaji Anikó, Kányádiné Gaál Noémi 
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Colegiul Tehnic „Traian Vuia” (Traian Vuia Műszaki Gimnázium), 

Szatmarnémeti 

Azok az iskolán kívüli tevékenységek, amelyek a közösséghez tartozásra és a 

csapatszellem fejlesztésére irányulnak, nagymértékben hozzájárulnak a diákok szociális 

kompetenciáinak fejlesztéséhez. Az iskolán kívüli tevékenységek segítik a diákokat abban, 

hogy iskolai tapasztalataikra összpontosítsanak, ugyanakkor változatos tanulási 

körülményeket is biztosítanak a diákok számára. Azok a diákok, akik iskolán kívüli 

tevékenységekben vesznek részt, gyakorolhatják a kreativitásukat, és részt vehetnek olyan 

releváns kulturális eseményeken, amelyeken egy átlagos iskolás egyébként nem vehetne részt. 

Annak érdekében, hogy az iskolán kívüli tevékenységek valóban hatékonyak legyenek, az 

oktatók nem hagyhatnak figyelmen kívül néhány alapgondolatot. 

Tervezés 

Azok az iskolán kívüli tevékenységek, amelyeknek előre meghatározott időpontjuk 

van, és meg vannak tervezve, sokkal hatékonyabbak, mint azok, amelyeknek alig 

követhető a szervezése. Azok az oktatók, akik jól megszervezett és megtervezett 

tevékenységeket vezetnek, a diákokat is könnyebben fogják irányítani a konkrét 

feladat megoldásában. A felnőtt jelenlét azért fontos az iskolán kívüli 

tevékenységekben, mert így mérhetjük a tevékenységhez kiszabott időt, és a diákok 

nincsenek magukra hagyva, van kihez fordulniuk segítségért, ha elakadnak. Néha a 

túlzottan gyakori, szervezetlen szünetek rossz hatással vannak ezekre a 

tevékenységekre. 

Közösségbe tartozás 

Azok az iskolán kívüli tevékenységek, amelyek erősítik a közösségbe tartozás, a 

csapatmunka és a közös identitás szellemét, segítik a diákokat abban, hogy szoros 

barátságokat kössenek, és gyakorolják a szociális kompetenciákat egy kötetlenebb, de 

mégis oktatási térben. Mind a sport csapatok, mind az együttesek, kórusok és 

színjátszó csoportok a valahová tartozás érzését erősítik. Ez a fajta csapat etika erősíti 

a diákok közötti barátságot. A diákok közösen és produktívan töltik el az idejüket, 

amellett, hogy az adott tevékenységhez szükséges kompetenciákat is fejlesztik.  

Szülök bevonása  

A szülök bevonása ösztönző hatással van a diákokra az iskolán kívüli tevékenység 

teljesítésében. A diákok bátorítva érzik magukat, ha a szülők előtt mutathatják be 

előadásaikat, vagy iskolán kívüli projektjeiket. A szülők jelenléte jótékony hatással 

lehet a programok megszervezésében is, az önkéntes szülők jelenlétével kevesebb 

felelősség hárul a szervező tanárra. 

Elméleti összefüggés 

A diákok számára mindig előnyös, ha a tanár világos összefüggéseket tud kimutatni az 

iskolán kívüli tevékenységek és az elméleti tudás között. Például, a diákok az iskolán 

kívüli sakk klubban tanultakat alkalmazhatják a matematikai vagy tudományos 

térlátásban. Ezeknek az összefüggéseknek a megbeszélése hasznos, mivel a diákok 

hasznosíthatják az iskolán kívüli tevékenységek révén szerzett tudást az iskolában is.  
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A cikk az alábbi linken elérhető angolul: http://www.ehow.com/info_8172550_practices-

extracurricular-activities.html 

Speciális Olimpiai Játékok 

Intézményünk néhány éve a helyi Speciális Olimpiai Játékok házigazdája, 

együttműködésben a Langdon Down Transylvania Egyesülettel. Azért tartjuk fontosnak 

megemlíteni ezt a rendezvényt, mert nagyon sok önkéntes diák vett részt a sport 

megmérettetéseken, szívesen versenyeztek és segédkeztek a sérült fiatal sportolóknak. 

Meglepetésünkre azok a tanulók, akik a tanórákon nagyon kevés vagy semmilyen érdeklődést 

nem mutatnak, ezen a rendezvényen igazán komolyan és felelősségteljesen viselkedtek. 

Mindegyik tanulónak az volt a feladata hogy a két vagy három napos rendezvényen végig egy 

sérült sportoló mellett legyen, és segítsen neki. A diákok között barátságok jöttek létre, és 

sikerült diákjainkban olyan szociális kompetenciákat felfedeznünk, amelyekről egyébként 

nem lett volna tudomásunk.  

Télapó manói 

 A téli ünnepek közeledtével egy diákokból álló csoport úgy gondolta, hogy 

Karácsonyi bazárt szerveznek az iskolában, ahol az érdeklődök kézzel festett, illetve saját 

készítésű karácsonyi díszeket vásárolhatnak. Az eredeti ötlet az volt, hogy az így szerzett 

pénzösszeget a diákok egy árvaháznak adományozzák, de mivel az iskolánk diákjai között is 

van néhány hátrányos helyzetű tanuló, őket az osztályfőnökök segítségével sikerült 

beazonosítani, és a dísztárgyak eladásából szerzett pénzből karácsonyi ajándékok készültek 

számukra. Ez a tevékenység nagyon sikeresnek mondható, mivel a tanulók elég sok időt 

töltöttek együtt, amíg készítették a munkákat; kézügyességük fejlődött, sok új dolgot tanultak, 

új barátságok alakultak ki, és akár azt is mondhatjuk, hogy vállalkozói készségeket is 

gyakoroltak, mivel a standot úgy állították össze, hogy az a vásárlók számára vonzó legyen. 

Ugyanakkor a diákok azt is megtapasztalták, hogyan segíthetnek másokon, saját anyagi forrás 

nélkül. 

Játék tombola 

Egy előző Iskolanap rendezvényen azért, hogy mindegyik tanuló kaphasson 

tárgyjutalmat a sportjátékokon és az ügyességi vetélkedőkön való részvételért, játék tombolát 

szerveztünk, ami abból állt, hogy nem megvásároltuk a plüss játékokat, hanem minden tanuló 

behozott egy saját régi játékot, aminek nevet adott, majd ráragasztotta egy címkére saját nevét 

és osztályát. Így mindenki egy személyes ajándékot kapott, és sokan még most is szívesen 

emlékeznek vissza erre az alkalomra. Sokan kíváncsiak voltak a játék „régi gazdájára‖, 

felkeresték egymást, és újabb lehetőség nyílt az ismerkedésre, barátkozásra.  

Szerző: Bücs Katalin 

        

 

http://www.ehow.com/info_8172550_practices-extracurricular-activities.html
http://www.ehow.com/info_8172550_practices-extracurricular-activities.html
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Összegzés 

A munkacsoportunk közel egy éves folyamatos együttdolgozásának nagyon sok 

eredménye van. Sokat beszéltünk az okokról, a motivációkról, a csoportok alakításáról, azok 

minden lehetőségéről - az iskolai lemorzsolódás megakadályozását megcélozva. Készítettünk 

kérdőívet is, amely segítette az igényfelmérést a célcsoport motiválásához és a sikeres 

csoportalakításhoz. A végső következtetésünk mindenképpen az, hogy ez olyan feladat, amely 

csak akkor működik, ha „CSINÁLJUK‖! Minden csoport más, minden intézményben mások a 

körülmények, más a célcsoport, mások a pedagógusok… Annyira sokismeretlenes ez a 

folyamat, hogy csak akkor derül ki minden egyes része, ha kipróbáljuk. A csoport nevében 

mindenkit csak bátorítani tudok, hogy vágjon bele és kezdje el, mert akkor fog működni, ha 

már látjuk a folyamatot. Kétségtelenül bátorság, merészség és kezdeményezőkészség kell 

hozzá, de a fent leírt várható eredmények érdekében egészen biztosan megéri! 
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Munkaerő-piaci ismeretek  

A munkacsoport tagjai arra vállalkoztak, hogy a szakiskolai képzésben résztvevő 

hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci ismereteinek bővítésére, elmélyítésére 

dolgozzanak ki módszereket, amelyek nemcsak az ismeretátadást célozzák, hanem 

hozzájárulnak ahhoz is, hogy a fiatalok munkaerő-piaci integrációját a gyakorlatban is 

elősegítsék.  

A munkacsoport tagjai intézményvezetőként, gyakorló pedagógusként, illetve a 

munkaerőpiacon hátrányos helyzetű álláskeresők fejlesztésével foglalkozó szakemberként 

egyetértenek abban, hogy a szakiskolás fiatalok munkavállalással és összességében a 

munkaerőpiaccal kapcsolatos ismeretei nagyon hiányosak, sokszor tévesek, így nemcsak 

előzetes elképzeléseik, elvárásaik nem találkoznak a reális lehetőségekkel, de abban is 

tanácstalanok, hogy az iskola befejezése után hogyan kezdjenek hozzá a munkahely 

kereséséhez. Az iskola ebben nagyon nagy segítséget adhat a fiataloknak, ehhez azonban az 

kell, hogy a pedagógusok, illetve az iskolában dolgozó szakemberek maguk is rendelkezzenek 

a szükséges információkkal arról, hogyan segíthetnek hatékonyan a diákjaiknak az első 

lépések megtételében.  

A projektben végzett közös munka során a munkacsoport egy olyan „ívet‖ rajzolt fel, 

amely a diákok pályaválasztásától a nyílt munkaerőpiacra való kilépésük segítéséig követi 

nyomon azt a munkafolyamatot, amelynek az irányítói a szakiskolák pedagógusai, de amely 

során bevonásra kerülnek a szülők, a gyakorlóhelyet biztosító potenciális foglalkoztatók, és 

egyéb olyan szakemberek, akik ezt a folyamatot segíthetik munkájukkal. Úgy gondoljuk, 

hogy a legnagyobb segítséget az adja, ha máshol már alkalmazott és bevált gyakorlatokat, 

példákat osztunk meg egymással és az olvasókkal, hiszen ha nem is teljes egészében, de 

elemeiben valamennyi módszer átvehető, kisebb módosításokkal, a helyi igényekhez igazítva 

alkalmazható. 

Természetesen csak a látókörünkbe került módszereket, eszközöket tudtuk 

feltérképezni és közelebbről megvizsgálni. Bízunk benne, hogy a közös munkának lesz 

folytatása, amikor a most összefoglalt módszerek további részleteit vizsgálhatjuk meg, illetve 

újabbakat vonhatunk be az együttgondolkodásba.  

Összességében azt reméljük, hogy a módszerek, eszközök, technikák, amelyeket a 

következő fejezetben közreadunk, hasznosak lesznek a szakiskolák pedagógusai számára 

abban, hogy milyen módszerekkel támogathatják diákjaikat a munkahely keresésében és 

megszerzésében, illetve az önfoglalkoztatóvá válásban. 
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Szakoktatás – örökös reform 

Az Európai Unió országaiban az iskolarendszerű szakképzés változatos szerkezeti és 

tartalmi formában van jelen. Amíg a nyugati fejlett államok szakképzési tevékenységeiket a 

gazdaság igényeihez rendelik, bevonva a szervezésbe és végrehajtásba a Gazdasági 

Kamarákat, munkaerő-piaci szereplőket és oktatási, állami és magán intézményeket, addig 

térségünkre a központi irányítás megléte, sőt elvárása jellemző a legszembetűnőbben. 

Régiónkban, a projektben résztvevő iskolai szakemberek véleménye szerint a képzési 

rendszer egésze bemerevedett, alulfinanszírozott, elveszítette kapcsolatát a piaci szereplőkkel, 

társadalmi megítélése mélyponton van, és az oktatásban felgyülemlett negatív attitűdök és 

aspektusok kicsapódási helyévé vált, erősítve ezáltal a kontraszelekció káros jelenségét.  

Úgy értékeljük, hogy nincsenek lényegi különbségek a két ország oktatási 

rendszerében. Történelmi vizsgálódás is igazolja azt, hogy az utolsó évszázad tekintetében a 

régió szakképzési rendszere kezdetben nyugati orientált inas, - kisiparos, - kiskereskedő, - 

földműves, stb. képzést biztosító volt, majd ezeket a szovjet típusú képzési modellek váltották 

fel propagandisztikus reformokkal, mint „ipari forradalom‖, „tudományos forradalom‖, 

gyökeresen átalakítva – ötéves tervekben – az oktatás szerkezetét és tartalmát. Az 1990-es 

évet követően minden volt szocialista ország elindította a saját változtatásait iskolai 

rendszerében, kis lépésekben, félve az ismeretlen jövőtől és elkerülve a személyi változásokat 

követő társadalmi konfrontációkat.  

Így a romániai változásoknak csak 1997-től, a Marga oktatási miniszter által 

életbeléptetett módosításokkal volt hatása az iskolai rendszer egészére, és ezen belül a 

szakképzésre. Az akkor elindított új keletű iskolareformot a mindenkori kormányok oktatási 

miniszterei módosították, igazgatták, nem riadva vissza iskolai éven belüli lényegi 

változtatásoktól sem. Újszerű elképzelés (törvény) és jelentős anyagi befektetés 

(finanszírozás) hiányában a szakiskolák évről évre változatlan formában működnek, hiszen 

keretek nélkül, önmagukban képtelenek műhelyfelszereltségükön és szakoktató testületükön 

változtatni. Marad tehát a változás igénye, melyet minden pedagógus hiányol, de melynek 

életbeléptetésekor azonnal annak ellenségévé válik. Ily módon a változások kis léptékűek és 

hosszú folyamatúak, melynek eredménye ez az örökös reformban tartott képzési rendszer, 

amivel beléptünk az uniós országok sorába. 

Kérdezzük meg diákjainkat 

Csoportunk műhelymunka tevékenységei során kialakult az igény, hogy kérdezzük meg 

diákjainkat arról, hogyan látják ők, akik a szakoktatásban már részt vesznek, saját helyzetüket és 

jövőbeni lehetőségeiket. Rendelkezésünkre álltak a határ két oldalán a projektben résztvevő 

iskolák, ahol a tanárok segítségével megkérdeztük az ebben a tanévben 10. osztályba járó 

szakiskolás (illetve Romániában szakközépiskolás) diákjainkat. A képzés nyelve, szakképzés 

területe nem volt a lekérdezésben való részvételt meghatározó tényező. A felmérés a tanév 

második felében zajlott, a két ország szakképzésének sajátosságait figyelembe vevő román és 

magyar nyelvű kérdőívek segítségével. A romániai két megyéből, 9 iskolából, összesen 505 diák 

töltötte ki a kérdőíveket, míg a magyarországi két megye iskoláiból 527 tanuló. 

A kérdőívekben megfogalmazott kérdésekkel
14

 igyekeztünk a 16 – 17 éves korosztályú 

szakiskolás diákjainkat megkérdezni, hogy előre meghatározott válaszlehetőségek közül 
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 A kérdőívet lásd a 4. sz. mellékletben! 
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választva fogalmazzák meg azt, hogyan jutottak a szakoktatásba, miért tartják jónak vagy 

rossznak a szakmai képzést, a képesítés megszerzése után hogyan folytatnák életútjukat, és 

milyen elképzelésük van most a képesítésük hasznosíthatóságáról. 

Hogyan látják a diákok 

A teljesség igénye nélkül bemutatjuk az általunk a téma szempontjából legfontosabbnak 

tekintett válaszokat és a hozzá tartozó kérdéskört. A válaszadáskor több lehetőséget is 

megjelölhettek a diákok, így a százalékos feldolgozás csak a relevanciát mutatja, és nem ad 

egyértelmű statisztikai eredményt. 

Ki befolyásolta az iskolaválasztásodat? 
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A diákok döntő többsége magáénak vallja az iskolaválasztást, ugyanakkor igyekszik 

szüleire is hivatkozni. A tanárok véleménye, tanácsa nem jellemző, nem tartják befolyásoló 

tényezőnek a romániai iskolákban. Az egyszerre jelölt több, de legalább kétpólusú válasz arra 

utal, hogy a diákok többsége bizonytalan a pályaválasztás tekintetében. A Romániában működő 

számítógépes felvételi rendszer, amely az általános osztályzaton alapul, kizárja a szakmai 

orientáció lehetőségét, mint elsődleges tényezőt. Magyarországon központi írásbeli felvételi 

rendszer alapján működik a szakiskolákba való bejutás, de a felvételt megelőzi egy orvosi 

alkalmassági vizsgálat is. Tanári tapasztalat, hogy elsősorban a szakiskolai, de Romániában a 

szakközépiskolai osztályok zömébe is gyenge alapképzettségű diákok kerülnek, elsősorban azok, 

akiknek folytatniuk kell a kötelező oktatást valamilyen formában. Ez minden esetben rontja a 

szakképzés társadalmi megítélését. 

Hogyan látod saját szakmádat? 
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A kérdéskörben vizsgáltak alapján kiderült, hogy a diákok szeretik-e szakmájukat, fel 

tudják-e majd használni, mint kereseti lehetőséget, vannak-e olyanok, akik csak úgy „ide 

jutottak‖, de nem érdekes számukra az, amiben képezik őket, vannak-e, akik számára családi 

hagyomány ez a foglalkozás, illetve hozzájárulhat-e ennek művelése a „gyors gazdagodáshoz‖ 

vagy esetleges külföldi munkavállaláshoz.  

Azok, akik szeretik szakmájukat, úgy értékelik, hogy jól lehet majd keresni vele, illetve 

akár külföldön is képesek lesznek munkát vállalni. Értékelésünk szerint magas, 20%-os azoknak 

az aránya, akik kényszerpályán érzik magukat, valami olyasmit tanítanak nekik, ami nem is 

érdekli őket, még a képzés második évében sem, de nem is tudtak változtatni helyzetükön. Egyre 

kevesebb azon diákok száma, akik családi hagyományként tanulnak szakmát. 

Mit teszel, ha befejezed az iskolát? 

Az utolsó bemutatásra kerülő kérdéskörben arra kaptunk választ, hogy a 16 – 17 éves, 

képzését még be nem fejező szakiskolás vagy szakközépiskolás fiatal hogyan képzeli el jövőjét. 
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A munkához való viszonyulás elfogadható mértékű, hiszen a szakiskolásaink nagy része 

olyan családi háttérrel rendelkezik, amely arra készteti a végzősöket, hogy minél gyorsabban 

önállósuljanak, de ugyanakkor a diploma megszerzése is hangsúlyosan jelen van a diákok 

elképzeléseiben, jövőképében. Az új mesterséget igénylők száma kevesebb, mint a magukat 

kényszerpályán érzőké. A családalapítási szándék is magas ebben a korban, de tanári 

tapasztalataink szerint ez általában sokkal kisebb százalékban következik be az iskola elhagyása 

után. 
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Uniós szempontból fontosnak tartottuk megvizsgálni fiataljaink viszonyulását a külföldi 

munkavállaláshoz. Romániai tapasztalatainkból kiindulva megfigyelhető a célországok 

átminősülése a fiatalok gondolkodásában.  

7%

3,50%

2,30%
1,20%

1,20%

12,80%12,80%

5,90%

2,40%

1,20%

2,30%

1,20%

12,80%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

A
n
g
lia

A
u
st

ri
a

B
e
lg

iu
m

H
o
rv

á
t 
o
.

F
ra

n
ci

a
 o

.
N

é
m

e
t 
o
.

O
la

sz
 o

.
P

o
rt
u
g
a
lia

S
p
a
n
yo

l o
.

S
vé

d
 o

.
M

a
g
ya

r 
o
.

U
S

A
N

in
cs

 v
á
la

sz

6. kérdés

 

Amíg a kezdeti romániai munkavállalói hullám elsősorban az Unió frankofon – latin 

nyelvjárású területeit érintette, lásd Olaszország, Spanyolország és Franciaország, manapság a 

fiatal munkavállalók elvándorlási kedve egyre ismeretlenebb – angolszász nyelvjárású – tájak 

felé irányul.  

Szerzők: Baranyai Tibor, Kónya László 

Mentorálás a nyíregyházi Göllesz Viktor Speciális 

Szakiskolában 

Intézményünk, a Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola enyhe fokban 

értelmi fogyatékos gyermekeket nevelő-oktató intézmény. 

Az alapfokú oktatás mellett az iskola célja és feladata a tanulásban akadályozott
15

 fiatalok 

szakképzése, a nyílt munkaerő-piacra jutás érdekében. 

Tanulóink sajátos nevelési igénye az „iskolarendszer alatt áll fenn‖, iskolás éveik alatt 

kapnak többletszolgáltatást egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs 
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foglalkozások keretében. Tanulmányaikat befejezve a többségi társadalom teljes jogú tagjai 

lesznek, a nyílt munkaerőpiacon kell elhelyezkedniük segítség, támogatás és munkaadót érintő 

kedvezmények nélkül. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére jellemző magas munkanélküliség fokozottan 

hátrányosan érinti a fogyatékosságuk miatt munkavégzésükben, szakmaválasztási 

lehetőségeikben korlátozott személyeket. A munkanélküliek egyik legkiszolgáltatottabb 

csoportját a fogyatékkal élő fiatalok alkotják. 

Éppen ezért nagyon fontos az enyhe fokban értelmi fogyatékos fiatalok nyílt 

munkaerőpiacra való belépésének segítése. Mert míg az iskolarendszerben támogatjuk, „fogjuk a 

kezüket‖, a szakma megszerzése után „egyedül maradnak‖, egyedül kell megoldaniuk minden 

felmerülő problémát, így a nyílt munkaerőpiacon való elhelyezkedést is.  

Ebben, sok esetben a család sem tud segíteni, hiszen magas azon fiatalok száma, akik 

hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű családokból érkeznek. Sok esetben a 

szülők sem találnak munkalehetőséget, nincs mintájuk a sikeres munkahely-keresési technikára, s 

a családok szociális helyzete, kapcsolati hálója sem növeli a fiatalok elhelyezkedési esélyeit.  

Ezért EQUAL pályázat
16

 keretében kidolgoztuk és megvalósítottuk azt a komplex 

szolgáltatási rendszert, mely a személyes, egyéni megsegítési formák hiányát hivatott pótolni. 

Az enyhe fokban értelmi fogyatékos fiatalok munkaerőpiacra történő belépésének elősegítését, 

munkaerőpiacon tartását új, egymásra épülő, egymást kiegészítő szolgáltatások sora biztosította 

mentor, mentálhigiénés szakember, szociálpedagógus, pszichológus, gyermekorvos bevonásával. E 

team olyan bármikor elérhető segítséget jelentett a fiataloknak és azok családjainak, amely biztos 

támaszként szolgált a krízishelyzetek megelőzésében és kezelésében egyaránt. 

Mentori munka 

A mentor, az EQUAL program keretében született meghatározás alapján olyan segítő 

személy, szakember, aki az élet valamennyi területén felmerülő krízisekben vagy tanulási 

folyamatokban, életvezetési helyzetekben nyújt segítséget mentoráltja számára. A közös munka 

lényege az „útmutatásban‖ van, a mentor tapasztalatai, ismeretei alapján mentoráltját segíti céljai 

kitűzésében, elérésében. Az interakció partneri, bizalmas kapcsolatot feltételez a folyamat során, 

melyben a legfontosabb eszköz az érintettek személyisége.  

 Az iskolán belül a mentori munka a szakiskolában tanuló, illetve a szakiskolát végzett 

fiatalok megsegítésére és munkaerő-piaci elhelyezkedésére irányult.  

A mentor feladatkörének meghatározása az intézmény tanulónépességének helyzetéhez, 

sajátosságaihoz és igényeihez igazítva történt.  

Mentori munka fő irányai szakiskolában - az iskolai évek alatt - a nyílt munkaerő-piacra 

kilépés előtt: 

 kapcsolat felvétele, folyamatos fenntartása mentoráltakkal, 

 információs rendszer működtetése, információk nyújtása, lehetőségekről való 

tájékoztatás, 

 iskolán belüli együttműködés megszervezése, akadályozó tényezők kiiktatása,  

 kapcsolati háló kialakítása (iskola, család, munkahely, gyakorlóhely, szociális és 

egészségügyi ellátórendszer stb.), 
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 iskolába és külső gyakorlóhelyekre való beilleszkedés segítése, közvetítés, 

kapcsolattartás, mediátori feladatok végzése, 

 „képessé‖ tevés, motiválás, megfelelő önismeret, önbizalom, pozitív jövőkép kialakítása, 

egészséges életmódra és önálló életvitelre nevelés, 

 lemorzsolódás megelőzése, család bevonása, szükség esetén komplex megsegítés, más 

segítő szervezetekkel, intézményekkel való együttműködés, 

 személyes segítségnyújtás életvezetési és hivatalos ügyintézésekben, 

 személyes segítség nyújtása krízishelyzetekben, 

 álláskeresési technikák megismertetése a fiatalokkal, 

 munkahelyi gyakorlat lehetőségeinek bővítése - fogyatékossággal élő fiatalok gyakorlati 

képzésének kihelyezése a nyílt munkaerőpiacra - kapcsolatfelvétel és fenntartás. 

Szakiskolát végzettek körében ellátott mentori feladatok:  

 foglalkoztatás elősegítése a nyílt munkaerőpiacon foglalkoztató cégeknél: 

o kapcsolattartás a végzett fiatalokkal, 

o önéletrajz készítésében segítségnyújtás,  

o munkahelykeresés, nyílt munkaerő-piaci képviselők felkeresése, 

o álláshirdetések figyelése.  

 Az egyéni segítségnyújtáson túl az alkalmazott szakembereknek köszönhetően az 

önmenedzselés is a fiatalok képzésének részévé vált, ami olyan gyakorlati ismeretek elsajátítását 

jelenti, mint a munkainterjúkon való megjelenés, az interjú szabályai, önéletrajz írása, 

munkakeresés technikája, a főnök - beosztott viszony helyes szabályai, a kollégákkal, 

munkaadókkal való helyes kommunikáció és kapcsolat kialakítása. 

A szolgáltatások körének fejlesztése biztosította a rugalmas reagálást, alkalmazkodást a tanulók 

szükségleteihez, az aktuális munkaerő-piaci igényekhez, és lehetővé tette a szakképzés és a 

foglalkoztatás szorosabb összekapcsolását.  

A mentorálás jelene a Göllesz Viktor Speciális Szakiskolában 

Az EQUAL pályázat lezárulása után a személyes megsegítés lényeges elemei továbbra is 

fennmaradtak, beépítésre kerültek az intézmény Pedagógiai Programjába. 

 A projekt során kidolgozott fejlesztések (a tanulási technikák, a munkaerőpiac által elvárt 

kulcsképességek kialakítása) beépültek az egyéni, illetve a habilitációs fejlesztések és az 

osztályfőnöki tanmenetek tematikájába. 

 Szociálpedagógus teljes állásban, pszichológus, gyermekorvos részmunkaidőben segíti a 

felmerülő problémák megoldását. Feladatukhoz tartozik a prevenció is, a tanulási 

kudarcnak kitett tanulók esetében a felzárkóztatás segítése komplex szolgáltatások 

nyújtásával. 

 A mentori feladatokat a szakiskolában az osztályfőnökök vállalták át, az ő munkaköri 

leírásuk egészült ki a nyílt munkaerőpiacra való felkészítés feladatkörével. 

Felkészülésüket az új feladatra mentortréningen való részvétel biztosítja. 

 Főállású mentor alkalmazására nem nyílt lehetőség, az ő feladatkörét, mely elsősorban a 

nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatókkal való kapcsolattartás, az iskolában alkalmazott 

asszisztens végzi. 

 A végzett fiatalok számára Nyílt Napot szervezünk, amelyen a szolgáltatást nyújtó 

szakemberek is részt vesznek. Itt a fiatalok általános és munkaerő-piaci információkon túl 

segítséget kapnak önéletrajz írásához, felmerülő egyéni problémáik megoldásához. 
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Természetesen – mint más intézményekben is -, amennyiben volt tanulóink egyéni 

problémáikkal felkeresnek bennünket, igyekszünk arra megoldást találni.  

A tanulásban akadályozott fiatalok esetében azonban elengedhetetlenül fontos lenne a 

személyes megsegítés időtartamának meghosszabbítása – főállású mentor alkalmazásával. Az 

egyéni, szoros mentor - mentorált kapcsolat biztosíthatná azt, hogy a sikeres 

munkahelykeresés és találás után, az enyhe fokban értelmi fogyatékos fiatalok oda 

beilleszkedjenek, s a kezdeti nehézségek megoldódjanak. 

Erre azonban jelenleg csak pályázati forrásból nyílik lehetőség. 

Szerzők: Kákóci Klára-Berencsi Beáta 

Vállalkozásismereti képzés játékosan 

Ötletbörze 

Az iskolarendszerű képzés folyamán fontos szempont, hogy az életszerű szituációkat 

minél hitelesebben ismerhessék meg a diákok. A munkaerőpiacra való felkészítés egyik 

legfontosabb eleme a piac működési mechanizmusainak ismerete, és ezen belül is a vállalkozói 

készség kialakítása, illetve annak fejlesztése.  

A Hans Lindner Alapítvány a szatmárnémeti iskolák diákjai számára ilyen típusú 

felkészítést biztosít már évek óta. A két nyelven lebonyolított játékos vetélkedőt románul „Bursa 

Ideilor‖-nak, magyarul „Ötletbörzének‖ nevezték el. A játék gazdája az alapítvány, annak 

munkatársai hirdetik meg, jegyzik a csapatok belépési szándékát iskolánként, koordinálják 

tevékenységüket, segítséget nyújtanak az iskolán kívüli kapcsolatok megteremtésében és 

végezetül értékelik és díjazzák a csapatok munkáját. 

A diákok bejelentkezése két kategóriában lehetséges, 9 – 10. osztályosok és 11 – 12. 

osztályosok szintjén. A csapatok létszáma kettőtől ötig terjedhet, minden csapatnak van egy 

vezető tanára az adott iskolából. A felkészülés ősztől tavaszig tart, a legjobbak munkáiból kiállító 

standokon kapnak bemutatást az érdeklődők, az ünnepélyes díjátadások alkalmával.  

A kezdetben játéknak induló ötletkereső és azt megvalósítható tevékenységek a csapatok 

első találkozása után már vetélkedővé válnak, mindenki igyekszik a legjobbat teljesíteni a 

várható nyeremény reményében. Természetesen akadnak olyanok is, akik hamar 

„lemorzsolódnak‖, nincs kitartásuk, motivációjuk ahhoz, hogy végigjárják a virtuális 

cégbejegyzés fáradságos útjait, illetve hogy tájékozódjanak a banki tevékenységek mikéntjéről. 

Így az ősszel elinduló csapatokat alkotó több száz, évente átlagosan 3oo – 4oo diák a tavaszi 

megmérettetés idejére már harmadára csökken. A versenyből való kilépésnek természetesen 

semmilyen negatív következménye nincs, a presztízsvesztésen kívül. 

A játék során a résztvevő diákok várhatóan: 

 kiegészítik és gyakorlatban kipróbálják középiskolai elméleti ismereteiket, 

 növelik munkaerő-piaci esélyeiket, 

 új munkahelyek kialakulásának esélyeit növelik, 

 biztosabban tájékozódnak a különböző állami intézmények bürokratikus 

útvesztőiben. 



 

 54 

Az Ötletbörze játék hat szakaszból épül fel: 

1. Benevezés 

2. Start 

3. Energizing 

4. Top 15 

5. Image Making 

6. Expo+ 

A ―Benevezés‖ szakaszában, az iskolai év kezdetén, a meghirdetést követően tudnak a 

diákok beiratkozni a játékba, személyesen az alapítvány székhelyén vagy online a  

www.bursaideilor.com  honlapon. Ebben a szakaszban alakulnak meg a csapatok. 

A játék „Start”-ja a hívatalos megnyitó. Az alpítvány szervezésében létrejön a 

beiratkozott csapatok, vezető tanáraik, vállalkozók és hivatalos szervek (Tanfelügyelőség, 

Gazdasági Kamara, egy-két bank) képviselőinek találkozása. A találkozón minden csapat egy 

dossziét vesz át, amelyben azokat az információkat és dokumentumokat találják, amelyek a játék 

lebonyolításához szükségesek. 

A következő szakasz az „Energizing”, a projektek és ötletek megvalósításához szükséges 

üzleti terv elkészítésének az időszaka. A fő feladat a csapatok egyéni tevékenysége: információk 

gyűjtése a különböző típusú engedélyekről, számítások végzése, a projekt leírása és másokkal 

való megismertetésének kidolgozása, marketingfogások stb. Ebben a szakaszban nyújtanak nagy 

segítséget a meghívott szakértőkkel rendezett workshopok, ahol a következő témakörökben 

kaphatnak szakszerű felvilágosítást a csapatok: 

1. Ötletek/csapatépítés (Team Building) 

2. Piackutatás 

3. Marketing 

4. Üzlettervezés/Esélyek és veszélyek 

5. Költségvetés tervezés 

Ennek a szakasznak a végén következik a csapatok munkáinak a kiértékelése. 

A „Top 15‖ szakasz a csapatmunkák hivatalos zsűrizése. A bíráló bizottság az alapítvány 

képviselőiből és a vállakozói körből meghívott képviselőkből áll. Minden 50% - nál jobban 

teljesített csapat valamilyen kitüntetésben – jutalomban részesül. A legjobb 15 munka továbbjut, 

és a végső döntés előtt két szakaszban kell megállnia a helyét. 

Az „Image Making‖ szakaszban az üzleti elgondolás – terv – ötlet köré márka arculatot 

kell kidolgoznia a csapatnak. Az ebben résztvevő csapatok szakemberektől tanulják, hogyan 

lehet kialakítani a vállalkozás „imázsát‖, és előkerülnek azok a módszerek, eszközök, amelyekkel 

elkészíthető a vállalkozás reklám- vagy publicisztikai arculata. A találkozók szeminárium 

jellegűek és a következő területekre fókuszálnak: 

1. A vállalkozás arculatának tervezése 

2.  Marketing stratégiák 

3. Reklám és hirdetés 

Az utolsó szakasz az „Expo+” ahol a 15 legjobb munka szerepel, kiállítási standokon, 

adott felületen, felhasználva az összes mediatizáló eszközt, reklámanyagokkal, nyomtatott, 

vetített képi vagy video formátumban legyártott eszközökkel, produktumok kiállításával stb. 

igyekeznek a csapatok megnyerni a látogatók figyelmét, tudva azt is, hogy a látogatók között ott 

http://www.bursaideilor.com/
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vannak a zsűritagok is. A közel 2 órás kiállítás végső mozzanata a nyertesek kihirdetése, az első 

három helyezett pénzjutalomban és/vagy külföldi jutalom kirándulásban részesül. 

Mi a Jointec? 

A Jointec egy határon átnyúló projekt, ami a vállalkozói kultúrát népszerűsíti a 

gimnazisták körében, a Satu Mare – Szabolcs-Szatmár-Bereg régióban. Lényegében az 

Ötletbörze módosított változata ez, melyben a diákoknak lehetőségük nyílik arra, hogy 

elmélyítsék a vállalkozással kapcsolatos ismereteiket, és az iskolában kapott valamennyi 

információt a gyakorlatba is átültethetik. Ezáltal a Jointec az iskolai tantervet kiegészítő oktató 

programok körébe sorolható, de ugyanakkor a helyi közösségfejlesztő programok közé is, mivel 

a játéknak számos, iskolán belüli és azon kívüli résztvevője is van.  

A projekt tevékenysége abban áll, hogy a diákok egy saját vállalkozási ötletből kiindulva 

kidolgoznak egy életképes vállalkozási projektet. Ennek a tervezési és kidolgozási folyamatnak a 

támogatására és koordinálásra a szervezők (Hans Lindner Alapítvány) pártfogói támogatást 

biztosítanak, ami a heti találkozók során műhelymunkák és szemináriumok által konkretizálódik, 

valamint a közös táborozások során a személyes találkozásokban. Az így megszerzett 

valamennyi ismeret kiegészítő jellegű az iskolai tanmenethez képest.  

A diákcsapatokat a saját iskoláikból koordinátor tanárok buzdítják és segítik. A program 

kezdő momentuma a diákok számára a „Programindító tábor‖ szervezése, aminek keretében a 

romániai és magyarországi diákok találkoznak, hogy a közös csapatok alapjait letegyék, 

meghatározzák közös vállalkozási ötletüket és megbeszéljék a jövőbeni közös munka részleteit.  

Az öt tematikus szeminárium segítséget kínál a diákok számára a vállalkozások valós 

közegéből merített bőséges információhalmazával. Az öt szeminárium a következő központi 

témákra épül: ‖A vállalkozási ötlet/a vállalkozói csapat‖, ‖Piackutatás‖, ‖Marketing stratégiák‖, 

‖A vállalkozás megszervezése/esélyek és kockázatok‖ és ‖A pénzügyi terv‖. A szervezők 

műhelymunkákat is rendeznek a csapatmunka megkönnyítésére, illetve a visszacsatolás 

(feedback) megerősítésére.  

Mivel ez a verseny helyi kereskedelmi társaságokkal, vállalkozókkal és intézményekkel 

való partneri kapcsolatban zajlik, a verseny valamennyi fordulója fejleszti azt az iskolák, 

intézmények, bankok közötti funkcionális hálózati együttműködést, ami az új, fiatal, majdani 

vállalkozók rendelkezésére fog állni. A résztvevőknek a játék teljes ideje alatt lehetőségük nyílik 

arra, hogy a Jointec több mint 60 partnerével együttműködjenek. Ezek között találhatók a helyi 

önkormányzatok (a megye polgármesteri hivatalai), közintézmények (a Kereskedelmi, Ipari és 

Mezőgazdasági Kamara, a Megyei Tanfelügyelőség, a Cégbíróság, a Megyei Foglalkoztatási 

Ügynökség), bankok, cégek, helyi vállalkozók, a média képviselői.  

A program első részében a résztvevők csapatban dolgoznak a vállalkozási projekt 

kidolgozásán, a szabadidejükben. A program második részében a csapatok összehasonlítják a 

befejezett munkákat, ezáltal verseny alakul ki közöttük. A legjobb csapatoknak és vállalkozási 

projekteknek lehetőségük van részt venni a Programzáró táborban, a befejező fázisban, illetve a 

két expón.  

 A korábbi évek tapasztalataiból tudjuk, hogy a 2-4 tagból álló csapatok dolgoznak a 

leghatékonyabban. Ezért ajánlott, hogy a csapatokat úgy alakítsuk ki, hogy tagjainak száma 2 és 

5 között legyen.  
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 A határ egyik oldalán kialakult csapatoknak lehetőségük adódik megismerni a másik 

országbeli csapatokat a Programindító tábor keretében (kezdeti fázis), ami Magyarországon kerül 

megszervezésre. Ott bemutathatják a vállalkozási ötleteiket és keresnek maguknak partner 

csapatot. Ezzel együtt meghatározzák a közös vállalkozási ötletet és kidolgozzák azt a határ két 

oldalán. Ez internetes kapcsolattartás útján válik lehetővé. Amennyiben a csapattagoknak nincs 

számítógépük és/vagy internet hozzáférésük, használhatják azokat intézményeikben.  

A koordinátor tanároknak nagyon fontos szerepük van. Ők felügyelik a munkacsoportok 

megszervezését, figyelemmel kísérve a csapat összetételét és egész tevékenységét. Ugyanilyen 

fontossággal bír a konzultatív szerepük is, ami a vállalkozási ötletek megtervezését, kidolgozását, 

megírását és befejezését illeti.  

 A koordinátor tanárok jelen lesznek csapatukkal együtt a közös eseményeken (táborok, 

expók), hogy a tevékenységüket segítsék. Hasonlóképpen, ezek keretében lehetőséget kapnak 

arra, hogy a határon túli iskolák tanárait megismerjék, így megteremtve a származási 

intézményeik közötti határon átnyúló együttműködésnek az alapjait.  

Szerző: Baranyai Tibor 

A Job Shadowing módszer 

A Job Shadowing (munkahelyi megfigyelés) lehetőséget teremt arra, hogy a fiatalok valós 

munkakörnyezetben szerezhessenek benyomásokat egy-egy pályaterületről, foglalkozásról úgy, 

hogy az adott szakembert „árnyékként követve‖ megismerik a legfontosabb tevékenységeket, 

eszközöket, munkamódokat, munkakörnyezetet, a munkavégzéshez kapcsolódó alapvető 

szabályokat és további jellemzőket. A munkahelyi megfigyelés során a fiatalok nem 

kapcsolódnak be a munkavégzésbe, előre megbeszélt, felosztott megfigyelési szempontok 

alapján „elemzik a munkakört‖.  

A Job Shadowing tevékenység segíti a diákokat abban, hogy ténylegesen szembesüljenek 

a munka világának elvárásaival. Saját élményt szerezhetnek a munka világában érvényesülő 

követelményrendszerről, a megfigyelés segít felismerni az egész életen át tartó tanulás 

nélkülözhetetlenségét, és adott esetben az ismeretek elsajátításának fontosságát. 

Javasolt, hogy az osztály a tanév alatt legalább 6, legfeljebb 12 munkahelyet látogasson 

meg. Egy-egy munkahelyen 2-3 órát tölthetnek el, megfigyelve a munkát és a különböző 

munkaköröket. A munkahelyi megfigyelés szervezése „A foglalkoztatók bevonásának 

módszerei‖ alfejezetben leírásra került, ezért itt a megfigyelési szempontokról és a foglalkozás 

feldolgozásáról lesz szó. 

A megfigyelési szempontok 

A mellékletben található munkalapok (1.-5) mindegyike más-más szempontot helyez 

előtérbe (tevékenység, anyagok, munkatársi kapcsolatok, környezeti jellemzők stb.). A 

megfigyelési szempontok többféleképpen alkalmazhatók: 

- Minden tanuló kap 1-2 eltérő szempontot; ez azt jelenti, hogy ugyanazon munkahelyen a 

tanulók más-más tevékenységet, munkahelyi folyamatot figyelnek meg, és az összefoglalásnál, 

feldolgozásnál egységesítik a tapasztaltakat. 

- Minden tanuló önállóan kap szempontokat, de azok ismétlődnek; ez azt jelenti, hogy két-három 

diák ugyanazt figyeli meg, ezzel elősegíthető a pontos felidézés. Fontos, hogy ebben a 

variációban nem csoportos megfigyelés folyik, mindenki egyedül szemlélődik.  
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- Kisebb csoportok kapják a szempontokat; ez az előzőtől annyiban tér el, hogy csoportosan 

végzik a megfigyelést, és az egyes csoportok eltérő szempontokat néznek.  

- Minden tanuló ugyanazt figyeli; ez is egyéni megfigyelés, de a teljes osztály (vagy csoport) 

megegyező dolgot figyel.  

A tanulók a felkészítés szakaszában kapják meg a szempontrendszert, még az iskolában 

kerüljön értelmezésre a feladat, így nem a munkahelyen szembesülnek azzal, hogy a feladat nem 

érthető számukra. A diákok egyéni képességeitől függően eltérhet a megfigyelés eredményeinek 

rögzítése: lesz, aki fejben tartja a látottakat, de lehet előre gyártott feladatlapra vagy füzetbe is 

jegyzetelni. A megfigyelés közben a pedagógus figyeli a tanulókat, elakadás, tanácstalanság 

észlelésekor azonnal a segítségükre van.  

Feldolgozás 

A munkahelyi megfigyelés nem maradhat feldolgozás nélkül. A feldolgozásra legalább 2 

órát kell szánni. Rövid beszélgetést folytathatunk a munkahelyen is – ha erre megfelelő termet 

bocsátanak rendelkezésünkre. A feldolgozás az alábbi kérdéseket (is) érintse: 

- Milyen élményeket szereztetek? Mi tetszett? 

- Mit figyeltetek meg? 

- Mi a véleményetek a látogatás után a szakmacsoportról? 

- Még mire lennétek kíváncsiak a szakmacsoporttal kapcsolatban? 

- Ki dolgozna szívesen ilyen vagy ehhez hasonló területen? 

Célszerű minden szakmacsoport megfigyelése után összefoglalásként egy közös vagy 

csoportos munkát (például plakát) készíteni. 

Azok a tanulók, akik szívesen dolgoznának az adott szakmacsoporthoz kapcsolódó 

foglalkozások egyikében, a portfóliójukba is készítsenek rövid fogalmazást, rajzot. 

Felhasznált irodalom: 

   Herényi Zoltánné: Job Shadowing (munkahelyi megfigyelés) – Martin János Szakképző 

Iskola, Miskolc; 2010. 

   Bándliné Utasi Mária: Job Shadowing – FVM KASZK Bercsényi Miklós Élelmiszeripari 

Szakképző Iskola, Budapest; 2010. 

 Fehér Ildikó, Kovács Anikó: Módszertani Kézikönyv a Dobbantó projektben 

megvalósuló Job Shadowing tevékenység megszervezéséhez és lebonyolításához, 

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány; 2009. 

Szerző: Kádár Erika 

A család, a szülők bevonásának jó gyakorlatai, munkaerő-

piaci szempontból 

A szakiskola és a tanulók szülei kapcsolatának kialakítása és fenntartása gyakran 

nehézségekbe ütközik. Általános probléma, hogy a szülői értekezleteken és a fogadó órákon 

nagyon kevés szülő jelenik meg, ez főként azoknak a tanulóknak a szüleire jellemző, akikkel 

jellemzően tanulás és/vagy magatartási probléma van. A szülők a hagyományos szülői 

értekezleten nem közlékenyek, meghallgatják az osztályfőnököt, majd hazamennek.  

Az alábbiakban olyan módszereket mutatunk be, amelyek a szülők bevonását szolgálják 

abból a célból, hogy mindez elősegítse a tanulók munkaerő-piaci integrációját.  
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Az iskolának törekednie kell arra, hogy a szülőkkel való kapcsolattartást komolyan vegye. 

Ha az iskola komolyan veszi a kapcsolatot, akkor a szülők is komolyan fogják venni. Érezniük 

kell a törődést, a megoldásokat kell keresni a kapcsolat kialakítására, elmélyítésére. A kapcsolat 

kialakításának kezdetén lehetséges, hogy kevés szülő jön el a rendezvényre, azonban nem szabad 

feladni, az iskolának ilyenkor meg kell próbálnia más utakat keresni. Fontos, hogy minden szülői 

találkozó megszervezésekor figyelembe kell venni a szülők igényeit, elvárásait, biztosítani kell a 

megfelelő körülményeket, a helyszínt és az időpontot, valamint gondoskodni kell valamennyi 

szülő tájékoztatásáról. 

A találkozók lebonyolítása során fontos, hogy a szülők ismerjék és értsék az oktatási, 

nevelési célokat, az iskolában alkalmazott módszereket. Kiscsoportos megbeszélés keretében a 

szülők könnyebben mondják el véleményüket, mint az egész csoport előtt. A bevonás egyik 

módja lehet, ha az iskola a szülőknek alkalmat biztosít az iskola és/vagy az osztály életében való 

részvételre, közreműködésre (Szülői Klub, kirándulások, portfólió készítés stb.). 

Szülői értekezletek keretében beszélhet a pedagógus a szülőkkel a továbbtanulási 

lehetőségekről, a hazai és a nemzetközi kihelyezett szakmai gyakorlati lehetőségekről. Szintén 

szülői értekezleten kerülhet megbeszélésre a tanulói portfólió értékelése. A portfólióba a tanulók 

a legjobban sikerült munkáikat rakják, illetve azokat a dokumentumokat, melyek alapján kiderül 

a tanulmányi előrehaladásuk. Tapasztalatok szerint a szülők aktivizálhatók a portfólió 

elkészítésében is, valamint bevonhatók annak értékelésébe. 

Célszerű felajánlani a szülőknek azt is, hogy havonta egy alkalommal részt vehessenek az 

osztály illetve a gyermekük munkájának megfigyelésében, így a szülők betekintést nyerhetnek a 

gyermekük iskolai tevékenységébe.     

A havonta megrendezésre kerülő Szülői klub szervezése lehetőséget ad arra, hogy a 

szülők kötetlen formában megismerkedhessenek egymással. A Klub közösségformáló hatású, a 

szülők problémáinak megbeszélése elősegíti a fiatalok belső támogatását, tanulmányi 

eredményeinek javulását is. A szülők egymásnak is tudnak segítséget nyújtani problémáik 

megoldásában. A Klub témáit a szülők maguk határozhatják meg, felelőst választhatnak a téma 

feldolgozására, vagy az aznapi témának a levezetésére. Témaként felmerülhetnek a helyi 

elhelyezkedési lehetőségek, állásinformációk, munkaerő-piaci elvárások, munkavállalói szerepek 

stb. 

A Társalgási esten a szakmai gyakorlat megkezdése előtt a gyakorlatvezető bemutathatja 

a munkahelyet, az elvégzendő munkákat, munkaköröket. A gyakorlat végén bemutathatja a 

tanulók értékelését, néhány fényképet a tanulókról, amely a gyakorlat során készült. A szülők 

maguk is igénylik, hogy gyermekükről érdemben essen szó, azaz sokoldalúan és perspektivikusan 

láthassák őket beszélgetéseik során, sokszor ők maguk is bizonytalanok, támpontokat, 

megfontolásokat remélnek, segítséget várnak az iskolától saját nevelési módszereikkel kapcsolatban. 

Ugyanakkor a tanároknak és a munkaadóknak is szükségük van arra, hogy megismerjék azokat a 

szülői elgondolásokat, melyek alapján otthon tanulóikat nevelik. 

A szülők bevonásának várható eredményei 

- A szülők tájékozottak, érdeklődők lesznek az osztályban folyó munkáról, programokról és 

szívesen vesznek részt ezeken.  

- Az iskola és a család együttműködése hatékonyabbá válik.  

- A család bekapcsolódik a tanórán kívüli programokba.  

- Az osztályfőnök megismeri a szülők véleményét.  

- A szülők részt vesznek az osztály közösségformáló programjaiban, belelátnak az osztály 

életébe, s így könnyebbé válik a szakmaválasztás.  
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- A szülők érzik, hogy fontos a véleményük, a visszajelzésük, s ezáltal szívesebben részt vesznek 

az osztály munkájában.  

 The Be Real Game 

A következőkben egy olyan szerepjátékról lesz szó, amely Kanadából indult, de mára már 

elérhető magyarországi változata is, és amely szintén alkalmas eszköz arra, hogy az iskola 

bevonja a szülőket, a családot a tanulók iskolai életébe.  

A The Be Real Game (TBRG) játék egy sor valósághű élet- és munkatapasztalatot kínál a 

tanulóknak osztályteremben történő felhasználásra figyelemfelkeltő, izgalmas és szórakoztató 

formában. A TBRG résztvevői legalább három élet/munkaszereppel ismerkednek meg 

közvetlenül néhány hét, esetleg néhány hónap leforgása alatt. További, – sok szektort magában 

foglaló – szerepről osztálytársaik elbeszélései alapján kapnak képet. A TBRG-ben való 

részvételük során szüleikkel, barátaikkal és közösségük más tagjaival új módon és szinten fognak 

kapcsolatba lépni. 

A tanulók ismereteket szereznek a mai lehetséges munkaszerepek széles skálájáról, azok 

előnyeiről és hátrányairól, valamint a család és a munkahelyi feladatok közötti összhang 

megteremtéséről. Részt vesznek – maguk alkotta – közösségük életében, és megtapasztalják, mik 

az előnyei annak, ha az ember jó csapatjátékos a munkahelyén illetve a lakóközösségében. 

Megtanulják, hogy minden állandóan változik, és hogy milyen nagy hatása lehet a 

véletlenszerűen bekövetkező eseményeknek, akár jó, akár rossz irányúak. Felismerik bizonyos 

tantárgyak/ismeretek/képességek fontosságát a számukra vonzó jövőbeli élet- és munkaszerepek 

vonatkozásában.  

Minden egyes tanuló megérti, hogy: 

  - egyedi tehetségük és kulcsképességeik azonosítása, 

- célkitűzéseik folyamatos tisztázása és kiigazítása, 

- szövetségeseik megtalálása, 

- az önbizalom, 

- a „belső hang‖ követése 

révén, hogyan haladhatnak előre egy olyan jövő felé, mely megelégedésüket és 

önmegvalósításukat szolgálja. Megtanulják, hogy a célállomásra való koncentrálás helyett 

élvezzék az odavezető utat és tanuljanak belőle. Igazán szerencsések, mert felkészültebbek 

lesznek arra, ami az iskolában és az életben várja őket.  

A program a legnagyobb mértékben rugalmas, lehetővé téve, hogy a tanárok kreatívan, 

tapasztalataik és ismereteik függvényében alkalmazzák, figyelembe vegyék a közösségben 

lezajló fontos eseményeket, tanulóik személyiségét, speciális igényeiket és családi hátterüket. A 

szülők a program számos szakaszában vagy akár folyamatosan is bevonhatók. A tanári 

készlethez tartozik egy, a szülőknek/gondviselőknek szóló levél, amely a program ismertetését 

tartalmazza valamint tanácsokat arra vonatkozóan, hogyan segíthetnek a szülők abban, hogy 

gyerekeik a lehető legtöbbet profitáljanak a programból. A TBRG hasznossága tanácsadók, 

meghívott vendégek bevonásával fokozható. Csoportmunkában történő tanításra kiválóan 

alkalmas, mivel a tanmenethez több ponton kapcsolódik. A foglalkozások némelyikét egy 

tantárgyi területhez kötődően is fel lehet dolgozni – társadalomismeret, nyelvek vagy matematika 

–, majd kibővíteni egy másik alkalommal. Vendégelőadók és szülők, tehát a közösség tagjai a 

program számos szakaszában bevonhatók.  
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A TBRG három egységből/leckéből áll: 

1. lecke: A munka szép új világa 

Kezdetét veszi a tanulók felfedezőútja, amelynek során világossá válik számukra az életpálya 

fogalma, annak holisztikus értelmezése, miszerint beletartozik életünk minden eseménye 

születésünk időpontjától halálunkig, tanulás, munka, család, szabadidő, közösségi élet stb. 

A tanulók utazást tesznek, melynek célja az életpálya megismerése. Az út során az életből és 

a munka világából vett szerepeket játszanak el, azzal a céllal, hogy a felnőtt élet és a munka 

világának kérdéseit és különböző vonatkozásait felfedezzék és megtapasztalják. 

A szerepjátékok folyamán pénzt keresnek, illetve költenek, közösségek életében vesznek részt, 

számos döntést hoznak, melyek jó vagy rossz irányban befolyásolják az általuk alakított 

szereplők életét, megbirkóznak a véletlenszerűen bekövetkező eseményekkel és megtanulják, 

hogy minden döntésük befolyásolja pályájukat. 

A lecke során a tanulók interjút készítenek egy olyan felnőttel, aki életükben meghatározó 

szerepet tölt be (szülő, gondviselő) élet- és munkatapasztalatairól, majd a különböző fiktív 

szerepeket alakító társaikkal való interjúra kerül sor. 

2. lecke: A változás előidézői 

Ebben az egységben a tanulók szembesülnek azokkal a jelentős gazdasági erőkkel, amelyek a 

jelenlegi munkaerőpiacon bekövetkező „változások előidézői‖. Szerepeiken keresztül megértik, 

hogy az önhibánkon kívül bekövetkező elbocsátás és munkahely-változtatás gyakori és 

mindannyiunk egész életpályáját befolyásoló jelenség napjaink gazdaságában. Megtanulják, 

melyek ezek a „változást előidéző‖ jelenségek, hogyan kell megbirkózni velük, milyen 

ismeretekre, képességekre és attitűdökre (kompetenciák) kell szert tenniük, hogy ezek az erők ne 

ellenük, hanem értük dolgozzanak. Azt is megértik, hogy ezek a változások nemcsak az egyént 

érintik, hanem a közösség egészét is. Megtanulják kulcsképességeiket az egyén és a közösség 

fejlődésének szolgálatába állítani. A szülőket megkérhetjük, hogy vállalják a foglalkoztató 

szerepét az állásinterjún, illetve arra, hogy mutassák be szakmájukat, hogy az osztály 

pályaismerete tovább bővüljön. Segítséget nyújthatnak a tanulóknak a szerep szerinti házi 

költségvetés elkészítésében. 

3. lecke: A jövő felfedezése 

A tanulók fiktív szerepüknek megfelelően szakmai önéletrajzot és tervet írnak, majd új 

álláshoz jutnak. Az új szerepben újra interjút készíthetnek egymással, új költségvetést készítenek, 

új életmódot választanak. Ezután vetélkedőn vesznek részt, amelyen összefoglalják a leckében 

tanultakat. A 3. leckében a tanulók önmagukat alakítják. Felhasználva azokat az információkat és 

tapasztalatokat, amelyekkel az 1. és 2. egységben szerepeik során találkoztak, képzeletbeli 

utazást tesznek jövőjükben, életpályájuk megismerését célzó feladatokat oldanak meg, rövid távú 

céljaikra koncentráló tanulási tervet írnak. 

A játék magyar nyelvű rövid leírása a http://www.realgame.com/hungary.html oldalon található.  

Felhasznált irodalom:  

 Szülőkkel folytatott kapcsolat a Martin János Szakképző Iskola Dobbantó osztályában, 

Miskolc 2010. Kézirat 

http://www.realgame.com/hungary.html
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 The Be Real Game Tanári kézikönyv a Dobbantó programhoz, Budapest 2010. Kézirat 

Szerző: Kádár Erika 

A foglalkoztatók bevonásának módszerei 

Ebben a tanulmányban magyarországi és romániai szakiskolák, valamint civil szervezetek 

gyakorlata kerül ismertetésre a fiatalok gyakorlat- és munkatapasztalat szerzése, valamint 

munkahelyi látogatása területén. 

A munkahelyek bevonásának célja 

A munkahelyek bevonásának célja, hogy a tanulók életpályájuk megalapozásához 

közvetlen ismereteket kapjanak a munkaerő-piaci környezetükről, és kellően megalapozzák a 

pályaválasztási döntésüket. Segítséget kapjanak ahhoz, hogy meg tudják határozni saját 

helyzetüket a munkaerőpiacon, célokat tűzzenek ki maguk elé, alakuljon ki bennük a 

szakmatanulás iránti igény, sajátítsák el a munkavállaláshoz szükséges ismereteket. 

A szakmai gyakorlat során a tanulók megismerik az egyes szakmák 

követelményrendszerét, elsajátítják a szakmai fogásokat, közelebb kerül egymáshoz a valóság és 

a vágy, a realitás. A tanulók különféle típusú munkahelyeket, munkakörnyezetet, vezetői 

stílusokat, a munkavállalókkal kapcsolatos elvárásokat ismernek meg, valamint az új 

környezetben jobban megismerik egyéni adottságaikat, képességeiket, fejlődik önismeretük, 

pályaismeretük. 

További cél, hogy a munkáltatók nyitottá váljanak az alkalmazásukra, hogy a gyakorlati 

hely későbbi foglalkoztatóvá váljon. 

A munkáltatókkal történő kapcsolatfelvétel lehetséges módjai 

- Regionális konferenciák szervezése munkaadók és oktatási intézmények részvételével.  

- Fórumok, nyílt napok szervezése több érdekelt (munkaügyi központ, munkáltatók, iskola) 

részvételével. 

- Munkaadók, vállalkozók meghívása a szakiskolákba kötetlen beszélgetésre, ahol mind a 

pedagógusok, mind a diákok kérdezhetnek; illetve a munkaadók első kézből 

tájékozódhatnak a képzésről, közelebbről megismerkednek azzal a közeggel, ahonnan a 

jövő munkavállalói kikerülnek. 

- Tanulmányi, illetve iskolai versenyeken a vállalkozók meghívása a zsűribe, bíráló 

bizottságba, a vállalkozók bevonása a díjak biztosításába. 

- Önkormányzati működtetésű cégek elérése (kerületgondnokság, településüzemeltetés, 

városfejlesztés, kommunális szolgáltató). 

- Önkormányzattól, munkaügyi központoktól munkáltatói címek kérése, kapcsolatok 

felvételének segítése. 

- A helyi civilszervezetek klubjainak, irodáinak, szakmai, ágazati szervezeteinek, 

képviselőinek megkeresése azért, hogy a fogékony, szociálisan és intellektuálisan 

érzékeny vállalkozókat meg lehessen találni. 

- Az iskola környezetében működő foglalkoztatási és/vagy szociális célú civil szervezet, 

valamint foglalkoztató bevonása komplex felnőttképzési-foglakoztatási projekt 

végrehajtásába. 

- Szociális szövetkezet létrehozásának segítése, a végzett tanulók foglalkoztatása 

érdekében. 
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- Diákmunka közvetítő cégek megkeresése, hogy a kiközvetített diákcsoportokkal 

alkalmanként egy-egy tanuló is üzemlátogatásra mehessen (kevés betanulást igénylő 

munkavégzések megfigyelése). 

- A tantestület segítségének kérése a munkahelyek felkutatásában, személyes kapcsolataik, 

rokonaik révén.  

- Iskolai szakoktatók bevonása, ismeretségi körükbe tartozó cégek adatainak összegyűjtése. 

- A szülők jelenlegi vagy volt munkahelyén történik a látogatás. 

- Az iskolaújságban kérni az iskola tanulóit, hogy rokoni és ismeretségi körükben szakmai 

gyakorlati lehetőségeket keressenek, és ezt jelezzék. 

- A végzett diákok munkahelyeik számbavétele, mint lehetséges fogadóhelyek. 

- Azon diákok megkeresése, meggyőzése, akiknek profilba illő, működő vállalkozása van. 

A munkahelyi látogatás  

A munkahelyi látogatás (Job Shadowing) tevékenység ebben a tanulmányban kerül 

bemutatásra. A tevékenység lényege, hogy a tanulók különböző munkahelyeken, különféle 

munkaköröket figyelnek meg egy előre megadott szempontrendszer szerint. A következőkben 

ennek a tevékenységnek a megszervezéséhez nyújtunk segítséget. 

 

A munkahelyek felkészítése a munkahelyi látogatásra 

A munkahelyi látogatás megszervezése során az iskola és a munkahely közötti 

kapcsolatfelvétel vezetői feladat. A látogatás megszervezésének teendői kiadhatóak a látogatást 

vezető oktatóknak. A fogadó munkahely illetékesét a látogatás előtti nap javasolt felhívni 

telefonon a megerősítés miatt, illetve az utolsó tisztázó kérdések is ezen alkalommal kerülnek 

megbeszélésre. Célszerű az együttműködési megállapodást előkészíteni, amely tartalmazza 

mindkét fél vállalásait.  

A megbeszélés tartalma:  

-  Hány tanulót tudnak egyszerre fogadni? 

-  Melyek azok a szakmák, amiket itt meg lehet nézni? 

-  Kinek lehet kérdéseket feltenni a látogatás során? 

-  Melyik időpont jó a látogatásra? 

- Tudnak-e kísérőt biztosítani? 

A tanulók felkészítése a munkahelyi látogatásra 

A tanulók felkészítésében a következők szerepelhetnek: a szakmacsoportok megismerése, 

ráhangolódás a pályaismereti témára, az egyéni érdeklődési körükre valamint arra, hogy mely 

szakmacsoportokkal szeretnének megismerkedni a tanév során. 

A munkahely látogatás előkészítésének témái: 

-  beszélgetés a szakmacsoportról 

- beszélgetés a munkahelyről (neve, elhelyezkedése, tevékenysége), a látogatott szakma 

részletes ismertetése  

- munkahelyről információgyűjtés, honlap megtekintése 

- megfigyelési szempontok kiosztása  

- útvonalterv készítése az iskolából a munkahelyre 

- utazási idő kiszámítása 

- gyülekező időpontja, helyszíne 
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- utazás szabályai, utcai viselkedés 

- viselkedés a munkahelyen 

A munkahelyi látogatás lebonyolítása 

- A gyakorlati munkafolyamatok közös tervezésének előzetes áttekintése, a szakmai 

megfigyelő lapok értelmezése az adott munkafolyamatokhoz, feladatokhoz igazítva.  

- A tanulói szakmai megfigyelőlap előkészítése, az adott nap feladataihoz való igazítás.  

- Folyamatos munkavégzés lehetőségének biztosítása. 

- A megfigyelési lap kitöltése, a tanulói portfólióban való elhelyezése.  

- Az elvégzett napi munka számonkérése, értékelése. 

A szakmai gyakorlóhely 

A szakiskolai tanulóknak a tanműhelyi gyakorlaton kívül, kihelyezett szakmai gyakorlatra 

is szüksége van ahhoz, hogy minél inkább felkészüljenek az elsődleges munkaerőpiac 

követelményeinek teljesítésére. Ennek érdekében az iskolának fel kell venni és ki kell építeni a 

kapcsolatot az oktatott szakmáknak megfelelő foglalkoztatókkal. Az alábbiakban ezzel a témával 

foglalkozunk. 

Érvek a munkáltató meggyőzéséhez szakmai gyakorlóhely biztosítására és 

későbbi foglalkoztatására 

- A munkáltatók véleményének beépítése a szakképzési tananyagok kidolgozásába, mert ők 

a „megrendelők‖, ők tudják igazán, hogy milyen képességű, milyen tudással rendelkező 

dolgozóra van szükségük. 

- A munkaadók érdekeltségének megteremtése azért, hogy saját vállalkozásuk fejlesztési 

elképzeléseibe be tudják illeszteni az intézményekkel való kapcsolat hasznosságát és az 

iskolából kikerülő fiatalok foglalkoztatását. 

- A cégek állami pályázataihoz mellékletként csatolható dokumentum, melyben az iskola 

részletesen leírja a cég/vállalkozás részvételét, hozzájárulását, támogatását a tanulók 

megfelelő színvonalú szakmai képzéséhez. 

- A cég presztízsének növekedése, társadalmi felelősségvállalás elvének terjesztése. 

- Mind a vállalkozások, mind a fiatalok számára előnyt jelent, ha a pályaorientáció az 

országos vagy regionális hiányszakmák felé tereli a fiatalokat. 

- A munkaügyi központokon keresztül megkeresett munkaerőhiányos 

cégeknél/vállalkozásoknál jó lehetőség a tanulók megismerésére, a jövőbeni 

munkavállalók kiválasztására. 

- A pályakezdő fiatalok foglalkoztatási kedvezményeinek ismertetése.  

- A Job Shadowing szervezése esetén a munkatársak nem esnek ki a munkából, hisz 

munkavégzés közben szeretnék a tanulók megfigyelni őket. 

- Közreműködés különféle tanulmányok elkészítésében – témaválasztás, konzulens 

biztosítása, dokumentumokhoz, adatokhoz való hozzáférés. 

- Együttműködés a szakképzési támogatás felhasználásában, a szakképzés fejlesztése 

érdekében Magyarországon.  
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A kapcsolat kialakítás szempontjai 

A szakmai gyakorlóhelyek kiválasztásánál fontos szempont, hogy a tanulók ismerjék meg 

milyen az üzemi, nagyüzemi termelés, ismerjék meg a Rt-ket, Kft-ket, Bt-ket, tudjanak köztük 

különbséget tenni, ismerjék a munkaadó elvárásait. Tudják azt, milyen előnyei vannak a 

szakmunkának a betanított munkával szemben, melyik biztosít jobb megélhetési lehetőséget.  

Felhasznált irodalom:  

 Dr. Jánosi István: Intézmények kapcsolattartása a munkaadókkal, vállalkozásokkal; 2008. 

   Herényi Zoltánné: Kapcsolatfelvétel a munkahelyekkel; Martin János Szakképző Iskola, 

Miskolc, 2010. 

   Herényi Zoltánné: Gyakorlóhellyel való kapcsolattartás; Martin János Szakképző Iskola, 

Miskolc, 2010. 

   Hollóné Kalász Mónika: Életpálya-építési és szociális életviteli kompetenciák fejlesztését, 

alapkészségek megerősítését célzó oktatás és tanulásszervezés az integrált nyílt 

munkaerő-piaci munkavállalás elősegítése érdekében Martin János Szakképző Iskola, 

Miskolc, 2010. 

   Bándliné Utasi Mária: Kapcsolatfelvétel a munkahelyekkel; FVM KASZK Bercsényi 

Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola, Budapest, 2009. 

Szerzők: Baranyai Tibor - Kádár Erika 
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Összegzés 

A diákok pályaválasztásának megismeréséhez, és a hosszú távú pályaorientációs 

módszerek kidolgozásához a munkacsoport összeállított egy kérdőívet, amelyben arra kereste a 

választ, hogy a 10. osztályban tanuló fiatalok milyen motiváció és milyen egyéb befolyásoló 

tényezők alapján döntöttek valamely iskola illetve szakma kiválasztása mellett. A kérdőíveket a 

projektben résztvevők közül mind a magyar, mind a román szakiskolák diákjai kitöltötték, 

azokkal a kisebb változtatásokkal, amelyeket a két ország szakképzési rendszere közötti eltérés 

indokol. A romániai régió két megyéjéből, 9 iskolából, összesen 505 diák töltötte ki a 

kérdőíveket, míg a magyarországi két megye iskoláiból 527 tanuló. 

A feldolgozást követően három kérdésre adott válaszok részletes elemzése került bele a 

fejezetbe; ezek a következők: Ki befolyásolta a fiatalok iskolaválasztását; hogyan látják saját 

szakmájukat; mi a szándékuk az iskola befejezése után.  

A kérdésekre adott válaszok összegző értékeléséből született megállapítások olvashatók a 

fejezetben.   

 

A fiatalok nyílt munkaerőpiacra segítése akkor sem egyszerű feladat, ha normál 

szakiskolai képzésről beszélünk, ez a helyzet azonban még nehezebb, ha a fiatalok sajátos 

nevelési igényűek, és egészen a munkaerőpiacra történő kilépés pillanatáig sokoldalú 

támogatásban részesülnek, az iskolából kikerülve azonban egyedül, legfeljebb szülői segítséggel 

kell boldogulniuk. Ennek az átmenetnek a megkönnyítésére dolgozta ki a munkacsoportban 

résztvevő egyik iskola a mentorálás módszerét, amely – ahogyan arra utaltunk – sajátos nevelési 

igényű fiatalokkal való foglalkozás keretében született, de amely jó gyakorlatként kisebb 

változtatásokkal bármely szakiskola számára átvehető és alkalmazható modellként került leírásra. 

A fiatalok számára a vállalkozás indításával kapcsolatos ismeretek elsajátítása is nagyon 

fontos, közülük sokak számára lehet alternatíva az önfoglalkoztatóvá válás, mint a 

munkaerőpiacra való belépés formája. A Németországban élő Hans Lindner által létrehozott 

alapítvány eddig csak Romániában segítette a gyerekeket abban, hogy az iskolai évek alatt 

megismerkedjenek és megbarátkozzanak a vállalkozás gondolatával. Ebben az évben azonban 

már Magyarországon is működtet az Alapítvány olyan projektet, amelynek a célja az, hogy a 

fiatalok kreatív vállalkozási ötleteiket kidolgozzák és megméressék egy szakértő zsűri előtt. 

Közülük a legjobbak jutalomban is részesülnek. Bár az Alapítvány működési területe korlátozott, 

a módszer mások számára is átvehető, alkalmazható.  

Fontosnak érezzük annak hangsúlyozását, hogy a szakiskolás diákok segítése, 

támogatása, a munkaerő-piac felé való terelése csak akkor lehet igazán hatékony, ha abban a 

tanuló, az iskola, a család és lehetőség szerint a helyi munkáltatók minél szorosabban 

együttműködnek. Ezért születtek meg a család és a foglalkoztatók bevonásának jó gyakorlatairól 

szóló leírások. A család nemcsak azzal tudja ezt a folyamatot támogatni, ha igyekszik pozitív 

mintát közvetíteni a fiatal számára, a szülők sokat tehetnek azért is, hogy a tanulók pályaismerete 

bővüljön, kapcsolatrendszerük kiszélesedjen, minél többféle munkahelyet ismerjenek meg a 

gyakorlatban is. Ennek eszköze lehet a szülőknek szóló rendezvények szervezése, a munkahelyi 

látogatások (az úgynevezett Job Shadowing módszer), a valós piaci környezetben végzett 

szakmai gyakorlat megszervezése. Ezeknek a módszereknek az összegyűjtése és leírása szintén 

része volt a munkánknak, igyekeztünk valódi gyakorlati segítséget adni mindezzel.  
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Elméleti, gyakorlati képzés 

A munkacsoport az elméleti és szakmai képzés módszertanának témaköréből válogatott, a 

projektben résztvevő négy határ menti megye szakképző iskoláinak tanárai segítségével. A 

munkacsoportban résztvevő tanárok azokat a problémacsoportokat vizsgálták a közösen végzett 

munka során, amelyek a legnagyobb gondot jelentik a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési 

igényű, (románul „CSESZ‖es) diákok képzésében. 

Ezek a témák az alábbiak: 

 Szakmai képzés gyakorlatának, a gyakorlati képzőhelyeknek a problémái  

 A motiváció kérdése, jó gyakorlatok bemutatásával 

 Iskolaelhagyás és kompetencia 

A munkacsoportban dolgozó tanárok a legfontosabb, és a legsürgősebben megoldandó 

problémaként a szakmai gyakorlati képzés gondjait jelölték meg. 

A csoportos beszélgetések során a tanárok áttekintették azokat az eseteket, melyek 

rávilágítanak a helyzet súlyosságára. 

Vannak közös problémák, amelyek a határ mindkét oldalán ugyanúgy jelentkeznek, 

ugyanakkor olyanokkal is találkozott a munkacsoport, amely csak egyik vagy másik olrszág 

szakképzési rendszerét érinti, vagy ott jelentkezik dominánsan. Ez utóbbi esetekben megjelöltük 

az érintett országot, amikor Magyarországra utalunk, a (MO), amikor pedig Romániára, a (RO) 

jelzést használjuk a szövegben.  
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Kompetenciák 

Az EU által elfogadott kulcskompetencia listát elemezve megkülönböztetünk  

 anyanyelvi,  

 idegen nyelvi,  

 matematikai,  

 digitális, 

 szociális és állampolgári kompetenciát.  

Ezen túlmenően a munkacsoportban résztvevő szakemberek számára a közös munka 

során nagyobb fontosságú volt a szaktárgyi kompetenciák rendszerének, és azok mérésének 

megvalósíthatósága. 

A magyar és román szabályozás ezen a területen eltér egymástól. Magyarországon a 

modul rendszerű szakképzés kompetencia szinteket különböztet meg (A, B, C…), ezáltal 

lehetőséget ad az árnyaltabb értékelésre. 

Romániában erre nincs lehetőség, itt a megfelelt/ nem megfelelt választáson alapuló értékelési 

módszert alkalmazhatják a tanárok. 

Javaslatként merült fel – az országos kompetenciamérésre is utalva –, hogy a Hollandiában 

alkalmazott modellhez hasonlóan a kompetenciák mérése árnyaltabb formában segíthetne a 

pályaválasztási tanácstalanság leküzdésében. 

Az általános kompetenciák közül a szociális kompetencia kap nagyobb hangsúlyt, mivel a 

szakiskolai tanulók sikeres elhelyezkedéséhez ennek elsajátítása, fejlesztése elengedhetetlen. 

Eszközellátottság, szakképzési támogatás 

Jelenleg az iskoláknak pontosan, sőt tételesen kell meghatározniuk, hogy a kapott 

támogatást mire költik el (például egy mezőgazdasági képzést folytató iskola gyakorlati 

eszközeinek beszerzésekor nem elegendő beírni azt, hogy földművelő eszköz, hanem pontosan 

meg kell jelölni, hogy ásót kívánnak beszerezni). Ugyanakkor konkrét márkanevet sem 

lehetséges megadni. Minden esetben a legalacsonyabb árat kell elfogadni, ami nem mindig vonja 

maga után a minőséget. Problémát jelent az is, hogy a megrendeléskor meghatározott eszközök 

paraméterei elavulnak, mire az eszközök ténylegesen beszerzésre kerülnek – az elbírálás és 

egyéb adminisztratív munka hosszú időtartama miatt. (MO) 

Romániában a beszerzés összeghatárhoz van kötve, ez alatt az összeghatár alatt az iskolák 

dönthetnek arról, hogy melyik árajánlatot választják. Romániában ez a határ jelenleg 15 000 

Euro. A 15 000 Euro feletti ajánlatok esetében is az iskolák döntenek, de be kell tartaniuk a 

közbeszerzési eljárásrendet. A nehézséget az jelenti, hogy nincs az iskolákban közbeszerzési 

szakember vagy jogász, aki lebonyolítaná ezt az eljárást. Így az iskoláknak külső szakember 

szolgáltatását kell megfizetniük. 15 000 Euro alatt egyszerűbb az eljárás, mert csak három 

árajánlat alapján kell meghozniuk a döntést az iskoláknak. Az állam egy elektronikus on-line 

rendszert hozott létre, melyen keresztül a beszerzések történnek. Ez egy olyan honlap, ahol a 

vásárolók és az eladók találkoznak, az oldalon terméket és szolgáltatást is lehet vásárolni. Az 

iskoláknak az összes beszerzésük 50%-át kell ezen a rendszeren keresztül lebonyolítaniuk. Az 

iskolák egyaránt lehetnek vásárlók és szolgáltatók is egyben. Ebben az elektronikus rendszerben 

az Európai Unió tagállamai vehetnek részt, azaz a magyar iskolák és vállalkozások is 
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regisztrálhatják itt magukat. A regisztráció tagdíj befizetésével jár, amely körülbelül 150 000 Ft. 

Romániában az intézményeknek kötelezően kell regisztrálniuk magukat, azonban ezt a tagsági 

díjat kicsit „sajnálják, illetve soknak találják‖. (RO) 

Gyakorlati képzések piacképessége, szakképzések 

naprakészsége 

A magyar szakképzésben problémát jelent a hiányszakmák elindítása, mivel a Regionális 

Fejlesztési és Képzési Bizottság (RFKB) viszonylag rövid időn belül kiveszi azokat a képzési 

struktúrából. A hiányszakmák tanításáért az iskolák támogatást kapnak. Egy képzés előkészítése 

sok időt vesz igénybe – ez a folyamat akár több évig is eltarthat – és elképzelhető, hogy az iskola 

az adott szakmát csak néhány évig tanítja, mivel az kikerül a hiányszakmák közül. E mögött 

elsősorban az áll, hogy nagyon gyakran a döntéshozók csak elméleti síkon vizsgálják a 

szükségleteket, illetve igényeket, de nem végeznek kutatásokat, vagy nem tekintenek ki a 

munkaerőpiacra, hogy megállapítsák, valóban szükség van-e az adott szakma újraindítására. 

(MO) 

Ugyanez a probléma a határ másik oldalán is fellelhető, bár ott nem kapnak a 

hiányszakmák tanítása után támogatást az iskolák. Romániában két éve változott a szakképzési 

rendszer, de a közeljövőben még várhatóak további változások. A szakmák tanításához 

Romániában gyakorlat is tartozik, ami az iskolán belül és azon kívül egyaránt folyik. 

A külső gyakorlóhelyek felkutatása nehézséget jelent, mert a cégek, vállalkozások vagy 

nem fogadják a diákokat szakmai gyakorlatra, vagy fogadják, de csak bizonyos összeg 

megfizetésének ellenében. (MO és RO) 

Az oktatók szeretnék, ha cégek hosszabb távra meg tudnák meghatározni a 

munkaerőigényüket, illetve ha nem a cég, hanem az iskolák képeznék a leendő munkavállalókat. 

(MO és RO) 

Térségi Integrált Szakképző Központ - TISZK 

„A közoktatási intézmények fenntartói, a gyakorlati képzés szervezésében részt vevő 

gazdálkodó szervezetek, a felsőoktatási intézmények 2008. szeptember 1-jétől a közoktatási 

törvényben (meghatározott szakképzéssel összefüggő feladatok végrehajtására térségi integrált 

szakképző központot (TISZK) hozhatnak létre. (Jogszabályi háttér: az 1993. évi LXXIX. 

törvény és az 1993. évi LXXVI. törvény 2.§ (5) bekezdése.) A szabályozás alapján a térségi 

integrált szakképző központ (TISZK) nem közoktatási intézmény, hanem a szakképzés 

feladatainak a jelenleginél hatékonyabb formában történő megszervezése. 

A TISZK-ek saját tanulókat nem képezhetnek, mert a jelenlegi hatályos törvény ezt nem 

teszi lehetővé számukra.  

A 2009/ 2010-es tanévben – talán egyedüliként Magyarországon – a Debrecen TISZK 

három hiányszakmában (gépi forgácsoló, szerkezetlakatos és géplakatos) vállalta fel a tanulók 

képzését tanulószerződéses
17

 formában, mivel a tanulók felvételt nyertek egy debreceni 

                                                 
17

 A tanulószerződés egy olyan gyakorlati képzést, gyakorlati képzőhelyet biztosító dokumentum, ami valamilyen 

gazdálkodó szervezet és a tanuló között jön létre. Tanulószerződés köthető a teljes képzési időre, illetve annak egy 

részére is, a vonatkozó szabályokat pedig a szakképzési törvény határozza meg.  

A tanuló havonta pénzbeli juttatást (fizetést) kap, ami nem lehet kisebb, mint a minimálbér 20%-a. Ezt a 

teljesítménynek megfelelően félévente emelni kell. Kiegészítő juttatás is szerezhető, ha a tanuló hiányszakma 
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szakképző iskolába, de a külső gyakorlóhelyként szereplő vállalati munkahely júliusban – amikor 

kiderült számára, hogy a hiányszakmákban tanuló fiatalok szakmai gyakorlata folyamán nagyobb 

összegű ösztöndíjat kell fizetniük – lemondta az elsőéves tanulók foglalkoztatását. 

Ezt követően a TISZK, mivel minden személyi és tárgyi feltétel maximálisan adott volt 

az alapképzés végrehajtásához, vállalta volna a tanulók oktatását, az ösztöndíj finanszírozását, 

munkaruha, védő felszerelések, étkezési jegy stb. biztosítását, azaz a tanulószerződésből fakadó 

valamennyi kötelezettséget. 

A Debrecen TISZK erről az esetről többször kért állásfoglalást az ügyben az illetékes 

döntéshozó szervektől, de máig nem kapott egyértelmű választ, ezen túlmenően a Nemzeti 

Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (NSZFI) nem hagyta jóvá a tanulók képzését, ezzel 

jelentős anyagi és erkölcsi veszteséget okozott mind a Debrecen TISZK-nek, mind a 

képzésekben résztvevő diákoknak. 

Mivel a TISZK-ek technikai felszereltségükből fakadóan a legalkalmasabbak arra, hogy a 

tanulók szakmai képzését irányítsák, a munkacsoport álláspontja szerint meg kellene adni a jogot 

a TISZK-eknek, hogy tanulószerződéssel foglalkoztassanak tanulókat ott, ahol a személyi és 

tárgyi feltételek ehhez adottak, bár mindehhez módosítani kellene a jelenleg hatályos 

jogszabályokat.  

A Debrecen TISZK feladata jelenleg az, hogy biztosítsa a tárgyi feltételeket, s adjon 

lehetőséget az anyaiskolában dolgozó szaktanároknak és oktatóknak, hogy a tanulókkal elméleti 

és gyakorlati órákat tartsanak, a TISZK-ben jelenleg rendelkezésre álló eszközökkel, 

berendezésekkel. Erre azért van szükség, mert a modern eszközökkel, berendezésekkel felszerelt 

műhelyekben egyforma körülmények között tudnak gyakorolni a tanulók. Az iskoláknak a 

gyakorláshoz csak az anyagot kell biztosítani, ezzel segítve a szakiskolák, szakközépiskolák 

„kissé elavult‖ tárgyi felszerelését. 

A gazdálkodó szervezetek a szakmunkásvizsgákra nem tudnak kellő létszámban rendelkezésre 

álló, egyforma eszközöket, gépeket biztosítani, ezért a TISZK-ben bonyolítják le a 

szakmunkásvizsgák és a kamarai szintvizsgák többségét. 

Fontos elvárás az oktatási intézmények felé, hogy a munkaerőpiacra kilépő fiatal 

tisztában legyen a jelen követelményeivel, elvárásaival, ismerje a ma technikáját, technológiáját. 

Ismeretek birtokában könnyebb a gyakorlati tudás elsajátítása, megvalósítása. Ezt részben a 

tárgyi eszközök naprakészségével, a tantervek, tanmenetek rugalmas, naprakész alkalmazásával 

lehetne megvalósítani. Ehhez valóban szükség lenne törvényi módosításra, szabályozásra. Vagyis 

nagyobb rugalmasságra lenne szükség a szakképzésben, hogy ne kelljen kettő-öt évnek eltelnie 

ahhoz, hogy lehessen változtatni s bevezetni egy módosított tantervet.  

A TISZK, mint intézményi forma további feladata lehet a feltételek biztosításán túl, hogy 

szervezzen, koordináljon, s ha kell, vállalja fel az esetleges módosítások előkészítését a 

tagintézmények elvárásainak, véleményének, javaslatainak figyelembevételével. 

Tanulószerződés megkötésére lehetőség van a tagintézményekkel is, de nem ennek kellene lennie 

a fő célkitűzésnek, hanem a partneri együttműködésnek. 

                                                                                                                                                              
megszerzését tűzte ki célul. Ez a plusz pénzbeli juttatás a minimálbér 20%-a lehet. A tanuló társadalombiztosítási 

szempontból biztosítottá válik, betegség esetén táppénzre jogosult. A tanulószerződés idejét beleszámítják a 

szolgálati időbe. 
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A szakoktatás általános problémái, a szakoktatók helyzete 

Nem mehetünk el szó nélkül a szakoktatókat érintő problémák mellett sem. Ezek közül az 

egyik, igen jelentős probléma a szakoktatói gárda kiöregedése. Mindkét országban gondot jelent, 

hogy a pedagógusok, szakoktatók nincsenek a feladatukhoz mérten megfelelően megfizetve. Az 

is probléma, hogy a fiatal pályakezdő pedagógusok nem rendelkeznek azokkal a készségekkel, 

ismeretekkel, amelyek a tanításhoz – főként a szakiskolákba járó hátrányos helyzetű gyerekek 

tanításához – szükségesek, illetve nincsenek erre a szakmára – és a szakmával járó nehézségekre 

– felkészülve, így rövid időn belül elhagyják ezt a pályát, „kiöregedik a szakoktatás‖. (MO) 

A határon túl is ezzel a problémával küzdenek az iskolák, valamint azzal, hogy kevés a 

magyar anyanyelvű oktató. A magyarországi pedagógusoknak nem éri meg Romániában munkát 

vállalni, mivel nem sok a fizetés, és ha román nyelvű osztályokban szeretnének tanítani, akkor 

még a román nyelvvizsgát is meg kell szerezniük. (Ugyanez érvényes a romániai oktatókra is, 

annak függvényében, hogy milyen nyelven végezték az egyetemet, és milyen nyelven akarnak 

tanítani.) (RO) 

Mindez komoly problémát jelent már most is, és jelent majd a jövőben.  

A szakoktatás további problémája, hogy nem eléggé életszerű, gyakorlatiasabbá kellene 

azt tenni. Ezzel együtt a tanítási és vizsgáztatási rendszeren is szükséges lenne változtatni. (MO 

és RO) 

Romániában a szakmunkásképzés gyakorlatilag megszűnt. Jelenleg a diákok szakképzése 

szaklíceumi keretek között valósul meg a következőképpen: A tanulók az első két líceumi évben 

egy általános szakmai képzésen vesznek részt, itt sok elméleti, kevés gyakorlati képzésben 

részesülnek, majd választhatnak, hogy folytatják-e a líceumi képzést vagy kilépnek az elméleti 

képzésből és egy 721 órás gyakorlati képzés keretében elsajátítják a szakmai kompetenciákat. 

Ezután a képzés szakmai gyakorlattal és szakvizsgával zárul. 

Javaslatok a szakképzés átalakítására 

- Az iskola keretein belül állítsák vissza a szakmunkásképzést, 3-4 éves időtartammal, 

növelve a gyakorlati órák számát. 

- A vizsgarendszer változzon meg, az értékelés jegyekkel történjen, vagy pontrendszer 

szerint a jelenlegi minősítés helyett (megfelelt-nem megfelelt). 

- Az érettségin a szaklíceumokban a szaktantárgy lehessen vizsgatárgy. 

A fentiekből láthattuk, hogy a szakképzés mind Romániában, mind pedig 

Magyarországon számos problémával küzd. Jelenleg Magyarországon (2011 nyarán) a köz- és 

felsőoktatás (és ezen belül kiemelten a szakképzés) rendszere átalakításának törvényi 

előkészítése folyik, amely reményt kelt, hogy a munkacsoport által felvetett problémák esetleg 

megoldásra kerülnek. 

Jó gyakorlatok a szakmai képzéshez kötődően 

A munkacsoport tagjai a jó gyakorlatok közül elsőként a projekt ideje alatt kialakult 

kapcsolatrendszert, és ennek köszönhetően a határ menti oktatási intézmények közti szakmai-

oktatási együttműködést nevezték meg. 
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  „Mi, vagyis a borsi Tamási Áron Mezőgazdasági és Ipari Szakközépiskola a Debrecen 

TISZK-kel, valamint a nyíregyházi Lippai János Szakközépiskola és Szakiskolával állunk 

kapcsolatban. Ezek az intézmények, illetve vezetőik rendkívül nyitottak és segítőkészek voltak 

abban, hogy diákjainkat külföldi gyakorlatra küldhessük.  

A TISZK esetében a borsi polgármesterrel közösen tettünk látogatást az 

intézményben. Ezt követően a TISZK vezetősége jött el hozzánk ismerkedésre. Ez alkalomból 

szerveztünk Nagyváradon egy találkozót a Bihar megyei szakképző intézmények vezetői és a 

TISZK delegáció számára, ahol Hajnal János ügyvezető tartott bemutatót a debreceni képzési 

központról. Ezután két osztályunk is látogatást tett Debrecenben, ismerkedtek a TISZK képzési 

lehetőségeivel. 2011. június 6-10. között  két csoport, kilencedik és tizedik osztályos diák 

gyakorlaton vett részt a TISZK-ben, az ott oktató szakemberek irányítása alatt. A 

tevékenységnek nagy sikere volt, komoly motivációs tényezőnek bizonyult a diákok 

számára. Ezek a lehetőségek bekerülnek oktatási kínálatunkba is. Keressük az együttműködés 

további lehetőségeit.  

  A nyíregyházi iskolával elektronikusan tartottuk a kapcsolatot. Végzős diákjaink egy 

hetet töltöttek az apagyi tangazdaságban, valamint lehetőségük nyílt a botanikus kert és az 

állatkert meglátogatására. Mindez nagy élmény volt, úgy szakmailag, mint csapatépítés 

tekintetében. Remélem, hogy ez is csak a kezdete a további együttműködésnek. Mi egyelőre csak 

az iskola által kiadott szakkönyvekkel tudtuk viszonozni a házigazdák kedvességét.  

A sikeres szervezésért köszönet Bánkúti Jenőnek és Nagy Józsefnek.‖  

Nagy-Máté Enikő 

 „Mi, a Debrecen TISZK intézmény munkatársai a Borson lévő Tamási Áron 

Mezőgazdasági és Ipari Iskolaközponttal kerültünk kapcsolatba. Nagy-Máté Enikő igazgató 

asszony vezetésével március elején került sor egy debreceni látogatásra, amelynek keretében a 

résztvevők megtekintették a TISZK-et.  

Hajnal János ügyvezető úr  (Debrecen TISZK) vezetésével március végén történt meg a látogatás 

viszonzása. 

A két találkozón az intézmények megtekintése mellett megbeszélésre került, hogy a borsi 

iskola elektronikai-automatizálási szakmát tanuló diákjai a nyári gyakorlatuk keretében a TISZK-

ben töltenek el egy hetet. Itt a tizedikes tanulók a számítástechnikai laborban a kilencedikes 

tanulók pedig a villanyszerelő kabinetben gyakorolnak. A nyári gyakorlat zárásaként városnéző 

sétát rendezünk az erdélyi gyerekeknek. További terveink között szerepel, hogy ősszel szakmai 

vetélkedőt és sportnapot szervezünk a két intézmény között.‖ 

Bánkúti Jenő 

Diákok kihelyezése szakmai gyakorlatra 

A szakmai képzés gyakorlati megvalósításáról szól az alábbi, Romániában alkalmazott 

modell. 

 A romániai szakiskolai rendszerben, illetve a szakközépiskolai képzésben minden 

évfolyam számára adott egy legalább 3 hetes gyakorlati képzés, amelyet összevontan és általában 

kihelyezetten szerveznek meg az iskolák. Ezen periódust meg kell előznie egy alapozó szakmai 

felkészítésnek, így az összevont szakmai gyakorlat általában az iskolai év második félére, illetve 

végére esik. 
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A kihelyezett szakmai gyakorlat jogi szabályozása 

A kihelyezett gyakorlat során a diák kikerül megszokott iskolai környezetéből, más, 

számára ismeretlen személyekkel kerül kapcsolatba, azok utasításait kell követnie. Ebben a 

periódusban az iskolai irányítás, ellenőrzés minimális, így nőnie kell a képzést átvállaló, a 

szakmai gyakorlatnak helyet adó cég ilyen irányú felelősségvállalásának. Szükség van tehát a 

szabályozásra, aminek formája egy, az iskola és a szakmai gyakorlatot lebonyolító cég között 

megkötött szerződés-megállapodás. A megállapodás (Conventie – Konvenció) formai és tartalmi 

keretét az Oktatási Minisztérium rendeletben hagyta jóvá, ily módon ehhez csak hozzátenni 

lehet, de kevesebbre vállalkozni nem. A megállapodásokat minden diákra személyre szólóan 

kötjük meg. (RO) 

Mit tartalmaz a Megállapodás 

 a szerződő felek azonosító adatait, és azok hivatalos képviselőinek a megnevezését és 

elérhetőségeit,  

 a szakma, illetve szakterület megnevezését, a gyakorlat helyszínét, 

 a diák nevét, 

 a szakmai gyakorlat periódusát (mettől-meddig), 

 munkavédelmi előírások betartására és betartatására vonatkozó rendelkezéseket, 

 a szerződés melléklete tartalmazza a gyakorlat alatt a cégnél fejlesztendő kompetenciákat 

(vagyis, hogy mit fog csinálni, elsajátítani a diák) 

Hogyan biztosított a felelősségvállalás 

A diák kihelyezett gyakorlaton való felügyeletét az iskola részéről oktatómestere, a cég 

részéről kinevezett alkalmazottja látja el. Ezen személyeket a Megállapodásban nevesítik, ők is 

aláírják a diák szerződését. Ugyanakkor a szerződés csak akkor lép életbe, ha azt mindhárom 

érdekeltje – a diák (egyik) szülője, a cég hivatalos képviselője és az iskola igazgatója – aláírja. 

Hogyan biztosított az értékelés 

A szakmai gyakorlat során az iskola által kinevezett oktatómesternek általában 15 – 25 

diákot kell értékelnie. Szerencsés esetben a diákok egy helyen gyakorlatoznak, így a mester 

folyamatosan jelen van. A legtöbb esetben azonban a szakmai gyakorlat több helyszínen zajlik, 

melyeket az oktatómester „látogat‖, így nincs mindig jelen a tevékenységek végzése alatt. Fontos 

feladata az oktatómesternek a jelenlét vezetése, sok esetben ez is irányadó az értékeléskor. Az 

összevont gyakorlat végén nincs lehetőség vizsgagyakorlatra. 

A szakmát megszerezni vágyó diákok számára jó lehetőség a cégnél eltöltött szakmai 

gyakorlat arra is, hogy „zsebpénzhez‖ jussanak, vagy akár alkalmazzák is őket (vakációban vagy 

az iskolai befejezését követően). 
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„Pályára állunk” 

„A diák nem bögre, amelyet meg kell tölteni, hanem fáklya, amelyet lángra kell lobbantani!” 

A „Pályára állunk” a Debrecen TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Oktatási 

Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. által megvalósított pályaorientációs 

program.  

A pályaorientációról általában 

A pályaorientáció célja, hogy segítse, előkészítse a tanulók pályaválasztását. 

  Összetevői 

 Egyéni adottságok, képességek megismerése. 

 Önismeret fejlesztése. 

 A foglalkozási ágak tartalmának, lehetőségeknek, alternatíváknak, tevékenységek és 

tapasztalatok útján történő megismerése. 

 Lehetősek, a vágyak, a valóság és a realitások összehangolása. 

  

A pályaorientáció folyamatában általában az első szakma kiválasztásához nyújtunk 

segítséget. 

A TISZK-ek szerepe 

A szakképzési rendszer átalakulási folyamatában, a szakképzés integrációjában, az 

együttműködési rendszereken belül kikristályosodni látszanak azok a szolgáltatások, amelyek a 

TISZK-ek szintjén hatékonyabban működhetnek. 

Ezen szolgáltatások egyik meghatározó eleme a pályaorientáció, a pályaválasztási tevékenység 

összehangolása, koordinálása. 

A TISZK-ek új, elsősorban élményszerű módszerek és eszközök, komplex és tudatos 

felhasználásával; a támogató szervezetek tevékenységének összehangolásával segíthetik az 

általános iskolai pályaorientációt. 

 „Pálya Program” 

A „Pálya Program‖ a Debrecen TISZK, valamint a térség általános iskoláinak 

együttműködése.  

A motiváció, a pálya- és szakmaérdeklődés felkeltése az alábbiakat foglalja magában: 

 játékos szakma- és pályaismereti nyílt napok:‖Adunk a jövőre!‖ 

 online szakmaismereti játék 

 pálya-szakmaérdeklődés, valamint önismeret mérése.(online mérés) 

 web-es pályaválasztási játékok 

A program célcsoportját az általános iskolák hatodik - nyolcadik osztályos tanulói 

alkotják. Eszközként filmek, kérdőívek, tesztek rejtvények, interaktív játékok felhasználása 

történik a programban, a tevékenységek pedig programok, kérdőívek, rejtvények, tesztek 
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kidolgozása, véleményeztetése, véglegesítése. A programot a TISZK munkatársai dolgozták ki, 

de véleményezték azt az iskolák, diákönkormányzat, együttműködő civil szervezet, pszichológus, 

a Kamara, stb. Ezt követően történt meg a kérdőívek, mérőeszközök véglegesítése, értékelési 

szempontok kidolgozása, a TISZK munkatársak által. Ők azok, akik rendszerezik az 

eredményeket.  

A feldolgozás eredménye alapján: 

 Tájékoztatják a képző intézményeket a térség tanulóinak pályaérdeklődéséről, 

motivációjáról. 

 Javaslatot tesznek az általános iskoláknak a lehetséges és elérhető pályaválasztási 

segítségnyújtásáról. 

 Nyílt („Szakma Kóstoló‖) szakmai napokat szerveznek a térség tanulóinak a Központi 

Képzőhelyen. 

 „Szakma-túra‖ keretében: 

Üzem és gyárlátogatásokat szerveznek. 

Koordinálják a képző intézmények pályaválasztási akcióit. 

 Az irányított szakmaválasztás elősegítésére különböző motivációs akciókat szerveznek: 

Szakmaismereti vetélkedő. 

Pályázatok a tanulóknak. 

Ifjúsági eseményeken való részvétel. 

 Információs szolgáltatást nyújtanak a pályaorientációt segítő egyéb szervezetek 

szolgáltatásairól, elérhetőségéről. 

 Értékelik és módosítják (az eredmények birtokában) a Debrecen TISZK pályaorientációt 

segítő tevékenységét. 

Tennivalók – a megvalósítás folyamata 

A tennivalók között első a kapcsolatfelvétel az általános iskolák igazgatóival, és az 

együttműködés kereteinek kialakítása. Ennek keretében történik a partner általános iskolák 

kiválasztása. Ez 8 – 10 debreceni iskolát jelent. A személyes kapcsolatfelvétel keretében történik 

a támogató program megismertetése, az iskolában folyó orientációs tevékenység megismerése, a 

pedagógusok felkészítése, szakmai anyagok biztosítása. Ekkor kerül sor a tanulók, szülők 

tájékoztatására, szakmaismereti, pályaismereti programok-játékok szervezésére, önismereti, 

illetve szakmamotivációs kérdőívek kitöltésével az ismeretek és az érdeklődés feltérképezésére. 

A mérések feldolgozása, tapasztalatok rendszerezése 

A program munkatársai tájékoztatják az általános iskolákat a tanulók motivációja szerinti 

lehetséges pályaválasztási irányokról, lehetőségekről. A képző intézményeket megismertetik a 

tanulók továbbtanulási szándékáról. 

Szakma-túra program – Nyílt szakmaismereti napok, „Szakmakóstoló” a 

Debrecen TISZK-ben 

A Központi Képzőhelyen interaktív, játékos szakmabemutató foglalkozásokra kerül sor 

az oktatott szakmákról. Emellett pályaválasztási, pályaismereti tesztek, játékok, grafológiai 

tanácsadás („Megmondom, ki vagy‖), és hatodik osztályos tanulóknak online pályaismereti játék 

zajlik. 
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A Szakmatúra 2. programban szakmacsoportonkénti bontásban szervezett munkahely-, 

cég-, üzem-, illetve gyárlátogatásokra mennek a gyerekek, a Szakmatúra 3. programban pedig a 

képző intézményeket ismerhetik meg szervezett formában. 

Különböző, egyéb motivációs események szervezésére is sor került: 

 Pályaválasztási vetélkedő. 

 Szakmaismereti pályázat. 

 Pályaválasztási kiállításon való részvétel. 

 Weboldal fejlesztése: Web-es játékok. 

 TISZK-ben tanulható szakmák bemutatása. 

 Továbbtanulással kapcsolatos információk. 

 Program- és eseménynaptár. 

 Képző intézmények elérhetősége. 

 Pályaválasztással foglalkozó szervezetek elérhetősége. 

 A TISZK partnercégeinek elérhetősége. 

 Hasznos információk, stb. 

  

A TISZK saját programja mellett együttműködik egyéb pályaorientációs események 

szervezőivel is, illetve részt vesz azok programjain, például ifjúsági konferenciákon, diák 

önkormányzati eseményeken, civil szervezetek rendezvényein, ifjúsági kulturális 

rendezvényeken, ifjúsági-szakmai táborok programjain, stb. 

Adunk a jövőre! 

2011. április és június között pályaismereti/pályaválasztási napok zajlottak a Debrecen 

TISZK-ben. A résztvevők Debrecen város általános iskoláinak (Kazinczy Ferenc Általános 

Iskola, Fazekas Mihály Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola, Benedek Elek Általános 

Iskola, Karácsony Sándor Általános Iskola) hatodik évfolyamos tanulói, mintegy 300 gyerek 

volt.  

Programelemek, helyszínek: 

 Nyelvi terem: szakmaismereti játékok, motivációs film megtekintése (Mekk Elek az 

ezermester), számítógépes játékok szakmákról, szolgáltatásokról a „tradicionális magyar 

foglalkozásokról‖. 

 Multimédiás előadó: játékos grafológia – miben és hogyan segíthet a pályaválasztásban. 

 Forgácsoló tanműhely: a gépi forgácsoló szakma megismerése – esztergagép, CNC-

eszterga, korszerű technológiák. 

 Hegesztő tanműhely: hegesztő szakma bemutatása, gyakorlati próba. 

 Pénztárgép terem: interaktív játék a bolti eladó szakma megismerése. 

 Aula: a fodrász-kozmetikus szakma szépségei. A tanulók sminket és frizurát kérhetnek. 

A tanulók prospektust és ajándékot kapnak, illetve „online-játékra‖ hívjuk őket a 

honlapunkon. 

A programmal kapcsolatos tapasztalatunk, hogy az iskolák örömmel veszik a meghívást, 

a létszám jól kezelhető, a tanulók így motiválhatók. A középiskolás kortárs segítők is motivációs 

hatással bírnak, továbbá az interaktivitás is kiválóan motivál, élményt biztosít.  
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Jó gyakorlatok – könnyűipari technikus szakgyakorlaton 

„Andrei Saguna", Műszaki Főkollégium 

A könnyűipari, illetve ruhaipari szakma oktatásához, hasonlóképpen más szakmák 

oktatásához feltétlenül szükséges, hogy az iskola rendelkezzen megfelelő gépi berendezéssel és 

anyagi felszereléssel ahhoz, hogy az elméleti órákon elsajátított ismeretek a gyakorlati képzésen 

készségek vagy képességek formájában fejleszthetők legyenek.  

A jelenlegi gazdasági helyzetben nagyon lecsökkent a textilipari (ruhaipari) vállalkozások 

és kötödék száma. Viszont a könnyűipari szakképzés megkövetel olyan ismereteket és 

készségeket, amelyek kapcsolatosak ezen iparág alapját képező technológiákkal, valamint a 

textíliák és kötöttáru termeléshez felhasznált alapanyagok ismeretével. 

Mivel gazdasági okok miatt a textíliák és kötöttáru termeléséhez felhasznált 

alapanyagokat gyártó vállalatokra nem lehetett számítani a könnyűipari műhely anyagi 

felszereléséhez, a szakoktatók megpróbáltak olyan megoldásokat találni, melyek olcsók és 

könnyen megvalósíthatók a fonás és szövés szakgyakorlaton, a szakmai képzési normáknak 

megfelelő kompetenciák fejlesztésére. 

 A projekt célja: jó gyakorlatok címén összekötni a szakmai gyakorlati kompetenciák és 

képességek fejlesztését a vállalkozói készségek fejlesztésével (egy kisebb vállalkozás 

beindításával). A projekt célcsoportját az "Andrei Saguna", Műszaki Főkollégium könnyűipari 

szakos diákjai alkotják. A gyakorlati tevékenység egy dekoratív tárgy, a Bagoly megalkotása 

köré szerveződött.  

Szükséges anyagok:  

 14 szál 1,5m sodort kender vagy juta  

 2,5 cm átmérőjű kör alakú alátétek (préselt kartonból) – a bagoly szemének 

kialakításához 

 gombok, ragasztó – a bagoly szemének kialakításához 

 20 cm hosszú, 1-1,5cm átmérőjű fa léc – támasztó, kifeszítő léc  

 10 cm hosszú száraz gally – hatáskeltő (mintha a bagoly a faágnak támaszkodna) 
Az alapanyagok beszerzése: 

A sodort kender vagy juta fonalat az iskolával partnerkapcsolatban álló SC AURA S. A, 

Nagyvárad Vállalattól kapták az ott gyakorlaton lévő diákok. Az alátéteket, és a 

gombokat megvásárolták. A faléc és a ragasztó az asztalos műhelyből került beszerzésre. 

Megmunkálási szakasz:  

A használt technika a csomózás. 

Az eredmények alapján megállapítható, hogy a tervezett tevékenység nagyon hasznos a 

tantervben szereplő Könnyűipari termékek előállatásához szükséges alapanyagok nevű modul 

kompetenciáinak fejlesztésére, különösen a gyakorlati képzés területén.  

A projekt sikeréhez az is hozzájárult, hogy a diákok átfogó képet kaphattak egy egyszerű 

termék előállításának folyamatáról, a tervezéstől kezdve, az anyagbeszerzés és a megmunkálás, 

valamint az áru értékesítéséig (ajándéküzletekben). Így a projektben résztvevő diákok nem csak 

tehetségüket és képességeiket, hanem vállalkozói készségeiket is felmérhették és fejleszthették. 
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A kreatívabb diákok a tanult csomózási technikát újabb prototípusok előállítására is 

használták.  

A gyakorlat a csapatmunka szellemében folyt, és nagy hangsúlyt helyeztek arra, hogy a 

tanulók jó minőségű munkát végezzenek, ahhoz hogy valós piaci értéke legyen a végső 

terméknek, ―a Bagolynak‖. 

A fentiekben leírt, projekt típusú tevékenység nem egy egyszeri próbálkozás az iskolánkban, 

hanem az egyik jól bevált oktatási módszer, mert a termékek létrehozása nagymértékben hozzájárul a 

diákok elméleti és gyakorlati készségeinek fejlesztéséhez. 

Simona Lăcătuşu – könnyűipari tanár, Căcaina Ana – könnyűipari szakoktató mester 

Andrei Saguna", Műszaki Főkollégium, Nagyvárad. 

Jó gyakorlat a Göllesz Viktor Speciális Szakiskolában 

Intézményünkben speciális szakiskolai képzés folyik, melynek során sok tapasztalatot 

szereztünk, és ennek kapcsán alakítottuk ki az általunk alkalmazott új szakképzési rendszert. 

Első innovációs lépésünk az volt, hogy a szakmára jelentkező sérült tanulók számára lehetővé 

tettük az alapozó szakaszt, ahol minden, nálunk oktatott szakmát megismerhetnek, 

kipróbálhatnak. Az alapozó szakasz végén elképzeléseik, alkalmasságuk alapján döntünk a 

továbbiakban tanulandó szakmáról.  

Ahhoz, hogy ezt megvalósíthassuk, szükség volt saját szakkabinetek kialakítására, 

emellett pedig a nyílt munkaerőpiac bevonására. (A tanulásban akadályozott tanulókra jellemző a 

rigiditás; azaz, hogy ragaszkodnak az általuk megszokott tárgyakhoz, körülményekhez. Ezért a 

kabinetek kialakítása során pályázatok útján biztosítjuk a legkorszerűbb technológiákat, illetve a 

tanulók külső gyakorlati helyen való elhelyezése is elősegíti a nyílt munkaerőpiacon való 

megfelelést.) 

Tanulóink szocializációs hiányosságai állandó konfliktusforrást jelentenek a nyílt 

munkaerőpiacon, ezért is fontos, hogy már tanulmányi idejük alatt megtapasztalják a munka 

világát.  

A foglalkoztatók szempontjából is fontos lépés a gyakorlati képzés, mivel már ekkor 

megismerhetik a mássággal élőket. Megtapasztalva munkájukat, a bennük rejlő lehetőségeket, a 

fogyatékossággal élőkkel szembeni előítéletesség csökkenésével, megszűnésével a gyakorlati 

képzés után nagyobb valószínűséggel alkalmazzák őket.  

A jó gyakorlat alkalmazása 

Itt bemutatott jó gyakorlatunk elsősorban tanulásban akadályozott és halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulók körében alkalmazható. Szükség van szakmacsoportoknak megfelelő, 

nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatók bevonására. Célszerű a tanulók lakóhelyéhez közeli 

foglalkoztatókat felkutatni.  

Kilencedik - tizedik évfolyamon, a szakmákkal való ismerkedés során biztosítani kell az 

intézményben a megfelelő eszközöket. Iskolánkban ez a következőképpen valósul meg: négy 

szakmacsoportban oktatjuk tanulóinkat, ezek a következők: 

 Élelmiszer- és vegyi áru eladó 

 Sütőipari munkás 

 Szabadföldi dísznövénytermesztő 
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 Szobafestő 

Ezen szakmák oktatásához biztosítani kell a megfelelő szakkabineteket, ezek: 

 ABC szakkabinet 

 Sütőipari szakkabinet 

 Növényház + parkosított intézményi környezet 

 Festő szaktanterem 

A jó gyakorlat alkalmazása független a települési, térségi jellemzőktől.  

 

Az általunk bevezetett, úgynevezett „forgó rendszer‖ alkalmazása innovatív elem a 

szakiskolai képzésben. Ennek segítségével lehetőséget biztosítunk a tanulásban akadályozott 

tanulók számára, hogy alaposabb, elmélyültebb tudásra tegyenek szert a tényleges szakmai 

képzésüket megelőzően. Tágítjuk a szemléletüket azáltal, hogy minden szakmacsoporttal 

megismerkedhetnek, majd ezekből választhatnak. 

Jó gyakorlatunk egyes elemeit pályázatok segítségével dolgoztuk ki (például: komplex 

szolgáltatás, kabinetek kialakítása).  

Nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatók beszámolói az együttműködésről 

Krajnyák Csaba nyilatkozata a Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és a Tulipa Kft. kapcsolatáról 

„A Tulipa Kft. Először 1996-ban vállalta fel a fogyatékossággal élő tanulók oktatását, a 

cég munkatársai ekkor szembesültek először az értelmi sérült tanulók gyakorlati képzésének 

sajátosságaival. Úgy gondoltam, hogy a tanulók képzése akkor lesz sikeres, ha kialakul a mester 

– tanítvány viszony, ami nem csak az ismeretek elsajátítására korlátozódik, hanem a mester 

példamutatásával, jó emberei magatartásával követendő példát is mutathat a tanulói számára. 

A Göllesz Viktor Speciális Szakiskola 2001-ben kért fel minket speciális gyakorlati 

képzésre, amikor osztályt indított a kertészeti szakterületen. A meglévő tapasztalatok, humán 

erőforrás és tárgyi feltételek (eszközök, tanterem, szociális kívánalmak, stb.) birtokában, a 

térségben egyedülálló módon, magas színvonalon tudtuk megteremteni és teljesíteni a szakoktató 

felügyelete melletti kiscsoportos gyakorlati képzés feltételeit. 2005-ben ajánlotta fel 

lehetőségként a Göllesz Viktor Speciális Szakiskola az EQUAL pályázatban
18

 való 

együttműködést, amelyet örömmel fogadtunk. 

Az EQUAL program segítségével és jelentős saját erő bevonásával felújítottuk a 

„Flexum‖ üvegházat, megtöltöttük növénypalántákkal, és dísznövényeket állítottunk elő a 

tanulóink bevonásával. A sikeres szakmunkásvizsga után, vállalásunknak eleget téve, 4 tanulót 

alkalmaztunk, segítve beilleszkedésüket a munka világába. A tanulók más-más karakterűek és 

eltérő érdeklődésűek voltak, ezért mindegyiknek külön-külön kellett megkeresni és megtalálni a 

helyét a Tulipa Kft. tevékenységi körén belül. Többszöri elbeszélgetés után közösen határoztuk 

meg, hogy ki hol és milyen munkakörben szeretne dolgozni. 

A felvett tanulók közül két fiú a szabadabb munkavégzést favorizálta, ezért kérték, hogy a 

parkfenntartó ágazatban dolgozhassanak. Erre találtunk egy jó lehetőséget a Nyíregyházi 

Főiskolán, ahol a parkfenntartásért a Tulipa Kft. a felelős. Itt zárt területen, abszolút biztonságos 

munkakörülmények között dolgozhatnak egy kitűnő brigádvezető felügyelete alatt. 

Fogyatékossággal élő dolgozóink másfél év alatt szakmailag teljes értékű munkaerővé váltak. A 

rájuk bízott feladatok egyszerűek és minden nap ismétlődők voltak: takarítás, gereblyézés, 

                                                 
18

 Elérhető a következő címen: www.gollesz.hu; pályázatok menüpont 

http://www.gollesz.hu/
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gyomtalanítás, gyepápolás, öntözés, stb. Ezeket rutinosan, felügyelet nélkül is el tudták látni, a 

bonyolultabb tennivalóknál vezetői segítséget kértek és kaptak. Gyorsan megtanulták, hogy a 

munkavállalói státusz nem egyenlő az iskolás évekkel, itt már nem lehet holmi igazolásokkal 

távol maradni, a munkaidő alatt a munkát kerülni, vagy a többieket a munkavégzésben feltartani. 

A két fiatalember teljes értékű munkaerőként távozott cégünktől, mindkettőnek sikerült saját 

lakóhelyén elhelyezkednie. 

A másik két felvett tanulóval már nem volt ilyen „virágos‖ a szituáció. Az egyik kislány 

teljesen alkalmatlan volt az önálló munkavégzésre, végül azonban kitűnően helytállt a 

cserepezőgépnél, ahol feladata a cserép adagolása, a növények cserépbe helyezése, vagy a 

futószalag végén a kész növények helyre tétele volt. E munkafolyamatok egyszerűségüknél és 

monotonitásuknál fogva illeszkedtek a kislány szellemi és fizikai képességeihez, ezeket kiválóan 

és precízen végezte, így végül meglett a helye a telepi brigádban. A tennivalóját később már 

olyan ügyességgel és precizitással látta el, hogy sokszor jobban teljesített egészséges 

munkatársainál is! A negyedikként felvett tanuló egy ideig a kertészeti telephelyen tette 

hasznossá magát, később azonban magánéleti okok miatt felmondott. Helyét a következő 

évfolyam osztályelsőjével pótoltuk, aki megbízhatósága és a munkához való megfelelő 

hozzáállása révén szintén teljes értékű dolgozójává vált a Tulipa Kft.-nek.‖ 

Dusinszki József beszámolója a Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és a Kenyérgyár Kft. 

kapcsolatáról 

A kenyérgyár fő tevékenységi köre sütőipari termékek előállítása sütési és fagyasztott 

technológiával. A régió legnagyobb sütőipari vállalatáról van szó, melynek éves árbevétele 

meghaladja az egymilliárd forintot. Termékskálánk rendkívül széles, a sütőiparban ismert szinte 

minden terméket előállítunk. Összesen mintegy 350 fajta terméket gyártunk, mely a mindennapi 

kenyerünkön és zsemlén, kiflin túl tartalmaz különleges rozsos kenyereket, magvas termékeket, 

kakaós csigát, túrós táskát, pogácsákat és egyéb lisztből készült finomságokat. Cégünk szlogenje: 

„Kenyerünk a minőségünk!‖, melyet nagyon komolyan veszünk! 

„A Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskolával együtt megvalósított 

EQUAL projekt célja az enyhén sérült vagy hátrányos helyzetű gyerekek esélyegyenlőségének 

növelése volt a foglalkoztatás területén, valamint a beilleszkedésük megkönnyítése a mindennapi 

életbe. A Nyíregyházi Kenyérgyár Kft. pék és cukrász szakmák megszerzésére kínált lehetőséget 

az enyhén sérült vagy hátrányos helyzetű gyerekeknek. A kilencedik – tizedik évfolyamon 

tanulóknak pályaorientációs gyakorlat segített kiválasztani a számukra legelőnyösebb területet, 

amelyet tizenegyedik – tizenkettedik évfolyamon szakmai gyakorlat és képzés megszerzése 

követett. A Nyíregyházi Kenyérgyár Kft. immár hét éve ad munkát, s ezzel együtt lehetőséget a 

Göllesz iskola diákjainak, hogy teljes értékű embernek érezzék magukat. Jelenleg 24 diákot tanít 

és 12 enyhén sérült személyt foglalkoztat a mintegy 130 dolgozónak kenyeret adó gyár. A 

munkaköröket tekintve azt is láthatjuk, hogy viszonylag egyszerű feladatokról van szó, úgymint: 

 kemencés, 

 ládamosó, 

 termékelszedő, 

 termékbeolvasó, 

 lemeztisztító, 

 csomagoló. 

A szakmai gyakorlat elvégzése után a diákok OKJ-s bizonyítványt szereznek, és 

elhelyezkednek a szakmájukban. Felügyelet nélkül is tökéletesen elvégzik a rájuk bízott és 
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betanult, begyakorolt feladatot. Lelkiismeretes és lelkes munkások, akik ugyanazt a bért kapják, 

mint a hasonló munkakörben foglalkoztatott teljes értékű munkavállalók! Így teljesen 

egyenértékűnek érzik magukat a teljes mértékben egészséges emberek mellett. Büszkék rá, hogy 

hasznos tagjai a társadalomnak, hiszen dolgozni járnak, pénzt keresnek, eltartják magukat. 

Mindebből persze a Nyíregyházi Kenyérgyár Kft.-nek, mint munkáltatónak is előnye 

származik: a bérek és járulékok 60%-át egy évig az állam fizeti, támogatottak a 

foglalkoztatásukhoz szükséges beruházások (csomagoló gép, szeletelő gép, ládamosó 

berendezés, lemeztisztító berendezés, stb.). A sérült diákok az átlagostól lelkiismeretesebben, 

optimális munkaidő kihasználtsággal dolgoznak, fegyelmezetten és kulturáltan viselkednek. 

Ráadásul ezekre az egyszerű, monoton munkákra nehezen találna a cég teljesen egészséges, 

stabil embert.  

Már hét éve foglalkoztatunk enyhén sérült munkatársakat, akik a tanulóévektől kezdve 

folyamatosan nálunk vannak, s jelentős részük társaságunknál is marad a bizonyítvány 

megszerzése után. A tanuló létszám közel húsz fő, jelenleg tizenkét enyhén sérült dolgozót 

alkalmazunk. A társaságunknál dolgozó kollégák az elmúlt években teljes értékű munkatársakká 

váltak, nagy pontossággal és hatékonyan látják el a termelési folyamat egyszerű fázisait. A 

képességeiknek megfelelő munkát (késztermék csomagolás, kenyérvetési és tészta feldolgozási 

műveletek) maradéktalanul elvégzik, kitartóak, nagy bennük a bizonyítási vágy. A munkaadók 

fokozatosan vonják be őket az érdemi, egyre bonyolultabb munkafolyamatokba. Büszkén 

mondhatom, hogy társaságunk, a Nyíregyházi Kenyérgyár Kft. még egyetlen enyhén sérült 

munkavállalót sem küldött el a foglalkoztatási kötelezettség lejárta után! 

A foglalkoztatási projekt konzekvenciáinak összegzése 

A foglalkoztatottak száma növelhető lenne, ha a munkáltatók megismernék és 

felismernék az ebben rejlő lehetőségeket:  

 egyszerű munkakörök szinte minden munkahelyen vannak, főképp a gazdálkodó 

szervezeteknél,  

 a munkaügyi központok sokrétűen támogatják a fogyatékossággal élők foglalkoztatását, 

 a munkáltató mentesül a rehabilitációs hozzájárulás megfizetése alól, pályázatok útján 

támogatások igénybevételére válik jogosulttá, 

 fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatása tisztábbá teszi a munkahelyi elvárások 

megfogalmazását, a teljesítmény értékelését és ellenőrzését a nem fogyatékossággal élő 

munkatársak körében is, 

 alkalmazásuk az adott munkahelyen gazdagítja a szervezeti kultúrát, közösségépítő 

erőként javítja a munkamorált, erősíti a többi dolgozó cég iránti elkötelezettségét. 

A munkaerőpiacon a fogyatékos munkavállalóknak is helyük van. A fogyatékossággal élő 

emberek számára a munkahely egy „teljes élet‖ lehetőségét jelenti, mindenképpen lehetőséget 

kell nekik adni, hogy bebizonyítsák alkalmasságukat. 

Az iskolaelhagyás, lemorzsolódás kapcsán a résztvevők szüleivel való kapcsolatfelvételt, 

valamint a közös együttműködés fontosságát emelhetjük ki, mint egyedüli módszert. De saját 

egyedi módszertannal nem rendelkeznek az iskolák. 

 

A fejezet szerzői: Bíró Ildikó, Herbák Szilvia, Homonnai Anita, Bánkúti Jenő, Baranyai Tibor, 

Győri Károly, Kovács András, Nagy József, Mike János. 
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Összegzés 

A munkacsoport az elméleti és szakmai képzés módszertanának témaköréből válogatott, a 

projektben résztvevő négy határ menti megye szakképző iskoláinak tanárai segítségével. A 

munkacsoportban résztvevő tanárok azokat a problémacsoportokat vizsgálták a közösen végzett 

munka során, amelyek a legnagyobb gondot jelentik a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési 

igényű, (románul „CSESZ‖es) diákok képzésében. 

Ezek a témák az alábbiak: 

 Szakmai képzés gyakorlatának, a gyakorlati képzőhelyeknek a problémái  

 A motiváció kérdése, jó gyakorlatok bemutatásával 

 Iskolaelhagyás és kompetencia 

A szakképzés jelenlegi rendszere mind Romániában, mind pedig Magyarországon számos 

problémával küzd. Mindkét országban gondot jelent például, hogy nincsenek kellően megfizetve 

a pedagógusok, szakoktatók. Az is problémát jelent, hogy a fiatal pedagógusok nem 

rendelkeznek a tanításhoz szükséges készségekkel, módszertani ismeretekkel, illetve nincsenek 

erre a szakmára – és a szakmával járó nehézségekre – felkészülve, így rövid időn belül elhagyják 

ezt a pályát, aminek következtében „elöregedik a szakoktatás‖. 

Ez komoly problémát jelent a jövőben. A munkacsoport álláspontja szerint az oktatást 

gyakorlatiasabbá, életszerűbbé kellene tenni. A tanítási és vizsgáztatási rendszeren is szükséges 

lenne változtatni mindkét országban. Magyarországon a szakmaindítás megkönnyítése, a 

vizsgarendszer rövidebbé, egyszerűbbé tétele, Romániában pedig a szakmunkásképzés 

visszaállítása, az értékelési rendszer átalakítása, a szakmai érettségi választhatósága szerepelt a 

munkacsoport javaslatai között. 

 

A munkacsoport eredményei, jó gyakorlatai közül kiemelkedik a projekt ideje alatt 

kialakult kapcsolatrendszer, és az ennek köszönhetően, a határ menti oktatási intézmények között 

létrejött szakmai-oktatási együttműködés. A Nagy-Máté Enikő vezette borsi Tamási Áron 

Mezőgazdasági és Ipari Szakközépiskola a debreceni Területi Integrált Szakképző Központtal, 

valamint a nyíregyházi Lippai János Mezőgazdasági Szakközépiskolával alakított ki kapcsolatot, 

amely többek között diákok szakmai gyakorlatának megszervezésében is realizálódott. 

 

A munka során további jó gyakorlatokat ismerhettünk meg a debreceni Területi Integrált 

Szakképző Központ, az "Andrei Saguna" Műszaki Főkollégium, valamint a nyíregyházi Göllesz 

Viktor Speciális Iskola által alkalmazott módszerek közül. 

 

Az iskolaelhagyás problémája is megtárgyalásra került, álláspontunk szerint erre a 

problémára a szülőkkel való kapcsolatfelvétel és együttműködés jelenthet megoldást, míg a 

kompetenciák témakörében a szakmai kompetenciák egymásra épülése és a számonkérési 

formák, illetve a lehetséges változtatások képezték a munka tárgyát. 
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Pszicho-szociális gondozás, kapcsolattartás 

A pszicho-szociális gondozás talán a legnehezebben megfogható téma, amely bekerült 

azon területek közé, amelyekkel foglalkoztunk a projekt keretében. Ugyanakkor ez volt az a 

témakör, amely a legtöbb pedagógus figyelmét és érdeklődését felkeltette, így a legnépesebb 

munkacsoport a pszicho-szociális gondozás, kapcsolattartás témája köré szerveződött.  

A munkacsoport valamennyi tagja a közös munka kezdetétől egyetértett abban, hogy az 

iskolákban végzett munka nem egyenlő csupán a tananyag átadásával, ennél jóval több történik a 

mindennapok szituációiban is, és különösen akkor, amikor valamelyik diák segítségre szorul.  

Az iskolai lemorzsolódás vagy az azzal való fenyegetettség mögött gyakran állnak olyan 

okok, amelyek csak akkor derülnek ki, ha a felszínen jelentkező tünetek mögé nézünk. Ezek 

keretében szó esett a stresszről, mint a sikeres iskolai teljesítmény gátjáról, a konfliktusokról és 

azok adekvát megoldási módjairól, különböző alternatív pedagógiai módszerek alkalmazásának 

lehetőségéről és az iskolai légkör pozitív irányú változásának hatásairól.  

Ezeket az okokat és segítségnyújtási módszereket gyűjtötte össze a munkacsoport a közös 

munka során, illetve olyan jó gyakorlatokat hozott ki-ki a saját iskolájából, amelyek a 

lemorzsolódás megelőzésében lehetnek hasznosak, és amelyek bármely másik iskola számára is 

alkalmazhatók.  

Munkacsoportunk két tagja azt is megvizsgálta egy kérdőíves felmérés segítségével, hogy 

milyen különbségek tapasztalhatók a román és a magyar iskolákba járó diákok iskolai 

lemorzsolódásának okai és előfordulási formái között. 

Sok szó esett a pedagógusok és más, az iskolákban dolgozó szakemberek – 

iskolapszichológus, szociális szakember stb. – szerepéről a diákok problémáinak megoldásában, 

a szülőkkel és különböző segítő intézményekkel való együttműködésben, valamint a 

példamutatás jelentőségéről.  

A fejezet, amelyet munkacsoportunk tagjai összeállítottak, ennek az egyéves munkának a 

legfontosabb állomásait és eredményeit igyekszik tükrözni, reméljük, hogy más pedagógusok és 

szakemberek számára is hasznos olvasnivalót nyújtunk át az iskolai pszicho-szociális gondozás 

és kapcsolattartás jelentőségéről, módszereiről, eredményeiről.  
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Az iskolai lemorzsolódás 

Az iskolai lemorzsolódás az a viselkedés, amelyet az iskolalátogatás végleges 

beszüntetése, a képesítés megszerzése előtti vagy a tanulási ciklus befejezése előtti oktatási 

rendszer elhagyása jellemez. 

Az oktatás ma alapvető funkciója a társadalomnak, az iskola pedig a legfőbb intézmény, 

amelyen keresztül a társadalom állandósítja a létezését. Ezáltal az iskola a fejlődés "kulcsa". 

Napjainkban az iskolával szemben óriási az elvárás: segítsen a fiataloknak megismerni a múltat 

és megérteni a jelent, segítsen tudatosítani és vállalni a felelősségét a közösség tervezett 

jövőjének kialakításában. 

Az iskolai kudarc és lemorzsolódáshoz vezető tényezők azonosítása, megelőzés 

és beavatkozás 

Az iskolai kudarc veszélyes jelenség, mert negatív hatásokat okoz mind egyéni 

pszichológiai szinten, azáltal hogy károsítja a szóban forgó diák önképét, aki egyre inkább 

elveszti bizalmát a saját képességeiben és lehetőségeiben, kialakítva önmagában a kudarctól való 

félelmet, mind pedig társadalmi szinten, mert az állandósult iskolai kudarc "megbélyegez", 

"megcímkéz", és a társadalmi kirekesztettség felé vezet, deviáns és bűnözői magatartással 

társulva. 

Több különböző tényező is állhat az iskolai kudarcok mögött, de leggyakrabban ezek 

összekapcsolódása az ok. A diák számos iskolai nehézséggel néz szembe, amelyek legfőbb okai 

saját személye, a szülők és a család, az iskola, a közösség, stb. A nehézségek öt főbb típusát 

tudjuk megkülönböztetni, amelyekkel a tanulók találkozhatnak: 

1. Szomatikus természetű problémák; 

2. Szellemi / kognitív sérültség; 

3. Instrumentális jellegű tanulási problémák; 

4. Érzelmi nehézségek, amelyek közvetlenül a tanulót vagy a családját érintik; 

5. Az iskolai oktatás, de gyakran a szülők nevelési gyengesége. 

"A gazdasági válság, amellyel jelenleg küzdünk, magával hoz egy mélyebb szociális 

válságot, melyben a gyermekek a legveszélyeztetettebbek. Azokban a családokban, amelyekben az 

alapvető szükségletekre sem tudják biztosítani a pénzforrást, a gyermekek iskolába járatása nem 

élvez prioritást. Ezek a gyerekek, akik a közoktatási rendszeren kívülre kerülnek, meg vannak 

fosztva egy tisztességes jövő lehetőségétől." Erre mutatott rá Jasmine Whitbread, a Save the 

Children Románia ügyvezető igazgatója. 

1. Szomatikus jellegű problémák 

Ahhoz, hogy kimutatható legyen egy szomatikus betegség, egy érzékszervi fogyatékosság 

vagy bármilyen egyéb olyan életkörülmény, melynek negatív fizikai hatása van, szükség van egy 

komplex testi kivizsgálásra és anamnézisre. A családnak meghatározó szerepe van abban, hogy 

érzékenyek legyenek gyermekük egészségi állapotára, hogy speciális orvosi kivizsgálásokra 

juttassák őt el, és az orvosok diagnózisa alapján alkalmazandó kezelési előírásokat betartsák a 

gyógyulás érdekében. 

A hosszútávon fennálló szomatikus problémák árthatnak a gyermek iskolába járásának két okból: 

 Ismételt hiányzás (nem mindig indokolt); 
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 A szomatikus betegségben szenvedő gyermek többé-kevésbé rejtett elutasítása más 

gyerekek, szülők és tanárok által. 

Életmód terápia: a gyermek fáradtsága, instabilitása kivédhető az iskolai, illetve otthoni 

program megfelelő szervezésével. Fontos, hogy legyenek számára hosszabb ideig tartó és 

gyakori szabadidős, feszültségoldó pillanatok, valamint szükséges számára elegendő és jó 

minőségű alvás. 

A tanár, tanító, az orvos és a család döntően hozzájárulhatnak az iskolai kudarcokhoz vezető 

szomatikus betegségek okainak kiderítéséhez, és együttműködésük révén beavatkozhatnak a 

megfelelő intézkedések meghozatalával, a gyermek igényeinek szem előtt tartásával 

2. Szellemi / kognitív sérültség 

Annak lehetőségét, hogy az iskolai kudarcok mögött esetleg értelmi / kognitív sérültség 

áll, a szülők általában elutasítják. A súlyos értelmi sérültség diagnózisát már iskolába kerülés 

előtt is meg lehet állapítani, de az átlagon belül maradó, hétköznapi hiányosságokra általában 

csak az iskolába kerüléskor derül fény.  

3. Instrumentális nehézségek 

Az iskolához való alkalmazkodás olyan készségeket feltételez, amelyek szükségesek a 

tanulónak saját illetve környezete megismeréséhez; különösen ilyen a mozgás, észlelés, 

érzékelés, figyelem, nyelv és intelligencia. Ezen képességek zavara esetén nehezen elsajátíthatók 

olyan konkrét tevékenységek, mint az írás, olvasás, számolás, vagy olyan általános 

tevékenységek, mint a gondolatok kifejezésének képessége, érvelés, stb. Ezek haragot és 

ellenállást váltanak ki a gyermekben az iskolával szemben, és iskolai kudarcokhoz majd 

hosszabb távon az iskola elhagyásához vezetnek. 

4. Érzelmi nehézségek 

Az érzelmi nehézségeknek három területe van: 

- Az ellenállás; 

- Az instabilitás; 

- Szorongás és depresszió. 

Aktív és passzív ellenállás: a tanuló reakciója egy bizonyos valós, a közelmúltban 

megtörtént eseményre (konfliktus a tanárral, vagy a gyermek és az egyik szülő konfliktusa, stb.) 

vagy csak általános viselkedése a gyermeknek, de azonosítva az okot, kiderülhet, hogy mögötte 

elégtelen családi érzelmi kapcsolatok rejtőznek.  

Instabilitás, amelynek két aspektusa van: 

- Motoros: a gyerek sokat mozog, nem ül meg a helyén; 

- Pszichikai: labilis figyelem, az érdeklődés és érdektelenség gyors váltakozása; 

Szorongás és depresszió: egyértelműen negatívan befolyásolja a gyermek kapcsolatát 

társaival, a tanáraival, illetve az iskolai tevékenységére is negatívan hat. A szorongás és 

depresszió pszichés megnyilvánulás, bizonytalanság, egy meghatározatlan fenyegetés várása, 

illetve ennek szomatikusan megnyilvánulása hányinger, hányás, bélfájdalom, stb. lehet Ezekben 

az esetekben a gyermek nem hajlandó iskolába menni, áldozatává válik a szorongásnak, 

depressziónak, sőt a pániknak. 
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5. Nevelési okok 

A nevelési okok nagyon gyakoriak és sokszínűek, ugyanúgy, ahogyan azok a 

mechanizmusok, amelyek az iskolai problémákat okozzák. Ezek az iskolában vagy a családban 

találhatók meg. 

Iskolai szinten: a diák korábbi iskolai tanulmányait és előmenetelét is szükséges ismerni. 

A gyakori hiányzások oka például lehet betegség, a diák nem megfelelő kapcsolata tanárával, 

tanulási nehézségek, túlterheltség, nem adekvát tanulási módszerek, korábbi pszichés zavarok, 

érdektelenség az iskolával szemben, következményeként az ismétlődő iskolai kudarcoknak, stb. 

A diák jelenlegi iskolai helyzetét is elemezni kell, úgymint: 

• túlzottan magas szintű osztályba való beillesztése; 

• tanár-gyermek összeférhetetlenség; 

• a tanárok érdeklődésének hiánya a gyermek iránt; 

• nem megfelelően képzett pedagógus; 

• a tanár érdektelensége olyan tanulók iránt, akiknek a tanulmányi eredményeik gyengébbek, és 

csak a nagyon jó tanulókra összpontosítása; 

• kollégák, tanárok, programok, módszerek gyakori változása, stb.; 

Családi szinten: egyértelmű, hogy a család elsődleges szerepe inkább érzelmi, mint a 

tanítás jellegű. Vannak olyan esetek, amikor a valóságot nehéz megváltoztatni: a család 

szétválása, halál, súlyos családi konfliktusok, gyakori veszekedések, alkoholfogyasztás, az egyik 

vagy a másik szülő mentális betegsége, stb. olyan körülmény, amelyet kívülről nem lehet 

megváltoztatni. Vannak azonban olyan helyzetek is, amikor a szülők (tudatosan vagy 

öntudatlanul) nem teszik lehetővé a tanuló önállósodását, és nem segítik felelősségtudatának 

kialakulását. Ilyenkor a gyermekben kialakulhat egy passzív vagy aktív ellenzéki magatartás, 

általánosan vagy csak az iskolára összpontosítva. Egyes szülőknek túlzott elvárásaik vannak a 

gyermekük iskolai tanulmányait illetően, szeretnék minden áron elérni, hogy a gyermekük a 

legjobb legyen az osztályában, emiatt a gyermek túlhajszolt, fáradt, és hamarosan kudarcba 

fullad az iskolai előmenetele. És végül, de nem utolsó sorban nagyon sok szülő ok nélkül 

aggódik, és ennek következtében terheli gyermekét feszültséggel. 

Az anya és a gyermek koragyermekkori kötődési kapcsolatának milyensége és ennek 

alakulása befolyásolja a gyermek későbbi kapcsolatkialakítási készségét, amely szintén 

hozzájárulhat az iskolai kimaradáshoz, mint olyan ok, amely a családhoz köthető.  

Az alábbiakban azok a családtípusok szerepelnek, amelyek gyermekei leginkább ki 

vannak téve az iskolai lemorzsolódás fenyegetésének.  

- Többgyermekes családok, akiknek korlátozottak a pénzügyi forrásaik; 

- Érzelmi problémákkal küzdő szülők és gyermekek; 

- Alacsony iskolai végzettséggel rendelkező családok; 

- Diszfunkcionális családok (válás, gyakori családi viszályok, alkohol és egyéb drogok 

fogyasztása, fizikai és mentális bántalmazás ismétlődése, egyedülálló anyák, és újraházasodott 

szülők, különböző rokonok által felnevelt árvák, stb.) 

A megelőzés és beavatkozás esetén szükség van a kudarc és a kimaradás okainak alapos 

elemzésére, olyan egyéni tanácsadási módszerek és technikák kiválasztására és alkalmazására, 

amelyek pozitív eredményeket hoznak. Ismertek ma már olyan különböző egyéni tanácsadási 

módszerek, amelyek használatával segíthetjük a tanulót a problémák leküzdésében. Ilyenek 

például: 
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• Pozitív és negatív magatartást befolyásoló módszerek; 

• Viselkedés-gyorsító / lassító technikák (SHAPING - alakítás, fokozatos megerősítés, stb.); 

• Szerepjátékokra épülő módszerek; 

• Konfliktuskezelő technikák tanítása, gyakorlása; 

• A saját eredményeinek értékelése; 

• Anamnézis. 

 

Felülvizsgálva az iskolai nehézségekhez vezető különböző tényezőket, a következőket 

húzhatjuk alá: 

 A gyakorlatban felmerült iskolai problémák alapját két vagy több típusú tényező társulása 

okozza. 

 A gyermek számára viszonylag súlyos következményei vannak az iskolai kudarcoknak, 

mind társadalmi szinten, mind érzelmi egyensúlyi szinten a konfliktusok 

következményeként, és nem utolsó sorban a negatív reakciók megjelenésének 

következtében melyek a családban és az iskolában befolyásolják a tanuló életét; 

 Az iskolai kudarc negatív következményei nyomot hagynak a gyermek egész 

személyiségének fejlődésén. 

 

Szerzők: Viorel Balazs és Lucia Racolta 
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Jó gyakorlat az iskolai lemorzsolódás ellen - felmérés 

Munkacsoportunkban a lemorzsolódás okait kutató közös munka során felmerült az ötlet, 

hogy a tanulók hiányzásainak okáról kérdezzük meg magukat az érintetteket, azaz a diákokat. Így 

született meg egy kérdőív, amely mellékletben olvasható. A kérdőíveket Debrecen és 

Szatmárnémeti szakközépiskoláiban vettük fel. A felmérésbe való bekerülés kritériuma az adott 

iskolában történő jelentős mennyiségű igazolatlan hiányzás volt. A tanulókat az ifjúságvédelmi 

felelős tanárral közösen kértük meg a teszt kitöltésére, ami egyes iskolákban egyénileg, míg 

máshol csoportosan történt. 

A minta megoszlása: 

 

 

A felmérésben összesen 69 tanuló vett részt. A kérdőív első része egyszerű választás volt, 

hat választási lehetőséggel. A második részben pedig az osztálytársaik különböző tulajdonságait 

kellett értékelniük a tanulóknak abból a szempontból, hogy az mennyire rokonszenves, vagy 

ellenszenves. 
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A szatmárnémeti iskolákban született válaszok összegzésekor kiderült, hogy ott a diákok 

leginkább az általuk magasnak tartott óraszám és a csoport nyomása miatt hiányoznak. A 

debreceni iskolákban ezzel szemben a csoportnyomás nem jelent meg, de jelentős értéket ért el itt 

is a magasnak tartott óraszám. Ezekben az iskolákban inkább egyéb okok állnak a háttérben, 

többen a munkavégzést jelölték meg okként. 
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Mindkét városban jellemző, hogy a tanulók jelentős hányada barátaival, ismerőseivel tölti 

az idejét hiányzáskor, de jelentős azok aránya is, akik otthon maradnak pihenési céllal. A 

válaszadók közel harmada egyéb tevékenységet jelölt meg. 
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Az iskolai hiányzás részben társas, részben magányos tevékenység, ez jól megjelenik 

ebben a felmérésben is. A debreceni válaszadókra inkább jellemző a magányos hiányzás. Az 

eredményekből levonható, hogy úgynevezett „társas fertőzésként‖ terjedhet el a hiányzás egy-

egy osztályon belül, erre utalhat az osztálytársakkal hiányzók magas aránya. 
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A szülő fontos szerepet tölt be a gyermeke iskolai szocializációja során. Ez a szerep 

ebben a felmérésben erősebben jelenik meg a debreceni iskolásoknál. A hiányzások titkolásában 

―ügyesebbnek‖ tűnnek a szatmárnémeti iskolások, azonban ez a jelenség is feltételez egy szülői 

kontroll funkciót. Ami aggodalomra ad okot, az, hogy a szatmárnémeti válaszadók közel 

harmada úgy érzi, a szüleit nem érdeklik a hiányzásai. 
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1. ábra 

Az iskolai státuszát a válaszadók többsége igyekszik valamilyen módon megőrizni. Ennek 

érdekében akár hazugságra is hajlandó a válaszadók egy része, illetve többen irreális 

optimizmussal látják saját helyzetüket, a realitással való szembenézés helyett. Igazán tudatosan 

jellemzően inkább a magyarországi válaszadók közelítenek a problémához, de csak kevés tanuló 

érzi úgy, hogy segítségre van szüksége a helyzet megoldásához. 
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A magyarországi válaszadók közel fele keresne másik intézményt az iskolából történő 

eltanácsolás után. Mindkét csoportra jellemző, hogy a szüleit vonná be a megoldásba, de hasonló 

azoknak az aránya is, akik egyelőre nem foglalkoznak a helyzettel, azaz nem gondolták még 

végig a hiányzások esetleges következményeit. Közöttük természetesen olyanok is vannak, 

akiket a hiányzásaik száma nem veszélyeztet, tehát ezért nem érzik az erről való gondolkodás 

szükségességét. 

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

ér
de

ke
se

bb
 ó

rá
k

en
ge

dé
ke

ny
eb

b 
ta

ná
ro

k

rö
vi
de

bb
 é

s 
ke

ve
se

bb
 ó
ra

m
ás

 s
za

km
át

 s
ze

re
tn
ék

sz
ig
or

úb
b 

bü
nt

et
és

ek

eg
yé

b

Mitől hagynál fel a hiányzásokkal? 

HU

RO

 
2. ábra 

Mindkét csoportra jellemző, hogy a helyzet jobbra fordulását elsősorban a rövidebb, 

illetve kevesebb órákban látják. A válaszadók egy része az érdekesebb órák miatt is bennmaradna 

az iskolában. Inkább a romániai válaszadók érzik a tanárokat túl szigorúnak, és szerintük ez 

hozzá is járul a hiányzásaikhoz. 
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A válaszadó tanulókat megkértük arra is, hogy egy tulajdonságlistában rangsorolják a 

számukra rokonszenves, illetve ellenszenves tulajdonságokat.
19

 Az 1. táblázatban látható a 

modellkiválasztás teszt eredménye. Az első öt sorban a leginkább kedvelt és leginkább elutasított 

tulajdonságok láthatók, az utolsó három sorban pedig a legkevésbé kedvelt és legkevésbé 

elutasított tulajdonságok. 

A modellkiválasztás eredményei: 

 
Rokonszenves Ellenszenves 

 
RO HU RO HU 

1. Megértő Vidám Jól tanul Kíváncsi 

2. Önálló Barátkozó 
Megmondja a 

véleményét 
Versengő 

3. Őszinte 
Megmondja 

a véleményét 
Pontos 

Megmondja 

a véleményét 

4. Vidám Őszinte Kíváncsi Jól tanul 

5. Barátkozó Becsületes Fegyelmezett Fegyelmezett 

… … … … … 

… … … … … 

12. Fegyelmezett Pontos Vidám 
Törődik 

társaival 

13. Versengő Kíváncsi 
Törődik 

társaival 
Vidám 

14. Munkaszerető Fegyelmezett Barátkozó Megértő 

Mindkét csoportnál a legkedveltebbek között van az őszinteség, barátságosság és a 

vidámság, azonban a romániai válaszadóknál az önállóság és a megértés, a magyarországiaknál 

pedig a becsületes és a véleményét megmondó jelent még meg a legkedveltebbek között. A 

legkevésbé kedvelt tulajdonságok között mindkét csoportnál megjelenik az iskolai szabályokat 

betartó osztálytárs képzete, a fegyelmezett. Tartalmilag hasonló még a pontos és a munkaszerető 

tulajdonság, ami egyaránt nem vált ki szimpátiát a válaszadó tanulókból. 

Tovább árnyalja a képet, ha megnézzük az elutasított tulajdonságokat is. Itt még nagyobb 

az egyetértés a romániai és a magyarországi kitöltők között, hiszen az öt leginkább elutasított 

tulajdonságból négy megegyezik: jól tanul, megmondja a véleményét, kíváncsi, fegyelmezett. Ezt 

egészítik ki még a versengő és a pontos jellemzők. Érdekes módon a magyarországi 

válaszadóknál a saját véleményét hangoztató tanuló jobban megosztja társait, hiszen van, aki 

                                                 
19

 A modell viselkedésmintát jelent. Modellé olyan személyek válhatnak, akik személyiségtulajdonságai magasabb 

szinten szervezettek, mint a modellkövetőé, tehát általában idősebbek, tapasztaltabbak és önállóbbak. Azonban nem 

hanyagolható el a kölcsönös utánzás jelentősége sem. A modellek lehetnek szimbolikusak is: elképzelt alakok, 

általában regényhősök vagy akár a fantázia szülöttei. 
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nagyon követendőnek, míg vannak, akik ellenkezőleg, elvetendőnek tartják. A legkevésbé 

elutasított tulajdonságok közé került a vidám, a társaival törődő, a megértő és a barátkozó.  

Jobban megnézve az elutasított tulajdonságokat, úgy tűnik, hogy egy ideális tanulót 

takarnak. Jung szerint a többi emberben felfedezett azon tulajdonságok váltanak ki belőlünk erős 

ellenszenvet, amiket magunkban nem találunk, vagy nem tudunk elfogadni. Ezzel a 

megközelítéssel élve érthető, hogy miért jár gyakran együtt az iskolai hiányzás, az alulteljesítés 

és az iskola által meghatározott szabályok semmibevétele. A sokat hiányzó diákok úgy érzik, 

hogy nem tudnak megfelelni annak az eszményképnek, amit eléjük állítanak. Az első 

próbálkozásokat kísérő kudarcok frusztrációt szülhetnek, aminek következtében már próbálkozás 

nélkül is ellenszenvvel sőt, agresszióval válaszolhatnak a további elvárásokra. 

 

 

Szerzők: Bíró Zsolt és Cormos Mariana 
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A tanulási problémák kezelésének módjai az iskolában 

A különböző intézményekből érkező kollégák tapasztalata, hogy a szakiskolában a 

tanulók jelentős hányada motiválatlan. A motiválatlanság okai: nincsen sikerélményük, tanulási 

nehézségei vannak, érdektelenek a tananyag iránt, szociális és kulturális hátrányokkal küzdenek. 

Jelen tanulmányban szeretnénk azokat a jó gyakorlatokat összegyűjteni és közreadni, melyekkel 

a tapasztalatok alapján ezek a problémák kezelhetővé válnak.  

Ezek az alább felsoroltak: 

 Szocializációs napok 

 Dobbantó 

 Szabad tanulás 

 Reformpedagógiai elemek alkalmazása 

 Tanári szerepek megváltozása 

Szocializációs napok 

A szocializációs napok célja, hogy a tanév elején az iskolába újonnan érkező tanulók ne 

tanulási helyzetben ismerjék meg az új környezetet, az új közösséget, a leendő tanáraikat. Ezért 

az iskola két vagy akár több napos rendezvényt tart szeptemberben.  

A legelső napon a tanulók az osztályfőnökükkel, az osztályközösséggel, az iskolai 

környezettel ismerkednek meg. Ennek keretében megismerkednek az iskola szaktantermeivel, 

műhelyekkel, megtudják azt is, hogy ügyeik intézései során mikor kihez fordulhatnak. A 

következő napon állomáshelyek vannak kialakítva, ahol a tanulókat kisebb csoportokba osztva 

játékos feladatok várják, közben pedig azokkal a pedagógusokkal ismerkedhetnek meg, akik a 

későbbiekben tanítják majd őket. Az itt kapott feladatok megoldása során lehetőség nyílik a 

bemutatkozásra, az iskola hagyományainak, szokásainak megismerésére. A diákok iskolatérkép 

segítségével tájékozódhatnak. 

A hagyományteremtő rendezvénynek az a célja, hogy a diákok első benyomása az 

iskolával és a tanárokkal kapcsolatban pozitív legyen; emellett a rendezvénynek 

közösségfejlesztő hatása van a csoportra, hiszen a diákok a játékok közben ismerik meg egymást 

és a pedagógust is, ami elősegíti az osztály közösséggé fejlődését. Olyan kapcsolatot alakítanak 

ki egymással és a tanáraikkal, ami hagyományos keretek között jóval hosszabb időt venne 

igénybe. Így, amikor a gyerekek már valóban tanulni érkeznek az iskolába, érzelmileg 

biztonságos és otthonos környezetben mozoghatnak. A szocializációs napok programjába olyan 

játékokat is bele lehet illeszteni, amelyek az iskolában oktatott szakmacsoportokat is 

megismertetik, illetve a tanulók önismeretét, kommunikációját is fejlesztik. 

Ennek a rendezvénynek a folytatása a tanórai keretbe épített szocializációs foglalkozások 

sorozata. A foglalkozások alapfeltétele a csoportszabályok kialakítása: bizalom, egymásra való 

odafigyelés, titoktartás (felhívjuk a tanulók figyelmét, hogy a foglalkozásokon elhangzott 

személyes közléseket nem szabad külső személynek továbbadni), önkéntesség, a másik ember 

tisztelete, szabad véleménynyilvánítás. A megalkotott szabályok elfogadásának módja: 

szerződéskötés, faliújságra kihelyezés. 

A foglalkozások nevelési alapelvei: tanulóközpontúság, szituációhoz kötöttség, cselekvés 

központúság, modellszerűség. 
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Családi napok 

A családi napok megrendezésének célja az iskola és a szülők partneri kapcsolatának 

kiépítése és mélyítése közös programszervezés keretében. Ennek lehetősége például a közös 

sportnap, egészségnap, szakmai nap. Mivel a szakiskolai osztályokban a szülők jellemzően nem 

jelennek meg az iskolában, ezzel az alternatív módszerrel könnyebben bevonhatók az 

osztályfőnökkel való együttműködésbe. Így a szülők is kötetlen formában ismerik meg az iskola 

célkitűzéseit, a tanulók feladatait, kötelességeit, s ezáltal hatékonyabban tudják segíteni a tanulók 

otthoni tanulását, az iskola elvárásainak való megfelelést. Az iskola és a szülő között tényleges 

partneri kapcsolat jön létre. 

A nyírbátori Éltes Mátyás Általános Iskola és Speciális Szakiskola jó 

gyakorlatai 

Dobbantó 

 A program a lemorzsolódott, illetve valami okból problémás diákokat segíti az önismeret 

kapcsán orientálódni a szakmacsoportokba betekintést nyerve a továbbtanulás felé, illetve a 

munka világába. 

Az alkalmazott modulok kapcsán az „Életre‖ nevelünk, s a tanév végén a Dobbantó osztályban 

tanuló fiatalok visszaillesztődnek a hagyományos oktatási rendszerbe, vagy munkát vállalnak. 

A program révén olyan pozitív attitűdöket kap a diák, amelyek révén látja a fontosságát, értelmét 

a szakmaszerzésnek, és átlátja azt is, hogy az anyagi függetlenséghez vezető utat a 

munkavállalással érheti el...
20

 

Szabadtanulás  

Olyan reformpedagógiai tanulásszervezési mód, ahol a diák a foglalkozás keretei között maga 

dönthet, hogy a pedagógus által ajánlott feladatok közül melyeket végzi el, milyen sorrendben, 

milyen eszközökkel, s kinek a segítségét kéri a munkavégzés során. Önellenőrzéssel ellenőrzi 

magát, s a foglalkozás végén a „segítő szerepű‖ pedagógus és a csoport közösen értékeli az 

együtt töltött időt.  

Itt minden gyerek sikerélményhez jut, mert nincs például befejezetlen feladat, mivel, ha nincs idő 

végig megoldani az adott feladatot, akkor a „Félkész munkáim‖ közé kerül, s a diák 

szabadidőben be tudja azt fejezni... 

Mindkét módszer alkalmazása esetén szükséges a pedagógus innovatív és rugalmas szemlélete. 

Pályakezdő tanárok pedagógiai munkájának segítése 

2008. január 1. óta az oktatási intézményekben a pályakezdő tanároknak három éven keresztül 

kötelező gyakornoki rendszerben egy mentor irányítása mellett kell a nevelő, oktató munkát 

végezniük. A gyakornoki rendszer keretén belül a pályakezdő pedagógus egy tapasztalt kollégája 

(mentora) irányításával és ellenőrzésével kezdheti el a pedagógusi pályáját. Ez a mentorálás nem 

csak a pályakezdő számára fontos és hasznos, hanem az általa tanított diákok számára is. Egy 

                                                 
20

 A törvényi változás értelmében a kijelölt szakiskolák előkészítő évfolyamot indítanak az oktatásból a tanköteles 

korban lemorzsolódott, tanulási nehézséggel küzdő diákok számára. A Dobbantó Programiroda munkatársai a 

diákok támogatása mellett a befogadó (szak)iskolák és pedagógusaik számára nyújtanak felkészítést.  

Bővebb információ: http://www.fszk.hu/index.php?option=com_content&view=section&id=10&Itemid=67 
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tapasztalt vezető irányítása mellett a mindennapi munka során felmerülő szakmai és pedagógiai 

problémákat hatékonyabban, szakszerűbben, eredményesebben tudja kezelni az ifjú tanár.  

A gyakornok felkészítésének lehetséges szakaszolása: 

Időszak Szakasz megnevezése Elvárás 

0-1 év „kezdő‖  Csak minimális készséget lehet elvárni a tanítás 

terén 

 Szabályok követése 

1-2 év „haladó‖  Szabályok követése 

 Kontextusok felismerése, rendszerezése 

 Gyakorlati tudás megalapozása 

2-3 év „befejező szakasz‖  Tudatosság 

 Tervszerűség 

 Prioritások felállítása 

 Gyakorlati tudás 

E közös munka során a gyakornok a mentor irányításával a „kezdő szakaszban” 

megismeri: 

 az  intézmény nevelési, pedagógiai programját,  

 az intézmény minőségirányítási programját, 

 az intézmény szervezeti és működési rendjét, 

 az intézmény házirendjét, 

 az intézményi érdekképviseleti szervek működését, dokumentumait, tisztségviselőit, 

 az intézményi képviseleti szervek működését, dokumentumait, tisztségviselőit, 

 az intézmény éves munkatervét, 

 a tanügy-igazgatási dokumentumokat, ezek alkalmazásának módját, 

 a munkavédelemre, balesetvédelemre, tűzvédelemre vonatkozó általános szabályokat, 

 az intézmény gyakornoki szabályzatát. 

A gyakornok megismeri a „haladó szakaszban”: 

 a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényt, 

 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényt, és a 138/1992. (X. 8.) 

Kormányrendelet kapcsolódó szakaszait, 

 az intézmény nevelési, pedagógiai programját, 

 az intézmény panaszkezelési eljárását. 

A szakmai munkakörhöz kapcsolódó következő speciális követelményeket kell 

megismernie a gyakornoknak „a kezdő szakaszban”: 

Az  intézmény nevelési, pedagógiai programját, ezen belül például: 

 nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelés és oktatás esetén a nemzeti, etnikai kisebbség 

anyanyelvi, történelmi, földrajzi, kultúra- és népismereti tananyagot, 

 nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelésben és oktatásban részt vevő tanulók részére a 

magyar nyelv és kultúra elsajátítását biztosító tananyagot, 
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 a nemzeti, etnikai kisebbséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzeti, 

etnikai kisebbség kultúrájának megismerését szolgáló tananyagot, 

 szakközépiskola és szakiskola esetén a szakmai programot. 

A „haladó szakaszban” a gyakornoknak az alábbi területeken kell szélesebb ismeretekre, 

készségekre szert tennie: 

 a tanított korosztály életkori sajátságai, pszichológiai fejlődése területén, 

 tanulói kompetenciák fejlesztése területen (szakmai, módszertani fejlődés), 

 a fejlesztésre orientált tanulási folyamat irányítása területén (tanulásszervezés), 

 tehetséggondozás területén, 

 hátránykompenzálás területén, 

 az adott műveltségterület (tantárgy) módszertanában, 

 az oktatáshoz kapcsolódó eszközök használata területén, 

 szociális tanulás területén, 

 az önálló tanulás képességének fejlesztése (élethosszig tartó tanulás) területén, 

 kommunikáció terén a tanulókkal, szülőkkel, munkatársakkal, 

 konfliktuskezelési technikák megszerzésében, fejlesztésében, 

 időgazdálkodás, tervezés, tudatosság területén. 

A gyakornok tapasztalatszerzésének módjai: 

 óralátogatás, 

 óramegbeszélés, 

 konzultáció a szakmai segítővel, 

 konzultáció egyéb pedagógussal, 

 konzultáció az igazgatóval, 

 konzultáció a szakmai munkaközösség-vezetővel, 

 team munkában részvétel, 

 esetmegbeszélő csoport munkájában részvétel, 

 coaching, 

 családlátogatás a gyermekvédelmi felelőssel, osztályfőnökkel, 

 tanév végi – értékelő – szülői értekezlet látogatása. 

A gyakornok számonkérésének módjai: 

 egyéni tanmenet elkészítése, 

 óravázlat készítése, 

 szülői panaszra megoldási terv, intézkedési terv készítése (a megismert jogszabályok, 

intézményi alapdokumentumok alapján), 

 egy munkaközösségi értekezlet egy részének megtartása (szakmai téma), 

 egy munkaközösségi program megszervezése (pl. iskolai tanulmányi verseny), 

 egyéni fejlesztési terv készítése, 

 tanulók, osztályok között kialakult – külső beavatkozást igénylő – konfliktus megoldás 

tervezése, intézkedési terv készítése, 

 tanév végi beszámoló elkészítése a vezető által meghatározott szempontok szerint, 

 bemutató óra tartása, 

 az általa tanított osztályok egyikében a szülői értekezlet egy részének megtartása (pl. 
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szakmai téma, szervezés), 

 az intézmény éves munkatervében meghatározott nevelési értekezlet egy részének 

megtartása (szakmai témában), 

 intézményi szintű program megszervezése (pl. kirándulás, hagyományápolás, projekt nap, 

projekthét, diák-önkormányzati program, diákközgyűlés), 

 helyzetértékelés, feladatkitűzés elkészítése az osztályfőnökkel együttműködve tanév 

elején, az általa kiválasztott osztályban, 

 tanév végi beszámoló elkészítése a vezető által meghatározott szempontok szerint. 

A gyakornok értékelése, minősítése: 

A gyakornok értékelésének alapját az intézmény minőségirányítási programjában rögzített 

pedagógus-értékelési rendszer képezi. 

Minősítés szempontjai: 

 a tudás használata, 

 széleskörű pedagógiai tartalmi tudás,  

 probléma megoldási stratégiák, 

 a célok jobb adaptációja és megváltoztatása különféle tanulók számára, improvizációs 

készség, 

 döntéshozatal, 

 célok meghatározása, 

 tantermi hangulat, 

 a tantermi események észlelése, képesség a tanulóktól érkező jelzések megértésére, 

 érzékenység a kontextus iránt,  

 a tanulási folyamat figyelemmel kísérése és visszajelzés a tanulóknak, 

 a feltevések gyakori ellenőrzése, 

 tisztelet a tanulók iránt,  

 a tanítás iránti elkötelezettség,  

 együttműködés a nevelőtestületi közösséggel. 

 

A gyakornoki idő lejártának hónapjában a gyakornokot minősíteni kell. A minősítés 

eredményeként „megfelelt‖ és „nem megfelelt‖ minősítés adható. 

A közalkalmazotti jogviszony a törvény erejénél fogva megszűnik, ha a gyakornok „nem 

megfelelt‖ minősítést kap. 

A gyakornoki munka jogszabályi háttere: 

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, 22. § 

 http://www.nefmi.gov.hu/kozoktatas/2007/gyakornoki-szabalyzat 

 

Szerzők: Molnár Magdolna, Batári Ferencné Ági, Jene Diána, Tóth Edit Ilona, Bíró Zsolt, Bódizs 

Szabolcs 

 

http://www.nefmi.gov.hu/kozoktatas/2007/gyakornoki-szabalyzat
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Konfliktusok és megoldások 

Meghatározás 

A konfliktus mindennapos valóság az ember számára. Egy közösségben el kell fogadni a 

konfliktusokat, mint normális dolgot, amelyeknek a megoldása egy csoportos folyamat, mert 

minden közösségben különböző személyiségű, különböző motivációkkal rendelkező és 

különböző teljesítőképességű tagok élnek. 

Motiváció 

 Egy intézmény rossz teljesitményének 65%-a a dolgozók közötti feszültségekből 

származik, és nem a dolgozók kompetenciáinak vagy motivációjának hiányából. 

 Egy menedzser idejének 30%-át konfliktusok megoldásával tölti. 

 A konfliktus közben hozott döntések minősége rosszabb, mint az együttműködés közben 

meghozottaké. 

 A munkahely elhagyások 50%-a mögött megoldatlan konfliktus áll. 

Konfliktusmenedzsment 

 A konfliktusmenedzsment tanulmányozása egyre jobban elterjedt a humán erőforrás 

menedzsmenten belül, mert hozzájárul a egyéni és csoportos magatartás jobb megismeréséhez. 

Az emberek együtt élnek és dolgoznak. Fontos, hogy megértsék egymást, ezért meg kellene 

érteniük a következő jellemzőket a konfliktusokról: 

 A konfliktus mindennapos valóság az emberi kapcsolatokban. 

 A konfliktust pozitívan és negatívan is lehet kezelni. 

 A pozitiv hozzáállás kreatív eredményekhez vezet, pozitív erő lehet az egyéni 

fejlesztésben és a szociális változásban. 

 A negatív hozzáállás romboló eredményekhez vezet érzelmileg, szellemileg és fizikailag 

is. 

 A konfliktus felnőtté válási és tanulási forrás is lehet, segít felfedezni a saját értékeket, az 

önbizalmat, az egyéni mentális egészséget. 

 A konfliktusmenedzsmenthez szükséges kompetenciákat meg lehet tanulni, gyakorlattal 

fejleszteni tudjuk a kommunikációt, a konfliktusok megtárgyalásának képességét, a 

konfliktusmegoldás megkönnyítését és a közvetítés technikáját. 

 A probléma meghatározás módja határozza meg azt, hogy meg lehet-e és hogyan lehet 

megoldani az adott problémát. 

 Egy konfliktusban fontosak az érzelmek, néha nem lehet egy konfliktust megoldani, ha 

nem vesszük figyelemben az érzelmeket. 

Van egy mondás, amely szerint ,,a világon több konfliktus van, mint amennyi 

homokszem‖, és talán igaz is, mint ahogy az is igaz, hogy maga a társadalom befolyásolja 

az értékrendszerünket, a viselkedésünket és a nézőpontunkat. Olyan mondások, mint 

,,szemet szemért, fogat fogért‖ vagy ,,aki kardot ránt, kardtól vész el‖, nem lehetnek 

jellemzőek ránk. Egy támadó tekintet vagy egy lebecsülő viszontválasz képesek 

konfliktust előidézni. Mindenki képes rá és kell úgy viselkednie, hogy a támadó 

viselkedése ne kapjon hangsúlyt és az önbecsülésünk ne sérüljön általa. 
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Konfliktusok forrásai 

 Ha a mondás szerint a világon több konfliktus van, mint amennyi homokszem, mindenki 

számára érthető lehet, hogy ez nem csak egy vicc. A konfliktusok mindennapos valóságot 

jelentenek a szociális és személyes életünkben, és a következő forrásokból fakadnak: alapvető 

szükségletek, különböző értékek, különböző érzékelések, különböző érdekek, korlátozott 

források, pszichológiai szükségletek. 

Diákok zavaró viselkedésének okai 

 ellenszenv az iskolával szemben, 

 szociális megismerés szükséglete, 

 szociális elszigetelés, 

 lobbanékony viselkedés, 

 szabályok semmibevétele, 

 érzelmi transzfer, 

 emberi veleszületett agresszivitás, 

 tanári minta példa. 

Diákok motivációja – a konfliktus csökkentésének forrásai     

A diákok motiválása az alábbiakat feltételezi a tanár részéről: 

 maximális elvárások a diákkal szemben, 

 példamutatás, 

 a diák aktív bevonása, 

 a diák önbizalmának növelése,       

 a diák meglévő ismereteinek használata, 

 a diák ötleteinek használata, 

 a diák természetes kíváncsiságának kihasználása, 

 egyénre szabott oktatási módszerek használata, 

 a versengés óvatos használata. 

Osztály konfliktus megodásának szakaszai 

1.  Lépjünk közbe: „Úgy tűnik, hogy nézeteltérés van közöttetek‖. 

2.  Derítsük ki, hogy mi történt: „Azt kérem, hogy külön-külön mondjátok el, mi történt?‖ 

3. Bátorítsuk az érzelmek kimondását és a véleménynyilvánítást: „Mit éreztél, amikor x  azt 

mondta, hogy...?‖ 

4. Irányítsuk őket a probléma megoldása felé: „Te azt akarod, hogy…miközben te azt akarod, 

hogy…‖ 

5. Jussanak egyezségre! 

 Minden menedzsernek feladata a konfliktushelyzet elemzése, annak megállapítása, hogy 

egy konfliktus előrevisz vagy nem, és megtalálni a leghatékonyabb eszközöket a konfliktus 

elsimítása vagy fokozása érdekében. 

 A munkamódszerek nagyon fontosak, mert egy jól tervezett, de rosszul kivitelezett 

irányítás nagyon veszélyes lehet. 
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 A menedzernek mindig figyelnie kell, hogy mi történik körülötte, és készenlétben kell 

állnia megoldásokkal, mert minden elveszett pillanatnak ára van. 

Tanulási akadályok 

Minden olyan nehézséget, amely meggátolja a diákot a tanulásban, tanulási akadálynak 

nevezünk. 

Miért szembesülnek egyes diákok tanulási akadályokkal? 

Erre a kérdésre egyáltalán nem könnyű válaszolni, mert több oka is lehet, mégpedig: 

 nem haladtak végig minden egyes tanulmányi szakaszon; 

 emocionális, szociális és magatartásbeli nehézségekkel küzdenek; 

 szenzoros és mentális hátrányaik vannak; 

 olvasási és írási nehézségeik vannak (diszlexia, diszgráfia); 

 kommunikációs, motoros, érzékszervi nehézségeik vannak; 

 nem anyanyelvi oktatásban részesülnek. 

Tanulási akadályok típusai 

- A Nemzeti Alaptanterv generálta akadályok (nem flexibilis, nem releváns, nem megfelelő 

tanítási és értékelési stratégiák, stb.). 

-  Részvételi akadályok (bizonytalan szociális körülmények, támogató szolgáltatások hiánya, 

nem megfelelő szellemiség az iskolában). 

- Intézményi akadályok (a tanárok hozzáállása, a tanítási rendszer sajátosságai, iskolai 

szabályzat, nem megfelelő tanítási tevékenység tervezése és értékelése, hiányos bánásmód) 

 

Szerző: Alexandrina Ligia Pop 
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A példakép fontossága az iskolai lemorzsolódás 

megelőzésében 

 Az ember egy veleszületett hozománnyal jön a világra, a család érzelmi légkörében  a 

gyerek megismeri a világot, megtanul szeretni, kommunikál, példaképeket követ, különböző 

tevékenységeket utánoz, miközben saját értékeit alakítja a világról, az életről. 

 Ebben a bizonytalan és zavaros világban a fiataloknak szükségük van egy példaképre, 

szükségük van arra, hogy utánozzanak valakit, igazodjanak egy sikeres példaképhez, és így egy 

biztos és ismert utat járjanak. Példakép nélkül az ismeretlenben bolyongnának. A választott 

példakép biztonságot, bizalmat és nyugalmat ad nekik. Nyilvánvaló, hogy egy híres focista 

példakép lehet sok futballrajongó számára. A sok millió dollár, a hírnév, a lehetőség, hogy szép 

lányokat és autókat birtokoljon valaki, természetes, de óriási az áldozat és múlékony a dicsőség. 

Egy nemzetközi, vagy legalább nemzeti hírű divatmodell sok szép kislány példaképe. De a 

szépség nem tart örökké, a kifutó reflektorai elalszanak, és a veszélyek mindenhol ott lapulnak. A 

sikeres politikus kétségtelenül példakép, de a politika nem mindig erkölcsös, az országházi 

bársonyszék csak átmeneti. Ezek a példaképek erőt, hírnevet, autókat és pénzt birtokolnak. 

Bármelyik híres ember lehet példakép. Ilyen sok példakép között a tanár az a példakép, akit 

körülvesz a tudás világossága. 

 Nem minden tanár példakép a fiatal generáció számára. Lehet, hogy sok tanár nehezen 

tud tiszteletet parancsolni. Szerencsére a tanárok között sok csodálatos ember van, akik egyaránt 

szülők, barátok és testvérek a diákok számára. Ők nem csak birtokolják és átadják az 

információkat, hanem karaktereket nevelnek, irányítanak és formálnak. A mostani gyerekeknek 

sok és különböző elfoglaltságuk, reményük és kompetenciájuk van. Az idő gyorsabban telik, 

mint máskor. Sokmindent tanulnak rövid idő alatt, később az érdeklödési körük azokra a 

tevékenységekre szűkül, amelyek legjobban megfelelnek a kompetenciáiknak és a reményeiknek. 

Általában előnyben részesülnek a jól megfizetett tevékenységek. A gyerek úgy fog viselkedni, 

mint egykor a szeretett és nagyrabecsült tanára. Az évek múlnak és a tegnapi gyerek felnőtté 

válik. Mindig szeretettel gondolunk arra a tanárra, aki tanított benünket és irányította a 

lépéseinket az élet útján, és ez továbbra is így lesz. A tanárok mindig is példaképek lesznek. 

Évente többszáz gyerek tesz érettségi vizsgát egy-egy iskolában, közülük sokan közel maradnak 

a szívünkhöz, és visszatérnek, ahányszor csak megtehetik. A tanári pályát választva egyesek a 

volt tanáraik kollégái lesznek, és túl is szárnyalják őket.  

A tanár példakép, és mindig az is marad. A tanárnak bölcsessége van, a lelke gazdag, álmai 

vannak és bátorsága, hogy beteljesítse azokat. 

 Az Etikai Cselekvés Egyesület tanulmánya szerint a fiatalok körében a pénzügyi, érzelmi 

és családi problémák jelentik a legnagyobb nehézséget. A felmérés három tanévben zajlott, 50 

fős csoportok köében. Sok fiatal (38,6%) a családból választ példaképet, az iskolából mindössze 

csak 8,77%. Ezért a kutatók úgy gondolják, hogy szükséges a szociális egyensúlyba hozás, illetve 

az iskola oktató-nevelő szerepének megerősítése, a tanár-diák viszony emberségesebbé tétele, a 

tantervek modernizálása, és nem utolsó sorban a diák, szülő és tanár számára nyújtott 

pszichoszociális tanácsadás jellegű szolgáltatások megerősítése.  

          Még ha vannak is deviáns viselkedésű (hiányzik, elkerüli az iskolát, fegyelmezetlen stb.) 

diákok, a többség nem vallja be ezt a viselkedést (61,4%). A leggyakoribb devianciák a hiányzás, 

az iskolai szabályok tagadása és a fegyelmezetlenség; ezeket követi az otthon elhagyása, az 

alkohol- és drogfogyasztás, a csavargás, a lopás, a rendbontás. A fiatalok szerint ezeknek a 
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negativ tevékenységeknek az okai az anyagi haszonszerzés, a megtorlás, a különcködés, a 

vandalizmus. A fiatalok úgy vélik, hogy az antiszociális cselekedetekért a környezet, a 

társadalom, a családi légkör, a tömegmédia és az iskola a hibás. Mint fő csoportos tevékenységet, 

a fiatalok a találkozást és beszélgetést, a szórakozást (bár, kávézó, diszkó, étterem) és a 

kirándulást említik. Sajnos az utolsó 15 év tendenciája itt is igazolódik, az olvasás és a kulturális 

tevékenységek  aránya nagyon alacsony (7%), csakúgy, mint a sportolásé (9%). 

Ahogy a tanulmányból és a fent leírtakból kiderül, a példaképnek nagyon fontos szerepe 

van a gyerek életében, mert eszerint cselekszik és viselkedik. Így a mai társadalomban egyre 

elterjedtebbek az antiszociális cselekedetek és az iskolai lemorzsolódás a fiatalok körében. 

Ahhoz, hogy tudjunk segíteni rajtuk, szükség van a különböző tényezők összefogására. A család 

egyre közömbösebb az iskolával való kapcsolattartásban, ahol a gyerek formálódik. A társadalom 

segítsége szükséges a mai gyorsan változó világban, a család-iskola-közösség kapcsolata 

elengedhetetlen. Az intézmények, a civil szervezetek, az egyházi szervezetek segítségével 

motiválni lehet a fiatalokat. Jelenleg az új oktatási törvény szerint minden kezdő tanár kap majd 

egy mentort, egy évre, aki figyeli és irányítja a szakmai képzését. Ebből kiderül, hogy nagyobb 

hansúlyt kell tenni a fiatal tanárok minőségi szakmai képzésére, csak így lesznek példaképek a 

fiatal generációk számára. 
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Összegzés 

Az iskola elhagyása nagyon súlyos társadalmi probléma napjainkban. Az iskolából való 

lemorzsolódás mértékének csökkentése érdekében fontos azonosítani és tanulmányozni minél 

több olyan pszichoszociális tényezőt, amelyek befolyásolják a diákok korai iskolaelhagyását, az 

oktatásból való kilépésüket. A projektben folytatott konzultációt követően a munkacsoport a 

következő kérdéseket azonosította, amelyek tanulási akadályokként iskolai kudarcokhoz, gyakori 

hiányzáshoz és az iskola elhagyásához vezetnek. 

 A tananyag jellegéből származó akadályok, azaz a tananyag rugalmatlansága, 

differenciálatlansága, irrelevanciája, a nem megfelelő tanítási stratégiák, módszerek 

alkalmazása, nem megfelelő kapcsolat a diákok ismeretei, készségei és az értékelési szint 

között). 

 Részvételi akadályok (rossz szociális körülmények, diszfunkcionális családok, külföldön 

dolgozó családtagok, a támogató szolgáltatások hiánya, az iskola szellemiségében 

meglévő negatív attitűd, stressz, konfliktusok, stb.). 

 Intézményi akadályok (tanárok hozzáállása, oktatási rendszer jellemzői, iskolai 

politikák és szabályozások, a tanár által helytelenül tervezett, megvalósított és értékelt 

oktatási projektek, tanulási akadályok, rossz és ellentmondásos bánásmód). 

Az iskolából való lemorzsolódás mértékének csökkentése, illetve a lemorzsolódás 

megelőzése érdekében szükség van különböző intézkedések megtételére, ezért a munkacsoport 

úgy határozott, hogy számos, pozitív eredménnyel zárult "jó gyakorlatot" mutat be és ismertet 

meg a tanárokkal, oktatókkal. Ebből az ötletből kiindulva a fejezetben olyan témákról ejtünk 

szót, mint a konfliktuskezelés; modern tanítási, tanulási, értékelési módszerek; tanárok 

mentorálása; stresszt okozó tényezők, amelyek befolyásolják az iskolai életet; szocializáció, 

készségek fejlesztése; példakép szerepe a diákok személyes fejlődésben; a család, egyházi és 

civil szervezetek szerepe a diákok személyiség kialakulásában; szakmai gyakorlati lehetőségek 

az EU országaiban. 

Mindezen témáknak az alapját az a meggyőződésünk adja, hogy "a diákok különbözőek", 

mert különböző készségekkel bírnak, különböző érdeklődésűek, eltérő tanulási tapasztalattal 

rendelkeznek, más-más a társadalmi hátterük, az érzelmi beállítódásuk, és nagyon eltérőek 

lehetnek a tanulási képességeik.  

 

 

 

 



 

   104 

 

 

 

 

 

Mellékletek



 

   105 

1. sz. melléklet 

Forrásszerzési lehetőségek 

Számos iskola jelezte vissza a közös munka során, hogy jó ötleteiket gyakran forráshiány 

miatt nem tudják megvalósítani. Nekik szeretnénk segíteni ebben a fejezetben, ahol a források 

felkutatásával és megszerzésével kapcsolatos legfontosabb ismereteket gyűjtöttük össze. 

Az intézményekben megvalósított projektek olyan tevékenységek, amelyeket a normatív 

támogatásból nem lehet fedezni, így források híján sokszor elakadnak értékes folyamatok. A 

lemorzsolódás megakadályozását elősegítő programokhoz plusz források bevonása szükséges. 

Annak érdekében, hogy a források minél szélesebb köre megnyíljon számunkra, fontos, hogy az 

intézményhez valamilyen formában kötődő civil szervezet is létrejöjjön. Az ilyen jellegű 

projektekre a civil szervezeteknek a források szélesebb spektruma áll rendelkezésére. A legtöbb 

esetben pedig az együttműködés civil szervezetek, önkormányzatok, vállalkozók, intézmények 

között tovább növelheti eredményességünket. 

Ezen okokból (és azért, hogy ösztönözzük az intézményeket arra, hogy ahol még nincs 

civil szervezet, ott hozzanak létre alapítványt, egyesületet), a következő ötletek nagy része a civil 

szervezetek szemszögéből közelíti meg a forrásszerzést. 

A civil szervezet lehetséges bevételi forrásai - a forráskoktél. 

Minden szervezetnek többféle lehetősége van bevételhez jutni. Ha egy hasonlattal 

akarunk élni, akkor a koktélkészítést említhetjük. A koktélban is különböző italok vannak, más-

más arányban.  

Nézzük, hogy milyen alapanyagokból is tevődhet össze a forráskoktél:  

a.) Pályázatok 

Ebben az esetben az államnak vagy egy szervezetnek van pénze valamilyen tevékenység 

elvégzésére, amelyhez kapcsolódik egy szándék a részéről. Közzétesz egy felhívást, és várja a 

beérkező pályázatokat. A pályázatokról azt érdemes tudni, hogy általában esetiek, azaz ritkán 

lehet egy-egy hosszú távú tevékenységet ezen a módon folyamatosan finanszírozni. A pályázatok 

elkészítése sok időt és energiát igényel; emellett jelentős konkurenciával is számolnunk kell, azaz 

majdnem mindig többen adnak be pályázatot egy kiírásra, mint amennyi pénz a támogatónál 

rendelkezésre áll.  

b.) Adományok  

Adományként nem csak a pénz jöhet szóba, hanem sokszor olyan dolgok is, amelyek 

beszerzéséhez pénzre lenne szükségünk, vagy amelyeket pénzzé tehetünk. Eszközök, 

szakmunkák, önkéntesek ideje, szaktudása, ingyenes irodahasználati lehetőség, élelmiszer stb. 

Ezzel a témával a fejezet további részében részletesen is foglalkozunk.  
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c.) Tagdíj 

Tagdíjakra alapvetően egyesületek számíthatnak, mert ez a szervezeti forma épít a tagsági 

viszonyra. Ma a legtöbb szervezetben az a szemlélet él, hogy nem szabad nagyobb összegű 

tagdíjat szedni, mert a tagok szegények vagy sok közöttük a szegény. A szervezetek attól félnek, 

hogyha magasra emelnék a tagdíjat, akkor sokan nem lépnének be vagy elhagynák a szervezetet. 

Ez a szemlélet ahhoz vezet, hogy a koktélban a tagdíjak csak elenyésző mennyiséget tesznek ki. 

Pedig több lehetőségünk is van ezen a téren. Élhetünk a sávos tagdíj lehetőségével, vagy azzal, 

hogy a tagsági díj egy részét le lehet dolgozni önkéntes munkában. 

A „Sok kicsi sokra megy‖ elv pedig ezen felül is igaz. Azaz minél több a tag egy 

szervezetben, annál több a befolyó tagdíj. A tagdíj nagy előnye, hogy nem kötelező elkölteni, 

mint a pályázati bevételeket. Ha egy szervezet minden évben félreteszi ezt a bevételt, akkor 10-

15 év alatt az évente félretett összegek és ennek kamatai, kamatos kamatai igen jelentős összegre 

rúghatnak.  

d.) Vállalkozói tevékenység  

A non-profit civil szervezetek is vállalkozhatnak. Persze ezen szervezetek alapvetően nem 

vállalkozások, de a tevékenységeik egy részét végezhetik vállalkozási formában. A legfontosabb 

dolog, hogy a szervezetnek a vállalkozásból származó hasznát az alaptevékenységére kell 

fordítania. És hogy mire vállalkozhat egy szervezet? Bármire; szervezhet rendezvényeket, 

szállíthat embereket, előállíthat termékeket, közvetíthet, oktathat, könyvet adhat ki, hirdethet az 

újságjában, honlapján, vállalhat gyermekfelügyeletet stb. A kiadványunk terjedelme sem lenne 

elég ahhoz, hogy mindazt a sokféle lehetőséget összeszedjük, ami szóba jöhet. Sokszor a 

szervezet fő profiljába vágóan is rá lehet találni vállalkozási bevételt hozó dolgokra. Elég, ha 

tartunk egy klasszikus ötletvihart a csoportunkon belül, és garantált a sokféle lehetőség felszínre 

kerülése.  

e.) Szponzoráció  

A szponzoráció valahol az adomány és a vállalkozás között található. Nem adomány, 

mert a szponzor a pénzéért cserébe jól meghatározott szolgáltatást vár. És nem vállalkozási 

tevékenység, mert amit adunk, azt nem – vagy csak részben – mi állítjuk elő. 

A szponzorokat akkor lehet megnyerni a szervezetünk vagy egy-egy rendezvény 

finanszírozásához, ha cserébe megkapja azt a hírverést, amire szüksége van. 

f.) Saját tőke hozadéka 

Erre az a szervezet számíthat, amely odafigyel arra, hogy saját vagyont hozzon létre. A 

saját tőkét a nulláról is felépíthetjük. Sőt, az így felépített vagyonok sokkal tartósabbak, mint 

azok, amelyeket egyszerre kap meg a szervezet. Ha a fentebb említett források egy részét 

elkezdjük vagyon létrehozására fordítani, akkor csak idő kérdése, hogy mikor lesz akkora ennek 

a mértéke, ami már számottevő koktélösszetevőt tesz ki. 

Adománygyűjtés 

Ha megkérdezzük a nonprofit civil szervezeteket arról, hogy mit tartanak a civil szektor 

legnagyobb problémájának, akkor nagy valószínűséggel az elsők közt szerepel majd, hogy kevés 

a pénz, mert nincs elég pályázati lehetőség. Ezt csak tovább fokozza az a probléma, hogy a 
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szervezetek megpróbálnak minden pályázati lehetőséget kihasználni, még olyan áron is, hogy 

nem a fő tevékenységi körükbe illeszkedő programokat vállalnak be, csak hogy valamilyen 

módon pénzhez jussanak. Ez pedig egyértelműen a szervezet rovására megy, a fontosabb 

tevékenységek háttérbe szorulnak, az amúgy is kevés emberi erőforrás széttagolódik, és a 

szervezet végül a pályázati rendszerek mókuskerekében őrlődik.  

Erre a problémára jelent megoldást a sikeres adománygyűjtési stratégia kiépítése, és a 

támogatásszerző módszerek hatékony alkalmazása. Ha ebben sikeresek vagyunk, akkor végre 

élvezheti a szervezet a pályázati forrásoktól független szabadságot, és olyan programokat vihet 

véghez, amelyeket valóban a cél elérése érdekében álmodott meg. 

Az adománygyűjtés fő irányvonalai 

Az adománygyűjtő kampányokat több szempont alapján érdemes csoportosítani. Egyrészt 

el kell különítenünk az alapján, hogy kiket szeretnénk megnyerni az ügynek, tehát gazdasági 

szervezetek adományaira számítunk (cégek, vállalatok, stb), vagy magánszemélyektől gyűjtünk 

adományt. De vegyük figyelembe, hogy a cégeknél is emberek dolgoznak, és az egyes embereket 

nyerjük meg az ügynek, annyi különbséggel, hogy ők a cég érdekeit is szem előtt tartják, és a cég 

nevében hoznak döntéseket. Másrészt érdemes különválasztani aszerint, hogy tárgyi 

adományokat, szolgáltatásokat vagy pénzt kérünk. Ennek megfelelően kell megtalálni azokat a 

csatornákat, amelyeken keresztül eljutnak a kívánt üzeneteink a célcsoporthoz. Fontos, hogy ezek 

valóban célzott megkeresések legyenek, mert egy általános kampány, hirdetés, vagy kiadvány 

ritkán ér célba, mindig az egyes embercsoportokat szólítsuk meg oly módon, hogy egyértelműen 

magukra ismerjenek. 

Az adománygyűjtés aranyszabályai 

Az adománygyűjtésnek több alappillére van; ha bármelyik is hiányzik, vagy kevésbé 

hangsúlyos, akkor előbb-utóbb valahol hiba csúszik a „gépezetbe‖, és az adománygyűjtés 

kudarcok sorozatává válik. 

1.) Az első és talán a legfontosabb, hogy a szervezet „házon belül‖ tegyen rendet.  

Először is küzdjük le azokat a rossz beidegződéseket, amelyek miatt az 

adománygyűjtésre, mint szégyenletes tevékenységre tekintünk, és koldulásnak érezzük. Vegyük 

észre, hogy az adománygyűjtés egy kölcsönös és pozitív folyamat, amely a partnerségről, és nem 

az alá és-fölérendelt viszonyról szól. Az adományozónak is számtalan motivációja lehet, ami 

miatt támogatja a szervezetet vagy egy-egy konkrét ügyet. Ha felismerjük ezeket a motivációkat, 

akkor már meg is van a kiindulási pontunk. 

2.) A szervezeten belül további lépéseket kell tennünk.  

Szükség van rá, hogy meghatározzuk a szervezet küldetését, jövőképét, amely mindenki 

számára egyértelmű (szervezeten belül és kívül egyaránt). A bizonytalanság és ellentmondás 

kifelé is látszik, és az adományozókban bizalmatlanságot szül. A bizalom hiánya pedig egyenlő 

az adomány hiányával. Legyen egy stratégiánk, amibe beleilleszkedik az adománygyűjtés is. 

Nem szabad önálló egységként kezelnünk, illeszkednie kell a szervezet rendszerébe. 

Gondolkodjunk el azon, mire szeretnénk gyűjteni; ki, mikor végzi majd ezt a munkát; hogyan 

kezeljük az adományt (adminisztráció); hogyan köszönjük meg, hogyan számolunk el vele; mit 

tudunk a támogatásért cserébe kínálni (pl. reklámfelület, karácsonyi képeslap, oklevél, honlapon 

történő megjelenés, rendezvény fővédnöki címe, stb.).  
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Mindenkinek, aki érintett a szervezeten belül ezekben a folyamatokban, birtokában kell 

lennie minden információnak, amely az adománygyűjtéshez szükséges, és mindenkinek tisztában 

kell lennie azzal, hogy neki pontosan mi a szerepe a folyamatban. A szervezet legyen 

mindenekfelett hiteles és megbízható! 

3.) Fontos nyomatékosítani: ne kérjünk általánosságban pénzt!  

Gondoljuk át, mire van szükségünk konkrétan, legyen részletes költségvetésünk, amit 

meg is tudunk mutatni a potenciális adományozónak. Legyen világos az ő számára is, hogy 

pontosan hány forintra van szükségünk, mire költjük azt és hogyan. 

Egy másik fontos dolog: gondoljuk át, mire költenénk az adományt, milyen tárgyi 

eszközt, milyen szolgáltatást vásárolnánk belőle. Érdemes pénz helyett azonnal ezeket kérni, 

hiszen egy gyártó cég könnyebben ad az általa gyártott termékből ingyen, vagy jelentős 

kedvezménnyel, és ugyanez vonatkozik a szolgáltatásokra is. 

Mindig konkrét dolgokat és konkrét célokra kérjünk, amennyiben lehetséges, jelöljünk meg 

határidőket. Nem szerencsés működési költségekre, rezsire, bérre kérni adományt.  

4.) Az adománygyűjtés ne ad-hoc jellegű legyen, hanem egész évben tudatosan épített 

tevékenység. 

Az adományozás is úgy működik, mint a reklámok. Ha egy termékről (jelen esetben 

szervezetről) gyakran hallanak, akkor beépül a köztudatba, és az emberek úgy érzik, hogy 

ismerik a szervezetet. És bárki szívesebben vesz le egy ismert „terméket‖ a „polcról‖, mint egy 

ismeretlent. Ez fontos az 1%-os felajánlások miatt is, amikor több tízezer szervezet közül kell 

valakit „leemelni a polcról‖. És ilyenkor azt a szervezetet választják ki az emberek, amelynek a 

neve már ismerősen cseng. Ebben játszanak fontos szerepet a különböző arculati elemek, média-

megjelenés, kiadványok, honlap. A szervezet mindig legyen a felszínen, a működés pedig legyen 

nyilvános és törvényes. Ne akkor találkozzon a kiszemelt adományozó először a szervezetünkkel, 

amikor kérünk valamit! 

5.) Fontos a felhívások, adománykérő üzenetek nyelvezetét, megfogalmazását is alaposan 

átgondolni. A felhívásaink mindig késztessenek cselekvésre, mozgósítsanak, és inkább tenni 

akarást váltsanak ki, mint sajnálatot. 

Nagy dilemma mindig a civil szervezeteknél, hogy milyennek láttassák magukat. 

Elterjedt tévhit, hogy annál több támogatást kap egy szervezet, minél szegényebbnek, 

elesettebbnek látszik. Ez sokszor a visszájára fordul. Az adományozók, bármennyire önzetlenek 

is, elvárják, hogy juttatásuk a lehető legjobb kezekbe kerüljön, és lássák a szervezeten, hogy 

képes korrekten felhasználni a támogatást, és ezt a profizmust tükrözik a megjelenései is. A 

bizalom pedig olyan szervezetek iránt alakul ki, amelyeknek szóróanyagai, kiadványai, honlapja, 

hirdetései a hozzáértést és igényességet tükrözik. Nem az a cél, hogy szánalmat váltsunk ki a 

lehetséges támogatókból. A tapasztalat azt igazolja, hogy szívesebben csatlakoznak az emberek a 

„nyertes csapathoz‖, de meg kell érteniük, hogy valóban szükségünk van az együttműködésükre. 

A pozitív példákat helyezzük előtérbe, ne kezdjünk panaszkodni arról, hogy már mennyi helyen 

kértünk, és még senki sem támogatott. Ezzel elveszíthetjük a bizalmát! 

6.) Könnyítsük meg az adományozók dolgát.  
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Nem várhatjuk el, hogy az adományozó vagy szponzor járjon utána, hogyan tehet nekünk 

felajánlást. Álljon rendelkezésükre minden anyag, ami szükséges lehet az adományozáshoz 

(számlaszám, adószám, csekkek, kiadványokon, honlapon részletes információ a felajánlások 

lehetséges módjáról). Legyünk tisztában az adományozás jogi hátterével, ne nekik kelljen 

utánanézni, milyen támogatást milyen formában adhatnak. Egy-egy tárgyalásnál legyen nálunk 

támogatási szerződés nyomtatvány, bírósági kivonat, kiadványok, éves jelentés, stb.  

7.) Az adománygyűjtés nem zárul le azzal, ha megkapjuk az adományt.  

A köszönetnyilvánítás és a folyamatos kapcsolattartás, kapcsolatápolás mind azt 

szolgálja, hogy a cég vagy magánszemély egyszeri adományozóból rendszeres támogatóvá 

váljon. Köszönjük meg az adományt (pl. oklevél, képeslap, stb.), és biztosítsuk a lehetőségét 

annak, hogy az adományozó nyomon követhesse az adományának útját, valamint mindig 

értesülhessen a szervezetben történt eseményekről, fejlődésről. 

Ez a néhány szabály csak egy kis szelete a sikeres adománygyűjtés kiépítésének, de ezek 

fontos tartópillérek. Ha ezek jól működnek a szervezetben, akkor kezdhetjük a saját képünkre 

formálni az adománygyűjtési stratégiát, módszereket, és felruházhatjuk a különböző kreatív 

adománygyűjtési technikákkal, amelyeket kifejezetten egy-egy célcsoport elérése érdekében az ő 

igényeiknek és jellemzőinek megfelelően alakíthatunk. A lehetőségek szinte korlátlanok, ennek 

ellenére az adománygyűjtés ma hazánkban egy szinte teljesen kiaknázatlan terület.  

 

Az adományszerzési lehetőségek közül a Személyi jövedelemadó 1%-ának megszerzésére 

irányuló törekvések a leginkább tetten érhetők a civilek körében. Az ügy hordereje miatt pedig 

számos hit, tévhit és megosztottság fűződik hozzá a civil szervezetek és az adójukat felajánló 

állampolgárok részéről egyaránt. 

Pályázatírás 

A pályázati kiírásra úgy is tekinthetünk, mint egy szerződéskötési folyamat első lépésére. 

Az egyik fél tesz egy felhívást a másik fél számára. Ebben leírja, hogy mire, milyen céllal, 

milyen feltételekkel hajlandó pénzt költeni. A másik fél pedig elgondolkodik, hogy az a felhívás 

számára tartalmilag, formailag megfelelő-e.  

Ha a válasz igen, akkor leírja a következőket: 

- Miért akar valamit csinálni, azaz a motivációját.  

- Mit akar tenni, azaz azt a folyamatot, ami elvezet a célhoz. Ezt időpontokkal, 

költségvetéssel, részletes tevékenység ismertetéssel alátámasztja.  

- Mi az elérendő cél, azaz az eredmény, amire jutni szeretne, és ezt hogyan szeretné 

megmérni (indikátorok).  

Lényegében minden pályázatban ezekre a fő kérdésekre kell válaszolnunk. Sajnos a kiírások 

gyakran nagyon kacifántosra sikerednek. Ennek sokszor az az eredménye, hogy mindenféle 

körmondatot, ún. „rizsát‖ írnak a pályázók. Pedig fő az egyszerűség és a világos, lényegre törő 

megfogalmazás. A legtöbb esetben olyan emberek olvassák az anyagokat, akik már jelentős 

tapasztalatot gyűjtöttek a pályázatok terén, és könnyen észreveszik, ha a „magasröptű‖ mondatok 

mögött kevésbé értékes tartalom húzódik meg. 

A pályázati programok elemei 

Egy pályázat nem akkor születik, amikor a felhívást a sajtóban közzéteszik. A kiíró 

szervezet is legtöbb esetben valamilyen harmadik féltől szerzi a szétosztható összeget. És már 
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ebben a folyamatban meghatározza azt a szakmai tartalmat, amire később a kiírást 

megfogalmazza. Sokszor itt dől el az összes formai és tartalmi követelmény, amivel szembesülni 

fogunk. A kiírás után gyakran szűk a beadási határidő.  

Ebben az időben is már sok mindent megtehetünk a pályázatunk sikeréért: 

- Időben nekiállunk a tervezésnek. Így marad időnk arra, hogy átgondoljuk a programunkat 

logikusan. Jut idő arra is, hogy odaadjuk a megírt szöveget egy laikus barátunknak, hogy 

olvassa el, és mondja el, konkrétan mit értett meg belőle. Sokszor a fejünkben olyan 

háttér információk is vannak, amelyeket más nem tud, ezért az, ami számunkra evidens, 

másnak nem az. És az nagyon fontos, hogy a pályázatbíráló is értse az anyagunkat.  

- Érdemes - ha erre van lehetőség - felhívni a kiírót. Elmesélni neki röviden azt, amit 

tervezünk, és megkérdezni, hogy szerinte ez megfelelő téma-e? A telefonbeszélgetést 

felhasználhatjuk arra is, hogy szimpátiát ébresszünk magunk felé. És hogy sok olyan 

információt megtudjunk, ami nincs benne a kiírásban: kik fognak bírálni, milyen a bírálati 

folyamat? Hányan olvassák el a pályázatunkat? A költségvetés összeállításánál mit nem 

szeretnek a bírálók? Mennyi az a fizetés, amit még reálisnak tartanak beépíteni a 

költségvetésbe?  

A beadási határidő után legtöbb esetben csak várni tudunk. Ha megszületik a döntés, 

akkor attól függően, hogy mi lett az eredmény, vagy szerződést kötünk a kiíró szervezettel, vagy 

kapunk egy elutasító levelet.  

Mit tegyünk nyertes programok esetén?  

Nagyon fontos, hogy a támogatási szerződést alaposan áttanulmányozzuk. Nagyon sok 

kellemetlenségünk lehet abból, ha ezt elmulasztjuk. Ebben vannak a beszámolási határidők, a 

beszámolás formai, pénzügyi és tartalmi követelményei. A szerződés aláírása előtt még egyszer 

gondoljuk át, hogy abban a formában, ütemezésben, ahogy a támogatást folyósítják, megfelelő 

lesz-e nekünk. Ha a támogató csökkentette a költségvetést, akkor így még sikeresen és 

eredményesen meg tudjuk-e valósítani a programot. 

A pályázatbíráló is ember 

Legalábbis a legtöbb esetben. Ma már vannak automatikus elbírálású pályázati 

rendszerek. Ha a kiíró nem rendelkezik elegendő emberi kapacitással vagy pénzzel a bírálat 

megfelelő elvégzésére, akkor számítógépes szoftverre bízza ezt. Lényegében a gép azt vizsgálja, 

hogy a pályázó minden kérdésre válaszolt-e. Ebben az esetben általában az elszámolások esetén 

adódik sok kellemetlenség, mert ha nem a kiírás szerinti programot adtuk be, akkor nyertes 

döntés esetén sem kaphatunk pénzt. 

Mire jó nekünk, ha tudjuk, hogy emberek olvassák a pályázatunkat? Úgy kell megírnunk 

azt formailag és tartalmilag, hogy bárki könnyen megértse. Ha megérti, az már fél siker. Hiszen a 

bírálóknak általában kevés ideje van a bírálatra. Ezért nem töltenek hosszú időt azzal, hogy 

értelmezzék, vajon mit is akarunk csinálni, és miért akarjuk épp azt tenni. Legjobb, ha rövid 

tőmondatokban írunk. Legyünk határozottak. Fogalmazzunk egyszerűen, világosan. Indokoljuk, 

mit miért teszünk, és miért azokra a dolgokra kell költenünk, amiket a költségvetésben 

megfogalmaztunk. Minél jobban segítjük a bírálót a munkájában, annál jobb eredményre 

számíthatunk. Mert akkor ő is meg tudja védeni azt, hogy miért ad magas pontszámot a 

pályázatunkra.  

Szerzők: Kovács-Tőzsér Veronika – Inántsy Pap Sándor 

Felhasznált kiadvány: Inspi-Ráció Egyesület: Ötletes forrásszerzés – Forrásszerző ötletek 
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2. sz. melléklet 

A II. Rákóczi Ferenc Szakközép- és Szakiskola németországi 

szakmai gyakorlata – egy Leonardo program bemutatása 

2003-tól a Szakiskolai Fejlesztési Programban résztvevő iskolák tanulói számára nyújtott 

minimum 3, maximum 39 hetes külföldi szakmai gyakorlat megvalósításához segítséget a 

Tempus Közalapítvány által működtetett Leonardo Nemzeti Iroda. 

A projektek gyakorlatorientált jellege ösztönzőleg hatott mind a projektbe bekapcsolódó 

tanárokra, mind a résztvevő diákokra, növelte a tanulás és különösen a nyelvtanulás iránti 

motivációt, hiszen a diákok kézzelfogható közelségbe kerülhettek az idegen nyelv tényleges, 

valódi közegben történő használatával.  

A külföldi szakmai gyakorlat révén olyan kompetenciákra tehetnek szert a tanulók, 

amelyek jelentősen növelhetik munkaerő-piaci esélyeiket. A projektek teret nyitnak az önálló 

munkavégzésre való képesség erősödésének, a gyakorlatiasabb nyelvtudásnak, a tanulási 

sikerélményeknek, a tanulók nagyobb önbizalmának. Lehetővé tehetik új technológiák 

használatának elsajátítását, eltérő munkakultúrák megismerését. 

A program által támogatott szakmai gyakorlatok az Európai Unió tagországaiban, az 

EFTA államokban és a társult országokban található cégeknél, vállalatoknál valósulhatnak meg. 

Lehetőség van úgynevezett közvetítő intézmények bevonására is. A közvetítő intézmények a 

valódi gyakorlati helyet biztosító cégek felkutatásában, a szakmai gyakorlat szervezésében 

nyújthatnak segítséget. Az iskolánk a németországi Staatliche Berufsschule I Rosenheim 

városban épített ki jó kapcsolatot. 

A Leonardo da Vinci program az Európai Bizottságnak 1994-ben indult 

együttműködési programja a szakképzés területén. 2007-től a program beépült az új Egész életen 

át tartó tanulás programba (2007-2013). Ez a program lehetőséget nyújt a szakközépiskolai 

tanulók részére is a külföldi szakmai gyakorlat teljesítésére. 

Iskolánk először 2004-ben pályázott sikerrel, 5 hét kint tartózkodással, 12 fő részvételével. 

A kint tartózkodás időtartamát a fogadó munkahelyek kérésére hosszabbítottuk meg, így a 

kezdeti nehézségek, beilleszkedés után nagyobb hatékonysággal tudtak a tanulók kommunikálni, 

a munkájukban is nagyobb tapasztalatot szerezhettek. 2009 és 2010 nyarán már 12 hét volt a 

gyakorlat ideje. Az öt megvalósult programban közel nyolcvan tanuló vett részt.  

A Tempus Köza1apítvány 2009-től vezette be a "Nemzetközi együttműködési kultúráért" 

elnevezésű Nívódíjat, ezáltal egységesítve a korábban programtípusonként más-más elismerési 

formát. A NEK Nívódíj az Egész életen át tartó tanulás program keretében kiemelkedő 

színvonalú nemzetközi projekttevékenységet végző pályázók munkáját ismeri el. Célja továbbá, 

hogy felhívja a figyelmet a minőség jelentőségére. A jutalmazott intézmények szakmai közönség 

előtt bemutatták megszerzett ismereteiket, megosztották tapasztalataikat a programban 

résztvevőkkel. 

Iskolánk a 2009-ben megvalósult programot elismerve nyerte el a "Nemzetközi együttműködési 

kultúráért" elnevezésű Nívódíjat a Leonardo da Vinci alprogramban. 

         

Szerző: Rozipálné Varga Éva 
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Egy Grundtvig projekt bemutatása 

A Tempus Közalapítvány 1996-ban jött létre, ez a közalapítvány végzi Magyarországon 

az Európai Bizottság Egész életen át tartó tanulás programjának, valamint a közép-európai 

CEEPUS
21

 programnak a magyarországi koordinációját. Pályáztatja a Pestalozzi programot
22

 és a 

Szakiskolai mobilitási programot.
23

 

Az Egész életen át tartó tanulás programja gyerekkortól időskorig teljes mértékben lefedi az 

élethosszig való tanulást. A négy alprogram közül a Comenius a közoktatást, az Erasmus a 

felsőoktatást, a Leonardo a szakmai képzést (a felsőoktatási szint kivételével), a Grundtvig 

pedig a felnőttoktatást támogatja. 

 

A Grundtvig alprogram célja, hogy európai együttműködési tevékenységek révén 

elősegítse a felnőttoktatás európai dimenziójának kialakulását. A felnőttoktatás minőségének és 

hozzáférhetőségének javítása által a Grundtvig hozzájárul ahhoz, hogy a felnőtt tanuló teljes 

értékű, aktív tagja lehessen a társadalomnak, bővüljenek a más kultúrákról szóló ismeretei, 

életminősége, és munkaerő-piaci esélyei javuljanak. A program értelmezésében felnőttnek 

számítanak a 25 év feletti személyek, valamint azok a 25 év alatti fiatalok, akik nem részesülnek 

közép- vagy felsőfokú képzésben. A Grundtvig elsősorban a szakmától független, általános 

ismeretek oktatását tűzi ki céljául. 

Pályázati formák: 

 Tanulási kapcsolatok 

 Időskorú önkéntes projektek 

 Felnőtt tanulói műhelyek 

 Szakmai továbbképzés felnőttoktatóknak 

 Látogatások és cserék 

 Asszisztensek 

 Előkészítő látogatások 

 Többoldalú projektek 

 Hálózatok 

A Tanulási kapcsolatok program lényege, hogy különböző európai országokból származó, a 

felnőttoktatásban dolgozó szervezetek munkatársai tapasztalatot cseréljenek, megismerjék 

egymás projektjeit, jó gyakorlatait, a célcsoporttal végzett munka eredményeit. Egy-egy ilyen 

találkozón, amely általában két-három napos, a helyszíne pedig valamelyik partnerszervezet 

székhelye, illetve telephelye, valamennyi partner képviselteti magát néhány fős delegációval. 

Fontos, hogy a résztvevő partnerek megtalálják a közös munkanyelvet, amelyet mindenki ért, és 

használni tud. Ez az esetek többségében az angol nyelv, de határon túli partnerekkel való közös 

munkában, ahol mindenki beszéli a magyar nyelvet, akár a magyar is lehet. A projekt eredménye 

lehet valamely közös produktum, kiadvány, honlap, stb., de mindez nem elvárás a támogatók 

részéről, a Tanulási kapcsolatok programban a valódi hangsúly a tapasztalatcserén, a szakmai 

beszélgetéseken és az egymástól való tanuláson van.  

                                                 
21

 Central European Exchange Program for University Studies – Közép-Európai Felsőoktatási Csereprogram 
22 

A program hálózati rendszerként működik, a tagországok az Európa Tanács projektjeihez kapcsolódó témákban 

maximum 7 napos szemináriumokat szerveznek, amelyeken a pedagógusok valamennyi tagországból pályázat útján 

vesznek részt. Ezek a szemináriumok a szakmai tapasztalatszerzés mellett lehetőséget nyújtanak idegen nyelven 

folyó szakmai munkavégzésre, kapcsolatok kiépítésére, valamint további együttműködések megalapozására is.
 
 

23
 Szakiskolai Fejlesztési Programban résztvevő iskolák tanulóinak külföldi szakmai gyakorlatát támogatta a 

program, jelenleg nem pályázható.  
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Az egyes projektekben minimum három ország szervezeteinek kell részt vennie, mivel 

azonban valamennyi partner saját országában nyújtja be ugyanazt a pályázatot, előfordul, hogy 

nem mindegyikük kap támogatást a saját nemzeti irodájától, így érdemes legalább öt-hat partnert 

bevonni, hogy végül biztosan legyen legalább három nyertes partner a projekt megvalósításához. 

Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület 2006-2007-ben a Tanulási kapcsolatok 

program keretében valósította meg két partnerével COM-FOR-SKILLS elnevezésű projektjét. 

Partnerei voltak a spanyol Fundecyt (Badajos, Extremadura tartomány) és a portugál 

Studiaforum (Guimaraes, Minho tartomány) nevű szervezetek, mindkettő a saját országán belül 

hátrányos helyzetű felnőttek képzésével és kulcskompetenciáinak fejlesztésével foglalkozik.  

A partnerek keresésében nagy segítséget jelentett, hogy az OTE már dolgozott együtt más 

országok szervezeteivel korábbi projektjében, így személyes kapcsolatok révén jutott el végül a 

partnerekhez. A partnerek keresése azonban más formában is lehetséges, a Tempus 

Közalapítvány honlapján is találhatók különböző partnerkereső oldalak, illetve az egyes nemzeti 

irodák rendszeresen szerveznek partnerkereső szemináriumokat, az ezekről szóló információkat a 

Tempus Közalapítvány teszi közzé.  

Az OTE Grundtvig projektjében három találkozóra került sor, Debrecenben, Guimaraesben 

és Badajosban. A találkozók és a projekt munkanyelve az angol volt, amelyet a projekt tagjai 

különböző szinten beszéltek, de mindez nem akadályozta a hatékony és felszabadult hangulatú 

közös munkát.  

A tapasztalatcsere témája a felnőtt tanulók kulcskompetenciáinak fejlesztése és az 

infokommunikációs technológiák alkalmazásának lehetősége volt. Mindhárom partner bemutatta 

a saját országában az általa ismert eredményeket, illetve a saját szervezete által használt 

módszereket, amelyekből végül egy angol nyelvű kiadvány is született. 

A látogatásokat a szakmai munka mellett természetesen minden alkalommal kiegészítették a 

közös ebédek, a délutáni szabadidős programok és a városnézés.  

A Grundtvig projektek nemcsak arra alkalmasak, hogy a felnőttképzéssel foglalkozó 

szakemberek nemzetközi tapasztalatokra tegyenek szert, megismerjék más országok 

szervezeteinek módszereit, gyakorlatait, eszközeit, amelyeket a képzési projektjeikben 

használnak, hanem feltöltődésre és életre szóló élmények megszerzésére is lehetősége nyílik a 

projektben résztvevőknek.  

Nem utolsó sorban a programok elszámolása is rendkívül kedvező a támogatottak számára, 

hiszen a támogatónak és a támogatottnak ugyanaz a célja: a résztvevők tapasztalatainak bővülése 

és az élményszerű tanulás.  

Az Egész életen át tartó tanulás programjairól a következő helyeken található részletes 

információ: www.tka.hu, http://www.tpf.hu/pages/content/index.php?page_id=571 

Szerző: Tóth Ibolya 

http://www.tka.hu/
http://www.tpf.hu/pages/content/index.php?page_id=571
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3. sz. melléklet 

Iskolán kívüli tevékenységek – kérdőív 

Az alábbi kérdőív kitöltése nagy segítséget jelentene a „Maradj az iskolában” elnevezésű 

projekt keretében készülő Módszertani kézikönyvben. 

A válaszadás önkéntes és név nélküli.  

 

1. A felsorolt tevékenységek közül válaszd ki azokat, amelyeket szívesen végeznél a tanórák 

után! (Aláhúzással jelöld, több választ is megjelölhetsz!) 

 

a. Sportolás 

(egyéb:…..……………………………………………………………………………………) 

b. Fotózás 

c. Médiaklub (filmkészítés, újságírás, rádiózás) 

d. Színjátszás, pantomim, bábozás 

e. Társasjáték (Activity, darts, csocsó, egyéb:………………………………………………..) 

f. Hagyományőrző klub (néptánc, énekkar, egyéb:………………………………………..…) 

g. Moderntánc, társastánc tanulás 

h. Kézműves tevékenységek (fonás, szövés, seprűkötés, egyéb:…….………………………) 

i. Túrázás, kirándulás 

j. Környezetvédelem, természetvédelem, állatvédelem 

k. Barkácsolás 

l. Modellezés 

m. Stratégiai, logikai játékok (kártya, sakk, sudoku, egyéb:…………………………………) 

n. Főzőklub 

o. Divatklub (ruha-, frizura-, smink-készítés) 

p. Számítógépes játékok (egyéb:………………… …………… ……………………………) 

q. Önkéntes tevékenységek (pl. állatotthonokban, szemétszedés, idősek gondozása, segítése, 

városszépítés, parkosítás, kertészkedés, egyebek:…………………………………………...) 

r. Egyéb: …………………………………………………………………………………….. 

 

2. Az aláhúzott tevékenységek közül válassz ki maximum 3 tevékenységet és tedd sorrendbe, 

aszerint, hogy 1 = legjobban szeretném, 2 = nagyon szeretném, 3 =szeretném! A számok mellé a 

választott tevékenységet írd! 

 

1: ……………………………………………………………………………………………… 

2: ………………………………………………………………………………………………. 

3: ………………………………………………………………………………………………. 

3. Miért szeretsz tanórán kívüli programban részt venni? (Aláhúzással jelöld, több választ is 

megjelölhetsz!) 

 

 Jutalomban részesülhetek (pl. oklevelet, ajándékot, jó jegyet, dicséretet kapok) 

 Versenyhangulat van 

 Nincs annyi kötöttség, mint a tanórán 

 Együtt lehetek a barátaimmal  

 Lehetőségem van fiúkat/lányokat megismerni, új kapcsolatokat kialakítani 

 Játékokat próbálhatok ki 

 A tanárokkal együtt vagyok, így lehet, hogy jobban fognak kedvelni 
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 Jól érzem magam, buli  

 Új dolgokat ismerhetek meg, próbálhatok ki 

 Új ismereteket szerezhetek, okosodhatok 

 Ingyen van  

 Jobban szeretek az iskolában lenni, mint otthon 

 Egyéb:………………………………………………………………………… 

 

4. Az általad megjelölt tevékenységeket az iskola területén belül, az iskolán kívül szereted, vagy 

szeretnéd csinálni? (Aláhúzással jelöld!) 

 

iskola területén belül   iskolán kívül 

 

 

5. Sorold fel, hogy jelenleg milyen iskolán kívüli tevékenység(ek)ben veszel részt! 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Ha nem veszel részt tanórán kívüli programban, mi ennek az oka? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Írj 3 olyan tevékenységet, amivel szabadidődben (otthon, barátokkal, családdal) szívesen 

foglalkozol! 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Nemed (Aláhúzással jelöld!):  nő  férfi 

Életkorod:  ……  év  

Intézmény neve: ………………………………………………………………………… 

Köszönjük, hogy válaszaiddal segítetted a munkánkat! 
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4. sz. melléklet 

Munkaerő-piaci ismeretek - kérdőív 

- A X. osztályos fiatalok jövőre irányuló motivációs céljaira vonatkozó kérdéssor - 

A jelen kérdőív célja, hogy feltárja a X. osztályos diákok szándékait, motivációs céljait a 

továbbtanulásukra és a jövőjükre vonatkozóan. 

Karikázd be a hozzád legközelebb álló választ! Több válaszlehetőséget is be lehet jelölni, vagy a 

saját, egyénre szabott válaszodat megfogalmazni! 

A válaszadás önkéntes! 

I. A szakma kiválasztásakor ki vagy kik befolyásolták a döntésed? 

1. A szüleim 

2. A barátaim 

3. A tanáraim 

4. Én magam 

5. Mások (Kik?) ........................................................................................................................ 

II. Miért választottad ezt a szakmát? A következő válaszlehetőségek közül többet is 

bejelölhetsz!  

1. Tetszik a szakma 

2. Jó pénzkereseti lehetőség 

3. Ide vettek fel 

4. Hagyomány a családban, ezért ezt folytatom 

5. Gyorsan szeretnék pénzhez jutni 

6. Külföldön szeretnék dolgozni ebben a szakmában 

7. Egyéb…………………………............................................................................................. 

III. A mostani szakma megszerzése után…… 

1. Dolgozni fogok 

2. Dolgozni fogok, de később szeretném folytatni a tanulást 

3. Továbbtanulok (újabb szakmát szeretnék) 

4. Továbbtanulok (érettségit szeretnék) 

5. Családot alapítok 

6. Nem tudom 

7. Egyéb…................................................................................................................................. 

IV. Amikor dolgozni fogsz, milyen formában szeretnél elhelyezkedni? 

1. Alkalmazott leszek 

2. Vállalkozó leszek 

3. A családi vállalkozásban fogok dolgozni 
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4. Alkalmi (idény) munkát szeretnék (pl. napszám) 

5. Még nem tudom 

6. Mindegy 

7. Egyéb..................................................................................................................................... 

V. Milyen területen szeretnél elhelyezkedni? 

1. Mezőgazdaságban 

2. Építőiparban 

3. Gépiparban 

4. Könnyűiparban 

5. Élelmiszeriparban 

6. Kereskedelemben 

7. Turizmus, idegenforgalom, vendéglátásban 

8. Közgazdaságban 

9. Esztétika, higiéniában 

10. Egyéb.............................................................................................................................. 

VI. Hol szeretnél elhelyezkedni? 

1. Itthon 

2. Külföldön. Melyik országban? ……………………............................................................. 

VII. Személyes adatok: 

Nem: 

Férfi               Nő 

Életkor:................................... 

Szakma megnevezése (amit most tanulsz): …………………………………………….. 

Biztosítunk az adatok titokban tartásáról! 

Köszönjük a közreműködésed! 

 

 



 

   118 

5. sz. melléklet 

Pszichoszociális gondozás, kapcsolattartás - kérdőív 

Kedves Diák! 

Az alábbiakban kétféle teszt kitöltésére kérünk Téged! A kérdőív első felében arról 

szeretnénk képet kapni, hogy Te hogyan látod a saját hiányzásaidat és az ezzel járó helyzetet, 

míg a második részben a saját véleményedre vagyunk kíváncsiak az osztálytársaiddal 

kapcsolatban. A kérdőív kitöltése név nélkül történik. 

Életkor:  

Nem: Férfi / Nő 

Iskolatípus: szakmunkás / szakközép 

Hiányzások száma:  

1. Jelölj meg egy okot, amiért hiányzol az iskolából:  

a) unalmasak az órák 

b) nem szeretem, ahogy a tanár előadja a tananyagot 

c) túl sok az óra 

d) nem szeretem az iskolatársaimat 

e) kiröhögnek az osztálytársaim, ha nem hiányzom 

f) egyéb:........................ 

2.   Jelöld meg, mivel foglalkozol, amikor hiányzol az iskolából:  

a) internetezni megyek 

b) barátokkal vagyok 

c) bárokba, kávézókba megyek 

d) a városban sétálok 

e) otthon vagyok és pihenek 

f) mással foglalkozom:……………. 

3.   Általában kivel hiányzol? 

a) osztálytársaimmal 

b) diákokkal más iskolából 

c) egyedül 

d) a barátommal / barátnőmmel 

e) ismeretlenekkel 

f) mással:……………….. 

4.   Mi a szüleid véleménye a hiányzásaidról? (egy választ jelölj meg) 

a) nem ismerik a helyzetemet 

b) haragszanak rám 

c) bíznak bennem, engedik, hogy egyedül döntsek 

d) nem érdekli őket a hiányzásom 

e) elégedetlenek 
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f) más vélemény:…………………… 

5.   Mi a véleményed az iskolából történő elbocsátásról? (egy választ jelölj meg) 

a) nem érdekel 

b) aggódom miatta 

c) ígéreteket teszek, de igazából tudom, hogy nem fogom betartani, így azonban kibújok 

ebből a helyzetből  

d) bízom benne, hogy nem fognak eltanácsolni 

e) tisztában vagyok a veszélyével, és változtatni szeretnék 

f) segítségre van szükségem, hogy változtassak 

6.   Milyenek a kilátásaid, ha kiutasítanak az iskolából? (egy választ jelölj meg) 

a) más iskolába megyek 

b) ismétlem az évet  

c) kérem a szülők segítségét  

d) majd meglátom 

e) nem akarok feltétlenül egy iskolát végezni  

f) egyéb:…………………… 

 7.   Mitől hagynál fel a hiányzásokkal? (egy választ jelölj meg) 

a) érdekesebb órák 

b) engedékenyebb tanárok 

c) rövidebb és kevesebb óra 

d) más szakmát szeretnék 

e) szigorúbb büntetések 

f) egyéb:………………………… 
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6. sz. melléklet 

A munkacsoportok tagjai 

1. munkacsoport – Iskolán kívüli tevékenységek 

 Borbely Stela - Grup Scolar ,,George Baritiu‖, Nagyvárad 

 Bront Viorica - Grup Scolar ,,Ioan Bococi‖, Nagyvárad 

 Bücs Écaterina – Colegiul Tehnic ,,Traian Vuia‖, Szatmarnémeti 

 Dobai Valentina - Grup Scolar ,,George Baritiu‖, Nagyvárad 

 Várbíróné Nahaji Anikó - Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium, 

Debrecen 

 Kányádiné Gaál Noémi - Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium, 

Debrecen 

 Manea Florentina - Grup Scolar ,,George Baritiu‖, Nagyvárad  

 Rózsa György - Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola, Nyíregyháza  

 Smajda László – II. Rákóczi Ferenc Szakközép- és Szakiskola, Kisvárda 

 Stefanut Traian - Grup Scolar ,,Ioan Bococi‖, Nagyvárad  

 Szabóné Kmetty Szilvia - Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola, Debrecen 

 Todica Marcela - Grup Scolar ,,George Baritiu‖ Nagyvárad  

 Vese Alina - Grup Scolar ,,George Baritiu‖, Nagyvárad 

 Zádor Katalin - Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola, Debrecen 

 Inántsy Pap Sándor – Kárpátokért Egyesület, Vásárosnamény – munkacsoport vezető 

 Lencsés Brigitta – Kárpátokért Egyesület, Vásárosnamény – szakmai asszisztens 

 Balázs László - Kárpátokért Egyesület, Vásárosnamény  

 Kovács-Tőzsér Veronika – Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület, Debrecen 

2. munkacsoport – Munkaerő-piaci ismeretek 

 Kákóci Klára – Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola, Nyíregyháza 

 Baranyai Tibor - Colegiul Tehnic „Traian Vuia‖, Szatmárnémeti 

 Pap Rolland - Colegiul Tehnic „Elisa Zamfirescu‖, Szatmárnémeti 

 Tamas Filomela - Colegiul Tehnic „Elisa Zamfirescu‖, Szatmárnémeti 

 Csizma Matild - Grup Scolar „Simion Barnutiu‖ Nagykároly 

 Czumbil Claudia - Grup Scolar „Simion Barnutiu‖ Nagykároly 

 Kónya László – Szatmár Megyei Helyettes Főtanfelügyelő 

 Kádár Erika - Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület 

 Tóth Ibolya – Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület 

3. munkacsoport – Elméleti, gyakorlati képzés 

 Miklósi István – Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és 

Gyermekotthon, Nyírbátor 

 Biró Ildikó - Colegiul Tehnic ,,Andrei Saguna", Nagyvárad 

 Farkas Judit - - Grup Scolar Agroindustrial „Tamasi Aron‖ Bors 

 Nagy-Máté Enikő - Grup Scolar Agroindustrial „Tamasi Aron‖ Bors 

 Mike János - Széchenyi István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, 

Hajdúböszörmény 
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 Bánkuti Jenő - Térségi Integrált Szakképző Központ és Oktatási Szolgáltató 

Közhasznú Társaság, Debrecen 

 Homonnai Anita - Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola, 

Nyíregyháza 

 Simon Daniela - Grup Scolar ,,Constantin Brancusi", Szatmárnémeti 

 Győri Károly - Grup Scolar ,,Constantin Brancusi", Szatmárnémeti 

 Costa Florica - Colegiul Tehnic ,,Andrei Saguna", Nagyvárad 

 Nagy József - Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola, Nyíregyháza 

4. munkacsoport – Pszichoszociális gondozás, kapcsolattartás 

 Alexandrina Ligia Pop – Colegiul Tehnic „Elisa Zamfirescu‖ Satu Mare 

 Mariana Cormos – Colegiul Tehnic „Elisa Zamfirescu‖ Satu Mare 

 Florica Pridea – Colegiul Tehnic „Elisa Zamfirescu‖ Satu Mare 

 Viorel Clementin Balazs – Centrul Scolar pentru Educatie Inclusiva Satu Mare 

 Lucia Racolta – Centrul Scolar pentru Educatie Inclusiva Satu Mare 

 Dorel Vasile Saitos – Colegiul Tehnic „Traian Vuia‖ Oradea 

 Andreea Liliana Rosu – Colegiul Tehnic „Traian Vuia‖ Oradea 

 Rozipálné Varga Éva – II. Rákóczi Ferenc Szakközép- és Szakiskola, Kisvárda 

 Batári Ferencné - Bencs László Szakiskola és Általános Iskola, Nyíregyháza 

 Molnár Magdolna - Széchenyi István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, 

Hajdúböszörmény 

 Bódizs Szabolcs - Povolny Ferenc Szakképző Iskola, Debrecen 

 Méhész Balázs - Povolny Ferenc Szakképző Iskola, Debrecen 

 Bíró Zsolt – Térségi Integrált Szakképző Központ és Oktatási Szolgáltató Közhasznú 

Társaság, Debrecen 

 Jene Diána - Bencs László Szakiskola és Általános Iskola, Nyíregyháza 

A projektben résztvevő iskolák bemutatkozása 

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Debrecen 

Cím: 4030 Debrecen Budai Ézsaiás u. 8/A. 

Telefon: 06-52/471-798, 06-52/471-776, Fax: 06-52/534-207 

Honlap: http://www.barossg-debr.sulinet.hu 

E-mail cím: suli@barossg-debr.sulinet.hu  

Igazgató: Szondi Jenő 

Hajdú-Bihar megye egyik legrégebbi szakképző iskolája vagyunk, fenntartónk Debrecen 

Megyei Jogú Város Közgyűlése. Beiskolázási körzetünk regionális.  

Tanulóink jelenleg és várhatóan a jövőben is elsősorban Debrecen és a megye településeinek 

általános iskoláiból kerülnek ki, de előfordulnak más megyéből beiskolázott tanulók is 

intézetünkben. Iskolánk nagy hangsúlyt helyez a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására, 

megtartására, a tehetséggondozásra, a képességek kibontakoztatására. A beiskolázott 

tanulóknak az iskola alternatív lehetőséget nyújt a képzési idő, az iskolatípus és a 

megszerezhető végzettség tekintetében. Így a 9-10. évfolyam az iskolai oktatás általános 

műveltséget megalapozó pedagógiai szakasza után a tanuló választhat az érettségi vizsgát és a 

szakmai előrehaladást biztosító 11-12. évfolyam, vagy az OKJ szerinti szakmai képzés közül. 

Érettségi után OKJ szerinti szakmai képzésben vehet részt, vagy egyetemi, főiskolai 
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tanulmányokat folytathat. A szakmunkás a szakmai vizsga után másodszakmát, vagy érettségi 

bizonyítványt is szerezhet intézetünkben. 2006-tól az intézmény folyamatosan készül fel az 

OKJ új, kompetenciaalapú, moduláris képzési formáinak bevezetésére. A 2010/2011-es 

tanévtől szakiskolában 3 gépész és 1 közlekedés szakmacsoportos osztály indult a 9. 

évfolyamon. A szakiskola 10. évfolyamát sikeresen elvégző diákok gépi forgácsoló, hegesztő, 

szerkezetlakatos, karosszérialakatos, légtechnikai rendszerszerelő valamint energiahasznosító 

berendezés szerelője szakmákat tanulhatnak a szakképző évfolyamokon. 

Szakközépiskolánkban 2 informatika, 1 közlekedés és 1 művészet, kommunikáció és 

közművelődés szakirányú osztály indult a 9. évfolyamon. A szakközépiskolai szakképző (13.) 

évfolyamon díszmű kovács (feltétele érettségi) és dízelmotoros vasúti jármű szerelője 

(feltétele a 12. évfolyam elvégzése) szakma választható. Az iskolánk akkreditált ECDL 

vizsgaközpont, ahol diákjaink 4 év alatt megszerezhetik a nemzetközi ECDL jogosítványt. 

Választható idegen nyelv: angol és német nyelv. A felvett tanulók részére lehetőségeinkhez 

mérten gyakorlati képzőhelyet biztosítunk. Az iskolánk kollégiumában kollégiumi ellátás 

biztosított. Iskolánk alapítvánnyal is rendelkezik, amelynek neve: Baross Gábor Kulturális és 

Szakmai Közhasznú Alapítványról. 

Bencs László Szakiskola és Általános Iskola, Nyíregyháza 

Cím: 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 12.  

Telefon: A épület: 06-42/420-154, 42/420-157, B épület: 06-42/313-915  

Honlap: www.bencsl-nyh.sulinet.hu 

E-mail cím: info@bencsl-nyh.sulinet.hu 

Igazgató: Oroszvári István 

Intézményünk a Bencs László Szakiskola és Általános Iskola Nyíregyháza kertvárosi 

övezetében fekszik, nem rendelkezik hosszú múltra visszatekintő hagyományokkal, azonban 

jelentős feladatot lát el a város oktatási rendszerében. Az iskola 15 éves történetének egyik 

legjelentősebb változása a Térségi Integrált Szakképző Központhoz /TISZK/ való csatlakozás, 

melyet hét szakképző intézménnyel együtt, közös konzorciumi partneri kapcsolatot tesz 

lehetővé.  

Általános iskolai osztályok iskolánkban már nem működnek. A szakiskolában a nevelés és 

oktatás a 9. évfolyamon kezdődik (2+2 évfolyam, és 2+3 évfolyam) és a 12. illetve 13. 

évfolyamon fejeződik be. Jelenleg iskolánkban 16 tanulócsoport van, ebből 3 tanulócsoport 

felzárkóztató osztály. Felzárkóztató oktatást végzünk a 15 évet betöltött illetve16 éven felüli, 

de általános iskolai végzettséggel nem rendelkező fiatalok számára. Ebben a képzésben részt 

vehetnek azok a tanulók is, akik elvégezték az általános iskolát, de a Pályaválasztási 

Tanácsadó szakvéleménye alapján kerülnek ezekbe, az osztályokba. 

A szabadidő hasznos eltöltése érdekében számos programot szervezünk tanulóink számára, 

mint például felvilágosító, egészségmegóvó, bűnmegelőzési-előadássorozat, szexuális 

felvilágosítás programok.    

Gyermek és ifjúságvédelmi tevékenységünk az egész intézményi rendszerben jelentős helyet 

foglal el, hisz tanulóink túlnyomó része hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű, 

alapkészségben lemaradt, tanulási nehézségekkel küzd, veszélyeztetett. 

E tevékenységünket iskolánkban jelenleg két fő szociálpedagógus, a pedagógiai asszisztens, 

valamint az iskolai pszichológus segíti. 
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Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva, Szatmárnémeti 

Cím: Piata Pacii nr. 6 

Telefon: 0361 310391 

Honlap: http://www.didactic.ro/contact/csielenadoamna 

E-mail cím: csielenadoamna@yahoo.ro 

Igazgató: Prof. Balazs Viorel 

Intézményünk 1956 óta működik, eleinte sok éven át, egyedüli tevékenységi köre a Szatmár 

és környező megyék érzékszervi- hallásfogyatékossággal küzdő gyerekeinek nevelése és 

fejlesztése volt. A 70-es években a fejlesztő tevékenységeink köre kibővült, majd 2006-ban 

létrejött a jelenlegi „Inkluzív Nevelésű Iskolaközpont‖. Az Iskolaközpont a főiskola előtti 

oktatás minden szintjén biztosít specifikus nevelési szolgáltatásokat: óvodai, elemi, 

gimnáziumi és szakma-előkészítői technológia osztályok (IX-XII oszt.). Mivel a helyi 

közösség tagjai többségben román és magyar anyanyelvűek, a tevékenységek ezen a két 

nyelven folynak. Az alkalmazott oktatási formák a rendszeres napi oktatás és otthoni oktatás 

(csak helyváltoztatásra nem képes gyerekek számára). 

Az iskola oktatási kínálata széles palettát mutat: 

 Nevelési-oktatási tevékenység a sérültség típusának és fokozatának megfelelő 

curriculum alapján. 

 Komplex és integrált nevelési tevékenység a következő struktúrával: kognitív 

fejlesztés, önállóságra való nevelés, foglalkozás- és kifejezés-terápiák, játékterápia, 

pszichomotoros és kézügyességi fejlesztés. 

 Kompenzáló és specifikus terápiák: gyógypedagógiai felmérés és fejlesztés, 

pszichológiai tanácsadás és fejlesztés, beszédzavarok és egyéb nyelvi 

rendellenességek terápiája, a nyelvi készségek ösztönzése és kompenzálása, 

gyógytorna. 

 Szakmára való felkészítési tevékenységek. 

A tevékenységek egy délelőtti (nevelési-oktatási tevékenység) és egy délutáni (integrált és 

komplex specifikus tevékenység) napi rendszerességű programban szerepelnek. A komplex és 

specifikus fejlesztések a napi program egész időtartamát átölelő tevékenységek. Az intézmény 

alapfelszereltsége (tér és eszközök) biztosítja a nevelési és oktatási tevékenységhez szükséges 

megfelelő feltételeket. 

 

Colegiul Tehnic „Andrei Saguna”, Nagyvárad 

Cím: B-dul Decebal nr. 70 

Telefon: 0259-418138; 0359-409734; 0359-409735, fax: 0259-418138 

Honlap: http://www.andrei-saguna.ro 

E-mail cím: asaguna@rdsor.ro 

Igazgató: Man Antiana 

Oktatott szakmáink CAD informatikus, számítógépes műszaki rajzoló, mechatronikai 

technikus, fa- és bútoripari technikus, elektrotechnikus, villamoshálózat szerelő, autószerelő, 

gépszerelő és gépkezelő technikus, könnyűipari technikus, ruhaipari- bőripari technikus, 

divat- és stílustervező, idegenforgalmi és kereskedelmi technikus, szakács, pincér, bankett 

szervező, fodrász, manikűrős, pedikűrős, stylist.   

Iskolánk az alábbi pályázatokon vett részt: Nemzetközi Comenius Projekt „Scool life in 

different european countries ‖, „Europe on a plate‖, Országos Környezetvédelmi Projektek: 
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„Ecoscoala‖, „Pronatura ‖, Helyi projektek: Hátrányos helyzetűek reintegrációja „Együtt egy 

közös jövőért ‖ SNAC, Erőszak és bűnmegelőzés az iskolákban „Scoala Non-violenta ‖. 

Colegiul Tehnic „Elisa Zamfirescu” Szatmárnémeti 

Cím: 440214, Satu Mare, Bd Cloşca Nr. 48, Satu Mare, Bd Lucian Blaga Nr. 28 

Telefon: 0261/722055, 0261/722050, 0261/764896 

Honlap: elisazamfirescu.wikispaces.com/ColegiulTehnicElisaZamfirescu 

E-mail cím: gsmiu@yahoo.com 

Igazgató: prof. Pop Alexandrina Ligia 

A Szatmárnémeti „Elisa Zamfirescu‖ Műszaki Főiskola folytatja a 35 évvel ezelőtt létrehozott 

Könnyűipari Iskola hagyományát. Az európai társadalom szükségletei határozták meg, hogy 

megoldást keressünk és nagyobb választékot, hogy megfeleljünk az egyre növekvő és 

sokszínű munkaerő szükségletnek egy egységes Európában. A diákjaink nemcsak 

könnyűiparág-specifikus szakmákat tanulnak. 

Az iskolában található: 17 osztályterem, 3 informatikai Internetes laboratórium, 7 

laboratórium, 9 könnyűipari gyakorló műhely, 2 modern gépekkel felszerelt autómechanikai 

műhely, 4 esztétika és személyes higiénia szalon (fodrászat, manikűr, pedikűr, kozmetika), 

sportterem, 2 teniszpálya, 1 kézilabdapálya. Magyar és a romántagozatú osztályaink vannak. 

Az iskolában körülbelül 900 diák tanul 33 osztályban, egy 60 fős tanári kar felügyelete és 

irányítása alatt. Felnőttoktatás és speciális oktatást igénylő diákok is tanulnak az iskolánkban. 

Colegiul Tehnic „Traian Vuia”, Nagyvárad 

Cím: Nagyvárad, Constantin Brâncoveanu utca 12/A 

Telefon: 0259/436039      

Honlap: www.ctvuia.ro 

E-mail cím: ct_vuia@yahoo.com 

Igazgató: Prof. Dorel Șaitos                                                                                                          

A "Traian Vuia" Műszaki Főiskola 1966-ban jött létre "Gépészmérnöki Ipari Iskola " néven. 

2001-ben megváltoztatta a nevét "Traian Vuia" Műszaki Főiskolára. Ez volt az első ipari 

iskola Bihar megyében. 

 

Az iskola 74 osztályában 2400 diák tanul, nappali és esti tagozaton, gimnáziumi, szakközép- 

és szakiskolai szinten, reál, szolgáltatás és technikai profilokon, mint: matematika-

informatika, intenzív informatika, turisztikai technikus, adminisztratív technikus, gazdasági 

technikus, közlekedési technikus, elektromossági technikus, automatizációs technikus, stb.  

Az első és legnagyobb műszaki főiskola Bihar megyében a következőkkel rendelkezik: 24 

osztályterem, 10 laboratórium, a legmodernebb felszereléssel, 1 informatikai terem internetes 

számítógépekkel, 4 iskolai műhely, egy modern sportterem, sportpálya, egy több mint 30.000 

kötetű könyvtár (amelynek felszereltsége és tevékenysége meghozta a ,,Megyei legjobb 

iskolai könyvtár ‖ címet), bentlakásos épület 100 diák számára. 

Az oktatási tevékenységeket 103 szakképzett tanár és oktató végzi. 

Az iskola tanárai és diákjai részt vettek több tapasztalatcserélő látogatáson, különböző 

projektek és partnerségi megállapodások keretében, több európai országban, mint Svédország, 

Olaszország, Anglia, Norvégia, Lengyelország, Franciaország, Magyarország, Németország.  



 

   125 

Colegiul Tehnic „Traian Vuia”, Szatmárnémeti 

Cím: B-ul.Closca No. 72 / a 

Telefon: 0261721030, 0261758282 

Honlap: www.traianvuiasm.ro 

E-mail cím: director@traianvuiasm.ro 

Igazgató: Baranyai Tibor 

A térség egyik legrégebbi szakképző intézménye, több mint egy évszázada már jelentős 

kézműves és kisiparos inasképző iskolaként működött.  

Az évek során más és más épületben kapott helyet az iskola, megnevezése is a kor 

követelményeinek megfelelően változott, kisiparos, mester, szakiskola majd szakközépiskola, 

míg 2002-től felvette a „Traian Vuia‖ nevet. Megtartva szakmai képzésformáit, jelenleg két 

szakterületen, gépészeten és építészeten belül folytat szakközépiskolai képzést IX-XIII 

osztályokkal, nappali és esti látogatással. Hagyomány az iskolában a kétnyelvűség, a magyar 

tagozatos osztályok száma eléri a 40%-ot a beiskolázásban.  Különlegessége az intézménynek 

a műépítész osztály, amelynek végzősei jó eséllyel jutnak be a felsőoktatásba. Az iskola 

ellátottsága jó, főépületében osztálytermeket, szaklaboratóriumokat találunk, külön épületben 

hat felszerelt műhely működik, gépész, autószerelő, épületgépész gyakorlati képzésnek a 

lebonyolítására.  

Iskolánk a következő intézményekkel van partneri kapcsolatban: 2002-től a Szombathelyi 

Savaria Szakközépiskolával, 2009-től „Sustainable development in vocational training in 

Europe‖, Leonardo pályázat keretében a franciaországi Fondation d‘Auteuil-el, 2007-2013 

„Minifootball‖ Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna határokon átívelő együttműködés, 

ENPI CBC program (folyamatban), 2010-től a baktalórántházi Vay Ádám Gimnázium és 

iskolánk közti tapasztalatcsere, 2011 óta a felnőttképzés területén iskolánk együttműködik a 

Békéscsabai és a Kecskeméti Regionális Képzőközpontokkal. Intézményünk 2007 és 2009 

között többször együttműködött a Máriaház nevelőotthonnal, az iskola önkéntes csapata 

havonta közös tevékenységeken vett részt a nevelőotthon védenceivel. A 2009/2010-es 

tanévben iskolánk a szatmárnémeti Caritas szervezettel együttműködve egy drogprevenciós 

projektben vett részt. Intézményünket 2004 óta partnerkapcsolat fűzi a Langdon Down 

Transylvania szervezethez, a sérült fiatalok és diákjaink évente többször közös 

tevékenységeken, sporteseményeken vesznek részt. 

Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és 

Gyermekotthon, Nyírbátor 

Cím: 4300 Nyírbátor, Debreceni út 67. 

Telefon: 06-42/281-244 

Honlap: www.eltes-nybator.sulinet.hu 

E-mail cím: eltes.matyas@t-online.hu 

Igazgató: Tamáskó Sándor 

Több mint 30 éve állunk Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gyógypedagógiai ellátásának 

szolgálatában, iskolánk 1990-ben vette fel Éltes Mátyás, a századelő neves gyógypedagógusa 

nevét. Pedagógiai programunk szerint az intézményünkben működő speciális szakiskola azon 

tanulásban akadályozottnak minősített tanulók szakképzését kívánja megvalósítani, akik az 

általános szakmunkásképzésben személyiségjegyeik és képességeik alapján nem tudnak 

ismereteket elsajátítani. A 9–10. évfolyam a szakmai előkészítő és pályaorientációs szakasz, 
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melynek során közismereti tárgyakat tanítunk, és szakmai alapozó képzést biztosítunk, hogy a 

következő két évben tanulóink bekapcsolódhassanak az OKJ-s szakmákat adó speciális 

szakiskolai, illetve szakiskolai képzésbe is.  

Diákjaink a megye egész területéről, jelentős részben a társadalom perifériáján élő, hátrányos 

helyzetű családi környezetből érkeznek. Ez a szociális háttér szinte kötelezően írja elő 

intézményünk számára, hogy pedagógiai tevékenységünk hangsúlyos elemeként kezeljük a 

gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat is, hiszen az így feltárt háttértényezők jelentősen 

hozzájárulhatnak a fejlesztési programok kiválasztásához, kidolgozásához és sikeréhez.  

A speciális szakiskolai képzést a tényleges társadalmi integráció egyik legfontosabb 

állomásának tekintjük, hiszen tanulóink a munka világában alapozhatják meg önálló életüket. 

Célunk az, hogy a képzés során ne csak szakmai ismereteket, hanem életvezetési stratégiákat 

is átadjunk. Úgy gondoljuk, hogy intézményünk gyógypedagógiai tudása eredményes alapot 

kínál a Dobbantó program megvalósításához is, mellyel a személyiségbeli és szociális 

hátrányokkal küzdő tanulók szakmatanuláshoz szükséges „készültségi állapota‖ tovább 

javítható. 

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola, Nyíregyháza 

Cím: 4400 Nyíregyháza, Báthory út 30. 

Telefon: 06-42/500-397, Fax: 06-42/310-275 

Honlap: www.gollesz.hu 

E-mail cím: titkarsag@gollesz.hu 

Igazgató: Buda Barna 

Intézményünk 1963 óta foglalkozik tanulásban akadályozott gyermekek szegregált alapfokú 

nevelésével-oktatásával. 1998-ban iskolánk felvállalta a megye enyhe fokban értelmi 

fogyatékos tanulóinak középfokú képzését is. A 2008-as tanévtől pedig önálló autista csoport 

indítására is lehetőséget kaptunk. Alapfokú képzés keretében az iskolában korrekciós hatású 

gyógypedagógiai módszerekkel történik a sérült funkciók pótlása, helyreállítása.  

A speciális szakképzés a megye fiataljai számára teszi lehetővé élelmiszer és vegyiáru-eladó, 

sütőipari munkás, szabadföldi dísznövénytermelő, festő rész-szakképesítés fortélyainak 

elsajátítását. A speciális szakiskolában felzárkóztató program és a helyi körülményekre, 

igényekre épülő szakmai felkészítés várja a diákokat. A nevelési-oktatási folyamat mindkét 

iskolatípusban sérülés-specifikusan szervezett.  

A csatlakozó fogyatékosságok enyhítésére gyógytestnevelés, gyógyúszás foglalkozást tartunk,  

mozgáskoordinációs problémák javítását, megelőzését szolgálja a mindennapos testedzés, a 

tömegsport foglalkozás és a szakosztályi sportolási lehetőség. A másodlagos fogyatékosságok 

kialakulásának megelőzését, illetve korrekcióját Alapozó terápia, Ulrich-féle zeneterápia, 

EEG Biofeedback terápia illetve a művészeti terápia szolgálja. A gyermeki személyiség 

fejlesztését segíti 13 szakkörünk, mely teret ad a készség-, képességfejlesztésnek, 

tehetséggondozásnak.  

 Cigány kisebbségi oktatásunk biztosítja a kisebbség történelmének, szellemi és anyagi 

kultúrájának megismertetését, a hagyományőrzést és -teremtést, az önismeret kialakítását, a 

kisebbségi jogok megismertetését és gyakorlását interkulturális oktatás keretében, 

projektmódszerrel. Az inkluzív oktatást alapító okiratunk lehetővé teszi, engedélyezve a 

fordított integrációt, ép intellektusú SNI tanulók nevelését-oktatását intézményünkben.  

Szervezetünk továbbfejlődését az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyé 

alakulás biztosítja 2011. szeptembertől. 
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Grup Scolar „Constantin Brancusi”, Szatmárnémeti 

Cím: Satu Mare, str. Crisan nr. 1 

Telefon: 0261-731805, 0261-730517 

Honlap: -  

E-mail cím: forestier@gsforest.satmar.ro 

Igazgató: Győri Károly, Simon Daniela 

A Szatmárnémeti ―Constantin Brâncuși‖ iskola már több mint 104 éve működik a 

városunkban. Az első években Faipari Szakiskola néven működött 84 diákkal, ács, faszobrász 

és kárpitos szakmákkal. A több mint 100 diákgeneráció az ország észak-nyugati területén a 

nagyvállalatok munkaerejét adta fafeldolgozásban, erdészeti és természetvédelmi területeken. 

A ‘90-es évek nagy változásokat hoztak, úgy az iskola tevékenységeiben, mint a román 

oktatásban és társadalomban. A régi szakmák mellett új szakmák is jelentek meg az 

iskolánkban, mint természeti források és természetvédelem, bútortervező és belső dekoráció. 

A 2010-2011-es tanévben 49 osztályban 1145 diák tanul, nappali és esti tagozaton, szakképző 

iskolai vagy gimnáziumi oktatásban, egy szakképzett és komoly oktató és tanári kar irányítása 

alatt. 

Az iskolában több fafeldolgozási műhely, erdészeti és természetvédelmi és informatika 

laboratórium működik, ami a gyakorlati oktatást szolgálja. Ugyanakkor a foglalkoztatók és a 

szülők közös szerződései alapján a tanulók részt vesznek a foglalkoztató által biztosított 

gyakorlati oktatásban a tanév teljes ideje alatt. 

Grup Scolar „George Baritiu”, Nagyvárad 

Cím: Nagyvárad, Ghe. Baritiu utca 9 

Telefon: 0040259431459, Fax: 0259/431459  

Honlap: scoli.didactic.ro/sam_george_baritiu_oradea 

E-mail cím: sam_gbaritiu@yahoo.com, avese_2007@yahoo.com 

Igazgató: Vese Alina 

Iskolánkban a következő szakmákat lehet tanulni: szakács, kőműves, festő, vízvezeték-

szerelő, asztalos, szabó, cipész, lakatos. Ezeket a szakmai képesítéseket az értelmi fogyatékos, 

a tanulási nehézségekkel küzdő és a rendszeres oktatásban tanulók is el tudják sajátítani. 

Iskolánk a következő pályázatokon vett reszt: 

 Comenius projekt: „Te és én a környezetben‖ Partnerek: Spanyolország, Németország, 

Izland, Lengyelország. A diákok környezetvédelmi akciókon vettek részt. 

Eredmények: Kép album, CD 

 Projekt: Munkahelyek az értelmi fogyatékos végzős diákoknak. Partner: Special 

Olympics Romania és Motivation Romania. Eredmények: társadalmi integráció az 

iskola végeztével.  

Lehetséges együttműködések:  

- A legjobb tapasztalatok cseréje: a gyakorlatok működése, a vállalkozok bevonása, az iskolai 

műhelyek felszerelése. 

- A sajátos nevelési igényű tanulók szocializálása: a környezetvédelemre való nevelés, 

egészségügyi oktatás, helyi folklór megismerése. 

- A civil társadalom és a család bevonása az iskolai életbe. 

- A szociális intézményekből jövő diákok és a felmerülő problémák a diákok integrációjával. 
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Grup Scolar „Ioan Bococi”, Nagyvárad 

Cím: Vladimirescu Tudor utca 42. 

Telefon: 0259/431552, fax: 0259/431552 

Honlap: scoli.didactic.ro/detalii/offer/grupul_scolar_ioan_bococi_oradea 

E-mail cím: grsioanbococi@yahoo.com 

Igazgató: prof.ing.Varga Ileana  

Iskolánk egy úgynevezett iskola-csoport "IOAN BOCOCI" Iskolacsoport, Nagyvárad 

szívében található. Az iskola mintegy 400 diákot készít fel, szakiskolai és felsőoktatási 

hallgatókat egyaránt. Dolgozunk normál, egészséges gyerekekkel, de tanítunk szellemileg 

sérült és hátrányos helyzetű családból származó diákokat is. 

Iskolánk a következő szakmai felkészítéseket nyújtja: szabászat és ruházat gyártás (szabók), 

lábbeli gyártás (cipészet), közélelmezés és szakácsok, kertészet, esztétika és az emberi test-

ellátás (fodrászat, manikűr, pedikűr, kozmetika). 

Az iskolánkban megtalálhatók szakosított osztálytermek, orvosi rendelő, műhelytermek, 

szaktermek, jól felszerelt műhelyek, egy nagy étkező terem, tornaterem, orvosi rendelő, 

pszichológiai kabinet. 

Grup Scolar „Simion Barnutiu” Nagykároly 

Cím: Str. Rakoczy Ferenc, nr.12 

Telefon: 0261717835,  

Honlap: http://www.liceulagricolcarei.ro 

E-mail cím: samcarei@yahoo.com, grupscolaragricolcarei@yahoo.com 

Igazgató: Moldovan Ramona 

Iskolaközpontunk Nagykároly városának központjában helyezkedik el, szakközépiskolának 

minősül, tanulóink a városból és a környező falvakból származnak. 2010. szeptember 15-én a 

„SIMION BARNUTIU‖ Mezőgazdasági Iskolaközpont és az „ANGHEL SALIGNY‖ 

Iskolaközpont egyesüléséből létesült a mostani Iskolaközpont. 

Jelenleg 38 osztály működik 853 tanulóval, középiskolai osztályok (nappali és esti tagozat), 

szakmunkás osztályok, mesterképző osztályok és fogyatékos gyerekekből álló osztályok. 

Magyar és román tagozatú osztályokban zajlik a tanítás. Iskolánk fő céljai a tanítás, a 

szakoktatás és az életre nevelés, ennek megvalósítása érdekében tanáraink folyamatos 

képzéseken vesznek részt. Több pályázatot nyertünk, ami elősegíti az iskola jó hίrét és 

vonzóbbá teszi a tanulók számára. Tanulóink szakversenyeken vesznek részt, ahol jó 

eredményeket érnek el. Az Iskolaközpontunk felszereltsége jónak minősül, rendelkezünk jól 

felszerelt műhelyekkel, laborokkal, melegházzal, gyümölcsössel, orvosi rendelővel, 

spotteremmel, bentlakással, étkezdével. 

A következő területekre terjed ki a szakképzésünk: környezetvédelem: ökológiai gazdálkodás; 

mechanika: karbantartás és javίtás technikus; faipari termékek gyártása: faipari technikus; 

épίtési és közművek: épίtőipar és közmunkák technikus; textil- és bőripar: textil technikus; 

természeti erőforrások és környezetvédelem: mezőgazdaság.  
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Grup Scolar Agroindustrial „Tamasi Aron” Bors (Bihar megye) 

Cím: 417075 Borş, nr. 197/A, jud. 

Telefon: 0259-316160, Fax: 0259-316160  

Honlap: borsiiskola.mindenkilapja.hu 

E-mail cím: so8_bors@yahoo.com 

Igazgató: Nagy-Máté Enikő 

Iskolánkban a 2004-2005-ös tanévben indult szakképzés. Mezőgazdasági szakmacsoportban 

növénytermesztő szakmunkásokat, majd kertészeket, végül mezőgazdasági technikusokat 

képezünk. Évfolyamonként egy-egy osztályunk működik elsőtől tizenharmadik osztályig. 

Családias hangulatú iskolánkba általános iskolások, szakiskolások, szakközépiskolások 

járnak, a 2010-2011-es tanévben 285 diákunk volt nappali és esti tagozaton. 

2009-ben elektronika-automatizálás szakmaterületen indítottunk számítógép szerelő 

technikusi képzést, figyelembe véve a Nagyvárad környékén dinamikusan fejlődő elektronikai 

ipar munkaerő-piaci igényét.  

Magyar nyelven oktatunk, angol és német a tanított idegen nyelv. A tantestület a borsi 

iskolában 24 tagú, községi szinten 485 diákot és óvodást 43 pedagógus oktat. Három település 

iskolái, óvodái tartoznak intézményünkhöz. A helyi közösség minden szintű oktatási 

igényeinek kielégítése mellett célunk a Bihar megyei, partiumi magyar anyanyelvű diákok 

szakképzési lehetőségeinek bővítése, beleértve a felnőttoktatást is.  

Jelentősebb projektjeink: 

- „Fito klinika az oktatásért és a szaktanácsadásért‖ PHARE CBC RO HU határon átnyúló 

projekt, partnerségben a Debreceni Egyetemmel illetve a Nagyváradi Egyetem 

Környezetvédelmi Karával 2009-ben zárult. A projekt során megvalósult honlap kétnyelvű 

növényvédelmi adatbázisát jelenleg is rendszeresen látogatják a szakemberek, diákok 

valamint gazdálkodók.  

- A „BIBOR‖ határon átnyúló együttműködési projektet a biharkeresztesi Bocskai István 

Szakképző Iskola és Gimnáziummal valósítjuk meg. Ennek során közösen szervezünk 

szakmai vetélkedőket, szakmai utakat, valamint diákjaink együtt vesznek részt a jövőben 

gyakorlati oktatáson.  

- Elektronika laboratóriumunk fejlesztését 2010-2011-ben kétszer is támogatta a Szülőföld 

Alap.  

II. Rákóczi Ferenc Szakközép- és Szakiskola, Kisvárda 

Cím: 4600 Kisvárda Mártírok útja 8.  

Telefon: 06-45/410-000 

Honlap: www.rakoczi-kisv.sulinet.hu 

E-mail cím: rfkv111@t-online.hu 

Igazgató: Rozipál György 

A kisvárdai II. Rákóczi Ferenc Szakközép- és Szakiskola Felső-Szabolcs legnagyobb 

szakképző intézete. Az 1885-ben létrejött tanintézetben nagy hagyományai vannak a 

szakmunkásképzésnek, 1991-ig csak szakmunkás osztályok működtek az iskolában, ekkor 

kezdődött el a szakközépiskolai oktatás. 

Iskolánkban jelenleg az alábbi szakközépiskolai osztályok működnek: vendéglátás-

idegenforgalom, informatika, gépészet. 
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A szakiskolai képzésben a következő szakmákat oktatjuk: festő, mázoló és tapétázó, 

kőműves, géplakatos, villanyszerelő, pincér, szakács, ruhakészítő, bútorasztalos, bolti eladó. 

Az érettségi után tanulóink az alábbi szakképzési évfolyamokra iratkozhatnak be: vendéglős, 

rendszerinformatikus, mechatronikai műszerész, informatikai hálózattelepítő és üzemeltető.  

Tanulói létszámunk nem csökken, ebben a tanévben 1285 fő, a lemorzsolódás viszont 

viszonylag magasnak tekinthető. Iskolánkban nehezítő tényező, hogy a tanulók közel 60%-a 

hátrányos helyzetű. 2004-től folyamatosan eredményesen veszünk rész a Tempus 

Közalapítvány által kiírt szakiskolai és Leonardo da Vinci mobilitási projekteken. A külföldi 

szakmai gyakorlaton Németországban közel száz tanuló töltötte szakmai gyakorlatát 

kereskedelem és vendéglátás, építészet, faipar szakmacsoportokban. 

2006/2007-es tanévben a szatmárnémeti „Elisa Zamfirescu‖ iskolával közösen vettünk rész 

egy EU-s pályázaton, ahol a tanulóink közösen tevékenykedtek szakmai gyakorlaton, 

kulturális, művészeti programokon.  

2007. év végén iskolánk csatlakozott a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mátészalkai 

központtal alakított Térségi Integrált Szakképző Központhoz. 

Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola, Debrecen 

Cím: 4027 Debrecen, Sétakert u. 1-3. 

Telefon: 06-52/503-833, 06-52/503-830 

Honlap: www.konnyuipari.hu 

E-mail cím: info@konnyuipari.hu 

Igazgató: Pécsi Beáta 

A Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 1983 óta a legdinamikusabban fejlődő könnyűipari 

szakmák magas szintű elsajátításában nyújt minőségi képzést. Az iskolánkba jelentkezők 

olyan szakmákat sajátíthatnak el, melyek szoros rokonságban állnak a művészetekkel, és a 

mai modern kor önkifejezésére kínálnak lehetőséget a mindennapokban is. Ilyen például a 

divattervezés, a stílustanácsadás, a kozmetika, a fodrászat. Ezen kívül iskolánk másik nagy 

szakmacsoportját alkotják a nyomdaipari képzések, ahonnan a munkaerőpiacra kikerülő, 

végzett tanulók biztos megélhetést találnak, hiszen a világ egyik legsikeresebb területe 

továbbra is az írott média. A nyomdaipari gépmester, könyvkötő és kiadványszerkesztő 

szakmák érettségi utáni képzéséhez a külső tanműhelyekben lévő szakszerű és korszerű 

oktatás biztosítja a tanulók tapasztalatszerzését és önállóságát. A szintén érettségire épülő 

kozmetikus szakma elsajátítására a külső gyakorlati képzőhelyek mellett korszerű iskolai 

tanműhely nyújt lehetőséget.  

Az új kompetencia alapú moduláris szakképzés alkalmat ad a szakmai idegen nyelv és a 

szakmai informatika oktatására is. A divat- és stílustervező és ruhaipari technikus szakunk 

szintén érettségire épül, amelyen egyedülálló műszaki tervező program segítségével oktatunk. 

Ehhez a szakmacsoporthoz tartoznak a szakiskola női-férfi szabó, csecsemőruha készítő, kézi 

és gépi hímző valamint fodrász, bőrdíszműves és cipész szakmáknak a munkaerőpiac igényeit 

szem előtt tartó képzései. Bőrtárgy készítő, és textiltermék-összeállító szakmákban speciális 

tanítás zajlik, ahol a pedagógusok egyénileg foglalkoznak a kis csoportokban lévő tanulók 

mentális és szellemi fejlődésével, és mindemellett a fiatalok kreativitását és képességét 

felmérve segítik társadalmi beilleszkedésüket, hogy a későbbiekben könnyebben megtalálják 

helyüket az életben. Az iskolánk által létrehozott Könnyűipari Képzést Támogató Alapítvány 

célja, hogy a tehetséges törekvő fiatalokat felkarolja, támogassa, illetve segítse előrejutásukat. 

A fiatalok maguk szerkesztik a rádiót és diákújságot. Sportrendezvényeken, 

divatbemutatókon, műsorokon, fotó-, csillagászati-, zenetörténeti-, és kézműves szakkörökön 

vehetnek részt, és a diákönkormányzaton keresztül érvényesíthetik elképzeléseiket, jogaikat.  
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Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola, Nyíregyháza 

Cím: 4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2. 

Telefon: 06-42/403 750, Fax: 06-42/403-765 

Honlap: www.lippai-nyh.hu 

E-mail cím: lippai.szakkozepiskola@gmail.com, iskola@lippai-nyh.hu 

Igazgató: Gajdos István 

A korszerű szakmai képzés mellett iskolánkban hagyományosan erős a közismereti oktatás is. 

Az iskola magas színvonalú munkáját tanítványai minősítik. Iskolánkból kikerült diákok 

között több egyetemi tanár, főigazgató, sikeres üzletember, újságíró, közéleti személy, 

szakmáját magas szinten művelő kutató mezőgazdasági szakember található. 

1996 szeptemberétől az újkori időszámításunk kezdetét írjuk, hiszen iskolánk megérdemelten 

költözött méltó körülmények közé, jelenlegi helyünkre. Az új épület adta lehetőséget 

kihasználva – a hagyományos képzés megtartásával – az iskolavezetés a kor igényének 

megfelelő képzési struktúraváltást indított el. 1998-ban világbanki támogatással beindítottuk 

az áruforgalmazó technikus képzést. A pályázat hozománya egy jól felszerelt taniroda és 

laborberendezés.  

1999-ben iskolánk alapításának 60. évfordulóján felvettük az 1600-as évek európai színvonalú 

kertész tudósának, Lippai Jánosnak a nevét. 

Szaktanáraink a megye több településén rendszeresen részt vesznek az ezüst- és aranykalászos 

gazdaképzésben. 2003-tól közgazdasági szakirányú képzést is folytatunk. 2004-től szakiskolai 

képzést is folytatunk. Az új OKJ szerinti gyümölcstermesztő szakképesítést szerzők, fél év 

alatt további zöldségtermesztő szakmát szerezhetnek. 2008-ban az Újmajori tanüzem 

berendezéseit az apagyi tanüzembe költöztettük át. Így létrehoztunk egy modern komplex 

tanüzemet, amelyben tanulóink és külföldi partnereink gyakorolhatják a növénytermesztés és 

állattenyésztés szakmáját. 

Iskolánkban oktatott szakmák: kertész, gazda, agrár környezetgazda, erdész (2011-től). 

Iskolánk kapcsolatokat tart hazai és külföldi iskolákkal, melyet egyre szorosabbra fűz az 

évenként megrendezésre kerülő „Lippai Napok‖. Ezen rendezvényünkön 6-8 hazai és 5-7 

külföldi társiskola oktatói, diákjai vesznek részt, szakmai versenyek és tapasztalatcserék 

keretében. 

Iskolánk az alábbi pályázatokon vett részt sikerrel: 

- A Tempus Közalapítvány által kiírt „Leonardo‖ pályázat keretében Hollandiai társiskolával 

való együttműködés, cserediák program keretében AOC Groene Welle, Zwolle. A 

társiskolával közösen szervezett gyakorlatok. A holland diákok az apagyi tanüzemben 

díszcserje ültetvénytelepítését, Nyíregyházán, a Robinson dombon közpark építését, a Korzó 

üzletközpontban menyasszonyi csokrok készítését és bemutatását, az Állatparkban 

„tulipán‖projekt keretében díszágyást készítettek és állatgondozást végeztek. A mi dákjaink 

Hollandiában, hathetes gyakorlaton vesznek részt, ahol megismerkednek a különböző 

dísznövények termesztésével, az áruvá készítés fortélyaival és betekintést nyernek a méltán 

világhírű dísznövény kereskedelembe. 

- Tivai Nagy Imre Líceum, Csíkszentmárton: A Líceum diákjai és szakoktatói az apagyi 

tanüzemünkben hathetes összefüggő gyakorlaton vettek részt. A gyakorlat célja a hazai 

elméleti és gyakorlati oktatás megismerése volt tanüzemi foglalkozások keretében, a 

mezőgazdasági munkák „nagyüzemi körülmények‖ között történő elsajátításában. 
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Povolny Ferenc Szakképző Iskola, Debrecen 

Cím: 4028 Debrecen Kassai út 25. 

Telefon: 06-52/525-350 

Honlap: www.povolny.hu 

E-mail cím: suli426@povolnyf.sulinet.hu 

Igazgató: Kovács Zsolt 

1964. július 1-i hatállyal miniszteri utasítással hozzák létre a 108. számú Ipari 

Szakmunkásképző Intézetet. Jogelődje a 109. számú Ipari Szakmunkásképző Intézet volt. 

Jelenleg Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Oktatási, Kulturális, 

Ifjúsági és Sportirodája a fenntartónk. 

Iskolánk tanulólétszáma általában 1000-1500 fő között mozgott, de a demográfiai robbanás 

idején megközelítette a 2000 főt. Ezzel a létszámmal jelenleg is városunk legnagyobb 

tanintézményei között szerepelünk. Az iskola 30 éves fennállásakor felvette Povolny Ferenc 

építőmester nevét. Az iskolánkból kikerülő tanulók jelentős százaléka továbbtanult, 

leérettségizett, főiskolai, egyetemi diplomát szerzett. Az iskola műszaki tanárai és szakoktatói 

közülük kerülnek ki.   

Az iskolánkban oktatott szakmák: 

Építőipari szakmacsoport 

 ács-állványozó – 3 év 

 burkoló – 3 év 

 kőműves – 3 év 

 festő-mázoló és tapétázó – 3 év 

 épület- és építménybádogos – 2 év 

Faipari szakmacsoport 

 bútorasztalos – 3 év 

 épületasztalos – 3 év 

 kárpitos – 3 év 

Gépipari szakmacsoport 

 gázfogyasztó-berendezés- és csőhálózat-szerelő – 3 év 

 vízvezeték- és vízkészülék-szerelő – 3 év 

 központi fűtés- és csőhálózat-szerelő – 3 év 

 hűtő és klímaberendezés szerelő, karbantartó – 3 év 

Érettségire épülő képzések 

 bútoripari technikus 2 – év  

 gáz és tüzeléstechnikai műszerész – 2 év 

Széchenyi István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, 

Hajdúböszörmény 

Cím: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u. 3. 

Telefon: 06-52/371-062, Fax: 06-52/561-047 

Honlap: www.hbmgi.sulinet.hu  

E-mail cím: hbmgi@hbmgi.sulinet.hu, info@hbmgi.sulinet.hu 

Igazgató: Papp István  

Iskolánkban a fő irányvonal a mezőgazdasági szakképzés, ezen túlmenően azonban 

élelmiszeripari, közgazdasági és környezetvédelmi jellegű szakképzések is várják a hozzánk 

http://hbmgi.w3pro.hu/
mailto:hbmgi@hbmgi.sulinet.hu


 

   133 

jelentkező fiatalokat szakmunkás és érettségire épülő technikus szinteken. A gyakorlati 

lehetőségek bővítéseként a Leonardo da Vinci és a Szakiskolai mobilitási program keretében 

szervez iskolánk külföldi nyári gyakorlatokat Németországban. A projekt keretében EU 

finanszírozás mellett lehetőség nyílik évente 10-12 főnek a nyelvi, szakmai és kulturális 

felkészítésére, egy másik EU tagország mezőgazdaságának munkavégzés közbeni 

megismerésére.  

Tanulóink életkorának megfelelően lehetőségük nyílik iskolánkban segédmotor-kerékpár 

(moped), mezőgazdasági vontató és személygépkocsi vezetői engedély kedvezményes 

megszerzésére is. 

A 2010. tanévtől a régi szakmunkásképző hagyományokra épülő, megújult szerkezetű, három 

éves képzési forma is elérhetővé válik a 9. évfolyamos diákok számára. Iskolánk 

együttműködik a Nyíregyházi Főiskola Társadalom- és Gazdaság Tudományi Karával, így a 

közgazdasági szakmaterületen akkreditált felsőfokú szakképzéseinkben tanuló fiatalok a 

főiskola megfelelő szakán tanulhatnak tovább a mérnökképzésben. Iskolánk tagja az Észak-

hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulásnak. 

Intézményünk képzési profilja a felnőttképzésre is kiterjed. Több éve sikeresen szervez OKJ 

bizonyítványt nyújtó szakmai kihelyezett tanfolyamokat. A résztvevő hallgatóknak 

lehetőségük nyílik 100 %-ban támogatott, ingyenes tanfolyami részvételre, szabadon 

választott képzésekre, illetve egyéb mezőgazdasági támogatásukhoz kötött kötelező szakmai 

tanfolyamokra, például az aranykalászos gazda, mezőgazdasági vontató vezető, 

mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő, növényvédő, méregraktár kezelő, fakitermelő, 

vadász, vadtenyésztő. 

Intézményünk a szakképzés mellett nappali szakközépiskolai képzési formát is biztosít, 

melynek végeztével érettségit szerezhetnek a diákok. Már több mint egy évtizede működik a 

„szakmunkások szakközépiskolája‖ is, melynek segítségével felzárkóztató felkészítés és 

különbözeti vizsgák letétele után két éves nappali képzés keretében tehetik le az érettségit a 

már szakmával vagy 10. évfolyamos egyéb előképzettséggel rendelkező ifjak.  

2005-ben indult el a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók Arany János Kollégiumi 

Programjainak rendszere. A programok célja a középiskolai kollégiumi eszközrendszer 

segítségével biztosítani, hogy a jelenleginél lényegesen nagyobb arányban tanulhassanak 

eredményesen nappali tagozatos, érettségit adó szakközépiskolai és gimnáziumi osztályokban 

(AJKP) illetve szerezzenek államilag elismert szakmunkás bizonyítványt (AJKSZP) a 

legszegényebb, legképzetlenebb szülők gyermekei.  

Térségi Integrált Szakképző Központ és Oktatási Szolgáltató Közhasznú 

Társaság, Debrecen 

Cím: 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A 

Telefon: 06-52/533-148, +36 (30) 464-6163, Fax: 06-52/533-149  

Honlap: www.debrecentiszk.hu 

E-mail cím: info@debrecentiszk.hu 

Igazgató: Hajnal János ügyvezető, hajnal@debrecentiszk.hu; Maráziné Király Ildikó, 

műszaki igazgató, marazine@debrecentiszk.hu; Halász D. János programigazgató, 

halasz.d.janos@debrecentiszk.hu  

Debrecen nyertes konzorcium vezetőjeként, Hajdúböszörmény, és Balmazújváros 

önkormányzatával közösen a Baross Gábor Szakképző Intézetben hozott létre egy a modern 

szakképzést támogató, oktatási központot. A HEFOP/2004/4.1.1 projekt az Európai Unió 

társfinanszírozásában valósult meg. 

A társaság közhasznú feladatai a szakképzés tevékenységi körében: összehangolja a 

szakképzést térségi és regionális szinten, annak hatékony működtetése érdekében; 
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együttműködik a gazdasági szereplőkkel a pályakezdők elhelyezkedési mutatójának javítása 

érdekében; szakképzési programokat, szakmai modulokat dolgoz ki a szakképzés 

színvonalának javítására, támogatja a hátrányos helyzetű fiatalok, fogyatékos emberek, nők és 

a roma fiatalok szakképzésbe történő belépését, illetve elhelyezkedését és beilleszkedését, és 

segíti az illetékességi területén együttműködő szakképző intézmények szakmai és közösségi 

szolgáltatásainak fejlesztését. 

Közösségi szolgáltatásaink: Pályaorientációs- és karrier-tanácsadás, Pszichológiai tanácsadás, 

Családpedagógiai tanácsadás. A TISZK ISO minősítéssel rendelkezik, jelenleg 38 akkreditált 

programunk van a különböző szakmák oktatásához, minősített hegesztő bázis vagyunk. 

Jelenleg 11 felnőttképző tanfolyamunk van: 

 Szerkezetlakatos, CNC forgácsoló, fogyó és wolfram elektródás hegesztő, minősített 

hegesztő 

 Kőműves, takarító, hűtő-klíma berendezés szerelő 

 Álláskeresési technikák, reintegráció álláskeresőknek, 

 Alapfokú számítástechnika, számító gépszerelő és karbantartó 

Új program keretében a debreceni általános iskolák csütörtökönként eljönnek a TISZK-be és 

kiscsoportok kialakítása után körforgás szerűen megtekintik a helyiségeket (nyelvi terem, 

multimédiás előadó, forgácsoló és hegesztő tanműhely, pénztárgép terem, aula). 

 

 



 

   135 

Hasznos oldalak, olvasnivalók: 
 

 Tempus Közalapítvány 

www.tka.hu 

 Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért 2008. (Magyarország Holnap, Oktatás 

és Gyermekesély Kerekasztal; szerk.: Fazekas Károly, Köllő János, Varga Júlia) 

http://www.biztoskezdet.hu/uploads/attachments/ZKTartalom%5B1%5D.pdf 

 Egy modernizációs folyamat kérdőjelei: a TISZK-ek 

www.hier.iif.hu/hu/letoltes.php?fid=tartalomsor/2020 

 SzakMa! Szakiskolai Fejlesztési Program, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési 

Intézet, www.szakma.hu 

- Szakmunkások középiskolái – ma; Szakiskolai Fejlesztési Program; Nemzeti 

Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 

- Beiskolázást támogató módszertani füzet – Hátrányos helyzetűek reintegrációja 

fejlesztési terület 

http://www.szakma.hu/letoltheto_anyagok/index.php 

 Észak-alföldi Regionális Szakképzés-fejlesztési Stratégia 2009-2013. Készítette: Dr. 

Setényi János Papp Miklós Kocsis Ferenc 

www.oh.gov.hu/eszak-alfoldi-regio/eszak-alfoldi-strategia 

 A magyar munkaerőpiac néhány vonása – Európai tükörben; Az érettségit nem adó 

szakmunkásképzés válságtünetei; Magyar Tudományos Akadémia 

Közgazdaságtudományi Intézet; Sorozatszerkesztő: Fazekas Károly 

http://econ.core.hu/kiadvany/mt.html 

 Dr. Gere Ilona: Ifjúsági munkanélküliség: a probléma jellemzése, eddigi intézkedések 

hatása, további teendők 

3SZ Szociális Szakmai Szövetség: http://3sz.hu/tartalom/munkaeropiac-

munkanelkuliseg-foglalkoztataspolitika 

 http://www.ofi.hu/ 

 http://eletpalya.munka.hu/ 

 https://www.nive.hu/index_sec.php 

 http://www.educatio.hu/ 

 http://www.oh.gov.hu/ 

 http://ohkir.gov.hu/hirfolyam/?id=1 

 http://www.edupress.hu/hirek/index.php/ 

 Dobbantó program tudástára: 

http://www.fszk.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=160:tudastar&c

atid=70:szakmai-anyagok&Itemid=118 

 Hans Lindner Alapítvány 

www.fundatiahanslindner.ro 

http://fundatiahanslindner.ro/forumjointec/ 

 „Fiatalok Kulturális Szövetsége‖ Egyesület 

www.fiatalok.eu 

 Biztos kezdet http://www.biztoskezdet.hu/site/articles/section/6/id/1 

http://www.biztoskezdet.hu/uploads/attachments/03_01_Biztos%20Kezdet%20Gyerek

hazak%20Szervezeti%20es%20Szolgaltatasi%20Modell.pdf 

 Önkéntesség – ÖTLET program 

http://www.otletprogram.hu 

 Önkéntesség – ÖTLET program hatásvizsgálatának anyagáról bővebben 

http://www.otletprogram.hu/formanyom/Microsoft_Word_-_zarotanulmany-

vegleges.pdf 

http://www.biztoskezdet.hu/uploads/attachments/ZKTartalom%5B1%5D.pdf
http://www.hier.iif.hu/hu/letoltes.php?fid=tartalomsor/2020
http://econ.core.hu/kiadvany/mt.html
http://3sz.hu/tartalom/munkaeropiac-munkanelkuliseg-foglalkoztataspolitika
http://3sz.hu/tartalom/munkaeropiac-munkanelkuliseg-foglalkoztataspolitika
http://www.ofi.hu/
http://eletpalya.munka.hu/
https://www.nive.hu/index_sec.php
http://www.educatio.hu/
http://www.oh.gov.hu/
http://ohkir.gov.hu/hirfolyam/?id=1
http://www.edupress.hu/hirek/index.php/
http://www.fszk.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=160:tudastar&catid=70:szakmai-anyagok&Itemid=118
http://www.fszk.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=160:tudastar&catid=70:szakmai-anyagok&Itemid=118
http://www.fundatiahanslindner.ro/
http://fundatiahanslindner.ro/forumjointec/
http://www.fiatalok.eu/
http://www.biztoskezdet.hu/site/articles/section/6/id/1
http://www.biztoskezdet.hu/uploads/attachments/03_01_Biztos%20Kezdet%20Gyerekhazak%20Szervezeti%20es%20Szolgaltatasi%20Modell.pdf
http://www.biztoskezdet.hu/uploads/attachments/03_01_Biztos%20Kezdet%20Gyerekhazak%20Szervezeti%20es%20Szolgaltatasi%20Modell.pdf
http://www.otletprogram.hu/
http://www.otletprogram.hu/formanyom/Microsoft_Word_-_zarotanulmany-vegleges.pdf
http://www.otletprogram.hu/formanyom/Microsoft_Word_-_zarotanulmany-vegleges.pdf
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 Önkéntesség – ÖTLET program alapelvei, a résztvevők jogai, kötelezettségei 

http://www.otletprogram.hu/formanyom/kodex_2009.pdf 

 Európai Mobilitás- Európai Önkéntes Szolgálat 

www.mobilitas.hu 

http://www.mobilitas.hu/flp/evs 

 Az Európai Önkéntes Szolgálat keretében külföldi fogadó szervezetek adatbázisa több 

szempont szerinti keresési lehetőséggel 

www.evsdatabase.eu 

 www.afsz.hu 

 Képzés: 

http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=allaskeresoknek_kepzes  

http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=allakeresoknek_informaciok_tamogatast_kerok

nek 

 Magán munkaközvetítő szervezetek linkjei: 

http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=ma_magan_es_allami_merokozv_kozos 

 álláskereső oldalak: 

www.topjob.hu 

www.milegyek.hu  

http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=hu 

 www.youthopportunity.eu

http://www.otletprogram.hu/formanyom/kodex_2009.pdf
http://www.mobilitas.hu/
http://www.mobilitas.hu/flp/evs
http://www.evsdatabase.eu/
http://www.afsz.hu/
http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=allaskeresoknek_kepzes
http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=allakeresoknek_informaciok_tamogatast_keroknek
http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=allakeresoknek_informaciok_tamogatast_keroknek
http://www.milegyek.hu/
http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=hu
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HURO/0901/165/2.3.1 
„Maradj az iskolában/Ramai la scoala” 

 
www.huro-cbc.eu 

www.hungary-romania-cbc.eu 

 

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 

HURO/0901/165/2.3.1 

 

Domeniul de intervenţie: Axa prioritară 2 

2.3 Cooperarea pe piaţa muncii şi în domeniul educaţiei – dezvoltarea în 

comun a abilităţilor şi cunoştinţelor 
 

2.3.1 Cooperarea între instituţii de educaţie 

 

 „Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală” 

Proiectul comun al 

Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület 

Colegiul Tehnic „Elisa Zamfirescu” 

Kárpátokért Egyesület 

 

 

  

http://www.huro-cbc.eu/
http://www.hungary-romania-cbc.eu/


 

   138 

Introducere 

Mediul economic al şcolilor profesionale a suferit, în ultimele două decenii, o 

schimbare rapidă şi radicală. Structura educaţională trebuie să urmeze această transformare 

apărută în economie. În acelaşi timp s-a schimbat şi altceva, în jurul anului 2000 rata anuală  

de abandon a tinerilor din şcolile profesionale a urcat la 30% (în Ungaria, dar şi în România 

situaţia este asemănătoare). Problemele au apărut cam în acelaşi timp şi sub aceeaşi formă în 

ambele ţări. 

De aici a pornit ideea comună a organizaţiilor care se ocupă cu tinerii care au 

abandonat şcolile profesionale sau sunt ameninţaţi cu abandonul şcolar. Specialiştii 

organizaţiilor  întâlnesc de ani de zile  această problemă şi doresc să facă ceva pentru ca aceşti 

tineri să rămână la şcoală, eventual să-şi continue studiile şi să primească o şansă de integrare 

pe piaţa forţei de muncă. 

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 a oferit cadrul 

şi posibilitatea ca cele trei organizaţii să lucreze împreună la implementarea proiectului. 

Scopul proiectului a fost acela de a reduce rata abandonului şcolar în şcolile profesionale din 

zona de frontieră româno-maghiară. Pentru atingerea acestui obiectiv au stabilit ca scop 

cunoaşterea, colectarea şi răspândirea celor mai eficiente metode şi practici aplicate în şcoli 

de către pedagogi. Astfel s-a înfiinţat şi funcţionează reţeaua
24

  formată din 20 de şcoli din 

patru judeţe aflate în zona de frontiară româno-maghiară: judeţul Hajdú-Bihar, judeţul 

Szabolcs-Szatmár-Bereg (Ungaria), judeţul Bihor, judeţul Satu Mare (România). 

Elaborarea elementelor metodologice (instruire practică, pregătire pentru piaţa forţei 

de muncă, asistenţă psiho-socială, activităţi extraşcolare) s-a realizat pe patru grupe de lucru 

pe parcursul a patru întâlniri de proiect. Pe parcursul acestor întâlniri pedagogii şi alţi 

specialişti
25

 nu numai că au învăţat unii de la ceilalţi, dar au înfiinţat legături de colaborare 

între instituţii, care vor fi de ajutor, pe termen lung, în prevenirea abandonului şcolar în rândul 

tinerilor dezavantajaţi. 

Unul din obiectivele elaborării acestui manual a fost acela de a sistematiza exemplele 

de bune practici adunate prin colaborarea specialiştilor participanţi. Un alt obiectiv a fost 

acela de a transmite aceste metode, tehnici şi idei, şi altor pedagogi şi specialişti, care se 

ocupă cu instruirea tinerilor dezavantajaţi, şi care nu au participat la proiect. Sperăm că în 

carte vor găsi multe idei utile pe care să le poată pune în practică. 

Ca o concluzie a muncii comune de un an de zile putem afirma că originile cauzelor 

problemelor comune celor două ţări sunt asemănătoare, cu toate că există diferenţe în 

structura educaţională şi în construcţia şi dirijarea sistemului de învăţământ. Astfel este 

relevant faptul că prin gândirea comună s-au căutat rezolvări şi răspunsuri la probleme. 

În final, dar nu şi în ultimul rând, am dori să mulţumim directorilor celor 20 de şcoli 

participante la proiect pentru că au asigurat posibilitatea muncii comune, respectiv 

pedagogilor şi celorlalţi specialişti care pe parcursul întâlnirilor, şi între întâlniri, au contribuit 

                                                 
24

 Numele şi datele de contact ale şcolilor participante se găsesc la  sfârşitul volumului. 
25

 Alţi specialişti, de ex. psihologul şi maistrul instructor de la Centrul Zonal de Instruire Integrală (TISZK) din 

Debrecen, respectiv inspectorul general adjunct al Inspectoratului Şcolar Judeţean Satu Mare  
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cu o mulţime de idei şi informaţii utile şi, prin gândirea lor deschisă spre colaborare, au 

contribuit la realizarea acestui proiect. 

 

.  
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Cercetare 

 Este specifică, pentru instruirea profesională din ambele ţări, rata mare a abandonului 

şcolar în rândurile tinerilor absolvenţi ai şcolilor profesionale, aproape jumătate din tinerii 

dezavantajaţi nu reuşesc să înveţe o meserie. Tinerii care părăsesc şcoala fără a avea un 

certificat de calificare nu au nicio şansă pe piaţa forţei de muncă. 
26

 Conform rezultatelor 

cercetării abandonului şcolar, elevii dezavantajaţi (copii ai căror părinţi nu au educaţie 

minimă, elevi care au cel puţin un părinte inactiv şi elevi rromi), respectiv elevii cu cerinţe 

speciale de educaţie au cele mai mari şanse de a abandona şcoala.
 27

 

 Această problemă nu este specifică doar în Ungaria şi în România, în Uniunea 

Europeană mai mult de 6 milioane de tineri părăsesc şcoala doar cu o calificare de bază sau 

cel mult medie, în urma căreia le este mai dificil a se angaja,  din ce în ce mai mulţi devin 

şomeri sau au nevoie de sprijin social. Abandonul şcolar împiedică dezvoltarea economică şi 

socială, împiedică realizarea obiectivului Uniunii Europene de ,,creştere inteligentă, durabilă 

şi incluzivă‘‘. 

Comisia Europeană se ocupă de această problemă, a pregătit un plan prin care ajută 

ţările membre în micşorarea ratei de abandon şcolar de la 14,4% în prezent, la sub 10% în 

anul 2020. Bineînţeles, ţările membre sunt atinse de această problemă în măsură diferită, 

există ţări în care şi în prezent această rată este cu mult sub 10%. 

Propunerea Comisiei Europene conţine şi rezultatul numeroşilor cercetători care au 

arătat că  în ultimul deceniu, în şcolile profesionale ajung mai ales elevi care au întâmpinat 

greutăţi şi la ciclul gimnazial. Astfel instituţiile care oferă o instruire profesională au o mare 

responsabilitate în prevenirea abandonului şcolar. Educaţia şi instruirea profesională măresc 

plăcerea de a învăţa, asigură elevilor o educaţie mai flexibilă, mai adecvată, şi se ocupă de 

tineri conform cerinţelor de pe piaţa forţei de muncă. 

Deci şcolile profesionale şi instituţiile din Ungaria şi România au de rezolvat o sarcină 

uriaşă, dar nu sunt singure. Dacă Uniunea Europeană, respectiv Ungaria şi România doresc 

rezultate eficiente în prevenirea abandonului şcolar, nu trebuie să se concentreze doar pe 

reglementarea învăţământului, ci trebuie să se ocupe şi cu problemele generale, respectiv 

sociale, ale tinerilor, lucru consemnat şi în propunerea Comisiei Europene pentru ţările 

membre. 

                                                 
26

Pe baza rezultatelor chestionarelor aplicate în cadrul proiectului, majoritatea şcolilor-82% au ca obiectiv 

prioritar  prevenirea abandonului şcolar. 74% consideră importantă asigurarea unei calificări. 66% au ca obiectiv 

important ca elevii să deţină acele competenţe cheie indispensabile pe piaţa forţei de muncă. 57% ar dori să 

uşureze integrarea pe piaţa forţei de muncă. Jumătate din organizaţii se străduie să îmbunătăţească starea mentală 

a tinerilor dezavantajaţi prin consiliere de igienă mentală. 30% au ca scop şi îmbunătăţirea situaţiei sociale a 

tinerilor.   

27 Sursa: Liskó Ilona: Szakképzés és lemorzsolódás; In: Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért, 2008.   
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Cercetare despre activităţile instituţiilor, 

organizaţiilor care se ocupă cu tineri dezavantajaţi 

 Pentru proiectul cu titlul Maradj az iskolában/Rămâi la şcoală din cadrul Programului 

de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România s-a elaborat un chestionar pentru tineri care 

absolvesc o şcoală profesională sau sunt incluşi în proiecte de pregătire sau sprijinire ale unor 

organizaţii civile. Chestionarele au fost aplicate în organizaţii şi instituţii din patru judeţe: 

Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bihor şi Satu Mare. 

 Chestionarele au fost trimise la şcoli profesionale care nu asigură absolvirea cu 

bacalaureat. Pe lângă acestea am contactat organizaţii civile care se ocupă cu sprijinirea acelor 

tineri dezavantajaţi care nu deţin o meserie sau care au abandonat şcoala. 

În Ungaria s-au trimis chestionare la 185 de organizaţii şi instituţii, în România la 120. 

Întocmirea bazei de date a fost îngreunată de faptul că în prezent nu există o bază de date cu 

ajutorul căreia să poată fi clar identificate organizaţiile civile care se ocupă cu sprijinirea 

tinerilor dezavantajaţi. În afară de asta, unele şcoli nu au, în prezent, instruirea profesională 

corespunzătoare criteriilor cercetătii noastre. 68 de organizaţii au răspuns la chestionare, 37 

din Ungaria şi 31 din România. 

Criteriile situaţiei dezavantajate 

Legea LXXIX din 1993 a învăţământului public din Ungaria stabileşte noţiunea de 

,,dezavantajat‘‘ pentru tinerii înscrişi în învăţământul public. Din acest motiv 81% din cei care 

au răspuns, din Ungaria, au stabilit situaţia de „dezavantajat‖ în conformitate cu această lege.
 

28 
 În afară de aceasta, se consideră ca fiind situaţie dezavantajată situaţia financiară 

precară a familiei, şomajul părinţilor. În categoria situaţiei economice  precare a familiei sunt 

incluse cazurile de ajutor social, confortul necorespunzător al locuinţei, aşezarea geografică 

dazavantajată a localităţii şi familia monoparentală. Organizaţiile consideră ca situaţie 

dezavantajată cazul în care copilul (indiferent de situaţia materială a familiei) nu trăieşte în 

propria familie, este neglijat sau nu are o dezvoltare armonioasă. 

În sistemul de învăţământ sunt consideraţi dezavantajaţi tinerii cu necesităţi speciale 

de educaţie sau cu diferite dizabilităţi. Aceşti tineri au mari dezavantaje mai ales în orientarea 

în carieră şi în integrarea pe piaţa forţei de muncă. Ca factori care conduc la situaţia 

dezavantajată putem aminti problemele de conduită, deviaţiile de comportament, consumul de 

droguri. În situaţie dezavantajată sunt şi tinerii care s-au perindat de la o şcoală la alta sau care 

au depăşit vârsta de şcolarizare şi sunt înregistraţi, sau nu, ca şomeri.  

 Din răspunsuri reiese faptul că de cele mai multe ori şcolile iau cunoştinţă de situaţiile 

dezavantajate prin intermediul diriginţilor sau al maiştrilor instructori. Dacă aceştia 

semnalează un caz, şcoala se ocupă cu tot atâta minuţiozitate de cazul respectiv ca şi de 

respectarea legii.  
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 „121.§ (14.) copil, elev dezavantajat: acea persoană care, datorită situaţiei familiale şi  sociale este îndreptăţită 

prin lege să primească sistematic ajutor de stat; în cadrul acestei categorii este cu dezavantaje multiple acel copil, 

elev, al cărui părinte legal declară pe propria răspundere acest lucru în procedura stabilită de protecţia copilului 

şi autoritatea tutelară    
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Metode posibile de sprijinire a tinerilor dezavantajaţi 

Situaţia activităţilor aplicate tinerilor dezavantajaţi din instituţie/organizaţie 

 Aplică Nu aplică 

Metodologie diferită de cea 

tradiţională, sau care o 

completează pe cea 

tradiţională 

57% 43% 

Asistenţă psiho-socială 65% 35% 
Activităţi de sprijinire a 

integrării pe piaţa forţei de 

muncă 
65% 35% 

Majoritatea şcolilor şi organizaţiilor se confruntă cu problemele care-i marchează pe tinerii 

dezavantajaţi şi se străduiesc să aplice metode de administrare sau rezolvare ale acestor 

probleme în scopul însuşirii materiei, al sprijinirii mentale şi sociale, al integrării pe piaţa 

forţei de muncă.   

Programele, metodele proprii/preluate ale instituţiei/organizaţiei  

pentru tinerii dezavantajaţi 

 Deţin Nu deţin 

În scopul menţinerii în 

sistemul de instruire 
54% 46% 

În scopul obţinerii unei 

meserii 
38% 62% 

În scopul integrării pe piaţa 

forţei de muncă 
38% 62% 

Marea majoritate a celor întrebaţi fiind instituţii de învăţământ public, nu este de mirare că au 

elaborat sau preluat metode în scopul menţinerii în sistemul de instruire al tinerilor. Referitor 

la conţinutul acestor metode am aflat următoarele:  

Metode care ajută la menţinerea în sistemul de instruire: 

 Preocupări pentru reintegrarea în şcoală, preocupări extraşcolare 

 Menţinerea legăturii cu părinţii (prin scrisori, telefon, vizită la domiciliu) 

 Participare la programul ,,Pentru drum‘‘
29

 

 Preluarea de bune practici de la alte şcoli, organizaţii 

 Concentrarea pe individ, activităţi diferenţiate cu elevii 

 Participarea pedagogilor la cursuri de specializare, asistenţe la ore  

 Instruire pe grupe mici 

                                                 
29

 ,,Pentru drum‘‘ 

Guvernul maghiar doreşte să asigure, prin sistemul de învăţământ, integrarea în viaţa economică a copiilor 

proveniţi din familii foarte sărace sau de şomeri. Programul funcţionează din 2005 şi are ca obiectiv sprijinirea 

egalităţii de şanse a elevilor dezavantajaţi, mărirea şanselor de continuare a studiilor şi de obţinere a unei 

meserii, a unei diplome, reînnoirea sistemului de burse destinate acestor elevi, sprijinirea elevilor talentaţi. 
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 Dezvoltarea competenţelor 

 Implicarea pedagogului terapeut în cazul copiilor cu cerinţe speciale de 

educaţie, cu deficienţe de vedere sau auz 

 Implicarea psihologului, organizarea în şcoală de programe pregătitoare 

pentru viaţa independentă 

 Legături cu organizaţii de sprijin al familiei, protecţia copilului  

 Taining-uri, consiliere pentru un stil de viaţă sănătos 

 Aplicarea elementelor Programului de dezvoltare a şcolilor profesionale
30

 

 Indexul mediului familial
31

 

 Ridicarea nivelului de motivaţie al elevilor ( cu ajutorul instrumentelor, al 

mediului, al aparaturii) 

 Îndrumarea elevilor spre îndrăgirea şcolii, prin învăţare liberă 

 Asigurarea mesei gratuite în şcoală 

 Utilizarea bibliotecii, a internetului, a mijloacelor de infocomunicare 

 Sprijin din partea organizaţiilor civile pentru elevii care frecventează 

regulat şcoala 

 Elaborarea de programe speciale pentru tinerii ameninţaţi de abandon 

şcolar 

Metode folosite în scopul obţinerii unei meserii şi a integrării pe piaţa forţei de 

muncă: 

 Prezentări pe teme de muncă pentru elevi 

 Examen de certificare a compatibilităţii cu cariera 

 Instruire profesională imediat după absolvirea a opt clase 

 Reintegrare practică 

 Orientare în carieră, consiliere 

 Asigurarea posibilităţilor de încercare a meseriei 

 Program practic la locul de muncă 

 Predarea cunoştinţelor antreprenoriale 

 Legătura personală dintre şcoală şi angajatori 

 Organizarea unui program de urmărire în carieră 

 Organizarea instruirii practice în mediul real al pieţei forţei de muncă, care 

să fie chiar viitorul loc de muncă al tinerilor 

 Organizarea practicii profesionale de vară în străinătate, în cadrul 

programului Leonardo sau prin schimb de elevi 

 Dezvoltare extraşcolară, organizarea de concursuri, activităţi extraşcolare, 

expoziţii 

 Organizarea în şcoală de conferinţe ale firmelor, ale protecţiei 

consumatorilor 

 Instruirea meseriilor subvenţionate 

 Burse de studii pentru elevi 

 Legătura cu TISZK-uri, cu şcoli din România care deţin dotare 

corespunzătoare instruirii profesionale 

 Lărgirea paletei de meserii, posibilităţi de alegere pentru elevi 

 Implicarea mentorului 

                                                 
30

Descrierea programului se găseşte la subcapitolul „Dezvoltarea conţinuturilor în învăţământul profesional 

maghiar‖  
31

Indexul mediului familial este un arată nivelul de educaţie al părinţilor, statutul acestora pe piaţa forţei de 

muncă, situaţia materială a familiei. 
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 Sprijinirea tinerilor în informatică, Fundaţia Hans Lindner
32

 (România) 

 

Majoritatea organizaţiilor care aplică metode preluate de la alţii sau elaborate în scopuri 

proprii nu au răspândit aceste metode decât în număr restrâns. Doar o treime dintre acestea au 

transmis mai departe altor organizaţii metodele şi mijloacele aplicate în scopul menţinerii în 

sistemul de instruire şi al integrării pe piaţa forţei de muncă a tinerilor dezavantajaţi. 

Identificarea problemelor 

Organizaţiile şi instituţiile au fost chestionate în legătură cu părerea lor despre cele 

mai importante probleme legate de tinerii dezavantajaţi, ameninţaţi de abandonul şcolar. 

Problemele enumerate de ei au fost grupate pe grupurile de probleme de mai jos: 

Probleme legate de mediul familial, socio-cultural 

 Nu există legătura cu părinţii sau legătura este unilaterală – această problemă atrage 

automat după ea problemele legate de elev, dacă părintele nu stă de vorbă cu 

pedagogul este foarte dificil a-l menţine pe elev în şcoală. 

 Rata mare a absenteismului – este o problemă pentru elev recuperarea materiei, în 

cazul în care nu ajută la munca de pe lângă casă,  ,,rătăcirea‘‘ elevului poate duce la 

intrarea lui în grupuri deviante, la chiul fără vreun scop. 

 Probleme de educaţie, dezavantaje socio-culturale, lipsa normelor – şcoala nu este în 

stare să înlocuiască rolul familiei, nu poate să compenseze în totalitate problemele de 

socializare aduse din familie. 

 Asigurarea mediului material în scopul continuării studiilor (sărăcie) – este specific 

atât pentru Ungaria cât şi pentru România faptul că o parte din elevi trăiesc în aşa 

condiţii sărace încât le este imposibil să frecventeze şcoala. Multora dintre ei le lipsesc 

lucruri de bază, cărţi, caiete. 

 Tineri de la casele de copii (lipsa mediului familial) – dacă nu există o persoană de 

sprijin în spatele tânărului, şcoala nu are cui să se adreseze în legătură cu problemele 

lui. 

 Probleme legate de fetele minore care rămân însărcinate, lipsa planificării familiei – 

mulţi tineri nu au cunoştinţe şi educaţie sexuală necesară. 

Probleme de comportament, probleme legate de sistemul de valori individual 

 Probleme de comportament, agresivitate – conturbarea profesorilor, indisciplina în 

pauze, comportament necorespunzător la activităţile extraşcolare. 

 Lipsa de motivaţie – elevul frecventează şcoala pentru că este obligat de lege, dar nu 

este motivat nici în învăţare şi nici în obţinerea unei meserii. 

 Abandon şcolar – îl putem considera o consecinţă a celor enumerate mai sus. 

 Probleme de integrare, lipsa spiritului de cooperare, lipsa comunicaţiei de grup – 

elevul nu reuşeşte să se integreze în clasă, în şcoală, lucru foarte periculos deoarece în 

acest caz pedagogul nu poate spera ajutor din partea clasei (grupului)  

 Pe parcursul formării sistemului propriu de valori, preferarea valorilor deviante, furt, 

acte delicte – identificarea cu subculturi sau grupuri deviante duce de cele mai multe 

ori la abandon. 
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Descrierea despre Fundaţia Hans Lindner se găseşte în capitolul conţinând cunoştinţe despre piaţa forţei de 

muncă   
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 Lipsa autocunoaşterii, deranjamente în autonomia personală – lipsa autocunoaşterii 

îngreunează integrarea în grup, periclitează tânărul. 

 Schimbarea repetată a şcolii – duce la devieri, la deranjamente în integrare. 

 Lipsa de responsabilitate faţă de munca efectuată – dacă aceasta nu se formează în 

familie, respectiv în primii ani de şcoală, mai târziu este foarte dificil de schimbat 

această atitudine. 

Probleme legate de aptitudinile de învăţare 

 Lacune în aptitudinile de bază (scris, citit, numărat, operaţii de bază), nivel scăzut de 

cunoştinţe – dacă pe parcursul primilor ani de şcoală nu se formează aptitudinile de 

bază, mai târziu elevul va întâmpina greutăţi serioase. Completarea acestora devine 

imposibilă. 

 Dificultăţi în învăţare – rezultate în general din lacunele aptitudinilor de bază. 

Probleme legate de funcţionarea şcolii 

 Rezolvarea instruirii practice – locurile de practică la agenţi comerciali şi (mai ales în 

România) cele din atelierele şcolare sunt în număr redus. În cazul elevilor cu cerinţe 

speciale de educaţie organizarea practicii la agenţi comerciali este şi mai dificilă. 

 Lipsa de resurse materiale – limitarea resurselor materiale reprezintă o dificultate atât 

pentru specialişti cât şi din punct de vedere al dotării materiale. 

Bineînţeles, cele mai multe probleme se întrepătrund, derivă una din alta. Din răspunsuri 

reiese că lipsa unui mediu familial sigur cauzează cele mai multe greutăţi, precum şi lipsa 

legăturii dintre şcoală şi părinţi, dezinteresul părinţilor, care atrage după sine lipsa de grijă 

faţă de tânăr şi deficienţele de socializare. 

Moduri de rezolvare în administrarea problemelor 

În cele ce urmează sistematizăm modurile, mijloacele şi serviciile alternative de sprijinire pe 

care le folosesc organizaţiile în administrarea problemelor enumerate. 

 Luarea legăturii cu părinţii prin telefon, personal, vizită la domiciliu, sau 

clubul părinţilor. 

 Aplicarea legii la atingerea unui număr de peste 50 de absenţe, la cererea 

autorităţilor.
33

 

 Servicii de protecţia copilului, implicarea serviciilor de ajutor familial, 

colaborare cu specialişti ai altor organizaţii de ajutor. 

 Implicarea psihologului şcolar în administrarea problemelor elevului. 

 Reintegrare în şcoală, meditaţii, organizarea şi asigurarea recuperării materiei 

pe parcursul orelor de curs. 

 Dezvoltarea competenţelor. 

 Ajutor material elevului, familiei, prin fundaţia şcolară. 

 Ajutor în acordarea de manuale şi masă. 

 Asigurarea de materiale la orele de curs. 
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 În cazul absenţelor nemotivate şcoala este obligată să respecte cele cuprinse în Ordinul Ministerului Educaţiei 

nr. 11/1994. (VI. 8.), paragraful 20. 
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 Asigurarea participării elevului la activităţi metodologice şi de comunicare. 

 Atenţie sporită din partea dirigintelui, semnalarea problemei către psihologul 

şcolii sau către alte organizaţii competente. 

 Perfecţionarea pedagogilor în scopul dezvoltării eficiente a competenţelor. 

 Metode variate de predare (diferenţiere, folosirea proiectorului, etc.) 

 Motivarea materială a pedagogilor. 

 Rezolvarea pe loc a problemei. 

 Program A-HA ( program naţional de informare asupra igienei mentale şi 

sexuale), informări repetate în şcoală, program de sănătate şi igienă mentală, 

implicarea poliţiei, prezentări şi informări cu caracter preventiv în şcoală.  

 Predarea materiei de cultură comportamentală. 

 Implicarea consiliului elevilor în activitatea şcolii. 

 Organizarea de programe extraşcolare în şcoală. 

 Asigurarea posibilităţii de cazare în internat, a condiţiilor optime, pentru elevii 

care au dificultăţi datorate distanţelor sau condiţiilor foarte precare de acasă. 

 Asigurarea pazei în şcoală, în scopul împiedicării „dispariţiilor‖ în pauze. 

 Asigurarea serviciului pe şcoală, pedagogul să fie mereu între elevi. 

 Asistenţă pentru încurajarea talentelor. 

 Învăţare sub formă audio, pentru elevii cu dislexie. 

 Funcţionarea sistemului de burse şcolare, burse de merit. 

 Implicarea mentorilor, efectuarea sarcinilor de mentorat de către elevi. 

 Folosirea proiectelor, procurarea de resurse pentru alte activităţi decât cele de 

bază. 

 Schimbări de atitudine, găsirea „cheii‖ spre fiecare elev. 

 Cuprinderea cunoştinţelor antreprenoriale în programa şcolară, în scopul mai 

uşoarei integrări pe piaţa forţei de muncă. 

 Discuţii sistematice între pedagogi, analiza situaţiei. 

 

Exemplele de mai sus arată că există foarte multe posibilităţi în educarea tinerilor 

dezavantajaţi. Însă din răspunsuri reiese faptul că instituţiile sau organizaţiile aplică doar una 

sau două metode dintre acestea. Între metode există metode speciale, aplicabile doar în cazul 

unor grupuri ţintă bine definite ( de ex. programul ,,Pentru drum‘‘, dezvoltarea parţială a 

competenţelor), dar în general toate pot fi aplicate în cazul tinerilor dezavantajaţi în scopul 

prevenirii abandonului şcolar şi al integrării în societate. 

Caracteristicile sociale ale tinerilor din şcolile profesionale 

În ultimii 15 ani au avut loc numeroase schimbări în programele din învăţământul 

preuniversitar. Rata celor care au continuat studiile după obţinerea unei calificări profesionale 

a scăzut de la 44% în 1990-1991 la 22,4% în 2006-2007, în urma unei puternice selecţii. În 

ultimii 15 ani, pentru straturile medii şi superioare ale societăţii, forma de învăţământ 

preferată a fost liceul, în perspectiva continuării studiilor superioare, în timp ce şcoala 

profesională a rămas forma de continuare a studiilor mai ales pentru tinerii dezavantajaţi. 

Acestea sunt frecventate mai ales de copii proveniţi din familii de muncitori, meseriaşi, 

afectate, în existenţa lor dată de siguranţa unei meserii, de transformările economice apărute 

în urma schimbării regimului, respectiv sunt frecventate de copii proveniţi din familii sărace 

şi de şomeri, ,,rămase în urmă‘‘ în ceea ce priveşte educaţia, trăiesc în regiuni şi localităţi 

dezavantajate din punct de vedere economic, şi care încă mai speră că şcoala profesională le 

poate asigura ridicarea rangului lor în societate. 



 

   147 

Şcolile profesionale, frecventate, în prezent, mai ales de elevi dezavantajaţi, în afară de 

instruirea profesională, mai au sarcina grea de instruire şi reintegrare în sistemul educaţional a 

elevilor dezavantajaţi. Statisticile arată că în ultimii 15 ani aproape că s-a dublat numărul 

elevilor de şcoală profesională proveniţi din familii dezavantajate, în timp ce la învăţământul 

liceal situaţia a rămas aproape neschimbată. Totodată, numărul elevilor cu dificultăţi în 

învăţare şi cu deficienţe de comportament social este mult mai mare în şcolile profesionale 

decât la licee.  

Rezultatele şi eficienţa şcolilor profesionale au scăzut treptat pe parcursul ultimilor 

ani, situaţia de criză devenind permanentă. Pedagogii observă că în prezent ajung să 

frecventeze şcolile profesionale elevi cu situaţii familiale mult mai grave, elevi cu rezultate 

mult mai slabe şi cu probleme de comportament mult mai numeroase decât în trecut. Toate 

acestea conduc la nemulţumirea profesorilor din şcolile profesionale, reintegrarea în şcoală, 

educarea şi menţinerea legăturilor cu părinţii fiind considerate  cele mai grele sarcini pe care 

le au de îndeplinit. 

Problemele regionale ale instruirii profesionale 

Eficacitatea instruirii profesionale 

23. De multe ori elevilor care ajung în şcolile profesionale le lipsesc competenţele de 

bază, instruirea profesională nu poate să-şi asume responsabilitatea recuperării 

acestora. Datorită acestui fapt scad şi şansele de integrare a acestor tineri pe piaţa 

forţei de muncă. 

24. Lipsa cunoaşterii limbilor străine. Pentru cunoaşterea tehnologiilor străine şi în 

scopul dezvoltării profesionale continue este nevoie de cunoaşterea a cel puţin 

unei limbi străine. 

25. Competenţele necesare în căutarea unui loc de muncă şi în integrarea pe piaţa 

forţei de muncă sunt la un nivel scăzut în cazul elevilor şcolilor profesionale. Lipsa 

competenţelor în întocmirea unui CV sau în prezentarea la un interviu influenţează 

şi eficienţa instruirii. 

26. În relaţia dintre instruirea profesională şi piaţa forţei de muncă angajatorii apar 

drept „cumpărători‖ iar instituţiile de instruire ca „vânzători‖. Cunoaşterea 

cerinţelor angajatorilor şi includerea acestora în programa şcolară nu sunt încă 

reprezentative în instruirea profesională. 

27. Nedefinirea exactă a exigenţelor teoretice-practice  poate conduce la rezultate 

slabe, la mărirea ratei abandonului şcolar. 

28. Mobilităţile influenţează eficienţa. Pentru angajaţii maghiari este specifică o rată 

scăzută a mobilităţilor 
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Egalitate de şanse 

29. Diferenţele sociale din ce în ce mai accentuate constituie o problemă tot mai des 

întâlnită în instruirea profesională. Sistemul de învăţământ din Ungaria nu poate să 

ocupe rolul integrator pe care Uniunea Europeană îl cere. În prezent ajung în 

sistemul de instruire profesională acei elevi ai căror părinţi se află în poziţii 

sociale-economice scăzute. 

30. Pentru instruirea profesională este specifică rata ridicată a abandonului şcolar, 

rezultată mai ales din situaţia amintită mai sus. 

31. Cunoaşterea şi aplicarea metodelor pedagogice noi este la un nivel mai scăzut în 

instituţiile de instruire profesională decât la licee. 

32. Colaborarea deficitară dintre diferite organizaţii  

Evaluare calitativă 

33. Nu există un sistem unitar de autoevaluare pentru toate instituţiile, lipseşte politica 

de calitate. 

34. Respectul social faţă de pedagogi este tot mai scăzut în ultimele decenii. Sunt din 

ce în ce mai puţini tinerii pedagogi atraşi de această carieră, interesaţi de calitate. 

35. Sistemul de evaluare a responsabilităţii profesionale şi a rezultatelor nu este încă 

închegat în instituţii. 

36. În domeniul dezvoltării resurselor umane este nevoie ca noile cunoştinţe, metode, 

experienţe, mijloace, să fie incluse în cotidianul şcolilor profesionale, lucru care în 

prezent se întâmplă sporadic şi în limite variabile. 

37. Este importantă perfecţionarea maiştrilor instructori, fără un sistem unitar de 

perfecţionare apar diferenţe calitative la locurile de instruire practică. 

Condiţiile materiale ale instruirii profesionale 

38. Slaba finanţare a instruirii profesionale. Din cauza resurselor limitate prestigiul 

instruirii profesionale este ştirbit, ceea ce duce la micşorarea continuă a numărului 

de elevi, generând alte probleme de finanţare.  

39. Este considerabil numărul clădirilor care necesită renovări. Resursele necesare 

renovărilor nu stau la dispoziţia tuturor în mod egal, rezultând diferenţe în nivelul 

locurilor de instruire profesională. 

40. Diferenţa dintre dotările cu material didactic izvorăşte tot din cauzele financiare. 

Unele instituţii de instruire profesională sunt bine dotate, în timp ce altele folosesc 

aparatura învechită pe care o mai au în dotare.  

41. Utilitatea aparaturii din dotare nu corespunde întotdeauna cu necesităţile, respectiv 

resursele provenite din proiecte pot fi cheltuite doar pentru anumită aparatură.  

42. Sustenabilitatea este o problemă din ce în ce mai actuală în finanţarea din proiecte, 

deoarece investiţiile astfel finanţate se pot întreţine doar prin implicarea altor 

resurse externe puţin disponibile.  

Eficienţa cheltuielilor şi conducere profesională 

43. Scăderea drastică a numărului de elevi necesită transformarea sistemului 

instituţional profesional. Din cauza numărului scăzut de elevi cheltuielile pe 

persoană cresc continuu iar eficienţa cheltuielilor scade. 
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44. Concepţiile consiliilor locale diferă, de multe ori, de idea de conducere 

profesională. Consiliile sunt înclinate spre a nu lua în considerare criteriile de 

eficienţă a cheltuielilor şi conducere profesională, când este vorba de a-şi susţine 

preferaţii. 

Sursa: Észak-Alföldi Regionális Szakképzés-fejlesztési Stratégia, 2009-2013 

 Şi instruirea profesională în judeţele Satu Mare şi Bihor se loveşte de problemele 

întâlnite în Ungaria, atingând un nivel scăzut în ultimii ani. Deşi cele două judeţe aparţin de 

regiuni diferite, datorită situării geografice, structurii sociale, respectiv caracteristicilor 

economico-geografice, sunt în situaţie foarte asemănătoare. Slăbiciunile instruirii profesionale 

în aceste judeţe rezultă din următoarele cauze: 

 Nu s-a format o infrastructură care să asigure educarea profesională modernă 

 Nu există o colaborare strânsă între organizatorii instruirii profesionale şi 

angajatori (fabrici, intreprinderi familiale, camera de comerţ). 

 Angajatorii aşteaptă mână de lucru bine instruită dar nu sprijină învăţământul. 

 Nu există colaborare eficientă între colectivitatea locală şi şcoală în dezvoltarea 

planificării instruirii profesionale. 

 Numărul adulţilor implicaţi în perfecţionare este scăzut. 

 Educaţia antreprenorială este încă foarte slabă. 

 Instruirea profesională a fost mărunţită. În mai multe şcoli se învaţă meserii 

asemănătoare (de ex. tinichigerie auto). 

Abandonul şcolar a fost în continuă creştere în ultimii ani, ajungând la 20,6%, cauzele 

principale fiind sărăcia, de multe ori dezinteresul părinţilor, sau nerecunoaşterea faptului că 

obţinerea unei meserii ar mări şansele elevului de integrare pe piaţa forţei de muncă. Astfel, 

de multe ori, părinţii aleg avantajele de moment în locul unei investiţii pe termen lung, îi ţin 

pe elevi la munca de pe lângă casă, depărtându-i de şcoală. Astfel îi împiedică în dezvoltarea 

profesională şi în continuarea studiilor. 

Dezvoltarea conţinuturilor în instruirea profesională în ultimii cinci ani şi 

evaluarea acestora 

Structuri şi modificări de conţinuturi în instruirea profesională din România 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a iniţiat dezvoltarea învăţământului profesional şi 

tehnic. Uniunea Europeană cu finanţarea PHARE VET a susţinut restructurarea reţelei de 

şcoli profesionale. În anul 2002, după sistemul preluat de la francezi, s-a înfiinţat un sistem 

complex în care elevii au încontinuu posibilitatea, pe baza cunoştinţelor şi rezultatelor pe care 

le deţin, de a alege altă meserie sau orientare profesională, în cadrul sistemului de învăţământ. 

Elevii de şcoală profesională, după patru ani,  puteau obţine certificat de calificare 

profesională nivel 3 şi diplomă de bacalaureat. Elevii de şcoală profesională, după doi ani 

primeau certificat de calificare profesională nivel 1, după trei ani certificat de calificare 

profesională nivel 2 şi după cinci ani certificat de calificare profesională nivel 3 şi aveau 

dreptul de a da examenul de bacalaureat. Pentru elevii cu cerinţe speciale de educaţie această 

formă de instruire dura cu un an mai mult. 

Datorită scăderii demografice majoritatea şcolilor profesionale autonome au fost 

desfiinţate. În judeţul Satu Mare din 25 au rămas doar 4. Începând cu anul 2008, în idea ca tot 

mai mulţi elevi să rămână în sistemul de învăţământ până la împlinirea vârstei de 18 ani, de la 
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clasa a noua există doar învăţământ liceal. Instruirea profesională îmbracă forme noi. După 10 

clase de liceu elevii care aleg instruirea profesională efectuează 740 de ore de practică 

profesională şi obţin diplomă. 

 

Dezvoltarea conţinuturilor în instruirea profesională din Ungaria 

Programul individual de dezvoltare a competenţelor şi pregătire pentru piaţa forţei de 

muncă 

Programul implementat între 1 iunie 2007 şi 30 noiembrie 2010 a avut ca obiectiv 

includerea în învăţământul profesional a pregătirii pentru muncă, şi în cadrul acesteia 

dezvoltarea competenţelor pentru piaţa forţei de muncă a elevilor şcolilor profesionale cu 

cerinţe speciale de educaţie, cu scopul lărgirii aptitudinilor de validare a intereselor, a 

competenţelor generale antreprenoriale, a şanselor de angajare. 

Modelul KOMP elaborat de grupul de specialişti s-a introdus în şcolile profesionale 

începând cu septembrie 2009. 

Pedagogii şcolilor participante la program au participat la vizite de studii şi întâlniri 

sistematice în reţea în scopul schimbului continuu de experienţă. Modelul KOMP I conţine 

trei elemente definitorii: portofoliul elevului, module şi practică în şcoală. La program au 

participat 100 elevi. 

Sursa: http://www.fszk.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=271:kompetencia-koezpontu-

oktatasfejlesztes-a-munkavallalasra-valo-felkeszites-egyeni-programjaert&catid=65:programok&Itemid=66 

Programul individual de dezvoltare a competenţelor şi pregătire pentru piaţa forţei de 

muncă (programul KOMP II) 

 Programul KOMP II s-a angajat să implementeze, şi pentru elevii claselor 10-12, 

pachetul de programe de pregătire şi implementare a practicii la locul de muncă.  

Sursa: http://www.fszk.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=277:41041-komp-ii-

program&catid=65:programok&Itemid=121 

Reintegrare în sistemul de învăţământ 

 Programul are ca obiectiv infiinţarea şi realizarea unui program de pregătire pentru 

elevi de clasa a noua cu cerinţe speciale de educaţie. Prin acest program elevii sunt pregătiţi 

pentru a se reintegra în sistemul de învăţământ, pentru continuarea studiilor. Obiectivul 

indirect al programului este de a asigura tinerilor, cu vârsta de 15-25 de ani, care au probleme 

de comportament şi  probleme în învăţare, şi care s-au pierdut din sistemul de învăţământ, 

posibilitatea de a primi o instruire profesională sau de a se încadra pe piaţa forţei de muncă. 

Sursa: http://www.fszk.hu/index.php?option=com_content&view=category&id=68&Itemid=117 

 

Şcoli integratoare 

 

 La iniţiativa ministerului învăţământului, în august 2002, s-a început implementarea 

unui program de înfiinţare a unei reţele naţionale de şcoli care să ajute integrarea în sistemul 

de învăţământ a copiilor dezavantajaţi sau rromi. Iniţiativa apare şi în legea învăţământului la 

http://www.fszk.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=271:kompetencia-koezpontu-oktatasfejlesztes-a-munkavallalasra-valo-felkeszites-egyeni-programjaert&catid=65:programok&Itemid=66
http://www.fszk.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=271:kompetencia-koezpontu-oktatasfejlesztes-a-munkavallalasra-valo-felkeszites-egyeni-programjaert&catid=65:programok&Itemid=66
http://www.fszk.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=277:41041-komp-ii-program&catid=65:programok&Itemid=121
http://www.fszk.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=277:41041-komp-ii-program&catid=65:programok&Itemid=121
http://www.fszk.hu/index.php?option=com_content&view=category&id=68&Itemid=117
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sarcinile legate de dezvoltarea îmvăţământului.
34

  În cadrul programului pilot din 2003 

Reţeaua Naţională de Integrare în Învăţământ a început cu 45 de instituţii din patru regiuni. 

Instituţiile-pilot au început implementarea Sistemului Pedagogic de Integrare în septembrie 

2003. 

Obiectivul principal al programului este punerea în practică a regulamentului de 

micşorare a segregării şi infiinţarea sistemului de sprijinire a instruirii profesionale. Din punct 

de vedere social scopul reţelei este integrarea în sistemul de învăţământ a tinerilor 

dezavantajaţi şi mai ales a rromilor: 

 înfiinţarea reţelei (sistemul de instituţie-pilot) de instituţii de învăţământ şi organizaţii 

colaborante 

 formarea sistemului de servicii profesionale în scopul introducerii normativelor de 

integrare. 

Şi în România a intrat pe prim plan instruirea profesională integrată. În judeţul Satu Mare 

numărul claselor profesionale speciale a scăzut cu mai mult de 50%. Astfel marea majoritate a 

tinerilor dezavantajaţi sau cu cerinţe speciale de educaţie sunt integraţi în instruirea 

profesională. 

Sursa: Németh Szilvia: Az oktatás versenyképességének növeléséből származó esélyegyenlőtlenségek 

kompenzálásának kísérletei  

http://www.oki.hu/printerFriendly.php?tipus=cikk&kod=kozoktatas_versenykepesseg-

20_eselyegyenlotlenseg_kompenzalasa 

 

Şcoli care ajută compensarea dezavantajelor şi mărirea şanselor 
  

 În septembrie 2005, în urma unei munci de pregătire care a durat doi ani, şase şcoli au 

început implementarea programului ,,A doua şansă‘‘, program de prevenire şi/sau reducere a 

insucceselor şcolare ale elevilor, elaborat de Centrul de dezvoltare şi integrare a instituţiilor 

naţionale de învăţământ public. Programul ,,A doua şansă‘‘ consideră că calitatea dezvoltării 

depinde de  strânsa legătură cu elementele tradiţionale şi inovative existente în şcoală şi de 

gradul în care reuşesc specialiştii şcolii să se pregătească pentru acceptarea, adaptarea, 

introducerea şi implementarea programului. Gazdele programului au încercat să găsească 

punctele în care elevii au cele mai multe insuccese pe parcursul studiilor. 

Obiective principale: 

 Scăderea numărului elevilor care nu frecventează şcoala 

 Scăderea numărului de absenţe nemotivate care conduc spre insuccese 

 Scăderea abandonului şcolar 

 Lărgirea şi modernizarea metodelor de predare folosite în şcoală (repertoriul 

metodologic al profesorilor) 

Elementele principale ale programului „Adoua şansă‖ 

4. Planificarea direcţiei individuale de învăţare 

                                                 
34 Legea învăţământului public LXXIX. din 1993  

95. § (1) Sarcina ministrului învăţământului legată de dezvoltarea îmvăţământului public 

http://www.oki.hu/printerFriendly.php?tipus=cikk&kod=kozoktatas_versenykepesseg-20_eselyegyenlotlenseg_kompenzalasa
http://www.oki.hu/printerFriendly.php?tipus=cikk&kod=kozoktatas_versenykepesseg-20_eselyegyenlotlenseg_kompenzalasa
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1. Importanţa şi interpretarea direcţiei individuale de învăţare 

2. Descrierea criteriilor de funcţionare la nivel instituţional 

3. Sistemul legal şi adaptarea acestuia la nivel instituţional 

4. Elaborarea sistemului de finanţare la nivel instituţional  

5. Metodologia de implementare la nivel instituţional a direcţiei individuale de învăţare 

1. Pregătirea metodologiei managementului şcolar la nivel instituţional 

2. Pregătirea profesională/pedagogică a profesorilor pentru elevii care urmează 

direcţii diferite de învăţare 

6. Înfiinţarea sistemului de legături între şcolile din programul „A doua şansă‖ 

1. Înfiinţarea reţelei de parteneri 

2. Înfiinţarea de „zone de acţiune‖ unde se evidenţiază sistemul de finanţare care 

dă posibilitatea utilizării mai eficiente a resurselor 

3.  Descrierea activităţilor şi obiectivelor activităţilor participanţilor la cooperare 

4. Pregătirea hărţii de resurse a zonei de acţiune  

5. Cooperarea specialiştilor implicaţi în funcţionarea zonei de acţiune 

Câte zece şcoli din judeţele Satu Mare şi Bihor au implementat programul ,,A doua 

şansă‘‘ în cadrul proiectului de integrare, în cadrul căruia mai multe sute de adulţi au primit o 

a doua şansă în scopul definitivării studiilor gimnaziale şi, în paralel, a instruirii profesionale. 

Sursa: Németh Szilvia: Az oktatás versenyképességének növeléséből származó esélyegyenlőtlenségek 

kompenzálásának kísérletei  

http://www.oki.hu/printerFriendly.php?tipus=cikk&kod=kozoktatas_versenykepesseg-

20_eselyegyenlotlenseg_kompenzalasa 

 

Programul de dezvoltare a şcolilor profesionale 

Pe baza hotărârii de guvern din 2003 referitoare la înnoirea instruirii profesionale, 

Ministerul Educaţiei a pregătit Programul de dezvoltare a şcolilor profesionale (SZFP I.) în 

scopul înnoirii instruirii profesionale. Obiectivul programului de dezvoltare şcolară, care se 

referă la toate activităţile pedagogice din şcolile profesionale, a fost de a îmbunătăţi calitatea 

instruirii profesionale în şcolile participante la program, de a reduce abandonul şcolar, de a 

reduce numărul repetenţelor,  de a mări simţitor şansele de integrare pe piaţa forţei de muncă 

a tinerilor instruiţi profesional şi de a mări prestigiul profesional şi social al instruirii şi al 

participanţilor la instruire. 

 

Programul doreşte ca instruirea profesională să ofere, chiar şi pe termen mediu, o bază 

sigură pentru lărgirea cunoştinţelor, pentru învăţare, pentru un drum în viaţă încununat de 

succese. Totodată, pe baza implementării programului, se va realiza un model de şcoală 

profesională pe care îl vor putea urma toate şcolile. 

Programul de dezvoltare a şcolilor profesionale s-a înfiinţat din diferite componente de 

dezvoltare ale proiectelor în scopul micşorării lipsurilor enumerate mai sus. 

Prima etapă de trei ani a programului s-a încheiat în 2006, an în care a demarat al 

doilea ciclu de dezvoltare planificat până în 2011. În a doua fază programul de dezvoltare s-a 

axat pe dezvoltarea activităţilor şi rezultatelor muncii depuse între 2003 şi 2006, prin 

implementarea acestora şi în alte şcoli profesionale.  

În a doua etapă au participat 70 de şcoli profesionale. Prin implementarea programului 

SZFP II, Ministerul Educaţiei împreună cu Institutul Naţional de Instruire Profesională, au 

dorit să corespundă cerinţelor strategiei de instruire profesională nu doar pe plan teoretic. Prin 

utilizarea dezvoltărilor şi a rezultatelor programului SZFP I, s-a dorit implementarea unui 

program care este capabil să reacţioneze flexibil atât la viaţa economică (figuranţii de pe piaţa 

http://www.oki.hu/printerFriendly.php?tipus=cikk&kod=kozoktatas_versenykepesseg-20_eselyegyenlotlenseg_kompenzalasa
http://www.oki.hu/printerFriendly.php?tipus=cikk&kod=kozoktatas_versenykepesseg-20_eselyegyenlotlenseg_kompenzalasa
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forţei de muncă), cât şi la cerinţele celor din instruirea profesională, este capabil să se 

adapteze la schimbările demografice şi la caracteristicile regionale ale instruirii profesionale.   

O parte importantă a programului a constituit-o monitorizarea şi evaluarea continuă a 

muncii de dezvoltare pe baza căreia implementatorii au fost capabili să aducă corecţii pe tot 

parcursul programului. 

Sursa: Szakiskolai fejlesztési program 2006–2009 Tanulmánykötet 

http://www.szakma.hu/letoltheto_anyagok/index.php 

Rolul Centrului Zonal de Instruire Integrată în instruirea profesională 

„Susţinătorii instituţiilor publice de învăţământ, organizaţiile administrative care 

organizează instruirea practică, instituţiile de învăţământ superior, în baza legii 

învăţământului public, începând cu data de 01 septembrie 2008, au voie să înfiinţeze centre 

zonale de instruire integrată (TISZK), în scopul efectuării sarcinilor legate de instruirea 

profesională.‖ (În baza legii LXXIX din 1993 şi a legii LXXVI punctul 2. aliniatul (5) din 

1993) Pe baza acestor normative centrul zonal de instruire integrată (TISZK) nu este instituţie 

de învăţământ public, ci o formă mai eficientă de organizare a sarcinilor legate de instruirea 

profesională. 

Înfiinţarea TISZK-urilor este motivată şi de faptul că începând cu 1 septembrie 2008 

subvenţia de dezvoltare se acordă doar pentru condiţiile materiale ale instruirii practice care se 

efectuează în centre zonale de instruire integrată. Subvenţia de dezvoltare poate fi acordată 

doar organizaţiilor de instruire profesională care, conform statisticilor şcolare, în ultimii trei 

ani au avut cel puţin 1500 de elevi la învăţământul de zi. 

Sursa: http://fppti.hu/tiszk/tiszk_gyik.html 

 Şi înainte de această dată s-au infiinţat TISZK-uri în Ungaria, din resurse provenite din 

proiecte, în 2005. Elementele principale ale TISZK-ului: o organizaţie non-profit care să 

asigure conducerea, un centru de instruire dotat cu tehnică ultramodernă, respectiv şase-opt 

instituţii în care se desfăşoară instruire profesională. 

Printre obiective se numără şi reducerea ratei ridicate a abandonului şcolar, instruirea 

profesională,  (re)integrarea pe piaţa forţei de muncă, orientarea în carieră, urmărirea 

profesională. 

În regiunea de nord-vest sunt înregistrate, în prezent, şapte TISZK-uri. Dintre acestea 

unul se găseşte în judeţul Jász-Nagykun-Szolnok, două în judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg şi 

patru în judeţul Hajdú-Bihar. Până în 2010, în regiune, au fost înregistrate următoarele centre 

de instruire integrată: 

 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás  

 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakképzés-szervezési Társulás  

 EDU-RÉGIÓ Szakképzési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.  

 Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.  

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szakképzés-szervezési Társulás  

 Észak-Hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás  

 Alföld Szakképző Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.  

http://www.szakma.hu/letoltheto_anyagok/index.php
http://fppti.hu/tiszk/tiszk_gyik.html
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Mártonfi György, în studiul
35

 elaborat în 2010, afirmă că sistemul TISZK este, în prezent 

la fel de eterogen ca şi sistemul de instruire profesională dinainte de schimbarea regimului. 

TISZK-urile diferă unele de altele nu numai prin mărime şi profil ci şi prin diferenţele în 

funcţionare. Niciuna din noţiunile „zonal‖, „integrat‖ sau „centru de instruire‖ nu poate fi 

folosită unitar pentru toate TISZK-urile.  

 În România nu s-au înfiinţat TISZK-uri ci, în cadrul programului PHARE, una-două 

şcoli din fiecare judeţ au fost dotate cu aparatură modernă, iar profesorii au fost instruiţi în 

folosirea acestei aparaturi. În faza a doua şase şcoli din judeţul Bihor şi şase din judeţul Satu 

Mare au fost dotate cu aparatură didactică modernă iar pedagogii acestora au fost instruiţi. 

Suma investită în renovarea acestor şcoli a fost de 500.000 de euro pe şcoală şi tot atâta a fost 

suma cheltuită pe dotările cu materiale didactice moderne şi aparate corespunzătoare.  

Instruiri profesionale specifice regiunii  

Particularităţile judeţelor Satu Mare şi Bihor 

În urma formării microregiunilor în România, sub conducerea unor specialişti englezi, 

s-au înfiinţat consorţii în scopul realizării strategiei de dezvoltare profesională. Membri 

Consorţiului din regiunea de nord-vest, de care aparţin şi judeţele Bihor şi Satu Mare, sunt 

specialiştii consiliilor judeţene, inspectoratele şcolare, agenţiile de plasare a forţelor de 

muncă, specialiştii camerei de industrie şi comerţ.  

Planurile regionale (PRAI) şi cele locale (PLAI) sunt documente importante de 

strategie, care se referă la dezvoltarea tehnică şi profesională a educaţiei. Ţinând cont de 

aceste planuri Uniunea Europeană sprijină dezvoltarea instruirii profesionale şi dotarea 

şcolilor. 

PRAI 16 fixează direcţia instruirii profesionale pe perioada următoare: 

1. Automatizări electrotehnice 

2. Comerţ 

3. Construcţii şi lucrări comunale 

4. Turism şi alimentaţie publică 

5. Industria lemnului 

6. Industrie alimentară 

7. Industrie textilă şi pielărie 

8. Estetică şi stil de viaţă sănătos 

9. Electromecanică 

1O. Electricitate 

11.  Agricultură 

12. Mecanică  

13. Silvicultură 

14. Materiale de construcţii 

15. Chimie industrială 

16. Tehnici de tipografie 

În dezvoltarea instruirii profesionale Planul regional stabileşte: 

 Dezvoltarea consilierii în carieră 

 Dezvoltarea legăturilor parteneriale dintre şcoală şi colectivitatea locală 

 Prevenirea şi micşorarea abandonului şcolar 

 Transmiterea experienţelor practice 

 Dezvoltarea aptitudinilor generale şi a competenţelor 

 Eficientizarea reţelei şcolare 

                                                 
35

 Mártonfi György: Egy modernizációs folyamat kérdőjelei: A TISZK-ek; Educatio, 2010/4.  
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Luând în considerare aceste particularităţi şi cerinţele Uniunii Europene, propunem 

Comisiei responsabile cu instruirea tehnică şi profesională de pe lângă inspectoratele 

şcolare judeţene ale judeţelor Bihor şi Satu Mare următoarele: 

1. Mărirea numărului de participanţi la instruirea profesională  

2. Acreditarea şcolilor în educaţia adulţilor 

3. Sprijinirea şcolilor în intrarea în programul Leonardo da Vinci, în scopul mai bunei instruiri 

profesionale prin schimbul de elevi 

4. Dezvoltarea instruirii tehnice postliceale 

5. Punerea accentului pe calitatea instruirii profesionale 

6. Participarea la organizarea consorţiului şcolilor tehnice 

7. Asigurarea resurselor materiale şi spirituale în integrarea elevilor dezavantajaţi în instruirea 

profesională 

Judeţele Hajdú-Bihar şi Szabolcs-Szatmár Bereg  

 Comisia regională de dezvoltare şi instruire are ca sarcină pregătirea strategiei de 

dezvoltare profesională din regiunea de nord-vest. Comisia regională de dezvoltare şi instruire 

are legături strânse de muncă cu Camera de industrie şi comerţ. Documentul de strategie pune 

în legătură instruirea profesională din regiune cu principiile şi direcţiile stategiei naţionale şi 

ale Uniunii Europene, oferă organizaţiilor regionale puncte de legătură în descoperirea de noi 

domenii de cooperare şi în armonizarea activităţilor. 

Principii de bază ale Uniunii Europene:  

 Parteneriatul 

 Egalitatea de şanse 

 Economie, mediu rural prosper 

 Dezvoltare rurală conştientă 

 Produse de calitate, inovare 

Domeniile de dezvoltare ale instruirii profesionale 

 Mărirea competitivităţii economice 

 Sprijinirea mobilităţilor 

 Îmbunătăţirea eficienţei 

 Întărirea regională 

 Îmbunătăţirea informaţiilor şi a fluxului de informaţie 

Obiective strategice 

Sistemul de instruire profesională din regiune să fie capabil să ajute satisfacerea cerinţelor 

economice, să dea cunoştinţe profesionale utile, moderne, să ajute dezvoltarea competenţelor 

corespunzătoare, prin inovarea cunoştinţelor profesionale. 

7. Mărirea eficienţei instruirii profesionale 

8. Asigurarea egalităţii de şanse 

9. Aplicarea politicii de calitate 

10. Asigurarea resurselor umane 

11. Asigurare financiară 
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12. Înfiinţarea unui sistem dezvoltat de informaţii 

Mărirea eficienţei instruirii profesionale 

 Printre sarcinile strategice se numără dezvoltarea sistemului de instruire profesională, 

întărirea instruirii practice, respectiv ajustarea instruirii la viaţa economică în scopul integrării 

cu succes a tinerilor care ies de pe băncile şcolii profesionale pe piaţa forţei de muncă. 

„Ca parte a modernizării instituţiile care oferă instruire profesională trebuie stimulate în a 

introduce în instruire metode corespunzătoare cerinţelor angajatorilor. Trebuie sprijinită 

generalizarea metodelor de instruire practică centralizate, combinarea activităţilor practice cu 

educaţia, constituirea şi introducerea în instruirea practică şi în educaţie a programelor 

educaţionale care sprijină în mod direct integrarea pe piaţa forţei de muncă. Trebuie propagată 

îndeplinirea sarcinilor în echipă, sporirea activităţilor elevului în procesul de învăţare prin 

metoda de evaluare prin portofoliu, prin asigurarea sistemului de autoevaluare al elevului.‖ 

Formarea sistemului de instruire corespunzător cerinţelor pieţei forţei de muncă şi a 

ofertei de instruire 

Este important pentru instituţiile de instruire profesională să ofere tinerilor specializări 

în meserii care au reală căutare pe piaţa forţei de muncă. De aceea este indispensabilă analiza 

continuă a situaţiei de pe piaţa forţei de muncă din regiune, colectarea şi analizarea datelor 

care reflectă dacă instruirea profesională este capabilă să reacţioneze la cerinţele reale ale 

pieţei forţei de muncă, pe parcursul planificării şi constituirii structurii de instruire practică. În 

acest scop Comisia regională de dezvoltare şi instruire şi-a trasat următoarele sarcini: 

 Să cunoască şi să ţină cont de cerinţele de pe piaţa forţei de muncă 

 Să deţină informaţiile necesare despre piaţa forţei de muncă din regiune 

 Să ia decizii pe baza unei metodologii stabile cu structură continuă. 

 Toate instituţiile de instruire profesională din regiune să colecteze informaţii 

exacte despre efectele deciziilor Comisiei regionale de dezvoltare şi instruire, 

şi să le utilizeze în luarea deciziilor viitoare. 

Rezultate posibile 

 Pe parcursul colaborării (instituţii, figuranţi economici şi Comisia 

regională de dezvoltare şi instruire) structura datelor devine concordantă. 

 Baza de date ajută la cunoaşterea cerinţelor pieţei forţei de muncă. 

 Deciziile se nasc pe baze profesionale, cu utilizarea unui volum cât mai 

mare de informaţii. 

 Deciziile Comisiei regionale de dezvoltare şi instruire au o bază solidă din 

punct de vedere profesional şi un fond deschis şi clar. 

Mijloace de îndeplinire a sarcinilor 

 Înfiinţarea bazei de date. 

 Analiza datelor. 

 Funcţionarea unui sistem de şcolarizare adaptat cerinţelor sistemului şi 

valorilor acestuia de instruire profesională. 

 Fixarea ratelor-direcţiilor de şcolarizare. 

 Monitorizarea datelor sistemului şcolar de instruire profesională din 

regiune cu ajutorul inspectoratelor. 
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Considerarea cerinţelor de pe piaţa forţei de muncă în elaborarea conţinutului instruirii 

practice 

 În apropierea instruirii profesionale şi a cerinţelor reale ale pieţei forţei de muncă este 

esenţial ca oferta instruirii să fie cât mai potrivită pentru satisfacerea cerinţelor de instruire 

profesională ale angajatorilor. 

Sarcini 

 Instituţiile să colaboreze cu figuranţii economici în elaborarea conţinututlui 

profesional al instruirii şi în organizarea instruirii practice 

 Comisia regională de dezvoltare şi instruire să ajute în realizarea scopurilor 

proiectelor de descentralizare 

Rezultate posibile 

 Sporeşte gradul de satisfacţie al figuranţilor economici 

 Sporeşte numărul locurilor de instruire practică acreditate 

Mijloace de îndeplinire a sarcinilor 

 Sprijinirea proceselor din TISZK-uri 

Sursa: Észak-Alföldi Regionális Szakképzés-fejlesztési Stratégia, 2009.  

Autori: Kónya László, Tóth Ibolya 
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Concluzii 

 Activitatea desfăşurată în cadrul grupului de lucru al proiectului cu titlul „Maradj az 

iskolában/Rămâi la şcoală‖ din cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră a fost 

completată de o cercetare asupra instruirii profesionale în întregime. 

 Deşi problemele apărute în cele două ţări sunt foarte asemănătoare, cercetarea a fost 

oarecum îngreunată de faptul că există totuşi deosebiri în sistemul de instruire profesională în 

general, în conducerea acestuia şi în punerea lui în practică. Aceste diferenţe am încercat să le 

amintim şi în studiile parţiale ale capitolului de cercetare. Suntem convinşi însă că problemele 

şcolare, cauzele abandonului şcolar trebuie analizate împreună în cele patru judeţe din zona de 

frontieră.  

În cadrul cercetării s-a elaborat un chestionar ale cărui întrebări se îndreaptă spre 

tinerii dezavantajaţi care după absolvirea unei şcoli profesionale nu obţin diplomă de 

bacalaureat, sau care sunt incluşi în proiecte de pregătire sau sprijinite de organizaţii civile.  

La alcătuirea bazei de date ne-am confruntat cu faptul că în prezent nici în Ungaria, 

nici în România nu există o bază de date a vreunei organizaţii civile din care să reiasă clar 

care organizaţii civile se ocupă activ cu sprijinirea tinerilor dezavantajaţi. În afară de asta, în 

Ungaria, o parte dintre şcoli nu oferă instruirea profesională care să corespundă criteriilor 

noastre de cercetare. Rezultatele evaluării răspunsurilor şi concluziile ce rezultă din acestea se 

pot citi în acest capitol. 

În afară de chestionare, am intervievat pedagogii şcolilor participante la proiect şi alţi 

specialişti în scopul descoperirii legăturilor pe care le au şcolile în prezent, cum funcţionează 

acestea, cine se ocupă cu menţinerea şi dezvoltarea legăturilor. Am dorit să aflăm şi care sunt 

problemele cu care se confruntă şcolile şi pentru a căror rezolvare nu dispun de cunoştinţe şi 

capacitate corespunzătoare, sau pur şi simplu consideră că nu este de competenţa lor, deşi se 

confruntă totuşi cu aceste probleme fiind obligaţi să se ocupe de ele singuri sau cu ajutorul 

membrilor reţelei de legături.  

Concluziile analizei se găsesc în acest capitol. 
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Activităţile extraşcolare 

 Încă din faza de pregătire a proiectului a reieşit faptul că activităţile extraşcolare pot fi 

instrumente importante în evenimente şi programe care nu au strânsă legătură nici cu sistemul 

de învăţământ, nici cu realitatea fizică a şcolii şi, nu arareori, nici cu pedagogii acesteia. 

 Analizând activităţile am atins din ce în ce mai des acele posibilităţi care ajută elevii în 

a îndrăgi şcoala, în a aparţine unui grup cu interese comune,  prin aceasta ajungându-se la o 

frecvenţă mai ridicată şi mai eficace la ore.  

Prin astfel de activităţi pot fi transmise, respectiv dezvoltate competenţe care să-i ajute 

pe tineri, în afară de studii, şi în integrarea eficace pe piaţa forţei de muncă! Grupul de lucru a 

considerat că aceste competenţe însoţesc elevii pe tot parcursul vieţii lor, ca de exemplu 

munca în echipă, toleranţa, responsabilitatea. În afară de aceste competenţe elevii îşi pot 

însuşi aptitudini care le pot îmbunătăţi judecata, ca de exemplu experienţa de muncă, 

aptitudinile de comunicare, gândirea logică, întocmirea de scrisori oficiale, aplicarea 

tehnicilor de negociere. 

Rezultatele grupului de lucru confirmă faptul că, la începutul proiectului, nu s-a 

exagerat afirmându-se că unul din instrumentele cele mai importante în menţinerea copiilor la 

şcoală este efectuarea de activităţi extraşcolare. 
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Activităţile extraşcolare, un instrument în 

reducerea abandonului şcolar 

 Pentru ca cititorul să poată pătrunde mai adânc în activitatea grupului de lucru, 

consider că este indispensabil să prezentăm temele principale pe marginile cărora s-au purtat 

discuţiile noastre, schimbul de experienţă, schimbul de cunoştinţe. 

Elementele tematice mai importante ale grupului de lucru 

Stabilirea scopului 

Pentru înţelegerea procesului, respectiv pentru a stabili în ce direcţie înaintăm, de ce 

trebuie să ne ocupăm cu această temă, adică cu rolul activităţilor extraşcolare în scopul 

reducerii abandonului şcolar, este nevoie de stabilirea scopului. Facem aceasta în cele ce 

urmează. 

Scopurile colectate de grupul de lucru 

 formarea colectivităţii 

 posibilităţi de distracţie 

 formarea conştiinţei de mediu 

 formarea încrederii 

 dezvoltarea personalităţii 

 transmiterea competenţelor 

  - administrarea conflictelor 

  - funcţionarea în colectivitate 

  - tehnici de negociere 

  - tehnici de conduită de viaţă 

  - toleranţă 

 accentuarea importanţei educaţiei formale 

 fixarea şi folosirea energiilor 

Listarea problemelor 

La acest punct am colectat problemele legate de temele înşirate mai sus. A trebuit să 

avem grijă să nu ne îndreptăm spre căutarea soluţiilor ci să ne concentrăm doar pe 

formularea problemelor.  

 lipsa motivaţiei 

 lipsa de cunoştinţe 

 tulburări de socializare 

 probleme familiale 

 lipsa de bani 

 lipsa de exigenţă / deşertăciune emoţională 

 lipsa scopului şi a imaginii de viitor 

 spirit de bandă / nevoia de a corespunde 

 sistem greşit de valori 

 conducătorul de grup nu este simpatic 
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 neîncredere 

 pierderea valorii muncii 

 lipsa de interes 

Căutarea cauzelor 

Este important să scoatem la iveală cât mai multe cauze şi să ne concentrăm pe 

originile acestora şi nu pe simptomele lor.  

Un exemplu: Pentru planul familial, ca problemă, am înregistrat următoarele cauze: 

 lipsa de bani 

- şomaj 

- chiul 

- lipsa conştienţei bugetului familial 

- alcoolism, jocuri de noroc 

- părinţi fără educaţie 

- familii monoparentale 

 suprasolicitarea părinţilor 

 elevii lucrează în timpul liber 

 muncă în străinătate (familie monoparentală) 

 socializare 

 sistem de valori 

 bune maniere 

 divorţ, sectă 

 tradiţii, obiceiuri 

 familie monoparentală 

 alcoolism, jocuri de noroc  

Factori motivanţi 

La întâlnirea următoare tema principală a fost motivaţia. Membri grupului de lucru au 

vorbit despre ceea ce i-a motivat pe ei la începutul carierei şi ceea ce îi motivează acum!  

 acordarea de ajutor  

 aprecierea colegilor 

 a da înapoi ceea ce eu am primit în tinereţe  

 contact personal  

 avansare 

 provocare 

 speranţă de mărire a salariului  

 colectare de experienţă 

 vreau să reuşesc 

 îmi place să mă ocup de oameni 

 pot îndruma tinerii într-o direcţie bună 

 nu am găsit altceva de lucru 

 mă încarc cu energie când sunt între tineri 

 dragostea care o primesc de la ei 

 mi-ar place să modelez generaţia viitorului 

 am multe idei pe care aici le pot realiza 

 dezvoltare profesională 

 corpul didactic este bun 
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După acestea am încercat să definim ce îi motivează pe copii, pe elevi să participe la 

activităţile extraşcolare. Atragem atenţia că răspunsurile enumerate aici nu provin de la elevi 

ci de la pedagogi, deci pe lângă experienţă conţin şi sistemul propriu de valori şi punctele 

proprii de vedere. 

Puncte de vedere colectate  

 „Fără diplomă n-ai viitor‖ – tinerii cred că dacă au cât mai multe certificate, 

atestate şi alte „hârtii‖ se vor descurca mai uşor pe piaţa forţei de muncă. 

 Premiu – dacă participă la activităţi extraşcolare atunci pot lipsi de la ore, ceea 

ce este ca şi un premiu, în afară de asta mai primesc şi mici cadouri, ciocolată, 

atestate. 

 Este mai bine la şcoală – unii elevi preferă să-şi petreacă mai degrabă timpul la 

şcoală decât acasă. 

 Vor fi băieţi şi fete – elevii au posibilitatea de a petrece timpul liber cu elevi de 

sex opus, mai ales în cazul instituţiilor predominant „de fete‖ sau „de băieţi‖. 

 Nu sunt atâtea restricţii – la activităţile extraşcolare sunt valabile alte reguli 

decât la ore, aici elevii sunt mai liberi unii cu alţii şi cu pedagogii. 

 „Va fi distractiv‖: pâine cu untură, ceai, muzică – antrenul motivează 

participarea. 

 Împrieteniri, cunoştinţe, discuţii – în astfel de ocazii îşi pot face noi prieteni, cu 

prietenii îşi petrec cu plăcere timpul. 

 Posibilitate de joacă – elevii de zece- chiar şi de douăzeci de ani sunt deschişi 

la jocuri, participă cu plăcere la diferite jocuri.  

 Atmosferă de concurs – se poate trezi foarte uşor interesul elevilor prin 

concursuri, le plac concursurile între grupe, echipe, astfel pot fi motivaţi.   

 Persoana profesorului – este foarte importantă atitudinea profesorului faţă de 

asemenea situaţii şi în general faţă de elevii săi, dacă această atitudine este 

pozitivă elevii deja sunt motivaţi în a participa. 

 În loc de ore – dacă activitatea extraşcolară înlocuieşte ora, elevii aleg cu 

plăcere programul mai liber. 

 Acordarea de ajutor – dacă elevul primeşte ajutor în învăţare pe parcursul 

activităţii extraşcolare va fi mai motivat spre participare. Şi invers, dacă poate 

să-şi ajute colegii îi creşte încrederea în forţele proprii, simte că şi el este 

important şi respectat. 

 Toată lumea să facă ceva – să nu existe elevi care nu fac nimic în afara orelor. 

 Idei proprii – dacă elevii vin cu propriile idei la activităţi vor fi mai motivaţi să 

participe. 

 Profesorii şi elevii sunt împreună – elevilor le place să-şi întâlnească profesorii 

într-un context mai liber, în asemenea situaţii elevii îşi pot schimba imaginea 

eventual negativă pe care au avut-o despre profesor.  

 Lucruri noi – efectuarea de activităţi noi, necunoscute, acumularea de noi 

cunoştinţe pot stimula participarea tinerilor. 

 Acasă posibilităţile sunt limitate – pe mulţi tineri îi motivează faptul că la 

programele extraşcolare pot obţine gratuit obiectele pe care ei înşişi le 

realizează. 

 Fac cunoştinţă cu oameni noi – noile legături sunt interesante pentru tineri. 

 Acumularea de noi cunoştinţe – activităţile extraşcolare sunt folositoare dacă 

elevii acumulează cunoştinţe noi. 
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 Veselie, glume - buna dispoziţie îi atrage pe tineri la programe. 

 Sport, muzică, mişcare – mişcarea poate fi o motivaţie pentru elevi, deoarece 

îşi petrec marea majoritate a zilelor pasiv din punct de vedere fizic, în bancă 

sau în faţa calcuratorului. 

 În schimbul unei note bune – posibil ca prin activităţile extraşcolare elevii să 

beneficieze de avantaje care să-i ajute şi la ore. 

Cum pot fi antrenaţi copiii? 

Grupul de lucru a discutat despre cum s-ar putea face mai atractive pentru copii 

spaţiile colective. Membri grupului de lucru au adus următoarele idei şi propuneri: 

 Putem realiza pancarte cu imagini din care să rezulte că participanţii la program se 

simt bine, să iasă în evidenţă cu ce se ocupă aceştia şi mulţumirea lor efectuând 

activitatea respectivă. 

 Putem viziona împreună, de exemplu într-o aulă, diapozitive, imagini, chiar cu 

ajutorul unui tânăr voluntar. 

 Putem anunţa tinerii că la program vor participa şi fete şi băieţi, va fi fotbal, distracţie, 

de exemplu fetele concurează pentru băieţi. 

 Trebuie să fim atenţi la faptul că, în cazul în care avem prea mulţi care doresc să 

participe la program dar nu avem fonduri suficiente, va trebui să alegem şi vor exista 

unii care nu vor putea să participe (în general elevii buni la învăţătură au prioritate). 

 Posibil să fie nevoie ca unii copii să dovedească faptul că ştiu să se comporte, că pot fi 

duşi într-o excursie mai lungă, acesta poate fi un factor motivant.  

 Putem organiza proiecte-concursuri între copii, scrierea unei poezii sau a unei poveşti, 

realizarea unui film, a unei înregistrări video. 

 Un alt factor motivant ar putea fi faptul că ei înşişi să planifice „proiectul‖ la care 

doresc să participe. 

 

Cum pot fi antrenaţi pedagogii? 
 

În domeniul motivaţiei profesorilor membri grupului de lucru au adunat experienţele 

de până acum. Cel mai important factor motivant ar putea fi întrebarea „la ce-i folosesc toate 

acestea pedagogului?‖ Ce primeşte în schimb dacă participă, eventual organizează şi 

desfăşoară programul respectiv?  

 Pedagogul care îsi asumă sarcina organizării unui program poate primi bani. 

 Elevul care participă la activităţi extraşcolare devine mai uşor de mânuit la ore. 

Câteva lucruri importante în organizarea şi desfăşurarea programelor: 

 Este nevoie de persoane capabile să ducă la bun sfârşit întregul proces. 

 Este mai uşoară organizarea programelor cu parteneri deschişi spre colaborare. 

 Pagina Facebook sau altă pagină colectivă de internet pot fi potrivite pentru 

adunarea de participanţi la program. 

 

Cercul de dialog 
 

Grupul de lucru nu a discutat doar despre activităţile extraşcolare ci a şi încercat în 

comun să găsească soluţii la o problemă formulată de către unul din participanţi, cu ajutorul 

metodei cercului de dialog. 
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Esenţa metodei cercului de dialog o constituie faptul că, după ce unul dintre membri 

grupului a făcut cunoscută problema respectivă care necesită o rezolvare, membri grupului 

pun întrebări de clarificare la care persoana care a ridicat problema nu are voie să reacţioneze 

decât după ce toată lumea şi-a spus părerea, cu propoziţii de genul ,,În locul tău eu aş 

face....‘‘. Metoda s-a dovedit bine aplicabilă şi în cadrul acestui grup. 

Statistică, în rândul tinerilor, despre 

activităţile extraşcolare 

Pe parcursul activităţii grupului de lucru nu ne-am bazat doar pe propriile noastre 

experienţe, ci am pregătit în comun un chestionar care a fost completat de elevii profesorilor 

din grupul de lucru. 

Au completat chestionarul 234 de fete şi băieţi (în proporţie de aproximativ 50-50%) 

cu vârsta între 15 şi 23 de ani, elevi ai şcolilor profesionale. Am considerat că ar fi util 

cititorului să cunoască nu doar prelucrarea rezultatelor ci şi chestionarul, care poate fi găsit în 

capitolul „anexe‖. 

La prima întrebare a chestionarului am căutat să aflăm care sunt activităţile 

extraşcolare, organizate de şcoală sau cu participarea şcolii, pe care tinerii ar dori să le 

efectueze în afara orelor de şcoală. Graficul de mai jos redă răspunsurile tinerilor. Deoarece 

tinerii au avut posibilitatea de a da răspuns multiplu numărul răspunsurilor nu reflectă 

numărul celor chestionaţi, dar reflectă cu claritate care este activitatea extraşcolară cea mai 

populară.  

 
 

Cei mai mulţi au ales excursia ca activitate extraşcolară preferată, urmată de sport şi 

de jocurile pe calculator. Cele mai puţine voturi le-au primit activităţile meşteşugăreşti. La 

categoria „altele‖ tinerii au înşirat activităţi la care ar participa cu plăcere, precum: meciuri, 

petreceri cu şcoala, cu clasa, Facebook, tir, cuncursuri şcolare, învăţarea de limbi străine 

(spaniolă, italiană, portugheză), plimbări cu prietenii, gătit, curăţenie şi alte activităţi în jurul 

casei, dans, şofaj, discuţii despre Dumnezeu pentru ca oamenii să devină mai buni, îngrijirea 

plantelor, a bolnavilor, învăţarea unui instrument muzical (pian, fluier). Din răspunsuri rezultă 
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că domeniul de interes al tinerilor este foarte larg şi că ar dori să participe cu plăcere la 

activităţi extraşcolare. 

La întrebarea următoare am cerut tinerilor să numească trei activităţi care le plac mai 

mult şi să le pună în ordine descrescătoare, în felul următor: mi-ar place cel mai mult, mi-ar 

place mult, mi-ar place.  

 Sub grafic am înşirat în ordine descrescătoare activităţile „preferate‖ alese. Prima 

coloană arată toate răspunsurile, a doua arată câţi au ales varianta „mi-ar place mult‖, adică 

câţi elevi consideră că este vorba de preferinţa lor de a-şi petrece timpul. Lista cu varianta 

,,mi-ar place cel mai mult‘‘ seamănă cu înşiruirea de la prima întrebare, cu diferenţa că cei 

cărora le place sportul au ales varianta ,,mi-ar place mult‘‘, deci sportul este foarte important 

pentru ei. 

1. excursii 

2. sport 

3. club de modă 

4. jocuri pe calculator 

5. dans 

6. club foto  

7. club de gătit 
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A treia întrebare a examinat motivaţia tinerilor, adică ce avantaje consideră ei că au 

din participarea la activităţi extraşcolare. 

 
Din graficul de mai sus rezultă că majoritatea aleg aceste programe deoarece îşi pot 

petrece timpul cu prietenii, prin acestea pot încerca noi lucruri, pot să-şi însuşească noi 

cunoştinţe. Mulţi consideră că pur şi simplu se simt bine participând la astfel de programe, 

considerându-le distracţie. Sunt importante şi prieteniile noi şi eventualele premii. Pe 

parcursul prelucrării ne-a bucurat faptul că au fost cei mai puţini aceia care au considerat că ar 

avea vreun avantaj din faptul că la activităţile extraşcolare sunt împreună cu profesorii. Putem 

deci constata că tinerii sunt motivaţi sufleteşte în participarea la aceste programe şi nu se lasă 

conduşi de interese.  

20% dintre tineri ar prefera să facă activităţile extraşcolare în incinta şcolii, 61% în 

afara acesteia, iar 19% consideră că ambele locaţii sunt potrivite. Pedagogii care se ocupă cu 

organizarea de astfel de programe ar trebui să ia în considerare acest lucru, este posibil să 

atragă mai mulţi tineri dacă nu insistă să organizeze programele în incinta şcolii. Pe graficul 

de mai jos putem urmări răspunsurile primite.  

întrebarea nr.3  

De ce îţi place să participi la programe extraşcolare? 
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Unde ar dori tinerii să efectueze activităţile alese 
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Graficul de mai sus arată la ce activităţi extraşcolare participă în prezent tinerii. O parte din 

aceste programe sunt organizate de şcoală, în alte cazuri colectivităţile sau tinerii înşişi 

organizează activităţile. Din enumerarea activităţilor din categoria „altele‖ rezultă, ca şi la 

prima întrebare, faptul că domeniul de interese al tinerilor este foarte larg şi că tinerii participă 

cu plăcere la diferite programe extraşcolare, pe care le înşiruim în continuare:  

 îngrijirea animalelor 

 tîmplărie 

 box 

 proiecte Comenius  

 prezentări de modă 

 cor 

 cerc de istoria muzicii 

 audiţii muzicale 

 cerc foto 

 joc de cărţi 

 concurs „Descurcă-te singur‖  

 consiliul elevilor 

 pictură 

 patinaj pe rotile 

 jocuri de logică 

 activităţi agrare 

 modă 

 desen 

 teatru 

 călătorii 

 biliard 

 bowling 

 jocuri de după masă 

 ziua elevului 

 discotecă 

 vizionare de filme 

 fitness 

 fotbal 

 coafor 

 machiaj 

 membru în asociaţii de copii şi 

tineret 

 şcoala de după amiazăzi (club 

Baross) 

 grădinărit 

 bibliotecă 

 protejarea mediului 

 laborator 

 călărie 

 îngrijirea păsărilor 

 club media 

 „în fiecare duminică merg cu 

prietenii să vizităm bătrâni bolnavi 

şi vorbim cu ei despre Dumnezeu‖  

 modelling 
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 jocuri de societate 

 prezentări şcolare 

 însoţirea elevilor oaspeţi 
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Prin ultima întrebare am încercat să aflăm motivele pentru care unii tineri nu participă la 

activităţi extraşcolare. La întrebare am primit mai multe răspunsuri  decât numărul elevilor 

care la întrebarea precedentă au ales varianta ,,nu particip la aşa ceva‘‘, fapt din care rezultă 

că mult mai mulţi tineri ar participa cu plăcere la activităţi extraşcolare dacă nu ar exista 

factori care să-i împiedice. 

Dacă nu participi la programe extraşcolare, din ce motive nu o 

faci? 

 

Nu am timp 55 persoane 

Nu-mi plac asemenea programe, nu am chef 23 persoane 

Nu asigură un program care să-mi trezească interesul, nu mă interesează 10 persoane 

Oboseală 8 persoane 

Motive materiale 5 persoane 

Din cauza circulaţiei – distanţe mari 5 persoane 

Nu am fost invitat 5 persoane 

Motive familiale 4 persoane 

Nu cunosc posibilităţile 4 persoane 

Lene 3 persoane 

Nu-mi dau voie părinţii 3 persoane 

Din cauza colectivului rău 3 persoane 

Nu există asemenea activităţi, nu sunt posibilităţi 3 persoane 

Nu mă atrag, sunt o personalitate, nu am nevoie de aşa ceva 2 persoane 

Lucrez 2 persoane 

Trebuie să am grijă de fratele meu 2 persoane 

Trebuie să particip singur, asta nu-mi place 1 persoană 

Timiditate 1 persoană 

Nu sunt şi alţii care vor să participe 1 persoană 

Sunt prea târziu 1 persoană 

Este plictisitor 1 persoană 

Toate răspunsurile 142 persoane 

În concluzie putem stabili că activităţile extraşcolare au un rol important în viaţa 

tinerilor, şi sunt foarte deschişi la acestea, deci este rentabil pentru pedagogi a acorda atenţie 

organizării unor asemenea programe, deoarece acestea pot fi folosite cu succes în motivaţia 

tinerilor, în reducerea abandonului şcolar.  

Autor: Inántsy Pap Sándor 

Bune practici, metode de realizare a activităţilor 

extraşcolare 

Am considerat că această publicaţie va fi utilă şi interesantă de răsfoit dacă ajutăm pe 

cei interesaţi cu exemple de bune practici. În continuare puteţi citi exemplele de bune practici 

redactate de membri grulului de lucru: 
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Clubul Baross, Şcoala Generală Profesională şi Colegiul Baross Gábor, 

Debrecen 

În luna ianuarie 2011, în şcoala Baross Gábor din Debrecen a început să funcţioneze 

Clubul Baross, având ca scop asigurarea activităţilor extraşcolare pentru elevii şcolii. 

Activitatea Clubului se concretizează în următoarele:   

 Ne întâlnim în fiecare zi de marţi, câte două ore, după terminarea cursurilor. 

 În cabinetul de informatică elevii au posibilitatea de a se juca liber, de a naviga pe 

internet. 

 De fiecare dată primesc ceai şi sandwich-uri pe care le pregătesc ei înşişi.  

 Au posibilitatea de a se ocupa cu jocuri logice, sudoku, etc., pentru a căror 

rezolvare primesc premiu, ciocolată.  

 Au posibilitatea de a juca biliard, tenis de masă. 

 Au posibilitatea de a fi meditaţi la matematică. 

 Au posibilitatea de a asculta muzică, de a viziona filme, de a discuta liber, de a 

socializa. 

 Clubul are pagină pe Facebook, sub numele de Baross Klub, unde membri pot lua 

legătura unii cu ceilalţi, îşi pot împărtăşi impresii; întreţinerea paginii o asigură un 

elev. 

 Cu participarea membrilor clubului am vizitat două şcoli din Oradea în cadrul unei 

excursii de două zile, am asistat la ora de matematică, am făcut cunoştinţă cu 

specializările şcolii, ne-am gândit la posibilităţi de menţinere a legăturii, am vizitat 

oraşul, prin rezolvarea de sarcini de joc. 

 Cu ajutorul membrilor clubului am avut ca oaspeţi 12 elevi şi 2 profesori de la 

şcoala George Bariţiu din Oradea. Copiii au participat la prezentarea unei table 

şcolare interactive pe care au şi încercat-o, au participat la ore în comun, au jucat 

fotbal. Membri clubului au gătit cina la ceaun, în timp ce elevii români concurau în 

timpul vizitării oraşului însoţiţi de elevi maghiari. Sarcinile legate de prezentarea 

oraşului au fost elaborate cu ajutorul elevilor. Fotografiile făcute pe parcursul 

întâlnirii se găsesc la adresa www.barossg-debr.sulinet.hu la Iskolai élet.  

Paşii făcuţi în organizarea clubului au fost următorii: 

 

1. Trezirea interesului 

Elevii noştri sunt robii calculatorului şi ai internetului, de aceea le-am dat posibilitatea 

de a rămâne aici şi după terminarea cursurilor, asigurându-le cabinetul de internet. 

Toate acestea nu au fost făcute publice întregii şcoli ci am început cu o clasă.  

 

2. Măsurarea exigenţelor 

Un element important al petrecerii timpului împreună a fost ca tinerii să primească 

ceai şi sandwich-uri, aceasta fiind o activitate comună. La început au trebuit serviţi dar 

mai apoi s-au servit singuri, respectiv unii pe alţii. Şi-au spus cerinţele, ce ar dori să 

mai facă împreună, de exemplu jocuri logice, etc. 

 

3. Loc comun, asigurarea momentului, a atmosferei.  

Ar fi nevoie de asigurarea unei săli de club, dar deocamdată cabinetul de informatică 

asigură locul întâlnirilor, orele de întâlnire sunt mereu aceleaşi, copiii se organizează, 

se anunţă unii pe alţii, aduc noi persoane de încredere, nu vin alţii din afară să 

conturbe liniştea, astfel membri clubului sunt limitaţi la număr. 

http://www.barossg-debr.sulinet.hu/
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4. Din grup echipă 

Prin activităţi de training se poate dezvolta cunoaşterea de sine a copiilor, se pot 

cunoaşte mai bine unii pe alţii, se simt bine. 

5. Organizarea de activităţi utile 

Cu ajutorul clubului am avut o activitate utilă şi reuşită, am găzduit elevii din Oradea, 

membri clubului şi-au adus contribuţia în cea mai mare măsură. Au organizat cina la 

ceaun, au pus masa, au servit cina şi micul dejun. Au organizat echipa de fotbal, câţiva 

elevi maghiari au trecut în echipa adversă pentru a asigura numărul de jucători. Ei au 

găsit sarcinile legate de vizitarea oraşului şi au însoţit echipele. Copiii şi-au dat toată 

silinţa, au fost prezenţi în toate fazele găzduirii şi au fost foarte activi. 

Autori: Várbíróné Nahaji Anikó, Kányádiné Gaál Noémi 

Colegiul Tehnic ,,Traian Vuia” Satu Mare 

 Activităţile extraşcolare orientate spre apartenenţa la colectivitate şi spre dezvoltarea 

spiritului de echipă ajută în mare măsură la dezvoltarea competenţelor sociale ale elevilor. 

Activităţile extraşcolare ajută elevii în concentrarea asupra experienţelor lor şcolare 

asigurând, în acelaşi timp, condiţii variate de învăţare. Elevii care participă la activităţi 

extraşcolare îşi pot exersa creativitatea şi au posibilitatea de a lua parte la evenimente 

culturale relevante la care ceilalţi elevi nu pot participa. Pentru ca aceste activităţi extraşcolare 

să fie eficiente, instructorii trebuie să ţină cont de câteva idei de bază. 

 Planificare 

 Acele activităţi extraşcolare care au planificată data şi organizarea sunt mult 

mai eficiente decât cele cu organizare slabă. Instructorii care conduc activităţi bine 

planificate şi organizate vor fi capabili să dirijeze mai bine elevii în rezolvarea 

sarcinilor concrete. Prezenţa adulţilor este importantă în activităţile extraşcolare în 

planificarea timpului, elevii nu sunt lăsaţi singuri, pot cere ajutor în cazul în care se 

împotmolesc. Uneori pauzele dese şi neorganizate au influenţă negativă asupra acestor 

activităţi. 

Apartenenţa la colectivitate 

Acele activităţi extraşcolare care întăresc apartenenţa la colectivitate, spiritul 

de echipă şi cel de identitate comună, ajută elevii în legarea de prietenii strânse şi în 

exersarea competenţelor sociale într-un mediu mai liber, dar totuşi educaţional. Atât 

echipele sportive cât şi trupele muzicale, corurile şi trupele teatrale îşi întăresc 

sentimentul de apartenenţă la ceva. Acest fel de etică de echipă întăreşte prieteniile 

dintre elevi. Elevii îşi petrec timpul împreună, productiv, dezvoltându-şi, în acelaşi 

timp, competenţele necesare activităţii respective.  

 Implicarea părinţilor 

Implicarea părinţilor are efect stimulator asupra elevilor în îndeplinirea sarcinilor 

activităţilor extraşcolare. Elevii se simt încurajaţi dacă pot să arate părinţilor 
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prezentările sau proiectele lor extraşcolare. Prezenţa părinţilor poate avea efect benefic 

şi în organizarea programelor, prezenţa voluntară a părinţilor diminuează 

responsabilitatea profesorului organizator.  

 

Interdependenţa teoretică 

 

Este întotdeauna un avantaj pentru elevi dacă profesorul poate să releve 

interdependenţa dintre activităţile extraşcolare şi cunoştinţele teoretice. De exemplu 

elevii pot aplica cele învăţate la clubul de şah în domeniul matematic sau ştiinţific. 

Este important a se discuta despre aceste  interdependenţe deoarece elevii pot folosi şi 

la şcoală cunoştinţele acumulate prin activităţile extraşcolare.  

Articolul poate fi găsit în limba engleză la adresa: 

http://www.ehow.com/info_8172550_practices-extracurricular-activities.html 

Jocuri Olimpice Speciale 

De câţiva ani încoace instituţia noastră, în colaborare cu Asociaţia Langdon Down 

Transylvania, este gazda Jocurilor Olimpice Speciale din zonă. Considerăm că este important 

să amintim acest eveniment deoarece foarte mulţi elevi voluntari au participat cu plăcere la 

concursurile sportive şi i-au ajutat pe tinerii sportivi cu dizabilităţi. Spre surprinderea noastră, 

elevii care la ore manifestau puţin interes, sau erau total dezinteresaţi, au dat dovadă de multă 

seriozitate şi simţ de răspundere pe parcursul acestui eveniment. Fiecare elev a avut sarcina 

ca, pe parcursul celor două sau trei zile ale evenimentului, să însoţească şi să ajute un sportiv 

cu dizabilităţi. Între elevi s-au legat prietenii şi am reuşit să descoperim în elevii noştri 

competenţe sociale de care, altfel, nici n-am fi ştiut. 

Elfii lui Moş Crăciun 

 Odată cu apropierea sărbătorilor de iarnă o grupă de elevi a venit cu ideea de a 

organiza în şcoală un bazar de Crăciun, unde cei interesaţi să poată cumpăra ornamente 

lucrate de ei înşişi. Iniţial elevii au dorit ca suma strânsă din vânzarea acestor obiecte să o 

doneze unei case de copii, însă datorită faptului că printre elevii şcolii noastre sunt câţiva cu 

situaţie dezavantajată, din suma strânsă prin vânzarea obiectelor decorative s-au pregătit, cu 

ajutorul diriginţilor, cadouri de Crăciun pentru aceşti elevi dezavantajaţi. Această activitate a 

avut succes, deoarece elevii au petrecut mult timp împreună pe parcursul muncii; li s-a 

dezvoltat îndemânarea, au învăţat multe lucruri noi, au legat prietenii, şi putem afirma că şi-au 

exersat şi aptitudinile antreprenoriale. În acelaşi timp elevii au experimentat şi faptul că pot 

să-i ajute pe alţii chiar şi fără resurse materiale proprii. 

Tombolă 

 Cu ocazia Zilelor Şcolii , în ideea ca fiecare elev să fie răsplătit pentru participarea la 

jocurile sportive sau la concursuri, am organizat o tombolă. Cadourile – jucării de pluş – nu 

au fost cumpărate, ci fiecare elev a adus de acasă căte o jucărie de pluş la care a ataşat o 

etichetă cu numele şi clasa din care face parte. Astfel fiecare a primit un cadou personal, mulţi 

elevi încă îşi mai amintesc cu plăcere de această ocazie. Mulţi au fost curioşi să cunoască 

,,vechiul proprietar‘‘ al jucăriei, s-au căutat unii pe alţii, având astfel posibilitatea de a 

cunoaşte persoane noi, de a lega prietenii.       

          Autor: Bücs Katalin 

http://www.ehow.com/info_8172550_practices-extracurricular-activities.html
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Concluzii 

Pe parcursul unui an de muncă colectivă grupul de lucru a avut foarte multe rezultate. 

Am discutat mult despre cauze, motivaţie, formarea grupurilor şi despre toate posibilităţile 

acestora, având ca scop reducerea abandonului şcolar. Am întocmit chestionare care au ajutat  

măsurarea exigenţelor în motivaţia grupului ţintă şi în formarea reuşită a echipei. Concluzia 

finală este că această sarcină  funcţionează doar dacă într-adevăr dorim ,,SĂ FACEM‘‘! 

Fiecare grup este diferit, în fiecare instituţie sunt condiţii diferite, grupul ţintă este diferit, 

pedagogii sunt diferiţi... Acest proces are atâtea necunoscute încât nu-i putem descoperi toate 

elementele decât încercându-l. În numele grupului de lucru, sfătuiesc pe oricine să-şi ia curaj 

şi să înceapă, lucrurile vor merge când deja întrevedem procesul. Nu încape îndoială că este 

nevoie de curaj, cutezanţă şi iniţiativă, dar, în interesul rezultatelor aşteptate prezentate mai 

sus, în mod sigur merită! 
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Pregatire pentru piata muncii 

 Membri grupului de lucru s-au angajat să găsească metode de îmbogăţire şi 

aprofundare a cunoştinţelor despre piaţa forţei de muncă pentru tinerii dezavantajaţi din 

şcolile profesionale, metode care să pună accent nu numai pe cunoştinţe ci să ajute practic 

integrarea tinerilor pe piaţa forţei de muncă.  

 Membri grupului de lucru, directori de instituţii, pedagogi, respectiv specialişti care se 

ocupă cu orientarea pe piaţa forţei de muncă a tinerilor dezavantajaţi, au ajuns la concluzia că 

multe din cunoştinţele tinerilor din şcolile profesionale despre angajare şi, în general, despre 

piaţa forţei de muncă sunt foarte lacunare, de multe ori eronate, ca urmare ideile si cerinţele 

lor nu corespund posibilităţilor reale, tinerii sunt derutaţi în căutarea unui loc de muncă după 

absolvirea şcolii. Şcoala poate să acorde un ajutor substanţial tinerilor, dar pentru aceasta este 

nevoie ca pedagogii, respectiv specialiştii să deţină ei înşişi informaţiile necesare care să ajute 

substanţial elevii în acest prim pas.  

 Pe parcursul proiectului grupul de lucru a schiţat o ,,direcţie‖ care să urmărească 

procesul de la orientarea în carieră până la intrarea pe piaţa forţei de muncă , proces dirijat de 

pedagogii şcolilor profesionale, dar în care sunt implicaţi părinţii, potenţialii angajatori care 

asigură locurile de practică şi alţi specialişti care prin munca lor ajută la acest proces. Credem 

că cel mai mare ajutor îl constituie faptul că ne putem împărtăşi unii altora, şi cititorilor, 

propria experienţă şi exemple de bune practici deja utilizate de alţii, deoarece acestea pot fi 

preluate, dacă nu în totalitate, măcar parţial sau cu modificări, în funcţie de cerinţele specifice.  

Bineînţeles, am prezentat şi analizat mai îndeaproape doar acele metode şi instrumente  

care au intrat în perspectiva noastră. Sperăm că munca noastră comună va avea continuitate şi 

urmări benefice, când vom putea să analizăm elementele metodelor aici prezentate, respectiv 

când vom putea aduce elemente noi în gândirea noastră comună.     

Sperăm că metodele, instrumentele şi tehnicile pe care le prezentăm în capitolul 

următor vor fi utile pedagogilor din şcolile profesionale, în scopul alegerii metodelor cu 

ajutorul cărora pot acorda sprijin elevilor în căutarea şi obţinerea unui loc de muncă, respectiv 

în iniţierea unei afaceri proprii.  

 



 

 175 

Instruire profesională – reformă perpetuă 
 

Sistemul de instruire profesională al ţărilor Uniunii Europene este prezent sub forme şi 

conţinut divers. În timp ce în ţările vestice dezvoltate activităţile de instruire profesională se 

subordonează cerinţelor economice, implicând în organizarea şi desfăşurarea lor Camera de 

Comerţ, specialişti pe piaţa forţei de muncă, instituţii de învăţământ de stat sau particulare, în 

spaţiul nostru este specifică existenţa şi necesitatea conducerii centralizate.  

Părerea specialiştilor din şcolile participante la proiect este că sistemul de instruire din 

regiunea noastră este în general rigid, slab finanţat, fără legături cu piaţa forţei de muncă, este 

slab apreciat de către societate, a devenit scena de izbucnire a atitudinilor şi aspectelor 

negative acumulate în învăţământ, intensificând astfel fenomenul dăunător al contraselecţiei. 

Considerăm că nu sunt diferenţe importante în sistemul de învăţământ al celor două 

ţări. Cercetarea istorică confirmă faptul că în ultimul secol sistemul de instruire profesională 

în regiune a fost la început de tip vestic, era asigurată instruirea ucenicilor, a meşteşugarilor, a 

negustorilor, a agricultorilor, toate acestea fiind înlocuite de modelele de instruire de tip 

sovietic prin reforme propagandiste, de tipul ,,revoluţie industrială‖, ,,revoluţie ştiinţifică‖, 

schimbând radical – în planuri cincinale – organizarea şi conţinutul învăţământului. După 

anul 1990 toate ţările fost socialiste au iniţiat schimbări proprii în sistemul şcolar, cu paşi 

mici, cu frică de viitorul necunoscut, şi evitând confruntările sociale rezultate din schimbările 

personale. 

Astfel, schimbările din România au avut influenţă asupra întregului sistem de 

învăţământ şi, în cadrul acestuia, asupra instruirii profesionale, doar începând cu anul 1997, 

odată cu implementarea transformărilor aduse de ministrul educaţiei Marga. Miniştri educaţiei 

din perioada fiecărui guvern au modificat şi dirijat reforma şcolara începută atunci, fără să le 

fie frică de a face schimbări chiar şi în timpul anului şcolar. În lipsa unei legi noi şi în lipsa 

unei finanţări semnificative şcolile profesionale funcţionează, an de an, sub aceeaşi formă 

neschimbată, deoarece fără un cadru concret sunt în imposibilitatea de a schimba ceva în 

dotarea atelierelor sau în structura corpului didactic de instructori. Rămâne, deci, dorinţa de 

schimbare, resimţită de către toţi pedagogii, care devine duşmanul acestora în momentul în 

care este implementată. Astfel, schimbările se fac cu paşi mici şi pe o perioadă lungă de timp, 

având ca rezultat menţinerea sistemului de instruire într-o perpetuă reformă, cu care am intrat 

în rândurile ţărilor Uniunii Europene. 

Să-i întrebăm pe elevii noştri 

 Pe parcursul activităţilor workshop-ului grupului nostru de lucru a apărut cerinţa de a-i 

întreba pe elevii noştri despre felul cum văd ei, ca participanţi direcţi la instruirea 

profesională, propria lor situaţie şi posibilităţile lor viitoare. Am avut la dispoziţie şcolile 

participante la proiect, din cele două părţi ale graniţei, unde, cu ajutorul profesorilor, i-am 

chestionat pe elevii de clasa a 10-a ai şcolilor profesionale. Limba şi profilul instruirii nu au 

constituit un impediment în chestionarea acestora. Chestionarea s-a desfăşurat în a doua 

jumătate a anului şcolar, avându-se în vedere particularităţile instruirii profesionale din cele 

două ţări, cu ajutorul chestionarelor în limba română şi maghiară. Au completat chestionarele 

505 elevi din 9 şcoli din cele două judeţe din România, respectiv 527 elevi din şcolile din cele 

două judeţe din Ungaria. 
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Prin întrebările chestionarelor (10 întrebări, se găsesc în anexă) ne-am străduit să 

aflăm de la elevii şcolilor profesionale, cu vârsta de 16 – 17 ani, cum au ajuns ei în sistemul 

de instruire, cum consideră ei instruirea profesională (bună sau rea), cum îşi vor continua 

viaţa după obţinerea calificării, şi cât de utilă consideră acum calificarea pe care o vor obţine. 

Părerile, răspunsurile elevilor     

  Fără a avea pretenţia de perfecţiune vă prezentăm răspunsurile şi întrebările pe care le 

considerăm relevante din punct de vedere tematic. Elevii au avut posibilitatea de a alege mai 

multe răspunsuri, motiv pentru care prelucrarea procentuală a datelor redă doar relevanţa şi nu 

oferă un rezultat statistic explicit. 

 Cine te-a influenţat în alegerea şcolii? 
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 Marea majoritate a elevilor îşi asumă responsabilitatea alegerii şcolii, străduindu-se, în 

acelaşi timp, să apeleze la părinţi. Părerea, sfatul profesorilor nu este reprezentativ, nu este 

considerat un factor de influenţă în şcolile din România. Răspunsurile multiple sau cel puţin 

duble relevă faptul că majoritatea elevilor sunt incerţi în alegerea profesiei. Sistemul de 

admitere, pe calcultor, care funcţionează în România, este bazat pe media din şcoala 

gimnazială, şi exclude posibilitatea orientării profesionale, ca factor primordial. În Ungaria 

admiterea în şcolile profesionale este bazată pe sistemul de admitere în scris centralizat, dar 

admiterea este precedată de un examen medical de capacitate. Din experienţa profesorilor 

reiese faptul că în majoritatea claselor şcolilor profesionale ajung elevi cu o pregătire mai 

slabă, în primul rând acei elevi care trebuie să continue o formă a învăţământului obligatoriu. 

Acest lucru denigrează imaginea instruirii profesionale în aprecierea socială. 
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Din întrebare rezultă dacă elevii îşi iubesc meseria, dacă o pot folosi în viitor ca sursă 

de venit, dacă există elevi care au ajuns aici doar din întâmplare fără să-i intereseze meseria în 

care sunt instruiţi, dacă sunt elevi pentru care meseria aceasta este o tradiţie în familie, 

respectiv dacă se pot îmbogăţi profesând această meserie, sau dacă îi ajută la găsirea unui loc 

de muncă în străinătate. 

 Acei elevi care îşi iubesc meseria consideră că pot obţine venituri frumoase profesând 

meseria aleasă, respectiv că vor fi capabili să-şi găsească un loc de muncă chiar şi în 

străinătate. Considerăm ridicată rata celor care se simt constrânşi să înveţe meseria respectivă 

(20%) sau sunt instruiţi în domenii care nu îi interesează nici măcar în al doilea an de 

instruire, şi nici nu pot să îşi schimbe situaţia. Este din ce în ce mai scăzut numărul elevilor 

care învaţă o meserie considerată ca fiind o tradiţie în familie. 

Ce vei face după terminarea şcolii? 

 La ultima întrebare pe care o prezentăm am primit răspunsul referitor la felul în care 

îşi imaginează propriul viitor tinerii de 16 – 17 ani din şcolile profesionale. 
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 Rata celor care vor să se încadreze în câmpul muncii este admisibilă, ştiind faptul că 

majoritatea elevilor din şcolile profesionale dispun de un mediu familial care îi obligă să 

devină cât mai repede independenţi, dar în acelaşi timp pun accent şi pe obţinerea unei 

diplome. Numărul celor care doresc să înveţe o nouă meserie este mai mic decât numărul 

celor care se simt obligaţi să înveţe o meserie. Numărul celor care doresc să îşi întemeieze o 

familie este ridicat pentru această vârstă, dar din experienţa noastră de profesori ştim că 

procentul celor care îşi întemeiază o familie după părăsirea şcolii este mult mai mic. 
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Din punctul de vedere al Uniunii Europene am considerat important să analizăm 

atitudinea tinerilor noştri faţă de angajarea în străinătate. Pornind de la experienţele din 

România putem observa ţările ţintă la care se gândesc tinerii. 
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întrebarea nr.6

 
 În timp ce primul val de angajaţi români a atins în primul rând teritoriile de limbă 

francofonă – latină ale Uniunii Europene, vezi Italia, Spania si Franţa, în prezent atenţia 

tinerilor  se îndreaptă spre teritorii tot mai puţin cunoscute – de limbă anglosaxonă. 

 

Autori: Baranyai Tibor, Kónya László 
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Mentoratul la Şcoala Profesională Specială Göllesz Viktor 

din Nyiregyháza 
 

Instituţia noastră, Şcoala Profesională Specială şi Şcoala Generală Göllesz Viktor, se 

ocupă cu educarea şi instruirea copiilor cu dizabilităţi mentale uşoare. Scopul şi sarcina şcolii, 

pe lânga educaţia elementară, este de a instrui tinerii care au dificultăţi de învăţare
36

, în scopul 

integrării lor pe piaţa forţei de muncă. 

Cerinţele speciale de educaţie ale elevilor noştri „există pe perioada şcolii‖, timp în 

care dispun de un surplus de servicii prin activităţi pedagogice şi sanitare de abilitare şi 

reabilitare. La încheierea studiilor majoritatea acestora vor deveni membri cu drepturi depline 

ai societăţii, care trebuie să se încadreze, fără ajutor, fără sprijin şi fără avantaje din partea 

angajatorilor, pe piaţa forţei de muncă.  

Rata ridicată de somaj specifică judeţului Szabolcs-Szatmár-Bereg sporeşte 

defavorabil posibilităţile persoanelor cu dizabilităţi de a găsi un loc de muncă şi de alegere a 

unei meserii. Tinerii cu dizabilităţi constituie grupul cel mai deservit în rândul şomerilor.  

Chiar datorită acestui fapt este foarte importantă sprijinirea tinerilor cu dizabilităţi în 

scopul intrării acestora pe piaţa forţei de muncă, deoarece atâta timp cât sunt în sistemul 

şcolar îi sprijinim, ,,îi prindem de mână‖, dar după obţinerea unei meserii ,,rămân singuri‖, 

singuri trebuie să rezolve toate problemele cu care se confruntă, inclusiv integrarea pe piaţa 

forţei de muncă. În multe cazuri nici familia nu poate să-i ajute, este ridicat numărul tinerilor 

dezavantajaţi sau care provin din familii dezavantajate. În multe cazuri nici părinţii nu îşi 

găsesc un loc de muncă, nu au un model de tehnică utilă de căutare a unui loc de muncă, şi 

situaţia socială a familiilor nu sporeşte şansele de încadrare ale tinerilor. 

De aceea, în cadrul programului
37

 EQUAL am elaborat şi realizat un sistem complex 

de servicii menit să completeze lipsa de ajutor personal individual. Intrarea şi menţinerea pe 

piaţa forţei de muncă a tinerilor cu dizabilităţi mentale uşoare a fost asigurată de o serie de noi 

servicii, care se completează unele pe altele, cu implicarea  unui mentor, specialist în igiena 

mentală, sociopedagog, psiholog sau pediatru. Această echipă a însemnat un ajutor oricând la 

îndemâna tinerilor şi familiilor acestora, un sprijin sigur atât în preîntâmpinarea cât şi în 

rezolvarea situaţiilor de criză.  

 

Munca de mentorat 

 Conform hotărârii din cadrul programului EQUAL mentorul este o persoană 

ajutătoare, un specialist, care îşi oferă ajutorul în diferite situaţii de criză apărute pe parcursul 

vieţii sau în situaţii de învăţare. Esenţa muncii comune o constituie „îndrumarea‖, experienţa 

şi cunoştinţele mentorului ajutând la fixarea şi atingerea scopurilor celui mentorat. 

Interacţiunea este de tip partenerial şi presupune o relaţie de încredere pe parcursul 

procesului, în care cel mai important instrument îl constituie personalitatea celor implicaţi. 

 Munca de mentorat din cadrul şcolii s-a orientat spre ajutarea elevilor din şcolile 

profesionale, respectiv sprijinirea acestora în scopul integrării pe piaţa forţei de muncă. 

Stabilirea sarcinilor mentorului s-a realizat în funcţie de situaţia, particularităţile şi cerinţele 

elevilor instituţiei. 

                                                 
36

  Cu dificultăţi de invăţare: cu dizabilităţi mentale uşoare 
37

 Accesabil la adresa: www.gollesz.hu 

http://www.gollesz.hu/
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Direcţiile principale ale muncii de mentorat în şcoala profesională – pe parcursul anilor 

de şcoală – înainte de integrarea pe piaţa forţei de muncă: 

 luarea şi menţinerea permanentă a legăturii cu persoanele mentorate 

 administrarea sistemului informatic, asigurarea informaţiilor, informarea asupra 

posibilităţilor 

 organizarea colaborării în cadrul şcolii, eliminarea factorilor perturbanţi 

 înfiinţarea unei reţele de relaţii (şcoală, familie, atelier şcolar, sistem social şi de 

sănătate, etc.) 

 sprijinirea integrării în şcoală şi în atelierele şcolare, îndeplinirea sarcinilor de 

intermediere, menţinerea legăturii 

 dezvoltarea aptitudinilor, motivaţie, conştiinţa de sine, încredere în forţele proprii, 

formarea unei imagini pozitive despre viitor, educaţie pentru o viaţă sănătoasă şi 

independentă  

 preîntâmpinarea abandonului şcolar, implicarea familiei, ajutor complex din partea 

altor organizaţii, colaborare cu instituţii 

 ajutor personal în conduita de viaţă şi în administraţia oficială 

 ajutor personal în situaţii de criză 

 cunoaşterea de către tineri a tehnicilor de căutare a unui loc de muncă  

 lărgirea posibilităţilor de practică la locul de muncă – pregătirea practică a tinerilor cu 

dizabilităţi pentru piaţa forţei de muncă – contact şi întreţinerea legăturilor 

Sarcinile mentorului în rândul celor care au absolvit şcoala profesională: 

 sprijinirea angajării pe piaţa forţei de muncă 

 menţinerea legăturii cu tinerii absolvenţi 

 sprijin în alcătuirea CV-ului 

 căutarea unui loc de muncă, contactarea reprezentanţilor pieţei forţei de muncă 

 urmărirea anunţurilor cu oferte de locuri de muncă 

 Pe lângă sprijinul personal, datorită specialiştilor angajaţi, automanagementul a 

devenit parte a instruirii tinerilor, ceea ce înseamnă însuşirea unor cunoştinţe practice precum 

prezentarea la un interviu pentru obţinerea unui loc de muncă, regulile unui interviu, 

alcătuirea unui CV, tehnica căutarii unui loc de muncă, regulile relaţiei şef – angajat, 

comunicarea şi formarea unei legături cu colegii şi cu angajatorul. Lărgirea paletei de servicii 

a asigurat o reacţie flexibilă, o adaptare la cerinţele elevilor şi la cerinţele actuale ale pieţei 

forţei de muncă  şi a realizat o legatură mai strânsă între instruirea profesională şi angajare. 

Prezenţa mentoratului în Şcoala Profesională Specială Göllesz Viktor 

 După încheierea programului EQUAL elementele principale ale sprijinului personal  s-

au menţinut şi au fost incluse în Programul Pedagogic al instituţiei.   

 Dezvoltările prelucrate pe parcursul proiectului ( tehnici de învăţare, formarea 

competenţelor cheie cerute pe piaţa forţei de muncă ) au fost incluse în tematica 

dezvoltării personale, respectiv a abilităţilor şi a orelor de dirigenţie. 

 Sociopedagog cu normă întreagă, psiholog, pediatru cu jumătate de normă, ajută la 

rezolvarea problemelor care apar. În sarcinile lor intră şi prevenirea, în cazul 

insucceselor în învăţare ale elevilor, sprijinirea realinierii acestora prin asigurarea de 

servicii complexe. 
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 Sarcinile de mentorat în şcoală au fost preluate de diriginţi, fişa postului acestora s-a 

completat cu sarcina pregătirii tinerilor pentru piaţa forţei de muncă. Pregătirea 

diriginţilor pentru noua sarcină este asigurată prin training-uri de mentorat. 

 În şcoală nu a existat posibilitatea angajării unui mentor cu normă întreagă, sarcinile 

acestuia, în primul rând menţinerea legăturii cu angajatorii, sunt îndeplinite de către 

asistentul şcolii. 

 Organizăm Zile Deschise pentru tinerii absolvenţi, la care participă şi prestatorii de 

servicii. Aici, pe langă informaţii generale şi despre piaţa forţei de muncă, tinerii sunt 

ajutaţi în alcătuirea CV-ului şi în rezolvarea problemelor personale.  

Bineînţeles - ca şi în alte instituţii - dacă foştii noştri elevi ne solicită ajutorul în 

rezolvarea problemelor personale, încercăm să găsim o rezolvare la acestea. 

În cazul tinerilor cu probleme în învăţare ar fi indispensabilă prelungirea timpului 

acordat problemelor personale ale elevilor – prin angajarea unui mentor cu normă 

întreagă. Legatura strânsă, personală, dintre mentor şi persoana mentorată ar asigura 

rezolvarea problemelor ivite la început de carieră şi la integrarea tinerilor cu dizabilităţi 

mentale uşoare la locul de muncă găsit. Dar în prezent, pentru aceasta, posibilităţile există 

doar în sursele de proiecte. 

Autori: Kákóci Klára-Berencsi Beáta 

Instruire antreprenorială prin joacă 

Bursa Ideilor 

 Pe parcursul instruirii şcolare este foarte important ca elevii să cunoască situaţiile cu 

care se confruntă în viaţă într-un mod cât mai autentic. Unul dintre elementele cele mai 

importante în pregătirea pentru piaţa forţei de muncă este cunoaşterea mecanismului de 

funcţionare a acesteia şi, în cadrul ei, formarea, respectiv dezvoltarea deprinderilor 

antreprenoriale.  

 Fundaţia Hans Lindner asigură, de ani de zile, o asemenea pregătire elevilor din şcolile 

din Satu Mare. Concursul, organizat în două limbi, se numeşte „Bursa Ideilor‖ în limba 

română, respectiv „Ötletbörze‖ în limba maghiară. Gazda jocului este fundaţia, angajaţii 

acesteia anunţă şi notează intenţia de participare a echipelor din fiecare şcoală, coordonează 

activităţile acestora, asigură sprijin în găsirea legăturilor extraşcolare şi apreciază şi premiază 

munca echipelor. 

Înscrierea elevilor se face pe două categorii, elevi de clasele 9 – 10, respectiv de 

clasele 11 – 12. Echipele sunt formate din 2 – 5 persoane, fiecare echipă având un profesor 

coordonator din şcoala respectivă. Pregătirea durează de toamna până primavara, cele mai 

bune lucrări sunt prezentate celor interesaţi la standurile expoziţiei organizate cu ocazia 

premierii festive. 

După prima întâlnire a echipelor, jocul căutării de idei şi activităţile de implementare a 

acestora devine deja concurs, toţi se străduiesc să obţină cea mai bună performanţă, în 

speranţa premiului aşteptat. Bineînţeles unii ,,abandonează‖, nu sunt perseverenţi, nu sunt 

motivaţi să parcurgă virtual drumul obositor al înfiinţării unei firme, respectiv să se 
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documenteze în legătură cu activităţile bancare necesare. Astfel din numărul elevilor care 

pornesc toamna, anual în jur de 300 – 400 de elevi, până primavara rămâne doar o treime. 

Renunţarea la concurs nu atrage după sine nicio consecinţa negativă, în afară de pierderea 

prestigiului. 

Pe parcursul jocului elevii participanţi: 

 îşi îmbunătăţesc şi pot să pună în practică cunoştinţele teoretice   

 îşi măresc şansele pe piaţa forţei de muncă 

 îşi măresc şansele constituirii unui nou loc de muncă 

 se orientează cu mai multă siguranţă în labirintul birocratic al diferitelor 

instituţii de stat 

Jocul Bursa Ideilor este construit pe şase etape: 

 Înscrierea 

 Startul 

 Energizing 

 Top 15 

 Image Making 

 Expo+ 

În etapa de ,,Înscriere‖, la începutul anului şcolar, elevii se pot înscrie în joc, personal 

la sediul fundaţiei sau online pe www.bursaideilor.com. În această etapă se formează 

echipele. 

,,Startul‖ este marcat de deschiderea oficială. Fundaţia organizează o întâlnire a 

echipelor înscrise, a profesorilor conducători, a antreprenorilor şi a reprezentanţilor organelor 

oficiale ( Inspectorat, Camera de Comerţ, bănci ). La întâlnire fiecare echipă primeşte un 

dosar care cuprinde informaţiile şi documentele necesare desfăşurării jocului. 

Urmatoarea etapă „Energizing‖, o reprezintă perioada de întocmire a planului de 

afaceri necesar îndeplinirii proiectelor şi ideilor. Sarcina principală este activitatea individuală 

a echipelor: colectarea informaţiilor legate de diferite tipuri de autorizaţii, efectuarea 

calculelor, scrierea proiectului, noţiuni de marketing, etc. În această etapă workshop-urile 

organizate cu specialişti oferă un mare ajutor, aici echipele primesc lămuriri profesionale 

legate de următoarele teme:  

1. Idei / formarea echipei (Team Building) 

2. Cercetarea pieţei 

3. Marketing 

4. Planificarea afacerii / Şanse şi pericole 

5. Planificarea bugetului 

La sfârşitul acestei etape urmează evaluarea muncii echipelor. 

 

 Etapa „Top 15‖ este etapa oficială de evaluare. Juriul este format din reprezentanţi ai 

fundaţiei şi ai antreprenorilor. Fiecare echipă care şi-a îndeplinit sarcinile în masură de peste 

50% este premiată.  Primele 15 echipe continuă în ultimele două etape. 

În etapa „Image Making‖ echipele trebuie să elaboreze profilul de marcă al firmei în 

jurul ideii de concepţie - plan de afacere. Echipele participante învaţă de la specialişti cum pot 

să formeze ,,imaginea‖ afacerii, metodele şi instrumentele cu care pot realiza imaginea 

http://www.bursaideilor.com/
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publicitară a afacerii. Întâlnirile sunt de tipul seminariilor şi se concentreză pe următoarele 

domenii: 

4. Proiectarea imaginii afacerii 

5. Strategii de marketing  

6. Publicitate şi anunţuri 

 

În ultima etapă „Expo+”, unde participă cele mai bune 15 lucrări, echipele se 

străduiesc să capteze atenţia vizitatorilor la standurile expoziţiei folosind toate instrumentele 

de mediatizare, materiale publicitare editate, diapozitive sau înregistrări în format video, 

produse, etc., ştiind că printre vizitatori se află şi membri ai juriului. La sfârşitul expoziţiei 

care durează aproximativ 2 ore, se anunţă câştigătorii, primii 3 câştigători primesc ca premiu 

bani şi/ sau excursii în străinatate. 

Ce este Jointec? 

 Jointec este un proiect transfrontalier care popularizează cultura antreprenorială în 

rândul liceenilor, în regiunea Satu Mare - Szabolcs-Szatmár-Bereg. În principiu este varianta 

modificată a Bursei Ideilor, în care elevii au posibilitatea de a-şi aprofunda cunoştinţele legate 

de antreprenoriat şi de a pune în practică toate informaţiile primite în şcoală. De aceea Jointec 

se poate încadra în rândul programelor care completează programa şcolară şi, în acelaşi timp, 

în rândul programelor de dezvoltare colectivă, deoarece jocul are participanţi atât din şcoală 

cât şi din afara ei. 

Activitatea proiectului constă în faptul că elevii, pornind de la o idee proprie de 

afacere, elaborează un proiect antreprenorial viabil. Susţinerea şi coordonarea acestui proces 

de proiectare şi elaborare asigurată de organizatori (Fundaţia Hans Lindner), se concretizează, 

pe parcursul întâlnirilor săptămânale, în workshop-uri şi seminarii, respectiv în întâlniri 

personale din perioada taberelor. Cunoştinţele astfel dobândite au caracter suplimentar în 

raport cu programa şcolară.  

Echipele de elevi sunt coordonate şi sprijinite de către profesori coordonatori din 

şcoală. Momentul de deschidere, pentru elevi, îl reprezintă organizarea „Taberei de 

deschidere a programului‖, în cadrul căreia se întâlnesc elevii din România şi din Ungaria, 

pentru a pune bazele echipelor comune, pentru a hotărî ideile afacerii comune şi pentru a 

discuta detaliile muncii comune viitoare. 

Cele cinci seminarii tematice oferă elevilor spijin prin multitudinea de informaţii 

provenite din mediul real al antreprenoriatului. Cele cinci seminarii tratează urmatoarele teme 

generale: ‖Idea de afacere / echipă antreprenorială‖, ‖Cercetarea pieţei‖, ‖Strategii de 

marketing‖, ‖Organizarea afacerii / şanse şi riscuri‖, ‖Proiectul financiar‖. Organizatorii 

organizează şi workshop-uri în scopul facilitării muncii de echipă, respectiv pentru asigurarea 

feedback-ului. 

Datorită faptului că acest concurs se desfăşoară în parteneriat cu societăţi comerciale, 

antreprenori şi instituţii locale, etapele jocului dezvoltă colaborarea funcţională dintre şcoli, 

instituţii şi bănci, care va sta la dispoziţia viitorilor noi tineri antreprenori. Pe parcursul 

jocului participanţii au posibilitatea de a colabora cu peste 60 de parteneri Jointec. Printre 

aceştia se numară reprezentanţi ai administraţiei locale (consiliul judeţean), ai instituţiilor 

publice (Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Registrul 

de Comerţ, Agenţia Judeţeana a Forţelor de Muncă), ai băncilor, ai firmelor, ai antreprenorilor 

locali, ai presei. 
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În prima parte a programului participanţii lucrează împreună, în timpul lor liber, la 

elaborarea proiectului. În partea a doua a programului echipele îşi confruntă lucrările, apărând 

astfel concursul între ele. Cele mai bune echipe şi proiecte au posibilitatea de a participa la 

Tabăra de închidere a programului, în faza finală, respectiv la cele două expoziţii. 

Din experienţa anilor anteriori ştim că echipele formate din 2 – 4 membri lucrează cel 

mai eficient, fapt pentru care este indicat să formăm echipe de 2 – 5 persoane. 

Echipele din cele două părţi ale graniţei au posibilitatea să se cunoască cu ocazia 

Taberei de deschidere a programului (în faza iniţială), care se organizează în Ungaria. Acolo 

au posibilitatea de a-şi prezenta ideile antreprenoriale şi de a-şi căuta echipa parteneră. În 

acelaşi timp decid idea comună şi elaborează planul de ambele parţi ale graniţei. În cazul în 

care membri echipei nu dispun de calculator şi/sau de internet, pot folosi calculatoarele şcolii 

din care fac parte. 

 Profesorii coordonatori au un rol foarte important. Ei supraveghează organizarea 

grupelor de lucru, urmărind cu atenţie componenţa şi toată activitatea echipei. Rolul 

consultativ al acestora este tot atât de important în ceea ce priveşte proiectarea, elaborarea şi 

finalizarea ideilor antreprenoriale.  

 Profesorii coordonatori vor fi prezenţi, alături de echipă, la toate evenimentele (tabere, 

expoziţii), pentru a sprijini activităţile echipei. Totodată, au posibilitatea de a cunoaşte 

profesori din şcolile de peste graniţă, putând astfel să pună bazele unei colaborări 

transfrontaliere dintre instituţiile din care fac parte.   

Autor: Baranyai Tibor 

Metoda Job Shadowing 

 Metoda Job Shadowing (observare la locul de muncă) oferă tinerilor posibilitatea de a 

colecta impresii despre diferite domenii profesionale sau ocupaţii, într-un mediu real de lucru, 

astfel încât urmărind „ca o umbră‖ specialistul, fac cunoştinţă cu cele mai importante 

activităţi, instrumente, feluri şi medii de lucru, reguli de bază şi caracteristice legate de 

efectuarea activităţii respective. Pe parcursul observării la locul de muncă tinerii nu participă 

activ la efectuarea muncii, doar „analizează sfera de activitate‖ pe baza unor criterii de 

observare dinainte stabilite.  

 Activitatea de Job Shadowing ajută elevii în confruntarea reală cu cerinţele mediului 

de lucru. Aceştia pot acumula experienţe personale legate de sistemul de cerinţe, observarea 

ajutându-i să recunoască indispensabilitatea învăţării pe tot parcursul vieţii, şi importanţa 

însuşirii cunoştinţelor.  

 Se propune ca pe parcursul anului şcolar clasa să viziteze 6, cel mult 12 locuri de 

muncă. La un loc de muncă pot să petreacă 2 – 3 ore, urmărind munca şi mediile de lucru. 

Organizarea observării la locul de muncă este descrisă în subcapitolul ,,Metode de implicare a 

angajatorilor‖, de aceea aici vom prezenta doar criteriile de observare şi prelucrarea activităţii. 
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Criteriile de observare 

 Fiecare fişă de lucru (1 – 5) din anexă pune în evidenţă câte un criteriu de observare 

(activitate, materiale, relaţii colegiale, caracteristici de mediu, etc.). Criteriile de observare 

sunt aplicabile în mai multe moduri: 

- Fiecare elev primeşte 1-2 criterii de observare diferite, ceea ce înseamnă că în acelaşi loc de 

muncă elevii observă activităţi şi procese de muncă diferite şi la prelucrare îşi întregesc 

experienţele. 

- Fiecare elev primeşte individual criterii de observare, dar acestea se repetă, aceasta 

însemnând că doi-trei elevi observă acelaşi lucru, fapt care conduce la evocarea precisă. Este 

important faptul că în această variantă fiecare observă singur, nu în echipă. 

 

- Grupuri mici de elevi primesc criteriile, observarea are loc în echipă, fiecare grup observând 

criterii diferite. 

 

-Fiecare elev observă acelaşi lucru; şi aceasta este observare individuală, dar întreaga clasă  

(sau grupă) observă acelaşi lucru. 

 

 Elevii primesc sistemul de criterii în etapa de pregătire, sarcina trebuie stabilită încă 

din şcoală, astfel că la locul de muncă nu au nedumeriri legate de sarcina pe care au primit-o. 

Fixarea rezultatelor depinde de competenţele individuale ale elevilor: vor fi care vor memora 

cele văzute, dar se pot lua şi notiţe pe fişe de lucru dinainte pragătite sau în caiete. Pe 

parcursul observării pedagogul observă elevii şi îi ajută imediat ce observă la ei nedumeriri 

sau împotmoliri. 

Prelucrare 

 Observarea la locul de muncă nu poate să rămână neprelucrată. Pentru prelucrare 

trebuie acordate cel putin 2 ore. La locul de muncă putem avea o scurtă discuţie, dacă avem 

asigurat spaţiul corespunzător. Prelucrarea trebuie să atingă (şi) următoarele întrebări:  

- Ce impresii aveţi? Ce v-a plăcut? 

- Ce aţi observat? 

- Ce părere aveţi, după vizită, despre aceste meserii? 

- Ce v-ar mai interesa legat de aceste meserii? 

- Cine ar dori să lucreze în acest domeniu sau într-un domeniu asemănător? 

 Ca rezumat al observării este indicat a se realiza o lucrare comună sau de grup ( de 

exemplu o pancartă). 

 Elevii care ar dori să participe la activităţi legate de domeniul respectiv pot să 

pregătească un scurt rezumat sau un desen pe care să-l pună în portofoliul personal. 



 

 186 

Bibliografie:  

   Herényi Zoltánné: Job Shadowing (munkahelyi megfigyelés) – Martin János 

Szakképző Iskola, Miskolc; 2010. 

   Bándliné Utasi Mária: Job Shadowing – FVM KASZK Bercsényi Miklós 

Élelmiszeripari Szakképző Iskola, Budapest; 2010. 

 Fehér Ildikó, Kovács Anikó: Módszertani Kézikönyv a Dobbantó projektben 

megvalósuló Job Shadowing tevékenység megszervezéséhez és lebonyolításához, 

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány; 2009. 

 

Autor: Kádár Erika 

 

Bune practici de implicare a familiei, a părinţilor, din 

punctul de vedere al pieţei forţei de muncă 

Constituirea şi menţinerea legăturii dintre şcoală şi părinţii elevilor este de multe ori 

dificilă. Este o problemă generală faptul că la şedinţele cu părinţii şi la orele de consultaţie se 

prezintă foarte puţini părinţi, lipsind mai ales părinţii acelor elevi care au probleme de 

învăţare şi/sau de comportament. La şedinţele tradiţionale cu părinţii, aceştia nu sunt 

comunicativi, ascultă ce are de spus dirigintele, apoi merg acasă. 

În continuare vom prezenta metode care ajută la implicarea părinţilor, în scopul 

sprijinirii integrării elevilor pe piaţa forţei de muncă.   

Şcoala trebuie să se străduiască să ia în serios legătura cu părinţii, astfel şi părinţii vor 

lua în serios acest lucru. Părinţii trebuie să simtă grija pe care şcoala o poartă copiilor lor, 

trebuie căutate rezolvări în scopul constituirii şi aprofundării legăturilor. E posibil că la 

început vor veni puţini părinţi la eveniment, dar şcoala nu trebuie să renunţe, trebuie încercate 

şi alte căi de apropiere. 

La organizarea întâlnirilor cu părinţii trebuie avut în vedere cerinţele, aşteptările 

părinţilor, trebuie asigurate condiţiile adecvate, locul şi data, respectiv trebuie înştiinţaţi toţi 

părinţii. 

 Este important ca pe parcursul întâlnirilor părinţii să cunoască şi să înţeleagă scopurile 

instruirii şi educării, şi metodele aplicate în şcoală. Părinţii îşi spun mai uşor părerile în 

grupuri mai mici, decât în faţa întregului grup. Un mod de implicare ar putea fi asigurarea 

posibilităţii părinţilor de a participa şi colabora în viaţa şcolii şi/sau a clasei (Clubul părinţilor, 

excursii, pregătirea portofoliului, etc.)  

În cadrul şedinţelor cu părinţii pedagogul poate să discute cu aceştia despre 

posibilităţile elevilor de continuare a studiilor şi de efectuare a practicii profesionale în ţară şi 

în străinatate. Tot în cadrul şedinţelor cu părinţii se poate discuta despre evaluarea prin 

portofoliu. Elevii îşi pun în portofoliu cele mai reuşite lucrări, respectiv acele documente din 

care rezultă progresul studiilor lor. Din experienţă rezultă faptul că părinţii pot fi activaţi şi în 

pregătirea portofoliului, respectiv pot fi implicaţi în evaluarea acestuia.   

Este indicat a se propune părinţilor să participe, o dată pe lună, la observarea muncii 

copilului lor, făcându-şi astfel o imagine de ansamblu asupra activităţilor şcolare ale copilului. 

Organizarea lunară a Clubului părinţilor dă posibilitate acestora de a se cunoaşte unii 

pe alţii. Clubul are ca scop formarea colectivităţii, discutarea problemelor părinţilor ajută la 

sprijinirea sufletească a tinerilor şi la îmbunătăţirea rezultatelor şcolare ale acestora. Totodată 

părinţii îşi pot oferi unii altora ajutorul în rezolvarea problemelor. Părinţii decid temele 
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Clubului, aleg un responsabil în prelucrarea sau prezentarea temei din ziua respectivă. Ca 

teme pot fi abordate posibilităţile de angajare, informaţii despre locurile de muncă, cerinţele 

pieţei forţei de muncă, rolurile angajatorilor, etc.  

În seara de Conversaţie, înainte de începerea practicii profesionale, instructorul poate 

să prezinte locul de muncă, activităţile ce trebuie îndeplinite, sferele de activitate. La sfârşitul 

practicii poate să prezinte evaluările elevilor, fotografii cu elevii preparate pe parcurs. Şi 

părinţii simt nevoia să audă despre copiii lor, să-i vadă în perspectivă prin prisma discuţiilor, 

deoarece de multe ori şi ei sunt nesiguri, aşteaptă puncte de sprijin, aşteaptă ajutor din partea 

şcolii legat de propriile metode de educare. În acelaşi timp atât profesorii cât şi angajatorii au 

nevoie să cunoască modul de gândire al părinţilor pe baza căruia sunt educaţi acasă elevii.  

Rezultatele aşteptate ale implicării părinţilor 

- Părinţii vor fi informaţi şi interesaţi de munca desfaşurată în clasă, despre programe, şi vor 

participa cu plăcere la acestea. 

- Colaborarea şcoală – familie devine mai eficientă. 

- Familia se implică în programe extraşcolare. 

- Dirigintele cunoaşte părerile părinţilor. 

- Părinţii participă la programe de formare a colectivităţii, pătrund în viaţa clasei, şi astfel 

devine mai uşoară alegerea unei meserii. 

- Părinţii simt că opiniile şi semnalările lor sunt importante şi astfel participă cu mai multă 

plăcere la activităţile clasei. 

The Be Real Game 

 În cele ce urmează vom vorbi despre un joc de rol care a pornit din Canada şi care azi 

este disponibil şi în varianta maghiară, care constituie un instrument de implicare a părinţilor, 

a familiei în viaţa şcolară. 

Jocul The Be Real Game (TBRG) oferă elevilor o serie de experienţe, aproape reale, 

de viaţă şi de muncă, care pot fi aplicate în clasă sub o formă interesantă, palpitantă şi 

distractivă. Participanţii la TBRG fac cunoştinţă cu cel puţin trei roluri de viaţă/muncă în 

câteva săptămâni, eventual în câteva luni. Mai mult, pe baza discuţiilor colegilor, îşi fac o 

imagine despre rolul multiplu. Pe parcursul jocului vor lua legătura cu părinţii, cu prietenii şi 

cu colectivitatea într-un mod şi la un nivel nou. 

Elevii acumulează cunoştinţe despre scala largă de sfere de activitate, despre 

avantajele şi dezavantajele acestora, respectiv despre coordonarea activităţilor familiale şi a 

celor de la locul de muncă. Elevii participă la viaţa colectivităţii – creată de ei înşişi - şi 

experimentează avantajele unui bun jucător la locul de muncă, respectiv în colectivitate. 

Elevii învaţă că totul este în continuă schimbare şi despre marea influenţă pe care o pot avea 

evenimentele întâmplătoare, atât în direcţie pozitivă cât şi negativă. Elevii realizează 

importanţa anumitor lucruri / cunoştinţe / competenţe referitoare la viaţa şi munca lor în 

viitor. 

Fiecare elev înţelege că prin: 

                        - identificarea talentului şi competenţelor cheie individuale, 

  - clarificarea şi ţintirea scopurilor, 
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  - găsirea aliaţilor, 

  - încrederea de sine, 

  - urmărirea „glasului interior‖ 

vor fi capabili să înainteze spre un viitor care să le satisfacă dorinţele şi realizarea de sine. 

Elevii învaţă că, în loc să se concentreze pe scopul final, trebuie să savureze drumul ce 

conduce la el şi să înveţe din acesta. Ei sunt cu adevarat norocoşi, deoarece vor fi mai bine 

pregătiţi pentru ceea ce-i aşteaptă la şcoală şi în viaţă. 

 Programul este foarte flexibil, dând profesorilor posibilitatea de a-şi aplica în mod 

creativ experienţa şi cunoştinţele, de a lua în considerare evenimentele comunităţii, 

personalitatea şi situaţia familială a elevilor. Părinţii pot fi implicaţi continuu, pe tot parcursul 

proiectului. Profesorii deţin o scrisoare destinată părinţilor/ îngrijitorilor, care conţine 

prezentarea programului şi sfaturi referitoare la ajutorul pe care părinţii îl pot acorda copiilor 

astfel încât aceştia să profite cât mai mult de pe urma acestui program. Utilitatea jocului 

TBRG poate fi intensificată prin implicarea consultanţilor şi a invitaţilor. Este foarte potrivit 

pentru predarea în grupuri de lucru deoarece are legături cu disciplinele de studiu. Unele 

activităţi pot fi prelucrate făcându-se legătura cu domeniul unei discipline – cunoştinţe despre 

societate, limbi, matematică – sau lărgite, cu altă ocazie. Conferenţiari şi părinţi, deci membri 

ai colectivităţii pot fi implicaţi în diferite etape ale programului.   

TBRG este compus din trei părţi / lecţii: 

1. LECŢIA 1: LUMEA  FRUMOASĂ  ŞI  NOUĂ  A  MUNCII 

 Elevii încep drumul spre descoperiri, pe parcursul căruia devin conştienţi de noţiunea 

de ,,carieră‖, de interpretarea holistică a acesteia, conform căreia toate evenimentele, de la 

naştere până la moarte, învăţare, muncă, familie, timp liber, colectivitate, etc., aparţin vieţii 

noastre. 

Elevii fac o călătorie care are ca scop cunoaşterea carierei. Pe parcursul acestui drum 

joacă roluri luate din viaţa şi din lumea muncii, cu scopul de a descoperi şi experimenta 

întrebările şi raporturile din viaţa adultă şi din lumea muncii. 

Pe parcursul jocului câştigă, respectiv cheltuie bani, participă la viaţa colectivităţii, iau 

numeroase hotărâri, care influenţează pozitiv sau negativ viaţa personajelor pe care ei le 

interpretează, fac faţă evenimentelor întâmplătoare şi învaţă că fiecare hotărâre le influenţează 

cariera. 

Pe parcursul lecţiei iau un interviu unei persoane adulte (părinte, îngrijitor) care ocupă 

un loc decisiv în experienţa lor de viaţă şi de muncă, iar apoi iau interviuri colegilor care 

interpretează diferite roluri fictive. 

2. LECŢIA 2: CAUZELE SCHIMBĂRII 

 În această parte elevii se confruntă cu acele forţe economice care reprezintă „cauzele 

schimbării‖ pe actuala piaţă a forţelor de muncă. Prin rolurile lor elevii înţeleg că concedierile 

şi schimbările locului de muncă intervenite involuntar sunt des întâlnite în economia actuală 

şi influenţează cariera noastră, a tuturor. Elevii învaţă care sunt aceste „cauze ale schimbării‖, 

cum trebuie ele confruntate, ce cunoştinţe, aptitudini şi competenţe trebuie să-şi însuşească 

pentru a folosi aceste schimbări în scopurile proprii. Ei învaţă să-şi folosească competenţele 

cheie de care dispun, în favoarea dezvoltării individuale şi colective. Putem cere părinţilor să 
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joace rolul angajatorului în interviu, respectiv să-şi prezinte meseria, ajutând astfel la lărgirea 

cunoştinţelor clasei despre carieră. Părinţii îşi pot ajuta copiii în calcularea bugetului familial, 

după cerinţa jocului de rol. 

3. LECŢIA 3: DESCOPERIREA VIITORULUI 

 Conform rolurilor fictive, elevii îşi întocmesc CV-ul profesional şi un plan, apoi 

primesc un nou loc de muncă. În noul rol îşi iau, din nou, interviu unul altuia, calculează noul 

buget, aleg un nou mod de viaţă. Apoi participă la un concurs în care rezumă cele învăţate pe 

parcursul lecţiei.  

 În lecţia 3 elevii joacă propriile roluri. Folosind informaţiile şi experienţele întâlnite pe 

parcursul lecţiilor 1 si 2, elevii fac o călătorie imaginară în propriul lor viitor, rezolvă 

probleme legate de cunoaşterea carierei, concep planuri de învăţare centrate pe scopurile lor 

cele mai apropiate. 

 Descrierea pe scurt a jocului în limba maghiară se găseşte la adresa: 

http://www.realgame.com/hungary.html  

Bibliografie:  

 Szülőkkel folytatott kapcsolat a Martin János Szakképző Iskola Dobbantó osztályában, 
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 The Be Real Game Tanári kézikönyv a Dobbantó programhoz, Budapest 2010. 

Kézirat 

Autor: Kádár Erika 

Metode de implicare a angajatorilor 

 În acest studiu facem cunoscută experienţa unor şcoli profesionale şi a unor organizaţii 

civile din Ungaria şi România, legată de dobândirea practicii şi a experienţei în muncă, şi 

legată de vizitarea locurilor de muncă. 

Scopul implicării locurilor de muncă 

 Scopul implicării locurilor de muncă este de a oferi elevilor sprijin în deciderea asupra 

carierei prin cunoştinţe directe despre mediile pieţei forţei de muncă. Elevii au nevoie de 

ajutor pentru a fi capabili să-şi decidă propria situaţie pe piaţa forţei de muncă, pentru a-şi fixa 

scopurile, pentru a li se forma exigenţa de a învăţa o meserie, pentru a-şi însuşi cunoştinţele 

necesare pentru angajare. 

  Pe parcursul practicii profesionale elevii fac cunoştinţă cu sistemul de cerinţe al unor 

meserii, îşi însuşesc deprinderi profesionale, realitatea şi aspiraţia se apropie. Elevii cunosc 

diferite feluri de munci, medii de lucru, stiluri de conducere, cerinţele referitoare la angajaţi, 

îşi cunosc mai bine aptitudinile şi capacităţile în noul mediu, li se dezvoltă cunoaşterea de 

sine şi cunostinţele legate de carieră.  

http://www.realgame.com/hungary.html
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Metode posibile de contactare a angajatorilor 

- Organizarea de conferinţe cu participarea angajatorilor şi a instituţiilor de învăţământ. 

- Organizarea de forumuri şi zile deschise(cu participarea ITM, a angajatorilor, a şcolii). 

- Invitarea antreprenorilor şi a angajatorilor la discuţii libere, unde atât pedagogii cât şi 

elevii pot pune întrebări; respectiv se pot interesa despre instruire direct de la 

angajatori, pot cunoaşte mai îndeaproape mediul din care vor proveni viitorii angajaţi.  

- Invitarea antreprenorilor la concursuri şcolare, ca membri ai juriului, implicarea lor în 

asigurarea elevilor. 

- Contactarea firmelor subordonate consiliului local (administraţie zonală, dezvoltare 

locală, administraţie comunală). 

- Procurarea adreselor angajatorilor, de la consiliul local sau de la ITM. 

- Contactarea cluburilor, birourilor, organizaţiilor profesionale, a reprezentenţilor 

acestora, în scopul găsirii antreprenorilor sensibili la problemele sociale şi intelectuale. 

- Implicarea organizaţiilor sociale şi/sau civile existente în apropierea şcolii, în 

derularea proiectelor de educaţie a adulţilor. 

- Sprijinirea înfiinţării de cooperative în scopul angajării elevilor absolvenţi. 

- Contactarea firmelor de intermediere pentru elevi care lucrează, în scopul efectuării de 

vizite la locul de muncă. 

- Solicitarea corpului didactic în căutarea de locuri de muncă, prin relaţii personale, 

rudenii. 

- Implicarea maiştrilor instructori în colectarea datelor firmelor din cercul lor de 

cunoştinţe. 

- Vizitarea locului de muncă prezent sau precedent al părinţilor. 

- Solicitarea elevilor în scopul căutării, în cercul propriu -sau al rudeniilor- de 

cunoştinţe, posibilităţilor de practică. 

- Luarea în considerare a locurilor de muncă ale elevilor absolvenţi ca posibilitate de 

angajare. 

- Contactarea acelor foşti elevi care au firme cu profil asemănător.  

Vizita la locul de muncă 

 Activitatea de vizită la locul de muncă (Job Shadowing) va fi prezentată în studiul 

următor. Esenţial în această activitate este ca elevii să observe diferite locuri de muncă şi sfere 

de activitate printr-un sistem de puncte de vedere dinainte stabilit. În cele ce urmează oferim 

ajutor în organizarea acestei activităţi.  

Pregătirea locurilor de muncă pentru vizite la locul de muncă 

 Sarcina principală în organizarea vizitei la locul de muncă o reprezintă luarea legăturii 

dintre şcoală şi locul de muncă. Sarcinile organizării vizitei pot fi îndeplinite de instructorii 

care conduc vizita. Este indicat a se anunţa telefonic, cu o zi înainte, reprezentanţii care ne 

primesc în vizită, pentru a-şi confirma disponibilitatea, respectiv pentru a clarifica şi ultimele 

nelămuriri. Este de preferat a se pregăti convenţia de colaborare care să conţină angajamentele 

celor două părţi.  

Conţinutul discuţiei: 

-   Câţi elevi pot să primească la o vizită? 

-   Ce profesii pot fi întâlnite la locul de muncă respectiv? 

-   Cui se pot adresa întrebări pe parcursul vizitei? 

-   Ce moment este prielnic vizitei? 
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-   Pot să asigure însoţitor? 

Pregătirea elevilor pentru vizita la locul de muncă 

În pregătirea elevilor pot fi luate în considerare următoarele: cunoaşterea grupurilor de 

profesii, discuţii pe tema cunoaşterii carierei, legate de cercurile individuale de interes, 

respectiv despre grupurile de profesii pe care ar dori să le cunoască pe parcursul anului şcolar.  

Temele pregătirii vizitei la locul de muncă: 

-   discuţii despre grupul de profesii 

-   discuţii despre locul de muncă (nume, adresă, activitate), prezentarea detaliată a profesiei 

-   colectarea de informaţii despre locul de muncă, vizitarea paginii web 

-   împărţirea punctelor de vedere ce urmează a fi observate 

-   pregătirea traseului de la şcoală la locul de muncă 

-   calcularea timpului necesar deplasării 

-   locul şi ora întâlnirii 

-   reguli de călătorie, comportament stradal 

-   comportament la locul de muncă 

Desfăşurerea vizitei la locul de muncă 

- Examinarea în prealabil a proiectării comune a proceselor practice de lucru, 

înţelegerea profesională a fişelor de observare pentru procesul de muncă respectiv, în 

funcţie de sarcini. 

- Pregătirea fişei de observare a elevului, adaptarea ei la sarcinile zilei respective. 

- Asigurarea posibilităţilor de efectuare continuă a lucrului. 

- Complatarea fişei de observare, pentru punerea ei în portofoliu.  

      -     Evaluarea muncii efectuate în ziua respectivă. 

Locul de practică profesională 

În afară de practica la ateliere, elevii şcolii profesionale mai au nevoie şi de practică 

profesională la angajatori, pentru a se pregăti cât mai bine în scopul corespunderii la cerinţele 

pieţei forţei de muncă. În acest scop şcoala trebuie să ia şi să întreţină legătura cu angajatorii 

care instruiesc în meseria respectivă. În cele ce urmează ne ocupăm cu acest lucru. 
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Argumente în scopul convingerii angajatorului în asigurarea locului de 

practică şi a viitoarei angajări 

- Includerea părerii angajatorilor în elaborarea materialelor didactice profesionale, 

pentru că ei sunt „clienţii‖, ei ştiu cu adevărat de ce muncitori, cu ce cunoştinţe, au 

nevoie. 

- Trezirea interesului angajatorilor pentru a conştientiza utilitatea legăturilor cu 

instituţiile şi a angajării tinerilor absolvenţi, în dezvoltarea propriei afaceri. 

- Documente anexate la proiectele de stat ale firmelor, în care şcoala să descrie detaliat 

participarea, contribuţia, sprijinul acordat de către firmă elevilor, în scopul unei instruiri 

profesionale adecvate. 

- Sporirea prestigiului firmei, propagarea principiului răspunderii sociale. 

- Este un avantaj, atât pentru angajatori cât şi pentru tineri, dacă orientarea în carieră se 

realizează avându-se în vedere lipsa naţională sau regională de profesii. 

- Firmele care au lipsă de forţă de muncă pot să cunoască elevii, prin intermediul 

centrului de plasare a forţei de muncă, în scopul alegerii viitorilor angajaţi. 

- Cunoaşterea de către tineri, la început de carieră, a facilităţilor angajaţilor. 

- În cazul organizării de job-shadowing muncitorii nu îşi întrerup lucrul, deoarece elevii 

doresc să îi observe în timp ce aceştia lucrează. 

- Colaborare în elaborarea diferitelor studii – alegerea temei, asigurarea de consultanţi, 

în scopul accesului la documente, date. 

- Cooperare în utilizarea ajutorului de instruire profesională, în scopul dezvoltării 

instruirii profesionale în Ungaria. 

Punctele de vedere ale înfiinţării legăturii 

 Un punct de vedere important în alegerea locurilor de practică este ca elevii să 

cunoască producţia de fabrică, de serie, să cunoască societăţile comerciale pe acţiuni, 

societăţile cu responsabilitate redusă, etc., să fie capabili a face diferenţa între acestea, să 

cunoască cerinţele angajatorului, să cunoască avantajele unei meserii care asigură posibilităţi 

mai bune de trai. 
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Concluzii 
  

 În scopul orientării în alegerea carierei elevilor şi al prelucrării metodelor de orientare 

în carieră, grupul de lucru a realizat un chestionar prin care să găsească răspunsul la ce i-ar 

putea motiva pe elevii de clasa a zecea, şi ce factori îi influenţează în alegerea unei şcoli sau a 

unei meserii. Chestionarele au fost completate atât de elevi din şcoli profesionale din Ungaria 

cât şi din România, cu mici schimbări impuse de sistemul de instruire profesională al celor 

două ţări. Au completat chestionarele 505 elevi din două judeţe din România, respectiv 527 

elevi din două judeţe din Ungaria.   

 În urma prelucrării, analiza răspunsurilor la trei întrebări a fost introdusă în acest 

capitol, şi anume: Cine a influenţat tinerii în alegerea şcolii; Cum îşi văd propria meserie; Ce 

intenţii au după terminarea şcolii. 

 Concluziile evaluării răspunsurilor la întrebări pot fi citite în acest capitol.  

 Sprijinirea elevilor pentru intrarea pe piaţa forţei de muncă nu este o sarcină uşoară 

nici dacă vorbim despre instruirea profesională în şcolile normale, situaţia fiind mult mai 

dificilă când tinerii necesită cerinţe speciale, având parte de sprijin complex până la intrarea 

pe piaţa forţei de muncă; după absolvirea şcolii însă, trebuie să se descurce singuri sau cel 

mult ajutaţi de părinţi. În scopul uşurării acestei perioade de trecere, o şcoală din grupul de 

lucru a prelucrat metoda mentoratului, care, după cum am arătat, a luat naştere în cadrul 

muncii cu tineri care necesită cerinţe speciale de educaţie, metodă care poate fi preluată, cu 

mici modificări, ca model de bună practică, în oricare şcoală profesională.  

Este foarte importantă pentru tineri însuşirea cunoştinţelor necesare începerii unei 

afaceri, pentru mulţi dintre ei înfiinţarea unei afaceri proprii fiind o alternativă la intrarea pe 

piaţa forţei de muncă. Fundaţia înfiinţată de Hans Lindner din Germania a ajutat până acum 

doar tinerii din România să cunoască şi să se obişnuiască, pe parcursul anilor de şcoală, cu 

ideea înfiinţării unei afaceri. Însă din acest an Fundaţia a pus în mişcare un proiect şi în 

Ungaria, având ca scop prelucrarea ideilor antreprenoriale ale elevilor, şi evaluarea lor în faţa 

unui juriu. Cei mai buni dintre elevi primesc şi premii. Deşi teritoriul de lucru al Fundaţiei 

este restrâns, metoda poate fi adoptată şi aplicată şi de alţii.  

Considerăm important a accentua faptul că sprijinul elevilor de şcoală profesională în 

orientarea lor pe piaţa forţei de muncă este cu adevărat eficient doar dacă elevul, şcoala, 

familia şi angajatorii locali colaborează cât mai strâns. Pentru aceasta s-au elaborat exemplele 

de bune practici despre implicarea familiei şi a angajatorilor. Familia poate sprijini acest 

proces nu numai străduindu-se să dea tinerilor exemple pozitive, ci părinţii pot ajuta şi la 

lărgirea orizontului de cunoaştere al elevilor referitor la carieră, la sistemul de legături, la 

cunoaşterea practică a cât mai multor locuri de muncă. Instrumentele care pot ajuta în acest 

sens sunt: organizarea de evenimente la care să participe părinţii, vizite la locul de muncă (aşa 

numita metodă job-shadowing), organizarea practicii profesionale în mediul real al pieţei 

forţei de muncă. Colectarea şi elaborarea acestor metode a fost o parte a muncii noastre prin 

care ne-am străduit să oferim un real ajutor practic tuturor celor interesaţi.  
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Pregatire teoretica-practica 

Cu ajutorul profesorilor din şcolile profesionale din cele patru judeţe din zona de 

frontieră, grupul de lucru a ales teme referitoare la metodologia instruirii teoretice şi 

profesionale. Profesorii participanţi la grupul de lucru au analizat, pe parcursul muncii în 

comun, acele grupe de probleme specifice educaţiei elevilor cu cerinţe speciale de educaţie. 

Aceste teme sunt următoarele: 

 Probleme legate de instruirea practică profesională, de locul unde se desfăşoară 

aceasta 

 Motivaţia, cu prezentarea exemplelor de bune practici 

 Abandon şcolar şi competenţe  

 

Profesorii grupului de lucru au considerat că cea mai importantă şi mai urgentă 

problemă este cea legată de instruirea practică profesională. 

Pe parcursul discuţiilor profesorii au examinat acele cazuri care relevă gravitatea 

situaţiei. 

Există probleme comune care sunt prezente de ambele părţi ale graniţei, sau care ating 

sistemul de instruire al doar uneia dintre ţări, sau apar cu predominanţă într-una din ţări. De 

aceea am notat în cele ce urmează ţara la care ne referim, cu (HU) Ungaria şi cu (RO) 

România, pentru a avea o vedere mai clară asupra situaţiei. 

       

 

 

 



 

 195 

Competenţe 

 Analizând lista de competenţe cheie acceptată de Uniunea Europeană distingem 

competenţe: 

 de limbă maternă 

 de limbă străină 

 de matematică  

 digitale 

 sociale şi civile 

În afară de acestea, pe parcursul muncii în comun, specialiştii grupului de lucru au 

considerat mai importantă posibilitatea de realizare şi măsurare a sistemului de competenţe de 

specialitate.       

Sistemul normativ român şi maghiar diferă în acest domeniu. În Ungaria sistemul 

modular de competenţe de specialitate este pe nivele (A, B, C...), oferind posibilitatea 

evaluării mai nuanţate. În România nu există această posibilitate, profesorii pot utiliza metoda 

de evaluare bazată pe opţiunea admis/respins. S-a sugerat – referitor la evaluarea naţională a 

competenţelor – că modelul de evaluare mai nuanţată a competenţelor, folosit şi în Olanda, ar 

fi de ajutor în depăşirea nedumeririi legate de orientarea în carieră. 

Dintre competenţele generale, se pune accent pe competenţele sociale, deoarece 

însuşirea şi dezvoltarea acestora sunt indispensabile elevilor şcolilor profesionale în găsirea 

unui loc de muncă.   

Dotarea materială, subvenţia instruirii profesionale 

 În prezent şcolile trebuie să ştie exact cum şi pe ce să cheltuie banii subvenţionaţi (de 

exemplu într-o şcoală cu profil agrar, la achiziţionarea de instrumente pentru practică, nu este 

destul a se specifica că se doreşte a se cumpăra un instrument agrar ci trebuie specificat că se 

doreşte a se cumpăra o cazma). În acelaşi timp, nu se poate specifica marca produsului. În 

orice caz trebuie acceptat cel mai mic preţ, care nu atrage după sine şi calitate, în majoritatea 

cazurilor. O problemă o reprezintă faptul că parametrii definiţi iniţial se învechesc până la 

achiziţionarea aparatelor, din cauza timpului lung necesar administraţiei. (HU)  

În România achiziţionarea este legată de suma limită, în cadrul căreia şcolile decid ce 

ofertă de preţ aleg. În prezent în România limita este de 15 000 Euro. În cazul ofertelor de 

preţ mai mari decât 15 000 Euro şcolile pot să decidă, dar este nevoie de ajutorul unui 

achizitor sau jurist care să cunoască toată procedura. Astfel şcoala trebuie să plătească 

serviciile unui specialist extern. Sub limita de 15 000 Euro procedura este mai uşoară, decizia 

se ia pe baza a trei oferte de preţ. Statul a înfiinţat un sistem electronic on-line prin care se pot 

efectua achiziţiile. Acesta este o pagină web unde cumpărătorii şi vânzătorii se întâlnesc, şi 

unde se pot cumpăra atât produse cât şi servicii. Şcoala efectuează 50% din achiziţii prin acest 

sistem. Şcolile pot fi în acelaşi timp cumpărători şi prestatori. În acest sistem electronic pot 

participa ţările Uniunii Europene, deci şi şcolile sau firmele maghiare se pot înregistra. Taxa 

de înregistrare este de aproximativ 150 000 Ft. În România este obligatoriu pentru instituţii să 

se înregistreze, dar consideră că această taxă de membru este cam ridicată.(RO) 
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Aptitudinile instruirii practice pe piaţa forţei de 

muncă, disponibilitatea instruirii profesionale 

În instruirea profesională din Ungaria este o problemă începerea instruirii de meserii 

care lipsesc pe piaţa forţei de muncă, deoarece Comisia Regională de Dezvoltare şi Instruire 

(RFKB) le scoate din structura de instruire într-un timp relativ scurt. Şcolile primesc sprijin în 

instruirea meseriilor care lipsesc pe piaţa forţei de muncă. Pregătirea unei instruiri necesită 

mult timp – acest proces poate dura chiar şi mai mulţi ani – şi este posibil ca şcoala să 

instruiască în meseria respectivă doar câţiva ani, deoarece aceasta nu va mai fi o meserie 

căutată. Acest lucru se întâmplă din cauză că, deseori, cei care decid analizează necesităţile, 

respectiv cerinţele doar teoretic, neefectuând cercetări pe piaţa forţei de muncă pentru a stabili 

dacă este reală nevoia instruirii în meseria respectivă. (HU) 

Aceeaşi problemă există şi de cealaltă parte a graniţei, cu deosebirea că şcolile de 

acolo nu primesc sprijin în instruirea de meserii care lipsesc pe piaţa forţei de muncă. În urmă 

cu doi ani în România s-a schimbat sistemul de instruire profesională şi încă se mai aşteaptă 

schimbări. În România în instruirea profesională este inclusă şi practica, care se desfăşoară 

atât în cadrul şcolii cât şi în afara ei. 

Căutarea locurilor de practică dinafara şcolii reprezintă o problemă, deoarece firmele 

sau nu primesc elevii la practică sau, dacă îi primesc, o fac în schimbul plăţii. (HU şi RO) 

Instructorii ar dori ca firmele să fie mai hotărâte în ceea ce priveşte, pe termen mai lung, 

cerinţele lor pe piaţa forţei de muncă, respectiv o clarificare în ceea ce priveşte faptul dacă 

firmele sau şcolile să instruiască viitorii angajaţi. (HU şi RO) 

 Centrul Zonal de Instruire Integrată - TISZK 

,,Susţinătorii instituţiilor publice de învăţământ, organizaţiile administrative care 

organizează instruire practică, instituţiile de învăţământ superior, în baza legii învăţământului 

public, începând cu data de 01 septembrie 2008, au voie să înfiinţeze centre zonale de 

instruire integrată (TISZK), în scopul efectuării sarcinilor legate de instruirea 

profesională.‘‘(În baza legii LXXIX din 1993 şi a legii LXXVI punctul 2. aliniatul (5) din 

1993) Pe baza acestor normative centrul zonal de instruire integrată (TISZK) nu este instituţie 

de învăţământ public, ci o formă mai eficientă de organizare a sarcinilor legate de instruirea 

profesională. 

TISZK-urile nu pot să instruiască propriii elevi, legea actuală în vigoare nu le dă 

dreptul la acest lucru. 

În anul şcolar 2009/2010 - poate unicat în Ungaria – TISZK-ul din Debrecen şi-a 

asumat sarcina de a instrui elevi în trei meserii care lipseau de pe piaţa forţei de muncă 

(strungar, lăcătuş construcţii şi lăcătuş mecanic), prin contract
38

 cu aceştia, acceptaţi la o 

                                                 
38

Contractul cu elevii este un document, încheiat între o organizaţie administrativă şi elev, care asigură elevilor o 

instruire practică, un loc de instruire. Contractul poate fi valabil pe toată perioada instruirii sau doar pe o 

perioadă mai scurtă, şi este normat de legea instruirii. Elevul primeşte un salariu lunar care nu poate să fie mai 

mic de 20% din salariul minim şi care creşte la fiecare jumătate de an, corespunzător cu realizările. Poate fi 

obţinută o alocaţie suplimentară, dacă elevul învaţă o meserie care lipseşte de pe piaţa forţei de muncă, care 

reprezintă 20% din salariul minim. Elevul are asigurarea socială de sănătate, în caz de boală are dreptul la 

concediu de boală. Perioada contractului se calculează la vechime.   
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şcoală profesională din Debrecen, dar a renunţat la instruirea elevilor de anul întâi în 

momentul în care, pe parcursul practicii la angajatori, a rezultat că trebuie să plătească 

elevilor instruiţi în meserii care lipsesc de pe piaţa forţei de muncă, pe parcursul întregii 

practici profesionale, o sumă mare reprezentând bursa acestora.  

Ca urmare, TISZK-ul ar fi trebuit să asigure instruirea elevilor, finanţarea bursei, 

haine de lucru, echipament de protecţie, bonuri de masă, etc., deci toate cheltuielile cuprinse 

în contractul cu elevul. 

TISZK-ul din Debrecen a cerut de mai multe ori, oficialităţilor, revizuirea acestei 

situaţii dar nici până în prezent nu s-a ajuns la clarificarea situaţiei. În plus, Institutul Naţional 

de Instruire Profesională şi Educaţie a Adulţilor nu a acceptat instruirea elevilor, provocând 

daune materiale şi morale grave atât TISZK-ului  din Debrecen cât şi elevilor care urmau a fi 

instruiţi. 

Având în vedere că TISZK-ul, mulţumită dotărilor pe care le are, este cel mai 

îndreptăţit a dirija instruirea profesională a elevilor, grupul de lucru consideră că TISZK-ul ar 

trebui să aibă dreptul de a instrui elevii, prin contract cu aceştia, acolo unde condiţiile 

materiale şi umane sunt asigurate, dar pentru aceasta ar trebui modificate normativele în 

vigoare. 

În prezent sarcina TISZK-ului este de a asigura condiţiile materiale şi de a da 

posibilitatea, profesorilor de specialitate şi instructorilor de la şcoala-mamă, să ţină cu elevii 

ore teoretice şi practice, folosind instrumentele şi aparatura existentă în prezent în TISZK. 

Este nevoie de acest lucru deoarece elevii pot efectua practica în aceleaşi condiţii, în atelierele 

dotate cu aparatură modernă. Şcolile trebuie să asigure, pentru practică, doar materialele, 

ajutând astfel dotarea „puţin învechită‖ a şcolilor profesionale. 

Orgnizaţiile administrative nu pot să asigure, în număr suficient, instrumente şi 

aparatură identică, de aceea organizează la TISZK majoritatea examenelor de competenţe 

profesionale. 

O cerinţă importantă care se aşteaptă de la instituţiile de învăţământ este aceea ca 

elevii care se integrează pe piaţa forţei de muncă să fie conştienţi de cerinţele şi aşteptările 

acesteia, să-i cunoască tehnicile şi tehnologiile. Deţinând cunoştinţe devine mai uşoară 

însuşirea practicii.  

Aceasta se poate realiza, în parte, prin disponibilitatea instrumentelor materiale, prin 

abordarea flexibilă a programei şcolare. Pentru aceasta ar fi reală nevoie de modificarea şi 

normalizarea legii, deci ar fi nevoie de o mai mare flexibilitate în instruirea profesională, să 

nu fie nevoie de doi-cinci ani pentru a fi posibilă schimbarea şi introducerea unei noi 

programe şcolare. 

În afară de asigurarea condiţiilor, ca formă de instituţie, TISZK-ul mai are ca sarcină 

organizarea, coordonarea şi, dacă este cazul, asumarea pregătirii eventualelor modificări, 

ţinând cont de aşteptările, părerile şi propunerile instituţiilor membre. Există posibilitatea 

încheierii contractului şi cu instituţiile membre, dar nu acesta ar trebui să fie scopul principal, 

ci colaborarea partenerială. 

Problemele instruirii profesionale, situaţia instructorilor 

Nu putem să scăpăm din vedere problemele care-i privesc pe instructorii profesionali. 

Una dintre cele mai importante probleme este îmbătrânirea gardei de instructori profesionali. 

În ambele ţări constituie o problemă faptul că pedagogii şi instructorii profesionali nu sunt 

plătiţi în conformitate cu sarcinile pe care le îndeplinesc. O altă problemă o constituie faptul 

că tinerii pedagogi aflaţi la început de carieră nu deţin acele aptitudini şi cunoştinţe necesare 

predării – mai ales în cazul elevilor dezavantajaţi din şcolile profesionale – respectiv nu sunt 
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pregătiţi pentru această meserie – şi pentru greutăţile ce apar pe parcurs – astfel că în scurt 

timp părăsesc această carieră, iar „instruirea profesională îmbătrâneşte‖. (HU) 

Şi şcolile din cealaltă parte a graniţei se confruntă cu această problemă, respectiv cu 

faptul că sunt puţini instructorii de limbă maghiară. Pedagogilor din Ungaria nu li se merită să 

muncească în România deoarece salariul nu este mare şi, dacă ar dori să predea la clase de 

limbă română, ar trebui să deţină şi examenul de limbă română. ( Acelaşi lucru este valabil şi 

pentru pedagogii din România, în funcţie de limba în care au făcut studiile universitare, şi de 

limba în care doresc să predea.) ( RO) Toate acestea reprezintă, în prezent, şi vor reprezenta şi 

în viitor, o problemă serioasă. 

O altă problemă a instruirii profesionale este că aceasta ar trebui să fie mai practică. 

De asemenea, sunt necesare schimbări în sistemul de predare şi evaluare. (HU şi RO) 

În România instruirea profesională, practic, s-a desfiinţat. În prezent instruirea 

profesională a elevilor este realizată în cadrul liceelor tehnice, astfel: în primii doi ani de liceu 

elevii au parte de o instruire profesională generală, cu multă teorie şi puţină practică, după 

care au posibilitatea de a alege între a continua liceul sau a-şi însuşi competenţele 

profesionale pe parcursul a 721 de  ore de instruire practică, cu un examen final. 

Propuneri pentru modificarea instruirii profesionale 

- Reintroducerea în şcoală a instruirii profesionale, cu durata de 3-4 ani, cu mărirea 

numărului de ore de practică. 

- Schimbarea sistemului de examinare, evaluarea să se facă prin note sau prin puncte, în 

loc de sistemul admis – respins. 

- În liceele tehnice materia de specialitate să fie materie de bacalaureat. 

Din cele de mai sus observăm că instruirea profesională se confruntă cu numeroase 

probleme, atât în România cât şi în Ungaria. În prezent ( vara lui 2011) în Ungaria este în curs 

de pregătire  schimbarea legii sistemului  învăţământului public şi superior ( în cadrul acesteia 

şi a instruirii profesionale), ceea ce dă grupului de lucru speranţa că problemele dezbătute în 

cadrul grupului îşi vor găsi rezolvarea. 

Bune practici legate de instruirea practică 

Membri grupului de lucru au considerat ca exemplu relevant de bună practică, în 

primul rând sistemul de legături înfiinţat pe parcursul proiectului şi, datorită acestuia, 

cooperarea profesională dintre instituţiile de învăţământ din zona de frontieră. 

,,Noi, adică Grupul Şcolar Agroindustrial Tamási Áron suntem în legătură cu TISZK-

ul din Debrecen şi cu Şcoala Profesională Lippai János din Nyíregyháza. Aceste instituţii, 

respectiv directorii lor, au fost foarte deschişi şi ne-au ajutat să trimitem elevii şcolii noastre la 

practică în străinătate. 

Am vizitat TISZK-ul împreună cu domnul primar al oraşului Borş, iar conducătorii 

TISZK-ului ne-au vizitat, la rândul lor. Cu această ocazie am organizat o întâlnire la Oradea 

cu participarea directorilor şcolilor profesionale din judeţul Bihor şi cu delegaţia TISZK-ului, 

unde domnul Hajnal János ne-a prezentat centrul. În urma acestei întâlniri două clase de la 

şcoala noastră au vizitat Debrecen-ul, au făcut cunoştinţă cu posibilităţile de instruire ale 

TISZK-ului. Între 6-10 iunie 2011 două grupe de elevi, de clasa a noua şi a zecea, au 

participat la practică la TISZK, sub îndrumarea specialiştilor de acolo. Activitatea a avut un 

mare succes, devenind un factor de motivaţie pentru elevi. Aceste posibilităţi vor fi incluse şi 

în oferta educaţională a şcolii noastre. Căutăm, în continuare, şi alte posibilităţi de cooperare.  

Ţinem legătura, electronic, cu şcoala din Nyíregyháza. Absolvenţii noştri au petrecut o 

săptămână la ferma şcolară din Apagy, au avut posibilitatea de a vizita grădina botanică şi 



 

 199 

zoologică. Toate acestea au fost experienţe plăcute, atât pe plan profesional cât şi din punct de 

vedere al formării echipei. Sper că acesta este doar începutul unei cooperări viitoare. 

Deocamdată noi putem mulţumi gazdelor pentru ospitalitate doar oferindu-le cărţi de 

specialitate editate de şcoala noastră. 

Mulţumiri pentru organizarea reuşită domnilor Bánkúti Jenő şi Nagy József.‖ 

Nagy-Máté Enikő 

 

,,Noi, colegii TISZK-ului din Debrecen, suntem în legătură cu Grupul Şcolar 

Agroindustrial Tamási Áron din Borş. Sub conducerea doamnei director Nagy-Máté Enikő, la 

începutul lunii martie a avut loc o vizită la Debrecen, în cadrul căreia participanţii au vizitat 

TISZK-ul. Sub conducerea domnului director Hajnal János (TISZK, Debrecen) la sfârşitul 

lunii martie le-am făcut şi noi o vizită. 

Pe parcursul celor două întâlniri, pe lângă vizitarea instituţiilor, s-a discutat ca elevii 

de la şcoala din Borş, de la specialitatea electronică-automatizări, să efectueze o săptămână de 

practică la TISZK. Elevii de clasa a zecea au făcut practica în cabinetul de informatică, iar cei 

de clasa a noua în cabinetul de electromontaj. Practica s-a încheiat cu vizitarea oraşului. 

Avem în plan ca la toamnă să organizăm concursuri profesionale şi sportive între cele două 

instituţii.‖ 

Bánkúti Jenő 

Plasarea elevilor la practică profesională 

Următorul model prezintă realizarea instruirii practice profesionale în România. În 

sistemul de şcoli profesionale din România, în fiecare an şcolar există cel puţin trei săptămâni 

de instruire practică, pe care şcoala le organizează comasat, în general la firme. Această 

perioadă este precedată de o pregătire profesională de bază, astfel încât practica profesională 

comasată are loc în a doua jumătate sau la sfârşitul anului şcolar. 

Normarea juridică a practicii efectuate la agenţii comerciali 

Pe parcursul practicii profesionale la agenţi comerciali elevul iese din mediul obişnuit 

al şcolii, intrând în contact cu persoane necunoscute, ale căror instrucţiuni trebuie să le 

urmeze. În această perioadă îndrumarea şi controlul şcolii este minim, astfel încât trebuie să 

crească responsabilitatea agentului comercial care asigură locul de practică profesională. Deci 

este nevoie de o normare juridică sub forma unui contract-convenţie între şcoală şi firma care 

asigură practica profesională. Forma şi cadrul cuprinsului convenţiei fiind aprobate de 

Ministerul Educaţiei, la aceasta se pot face doar completări. Convenţiile se încheie individual 

pentru fiecare elev. (RO)  

Ce conţine Convenţia 

- Datele de identificare, denumirea şi datele de contact ale reprezentanţilor legali ai 

contractanţilor. 

-    Denumirea profesiei, respectiv a domeniului profesional, locul unde se efectuează practica. 

-   Numele elevului. 

-    Perioada de practică profesională (de când, până când).   

-   Reguli referitoare la protecţia muncii. 

-    Anexa contractului cuprinde competenţele ce se doresc dezvoltate pe parcursul practicii la 

firme (adică ce va face, ce îşi va însuşi elevul) 
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Cum este asigurată responsabilitatea 

Supravegherea elevului în practică profesională la agenţi comerciali este efectuată de 

maistrul instructor al şcolii şi de angajatul numit al unităţii respective. Aceste persoane sunt 

numite în Convenţie şi ele semnează contractul elevului. Contractul intră în vigoare doar dacă 

toate cele trei părţi sunt interesate: unul din părinţii elevului, reprezentantul legal al firmei, şi 

directorul şcolii semnează. 

Cum este asigurată evaluarea 

Pe parcursul practicii profesionale maistrul instructor numit de şcoală trebuie să 

evalueze, în general, 15 – 25 elevi. În caz fericit elevii fac practica în acelaşi loc, astfel încât 

maistrul este încontinuu prezent. Însă în majoritatea cazurilor practica profesională se 

desfăşoară în mai multe locaţii pe care maistrul instructor le „vizitează‖, nefiind mereu 

prezent pe parcursul activităţilor. Maistrul instructor are sarcina de a face prezenţa, în multe 

cazuri şi aceasta fiind un reper în evaluare. La sfârşitul practicii comasate nu există 

posibilitatea examenului practic. 

Pentru elevul doritor de a-şi însuşi meseria, practica profesională efectuată la agenţi 

comerciali este o posibilitate de a câştiga „bani de buzunar‖ sau chiar de a fi angajat (în 

vacanţe sau la terminarea şcolii).  

„Păşim spre carieră” 

„Elevul nu este o cană care trebuie umplută, ci o torţă care trebuie aprinsă!” 

„Păşim spre carieră” este un program de orientare în carieră implementat de Centrul 

Zonal de Instruire Integrală – TISZK – din Debrecen 

Despre orientarea spre carieră în general 

Scopul orientării spre carieră este de a ajuta, de a pregăti elevii în alegerea unei 

cariere. 

 Componentele sale 

 Cunoaşterea aptitudinilor şi capacităţilor individuale. 

 Dezvoltarea autocunoaşterii. 

 Cunoaşterea cuprinsului, a posibilităţilor, a alternativelor, a activităţilor şi a 

experienţelor.  

 Posibilităţi de armonizare a dorinţelor cu realitatea. 

În general în procesul de orientare în carieră acordăm ajutor în alegerea primei 

meserii. 

Rolul TISZK-ului  

În procesul de transformare a sistemului de instruire profesională, în cadrul sistemelor 

de cooperare, se întrevede cristalizarea acelor servicii care funcţionează cu mai multă 

eficacitate la nivelul TISZK-urilor. Unul dintre elementele care definesc aceste servicii este 

orientarea în carieră, acordarea şi coordonarea activităţii.  

TISZK-urile ajută orientarea şcolară generală în carieră prin folosirea de metode şi 

instrumente noi, experimentale, prin coordonarea activităţilor organizaţiilor susţinătoare.  
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„Programul Cariera” 

„Programul Cariera‖ reprezintă colaborarea TISZK-ului din Debrecen cu şcolile 

generale din zonă. 

Motivaţia, trezirea interesului legat de carieră şi meserie cuprinde următoarele: 

 zile deschise de cunoaştere a meseriei şi carierei, prin joacă: „Investim în viitor!‖ 

 jocuri on-line de cunoaştere a meseriei 

 măsurarea interesului pentru cariera profesională şi a autocunoaşterii 

 jocuri web şi de alegere a unei cariere 

Grupul ţintă al programului este format din elevii claselor a şasea – a opta ai şcolilor 

generale. Programul foloseşte ca instrumente de lucru filme, chestionare, teste, rebusuri, 

jocuri interactive, activităţile constă în prelucrarea şi finisarea de programe, chestionare, 

rebusuri, teste. Programul a fost conceput de  angajaţi ai TISZK-ului în acord cu părerea 

şcolilor, a consiliilor elevilor, a organizaţiilor civile colaborante, a psihologului, a Camerei 

Comerţului, etc. S-a trecut apoi, sub îndrumarea angajaţilor TISZK-ului, la finalizarea 

chestionarelor şi a instrumentelor de măsură, la prelucrarea punctelor de evaluare. Ei sunt cei 

care sistematizează rezultatele. În urma rezultatului prelucrării: 

 Înştiinţează instituţiile de instruire despre interesul spre carieră al elevilor din zonă, 

despre motivaţia acestora. 

 Fac propuneri, şcolilor generale, legate de acordarea sprijinului în alegerea carierei.  

 Organizează zile deschise („Gustarea meseriei‖) pentru elevii din zonă, la Centrul de 

Instruire. 

 În cadrul „Turului meseriilor‖ organizează vizite la fabrici şi uzine; coordonează 

activităţile de alegere a carierei ale instituţiilor de instruire. 

 Organizează diferite activităţi în scopul sprijinirii alegerii unei meserii: concurs de 

cunoştinţe profesionale, proiecte destinate elevilor, participarea tineretului la 

evenimente. 

 Oferă informaţii despre serviciile şi datele de contact ale diferitelor organizaţii care 

sprijină orientarea spre carieră. 

 Evaluează şi modifică (în urma rezultatelor) activitatea de sprijinire în orientarea în 

carieră a TISZK-ului din Debrecen. 

Sarcini – procesul de realizare 

 Prima dintre sarcini este luarea legăturii cu directorii şcolilor generale şi stabilirea 

cadrului de cooperare. În acest scop are loc alegerea şcolilor partenere, 8 – 10 şcoli din 

Debrecen. În cadrul luării legăturii are loc prezentarea programului, cunoaşterea activităţii de 

orientare derulată în şcoală, pregătirea pedagogilor, asigurarea de materiale profesionale. Apoi 

se trece la informarea elevilor, a părinţilor, se organizează programe-jocuri de cunoaştere a 

meseriei şi a carierei, respectiv se procesează rezultatelor chestionarelor referitoare la 

motivaţia în meserie şi la interesul pentru aceasta. 

 Prelucrarea datelor, sistematizarea experienţelor 

 Colaboratorii programului informează şcolile generale despre direcţiile şi posibilităţile 

de alegere a carierei, conform motivaţiei elevilor. Aduc la cunoştinţa instituţiilor de instruire 

intenţiile elevilor de a-şi continua studiile. 
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Programul „Turul meseriilor” – Zile deschise de cunoaştere a meseriei, 

„Gustarea meseriei” la TISZK-ul din Debrecen 

La Centrul de Instruire se derulează activităţi interactive de prezentare prin joacă a 

meseriilor, alături de jocuri şi teste de alegere şi cunoaştere a carierei, consiliere grafologică 

(„Îţi spun cine eşti‖), şi jocuri on-line de cunoaştere a carierei pentru elevii de clasa a şasea.  

În programul Turul meseriilor 2 elevii efectuează vizite la locuri de muncă, firme, 

uzine şi fabrici, împărţiţi pe grupe de meserii, iar în programul Turul meseriilor 3 pot face 

cunoştinţă cu instituţiile de instruire. 

Se organizează diferite evenimente care să-i motiveze pe elevi: 

 Concurs de alegere a carierei. 

 Proiect de cunoaştere a meseriei. 

 Participare la expoziţia de alegere a carierei. 

 Dezvoltarea paginii web: jocuri pe web. 

 Prezentarea meseriilor ce pot fi învăţate la TISZK. 

 Informaţii legate de continuarea studiilor 

 Calendarul programelor şi evenimentelor 

 Datele de contact ale instituţiilor de instruire 

 Datele de contact ale partenerilor TISZK-ului 

 Informaţii utile, etc. 

În afară de programele proprii TISZK-ul colaborează şi cu alţi organizatori de 

evenimente legate de orientarea în carieră, respectiv participă la programele acestora, ca de 

exemplu conferinţe ale tinerilor, evenimente ale consiliului elevilor, ale organizaţiilor civile, 

ale celor culturale, programe de tabere profesionale pentru tineret, etc. 

Investim în viitor! 

Din aprilie şi până în iunie 2011 la TISZK-ul din Debrecen s-au desfăşurat zile de 

cunoaştere/alegere a carierei. La eveniment au participat în jur de 300 de elevi de clasa a şasea 

de la şcoli generale din Debrecen (Şcoala generală Kazinczy Ferenc, Şcoala generală Fazekas 

Mihály, Şcoala generală Petőfi Sándor, Şcoala generală Benedek Elek, Şcoala generală 

Karácsony Sándor). 

Elemente ale programului, locaţii: 

 Cabinetul de limbi: jocuri de cunoaştere a meseriei, vizionare de film (Meşterul Mekk 

Elek), jocuri pe calculator despre meserie, servicii, despre „meşteşugurile tradiţionale 

maghiare‖. 

 Sala multimedia: grafologie prin joacă – cum şi în ce fel ajută în alegerea carierei. 

 Atelierul de strunjire: cunoaşterea meseriei de strungar – strungul, strungul CNC – 

tehnologii moderne. 

 Atelierul de sudorie: prezentarea meseriei de sudor, probă practică. 

 Sala comercială: joc interactiv în scopul cunoaşterii meseriei de vânzător. 

 Aulă: frumuseţile meseriei de coafor-cosmetician. Elevii au avut posibilitatea de a 

încerca machiaje şi frizuri. 

Elevii au primit prospecte şi cadouri, respectiv au fost invitaţi la ,,jocuri on-line‘‘ pe 

pagina noastră de internet.  
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Pe parcursul programului am constatat că şcolile primesc cu plăcere invitaţia, 

efectivele de elevi au fost bine controlabile, elevii fiind astfel motivaţi. Colegii de şcoală 

medie au fost de mare ajutor şi convingători, interactivitatea motivează excelent, asigurând 

adevărate experienţe.  

Bune practici – instruire practică la specializarea  

tehnician în industria textilă 

Colegiul Tehnic „Andrei Şaguna" 

 În instruirea practică la industria textilă este absolut necesar ca şcoala să fie dotată cu 

aparatură şi materiale corespunzătoare, în scopul dezvoltării aptitudinilor şi competenţelor 

acumulate la orele teoretice. 

 În condiţiile economice actuale numărul firmelor de industrie textilă a scăzut foarte 

mult. În schimb, industria textilă necesită anumite cunoştinţe şi aptitudini legate de 

tehnologiile de bază ale acestei ramuri industriale, respectiv de cunoaşterea materialelor de 

bază folosite în industria textilă. 

Ca urmare a faptului că, din motive economice, nu ne putem baza pe fabricile 

producătoare de materie primă necesară industriei textile în dotarea materială a atelierelor, 

instructorii de specialitate au încercat să găsească soluţii ieftine şi uşor de realizat în scopul 

dezvoltării adecvate a competenţelor.  

Scopul proiectului: ca bună practică, îmbinarea dezvoltării competenţelor 

profesionale practice şi a aptitudinilor cu dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ( prin 

înfiinţarea unei mici afaceri). Grupul ţintă al proiectului este alcătuit din elevii de la 

specializarea industrie uşoară ai Colegiului Tehnic ,,Andrei Şaguna‘‘. Activităţile practice au 

fost organizate în scopul fabricării unui obiect decorativ, Bufniţa. 

Materiale necesare: 

 14 fire de 1,5m de cânepă sau iută răsucită 

 cercuri din carton cu diametrul de 2,5 cm – pentru crearea ochilor bufniţei 

 nasturi, lipici - pentru crearea ochilor bufniţei 

 un băţ cu diametrul de 1-1,5 cm şi cu lungimea de 20cm – pentru sprijin 

 o ramură uscată cu lungimea de 10cm – pentru decor (ca şi cum bufniţa ar sta pe 

ramură) 

Procurarea materialelor: 

Cânepa sau iuta au primit-o elevii care fac practică la fabrica SC AURA S.A din 

Oradea. Cartonul şi nasturii s-au cumpărat. Băţul de lemn şi lipiciul au fost procurate de la 

atelierul de tâmplărie. 

Etapa de prelucrare: 

Tehnica folosită este cea de înnodare. 

În urma rezultatelor obţinute se poate stabili că activitatea planificată este foarte utilă 

în dezvoltarea competenţelor prevăzute în programa şcolară la modulul Materii prime 

necesare în obţinerea produselor textile, mai ales în domeniul instruirii practice. 

La succesul proiectului a contribuit şi faptul că elevii şi-au făcut o imagine despre 

procesul de fabricare al unui produs simplu, începând cu proiecterea, procurerea materialelor, 

fabricarea, şi până la valorificare (în magazinele de cadouri). Astfel, elevii participanţi la 
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proiect au avut posibilitatea de a-şi măsura şi dezvolta atât talentul şi competenţele cât şi 

aptitudinile antreprenoriale. 

Elevii mai creativi au folosit tehnica de înnodare învăţată şi la realizarea unor 

prototipuri noi. 

Activitatea s-a desfăşurat în spiritul muncii de echipă, elevii au pus accent pe 

realizarea unei munci de calitate, pentru ca produsul final, ,,Bufniţa‘‘, să aibă o valoare reală 

pe piaţă. 

Activitatea tip proiect descrisă mai sus nu a fost doar o încercare în şcoala noastră, ci o 

metodă reuşită de instruire, deoarece realizarea produselor ajută în mare măsură la dezvoltarea 

aptitudinilor teoretice şi practice ale elevilor. 

Simona Lăcătuşu – profesor industrie uşoară, Căcaina Ana – maistru instructor 

industrie uşoară Colegiul Tehnic „Andrei Şaguna", Oradea. 

 

Bune practici la Şcoala Profesională Specială  

Göllesz Viktor 

 
În instituţia noastră se desfăşoară instruire profesională specială, pe parcursul căreia 

am acumulat multe experienţe şi legate de acestea am format şi aplicat un nou sistem de 

instruire profesională. Prima noastră inovaţie a fost faptul că am oferit elevilor cu handicap 

posibilitatea participării la o etapă de bază, unde au posibilitatea de a face cunoştinţă şi de a 

încerca toate meseriile în care şcoala noastră instruieşte elevi. La sfârşitul acestei etape, în 

funcţie de dorinţele şi aptitudinile lor, am decis asupra meseriei în care vor fi instruiţi.  

Pentru a realiza acest lucru a fost nevoie de înfiinţarea de cabinete de specialitate şi de 

implicarea pieţei forţei de muncă. (Elevii cu dificultăţi în învăţare sunt rigizi, se ataşează de 

obiectele şi condiţiile cunoscute de ei. Datorită acestui fapt, în înfiinţarea cabinetelor 

asigurăm, prin proiecte, cele mai moderne tehnologii). 

Lipsa de socializare a elevilor noştri este o sursă continuă de conflicte pe piaţa forţei 

de muncă, de aceea este important ca deja pe parcursul studiilor să facă cunoştinţă cu lumea 

muncii. 

Instruirea practică este importantă şi din punctul de vedere al angajatorilor, deoarece 

deja aici pot cunoaşte aceşti oameni diferiţi. Observându-le munca şi descoperind 

posibilităţile lor ascunse, lăsând la o parte preconcepţiile despre oamenii cu handicap, 

angajatorii le vor da acestora mai multe posibilităţi. 

Aplicarea bunei practici 

 Buna practică pe care o vom prezenta este aplicabilă, în primul rând, la elevii care au 

dificultăţi în învăţare şi dizabilităţi multiple. Este nevoie, în funcţie de grupul de meserii, de 

implicarea angajatorilor. Se recomandă luarea legăturii cu angajatorii din preajmă. 

Pe parcursul cunoaşterii meseriilor de către elevii de clasa a noua şi a zecea, instituţia 

trebuie să asigure instrumentele necesare. În şcoala noastră acest lucru are loc în felul 

următor: elevii noştri sunt instruiţi în patru grupe de meserii, şi anume: 

 Vânzător în comerţ alimentar 

 Lucrător brutar 



 

 205 

 Horticultor 

 Zugrav 

Pentru instruirea în aceste meserii este nevoie de asigurarea cabinetelor de specialitate 

adecvate, respectiv: 

 Cabinet alimentar 

 Cabinet de brutărie 

 Sere+zonă verde 

 Cabinet zugrav 

Apicarea bunei practici nu este condiţionată de caracteristicile localităţii sau ale zonei. 

 Aplicarea aşa numitului ,,sistem rotativ‘‘ introdus de noi este un element nou în 

instruirea profesională. Cu ajutorul acestuia asigurăm elevilor cu dificultăţi în învăţare 

posibilitatea de a acumula cunoştinţe mai temeinice, mai aprofundate, înaintea instruirii 

profesionale. Le lărgim orizontul prin acordarea posibilităţii de a cunoaşte toate meseriile din 

care pot să aleagă. 

 Unele elemente ale bunei practici le-am elaborat cu ajutorul unor proiecte (de 

exemplu: servicii complexe, înfiinţarea cabinetelor). 

Rapoartele angajarorilor de pe piaţa forţei de muncă despre colaborare 

Declaraţia domnului Krajnyák Csaba despre colaborarea dintre Şcoala Profesională 

Specială Göllesz Viktor şi firma Tulipa Kft. 

„Firma Tulipa Kft. şi-a asumat, pentru prima dată în 1996, sarcina de a instrui elevi cu 

dizabilităţi, angajaţii firmei s-au confruntat atunci pentru prima dată cu particularităţile 

instruirii practice a elevilor cu dizabilităţi mentale. Am considerat că instruirea elevilor va fi 

reuşită dacă se înfiripă relaţia maistru-elev, care nu se reduce doar la însuşirea cunoştinţelor 

ci, prin exemplul personal al maistrului şi prin conduita umană, dă elevilor un exemplu de 

urmat.  

Şcoala Profesională Specială Göllesz Viktor ne-a solicitat pentru prima dată în anul 

2001 în instruirea practică specială, când a înfiinţat o clasă cu profil de horticultură. 

Dispunând de experienţă, de resurse umane şi materiale (instrumente, sală de clasă, necesităţi 

sociale, etc.) am reuşit, într-un mod unic în zonă, să creăm şi să îndeplinim condiţiile necesare 

instruirii practice a elevilor în grupe mici, sub îndrumarea maistrului instructor. În anul 2005 

am acceptat cu plăcere oferta de colaborare în proiectul
39

 EQUAL cu Şcoala Profesională 

Specială Göllesz Viktor. 

Cu ajutorul programului  EQUAL şi cu implicarea propriilor forţe am renovat sera 

,,Flexum‘‘, am dotat-o cu plante, am produs plante decorative, cu implicarea elevilor. După 

examenul de specialitate am angajat 4 elevi, ajutându-i să se integreze în lumea muncii. Elevii 

au avut caractere şi interese diferite, de aceea a fost necesară căutarea şi găsirea individuală a  

unui loc de muncă pentru fiecare în cadrul firmei Tulipa Kft. După mai multe discuţii am 

stabilit de comun acord persoana, locul şi felul muncii pe care ar dori să o presteze. 

Dintre elevii angajaţi doi băieţi au preferat munca mai liberă, de aceea au cerut să 

lucreze la îngrijirea parcurilor. Am găsit posibilitatea de a le oferi loc de muncă în parcul 

Institutului din Nyíregyháza, parc întreţinut de Tulipa Kft, unde lucrează în condiţii absolut 

sigure, sub îndrumarea unui conducător de brigadă excelent. 

                                                 
39

Accesabil la adresa: www.gollesz.hu; proiecte. 
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Elevii noştri cu dizabilităţi au devenit, într-un an şi jumătate, forţă de muncă deplină 

din punct de vedere profesional. Sarcinile ce li se încredinţează sunt simple şi le îndeplinesc 

zilnic: curăţenie, greblare, întreţinerea gazonului, stropire, etc. Aceste sarcini le execută din 

rutină, chiar şi fără supraveghere, la lucrurile mai complicate cer şi primesc ajutorul 

conducătorilor. Învaţă repede că statutul de angajat nu este egal cu anii de şcoală, că nu se pot 

sustrage de la efectuarea muncii, sau că nu pot să-i deranjeze pe ceilalţi în timpul muncii. Cei 

doi tineri au părăsit firma noastră ca forţă de muncă deplină, reuşind să se angajeze fiecare în 

apropierea domiciliului. 

Situaţia nu a fost la fel de uşoară cu ceilalţi doi elevi angajaţi. Una dintre fete a fost 

total incapabilă de a efectua singură munca, în schimb s-a descurcat excelent la aparatul de 

umplut ghivece, unde a avut ca sarcini umplerea ghivecelor, aşezarea plantelor în ghiveci, sau 

punerea la loc a ghivecelor la sfârşitul benzii rulante. Simplitatea şi monotonia acestor 

procese de muncă s-au potrivit cel mai bine cu capacităţile mentale şi fizice ale fetei, aceste 

sarcini le-a îndeplinit excelent şi cu precizie, găsindu-şi astfel locul în brigada bazei horticole. 

Mai târziu şi-a îndeplinit sarcinile cu atâtă abilitate şi precizie încât, de multe ori, avea 

rezultate mai bune decât colegii săi sănătoşi! Al patrulea elev angajat a ajutat câtva timp la 

baza horticolă, dar din motive familiale a demisionat. În locul său am angajat, în anul 

următor, un elev cu cele mai bune rezultate în clasă, care, datorită faptului că era de încredere 

şi avea o atitudine pozitivă faţă de muncă, a devenit şi el un muncitor deplin al firmei Tulipa 

Kft.‖ 

Raportul domnului Dusinszki József despre colaborarea Şcolii Profesionale Speciale Göllesz 

Viktor şi Fabrica de pâine. 

 „Activitatea principală a fabricii de pâine este fabricarea produselor de brutărie cu 

tehnologie de coacere şi congelare. Este vorba despre cea mai mare fabrică de pâine din 

regiune, cu încasări anuale care depăşesc un miliard de forinţi. Scala noastră de produse este 

foarte variată, fabricăm toate produsele cunoscute în această industrie. Fabricăm aproximativ 

350 de feluri de produse, printre care se numără, în afară de pâinea de toate zilele, produse 

speciale ca pâine de secară, produse cu seminţe, melc cu cacao, brânzoici, pogăcele şi alte 

bunătăţi de patiserie. Sloganul firmei este: ,,Calitatea este pâinea noastră!‘‘, şi îl luăm în 

serios. 

 Scopul proiectului EQUAL realizat împreună cu Şcoala Profesională Specială Göllesz 

Viktor a fost mărirea şanselor de angajare a copiilor cu dizabilităţi uşoare sau multiple, 

respectiv sprijinirea lor în integrarea în viaţa de zi cu zi. 

 Fabrica de pâine din Nyíregyháza a oferit posibilitatea obţinerii unei calificări în 

meseria de brutar şi cofetar, copiilor cu dizabilităţi uşoare sau multiple. Experienţa de 

orientare în carieră a ajutat elevii din clasele a noua şi a zecea în alegerea domeniului cel mai 

avantajos pentru ei, urmat de instruirea profesională din clasa a unsprezecea şi a doisprezecea. 

Fabrica de pâine din Nyíregyháza angajează, de doi ani de zile, şi dă posibilitatea elevilor de 

la şcoala Göllesz, să se simtă oameni deplini. În prezent, fabrica care are 130 de angajaţi, 

instruieşte 24 elevi şi are angajate 12 persoane cu dizabilităţi uşoare. Observăm că este vorba 

de sarcini relativ uşoare, precum:  

 muncă la cuptor, 

 spălarea lăzilor, 

 strângerea produselor, 
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 curăţarea tăvilor, 

 ambalare 

În urma practicii profesionale elevii primesc certificat de calificare şi se pot angaja în 

meseria lor. Elevii îşi pot îndeplini excelent şi singuri sarcinile învăţate şi exersate. Ei sunt 

muncitori conştiincioşi şi primesc acelaşi salariu ca şi angajaţii fără dizabilităţi! Astfel se simt 

şi ei oameni deplini alături de oamenii sănătoşi, sunt mândri că sunt membri utili ai societăţii, 

care lucrează, câştigă bani, se întreţin. 

Bineînţeles că Fabrica de pâine din Nyíregyháza, ca angajator, are avantaje din acest 

lucru: 60% din salarii şi contribuţii sunt plătite de stat timp de un an de zile, sunt sprijiniţi în 

achiziţionarea de aparatură ( aparat de ambalare, feliator, instalaţie de spălat lăzi, instalaţie de 

curăţat tăvi, etc.). În general elevii cu dizabilităţi sunt mai conştiincioşi , lucrează folosind 

optim timpul de lucru, se comportă disciplinat. În plus, fabrica ar găsi cu greu oameni deplini 

şi stabili care să îndeplinească aceste sarcini simple şi monotone. 

Angajăm deja de doi ani de zile muncitori cu dizabilităţi uşoare care sunt la noi încă 

din anii de şcoală, şi marea majoritate rămân la noi după obţinerea certificatului de calificare. 

Colegii care lucrează la noi au devenit muncitori deplini, efectuând cu succes şi punctualitate 

fazele simple ale procesului de producţie. Îşi îndeplinesc fără întârziere sarcinile pe măsura 

aptitudinilor lor (ambalarea produselor finite, operaţii simple de preparare a pâinii), sunt 

perseverenţi, dorind să demonstreze că sunt capabili. Angajatorii îi implică mereu în procese 

de muncă din ce în ce mai complicate.   

Pot să afirm cu mândrie că firma noastră, Fabrica de pâine din Nyíregyháza, nu a 

concediat încă niciun angajat cu dizabilităţi uşoare!‖ 

Concluziile rezultatelor proiectului de angajare 

 Numărul angajaţilor ar putea fi mărit dacă angajatorii ar cunoaşte şi recunoaşte 

posibilităţile ce se ascund în următoarele: 

 munci simple există la fiecare loc de muncă, mai ales în organizaţiile gospodăreşti, 

 centrul de plasare a forţei de muncă sprijină din mai multe puncte de vedere angajarea 

persoanelor cu dizabilităţi, 

 angajatorul este scutit de plata reabilitării, prin intermediul proiectelor are dreptul de a 

cere subvenţii, 

 angajarea persoanelor cu dizabilităţi clarifică noţiunea de cerinţe la locul de muncă, şi 

în evaluarea şi verificarea capacităţilor persoanelor care nu au dizabilităţi, 

 angajarea lor îmbogăţeşte cultura organizaţională, repară moralul de muncă, are rol în 

închegarea colectivităţii, întăreşte obligativitatea faţă de alte firme. 

Şi angajaţii cu dizabilităţi au un loc pe piaţa forţei de muncă. Pentru ei locul de muncă 

înseamnă posibilitatea unei „vieţi depline‖, trebuie neapărat să le acordăm o şansă pentru ca ei 

să-şi poată dovedi utilitatea.  

Legat de abandonul şcolar singura metodă pe care o putem aminti este luarea legăturii 

cu părinţii şi importanţa colaborării. Şcolile nu deţin încă o metodologie care să ofere ajutor în 

acest sens. 

 

Autori: Bíró Ildikó, Herbák Szilvia, Homonnai Anita, Bánkúti Jenő, Baranyai Tibor, Győri 

Károly, Kovács András, Nagy József, Mike János. 
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Concluzii 

Cu ajutorul profesorilor din şcolile profesionale din cele patru judeţe din zona de 

frontieră, grupul de lucru a ales teme referitoare la metodologia instruirii teoretice şi 

profesionale. Profesorii participanţi la grupul de lucru au analizat, pe parcursul muncii în 

comun, acele grupe de probleme specifice educaţiei elevilor cu cerinţe speciale de educaţie. 

Aceste teme sunt următoarele: 

 Probleme legate de instruirea practică profesională, de locul unde se desfăşoară 

aceasta 

 Motivaţia, cu prezentarea exemplelor de bune practici 

 Abandon şcolar şi competenţe  

Sistemul de instruire profesională, atât în România cât şi în Ungaria, se confruntă cu 

numeroase probleme. În ambele ţări este o problemă, de exemplu, faptul că pedagogii şi 

instructorii nu sunt plătiţi adecvat. O altă problemă este faptul că tinerii pedagogi nu au 

competenţele şi cunoştinţele metodologice necesare predării, respectiv nu sunt destul de 

pregătiţi pentru această meserie şi pentru greutăţile ce apar pe parcursul ei, astfel că în scurt 

timp părăsesc această carieră, având ca rezultat „îmbătrânirea instruirii profesionale‖. Aceasta 

va fi o problemă serioasă în viitor. Grupul de lucru consideră că învăţământul ar trebui să fie 

mai practic, mai real. Ar fi nevoie de schimbări în sistemul de predare şi evaluare al ambelor 

ţări. Printre sugestiile grupului de lucru se numără următoarele: uşurarea începerii unei 

meserii, scurtarea şi simplificarea sistemului de examinare în Ungaria, respectiv 

reintroducerea şcolilor profesionale, modificarea sistemului de evaluare în România.  

Ca rezultat al grupului de lucru şi ca exemplu de bună practică putem releva sistemul 

de legături înfiinţat pe parcursul proiectului şi, datorită acestuia, cooperarea profesională 

dintre instituţiile de învăţământ din zona de frontieră. S-a înfiripat o lagătură între Grupul 

Şcolar Agroindustrial din Borş, condus de doamna Nagy-Máté Enikő, Centrul zonal de 

Instruire Integrată ( TISZK) din Debrecen şi Liceul Agroindustrial Lippai János din 

Nyíregyháza, concretizată în organizarea practicii profesionale a elevilor. 

Pe parcursul muncii am întâlnit exemple de bune practici aplicate de TISZK, Colegiul 

Tehnic „Andrei Şaguna‖ şi Şcoala Profesională Specială Göllesz Viktor. 

 S-a discutat problema abandonului şcolar şi considerăm că rezolvarea acestei 

probleme constă în legătura cu părinţii şi colaborare. Munca noastră legată de tema 

competenţelor a dus la concluzia că este necesară abordarea constructivă a competenţelor 

profesionale şi a formelor de verificare.   
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Asistenţă psiho-socială 

 Asistenţa psiho-socială este poate cea mai greu de înţeles temă care a intrat în 

domeniile de care ne-am ocupat în cadrul proiectului. În acelaşi timp, aceasta a fost tema care 

a trezit atenţia şi interesul celor mai mulţi pedagogi, grupul de lucru care s-a ocupat cu 

asistenţa psiho-socială fiind cel mai numeros dintre cele patru grupuri de lucru ale proiectului. 

 Încă de la începutul muncii comune membri grupului de lucru au căzut de acord cu 

faptul că  munca pe care o efectuează în cadrul şcolii nu constă doar în predarea materiei, în 

viaţa de zi cu zi se petrece mult mai mult decât acest lucru, mai ales atunci când vreunul din 

elevi are nevoie de ajutor. 

 În spatele abandonului şcolar, sau a situaţiei în care elevii sunt ameninţaţi de a 

abandona şcoala, există, de cele mai multe ori, cauze pe care nu le putem şti decât dacă privim 

în spatele simptomelor care apar la suprafaţă. În cadrul acestor cauze s-a vorbit despre stres, 

ca factor care împiedică performanţele şcolare, despre conflicte şi modul de rezolvare a 

acestora, despre diferite metode alternative de predare, şi despre efectele schimbării pozitive a 

mediului şcolar. 

 Pe parcursul muncii comune grupul de lucru a colectat aceste cauze şi a încercat să 

găsească metodele de rezolvare, profesorii au venit cu exemple de bune practici, aplicate în 

şcolile lor, care pot fi de ajutor în prevenirea abandonului şcolar şi care pot fi aplicate în 

oricare şcoală.  

 Cu ajutorul unui chestionar, doi dintre membri grupului de lucru au analizat 

diferenţele şi asemănările dintre cauzele şi formele abandonului şcolar, la  elevii 

români şi maghiari. 

 S-a discutat foarte mult despre rolul pedagogilor şi a specialiştilor din şcoală – 

psihologul şcolii, asistenţi sociali, etc. – în rezolvarea problemelor elevilor, în colaborarea cu 

părinţii şi cu diferite instituţii, şi despre importanţa modelului în viaţa elevilor. 

 Capitolul, elaborat de membri grupului nostru de lucru, se străduie să oglindească cele 

mai importante etape şi rezultate ale muncii comune de pe parcursul unui an de zile. Sperăm 

că informaţiile acestui capitol legate de importanţa asistenţei psiho-sociale şcolare, metodele 

şi rezultatele acesteia vor fi utile şi altor pedagogi şi specialişti şcolari.   
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Abandonul şcolar 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea 

frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri 

profesionale complete sau înaintea încheierii ciclului de studii început. 

Educaţia este percepută ca o funcţie vitală a societăţii, iar şcoala drept principala 

instituţie prin care societatea îşi perpetuează existenţa. Astfel şcoala este un ―factor cheie― al 

dezvoltării. De la şcoală se aşteaptă astăzi totul: să îi ajute pe tineri să cunoască trecutul şi să 

înţeleagă prezentul, să îi ajute să conştientizeze şi să îşi asume responsabilitatea pentru a se 

implica în orientarea destinului colectivităţilor către un viitor dorit.  

Identificarea factorilor ce contribuie la eşecul şi abandonul şcolar, 

prevenţie şi intervenţie 

Eşecul şcolar este un fenomen periculos, deoarece el determină efecte negative atât în 

plan psihologic individual, respectiv o alterare a imaginii de sine a elevului în cauză, care-şi 

va pierde tot mai mult încrederea în propriile posibilităţi şi capacităţi ajungând să dezvolte o 

teamă de eşec, cât şi pe plan social, pentru că eşecul şcolar permanentizat „stigmatizează‖, 

„etichetează‖ şi conduce la o marginalizare socială cu un nivel crescut de comportamente 

deviante şi infracţionale. 

Eşecul şcolar are la bază mai mulţi factori care pot fi diferiţi, dar cel mai adesea 

asociaţi, elevul se confruntă cu o serie de dificultăţi şcolare care au ca principale cauze: 

propria persoană, părinţii şi familia, şcoala, comunitatea locală, etc. Putem distinge cinci mari 

tipuri de dificultăţi pe care elevul poate să le întâmpine: 

1. Dificultăţi de natură somatică; 

2. Deficienţe intelectuale/cognitive; 

3. Probleme de învăţare de ordin instrumental; 

4. Dificultăţi de ordin afectiv privind direct copilul, adesea familia sa; 

5. Slăbiciuni pedagogice privind şcoala, dar adesea şi părinţii. 

 

 „Criza economică cu care ne confruntăm atrage după sine o criză socială mult mai adâncă, 

iar copiii sunt cei mai vulnerabili. Privaţi de mijloace financiare pentru nevoile 

fundamentale, zilnice, părinţii nu au ca prioritate şcolarizarea acestor copii, care, ţinuţi în 

afara sistemului de educaţie, sunt lipsiţi de şansă la un viitor onest”, atrage atenţia Jasmine 

Whitbread, Preşedinte Executiv al Organizaţiei Salvaţi Copiii România. 

1. Deficienţele de natură somatică 

Pentru a evidenţia o afecţiune somatică, un deficit senzorial sau condiţiile de viaţă 

aberantă pe plan fizic, este necesar un examen somatic complet şi o anchetă orientată în acest 

sens. În acest sens un rol predominant îl are familia care trebuie să fie sensibilă la problemele 

de sănătate ale copilului prin realizarea unor controale medicale de specialitate, dar şi medicii 

prin stabilirea unui diagnostic corect şi măsurilor de vindecare. 

Deficienţele de natură somatică de lungă durată pot perturba şcolaritatea din două 

motive: 

- absenţe repetate (nu întotdeauna justificate); 

- respingerea mai mult sau mai puţin ascunsă a bolii somatice de către ceilalţi copii, de 

părinţi şi profesorii acestora. 



 

 211 

Igiena de viaţă a copilului: o oboseală, o instabilitate pot fi legate de o aberantă 

organizare a zilei de lucru a copilului, de la şcoală, ca şi de acasă. Trebuie să se insiste asupra 

momentelor suficient de prelungite şi frecvente pentru a asigura nevoia de cheltuială motrică 

şi de destindere, ca şi asupra necesităţii unui somn îndestulător şi de bună calitate. 

Profesorul, învăţătorul, medicul şi familia pot contribui decisiv la identificarea 

cauzelor de natură somatică ce pot conduce la eşec şcolar, iar prin colaborarea factorilor 

implicaţi se poate interveni din timp prin măsuri educative adaptate la nevoile elevului. 

2. Deficienţele intelectuale 

Eventualitatea unei deficienţe intelectuale/cognitive constituie, în materie de retard sau 

eşec şcolar, o teamă mai mult sau mai puţin mărturisită de părinţi. Diagnosticarea 

deficienţelor intelectuale profunde se poate realiza şi înainte de vârsta şcolară, dar deficienţele 

medii şi cele lejere nu pot fi suspectate decât în momentul contactului cu şcoala, un mare rol 

având învăţătorul şi profesorul psiholog în şcolile unde există acesta. 

3. Dificultăţile instrumentale 

În adaptarea copilului la şcoală sunt implicate mijloacele pe care subiectul le foloseşte 

pentru a se cunoaşte şi pentru a cunoaşte lumea exterioară: mai ales motricitatea sa, viaţa 

perceptivă, limbajul şi inteligenţa sa. Dificultăţile sau perturbarea acestor funcţii au ca urmare 

dificultăţi în realizarea unor activităţi precise (scriere, citire, calcul matematic), sau a unor 

activităţi de ordin general (capacitatea de a-şi exprima propriile gânduri, dificultăţi de 

raţionament, instabilitate, etc.), creînd în final, la copil un resentiment şcolar. 

4. Dificultăţile de origine afectivă 

Dificultăţile afective se structurează foarte schematic în trei registre pe plan şcolar: 

- opoziţia; 

- instabilitatea; 

- anxietatea şi depresia. 

Opoziţia activă şi pasivă: poate fi o reacţie la un fapt precis petrecut recent (conflictul 

copilului cu profesorul sau cu unul dintre părinţi etc.), sau se poate înscrie într-un stil de 

comportament obişnuit al copilului a cărui origine trebuie căutată într-o insatisfacţie a 

relaţiilor afective din interiorul familiei. 

Instabilitatea care are două aspecte: 

- unul motor: copilul se mişcă mult, nu stă locului; 

- altul psihic: labilitatea atenţiei, interesul şi dezinteresul se succed rapid; 

Anxietatea şi depresia: ea perturbă evident copilul în relaţiile sale cu alţi copii, cu 

profesorii, în activităţile sale şcolare. Anxietatea şi depresia se poate manifesta în plan psihic 

printr-un sentiment de insecuritate, de aşteptare a unui pericol nedeterminat, sau la nivelul 

corpului prin greţuri, vomă, dureri intestinale, etc. În aceste cazuri copilul refuză să meargă la 

şcoală devenind victimă ale unor stări de angoasă, depresie şi chiar de panică. 

5. Cauzele pedagogice 

Ele sunt foarte frecvente şi diverse ca şi mecanismele care provoacă problemele 

şcolare, ele se situează în cadrul şcolar şi familial. 

La nivelul şcolii: trebuie studiată şcolaritatea anterioară a elevului. Absenteismul, de 

pildă, se poate datora bolilor, relaţiilor dificile cu profesorul, dificultăţilor de învăţare, 

http://www.lascoala.com/referate-gimnaziu/referate-lb-romana/subiectul/
http://www.lascoala.com/tag/de-origine/
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supraîncărcării, neadecvatelor metode de învăţare, perturbaţiilor psihologice anterioare, 

dezinteresului faţă de şcoală ca urmare a unor eşecuri repetate, etc.  

În cauză pot fi puse şi condiţiile actuale de şcolarizare ca: 

 admiterea prematură într-o clasă cu un nivel prea ridicat; 

 incompatibilitatea profesor-copil; 

 lipsa interesului faţă de copil; 

 un profesor fără tact pedagogic, şi slab pregătit; 

 lipsa interesului pentru un copil din partea profesorului care îşi focalizează activitatea 

sa pe copiii străluciţi ai clasei sau, dimpotrivă, pe cei cu dificultăţi; 

 schimbarea frecventă a colegilor, profesorilor, programelor, metodelor etc; 

La nivelul familiei: este clar că rolul familiei este primordial mai mult pe plan afectiv 

decât pedagogic. Sunt cazuri în care realitatea este greu de modificat: disocierea familiei, 

decesele, divorţul, neînţelegerea gravă, certuri frecvente, consum de alcool, boala psihică a 

unuia sau altuia dintre părinţi, etc. Alte cazuri se referă la situaţii când părinţii (conştient sau 

inconştient) nu permit ca elevul să-şi dobândească autonomia şi să devină responsabil de 

acţiunile sale, în aceste cazuri copilul poate reacţiona printr-o conduită de opoziţie pasivă sau 

activă, generalizată sau focalizată pe şcolaritate. Unii părinţi sunt prea exigenţi pe planul 

şcolarităţii, vor cu orice preţ ca copiii lor să fie primii din clasă, copilul este suprasolicitat, 

saturat, dezgustat şi sfârşeşte curând în eşec, şi în fine alţi părinţi, în număr relativ mare, care 

fără a-şi intoxica realmente copiii cu materiile şcolare, îşi fac griji fără nici un motiv. Dintre 

factorii care contribuie în cea mai mare măsură la abandonul  şcolar sunt acei care ţin de 

familie în special, de relaţiile pe care elevul le stabileşte, în special relaţiile afective care au ca 

punct de pornire relaţia de ataşament între copil şi mamă încă din primii ani ai existenţei sale.     

Tipuri de familii ai căror copii şcolari prezintă risc de abandon şcolar: 

- familii cu resurse materiale, financiare limitate şi cu mulţi copii; 

- părinţi şi copii cu probleme emoţionale; 

- familii cu un grad de şcolarizare redus; 

- familii dezorganizate (divorţuri, certuri frecvente pe fondul consumului de alcool şi alte 

substanţe, abuzuri fizice şi psihice repetate, mame singure, părinţi recăsătoriţi, copii orfani 

crescuţi de diverse rude, etc) 

Pentru prevenţia şi intervenţia în cazuri de eşec şi abandon şcolar este necesară o 

analiză atentă a factorilor ce pot declanşa aceste fenomene şi utilizarea unor metode şi tehnici 

de consiliere individuală care să conducă la rezultate pozitive.  Sunt cunoscute diverse metode 

de consiliere individuală care pot fi utilizate pentru a sprijini elevul aflat în situaţie de eşec 

şcolar în funcţie de factorii /cauzele  care au declanşat acest fenomen ca: 

 Metode  privind întăriri pozitive şi negative ale comportamentului; 

 Tehnici de accelerare / decelerare a  comportamentului ( SHAPING-formatare, întărire 

gradată , EXTINCŢIA – stingerea); 

 Metode în care se utilizează jocul de rol; 

 Metode privind rezolvarea unor conflicte;  

 Analiza rezultatelor activităţii;  

 Anamneza. 

Trecând în revistă diferiţii factori ai dificultăţilor şcolare trebuie scos în evidenţă 

următoarele: 
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 la originea problemelor şcolare întâlnite în practică se asociază două sau mai multe 

tipuri de factori; 

 pentru copil sunt relativ severe consecinţele eşecului şcolar, atât la nivelul său          

socio-profesional cât şi la nivelul echilibrului său afectiv din cauza conflictelor, a 

reacţiilor negative care nu întârzie să vină atât în familie cât şi la şcoală; 

 consecinţele eşecului şcolar au efect negativ marcând defavorabil dezvoltarea 

personalităţii copilului. 

Autori: Viorel Balazs şi Lucia Racolţa 

 

Bună practică în prevenirea abandonului şcolar 

 
Pe parcursul muncii comune de cercetare a cauzelor care duc la abandon şcolar a 

apărut idea de a-i întreba despre cauzele absenţelor chiar pe elevi. Astfel s-a elaborat un 

chestionar care poate fi citit în anexe. Chestionarele au fost aplicate în mai multe şcoli din 

Debrecen şi la Colegiul Tehnic ,,Elisa Zamfirescu‘‘ din Satu Mare. Criteriul de selectare a 

elevilor care au completat chestionarele a fost numărul mare de absenţe al acestor elevi. 

Împreună cu psihologul şcolii am rugat elevii să completeze chestionarele, lucru care s-a 

efectuat individual, în unele şcoli, sau în grup, în altele.  

Divizarea eşantionului: 

 

 

Chestionarele au fost completate de către un număr de 69 de elevi. În prima parte a 

chestionarului elevii au avut de ales un singur răspuns din cele şase variante posibile. În 

partea a doua au avut de evaluat diferite calităţi ale colegilor de clasă, în funcţie de cât de 

simpatici sau antipatici îi consideră. 
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Debrecen 
Satu  Mare 
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Elevii sătmăreni absentează, în parte, din cauza numărului mare de ore, în parte, sub 

influenţa colegilor de clasă. La elevii din Debrecen nu este prezentă influenţa colegilor dar şi 

ei consideră prea mare numărul de ore. Cauza absenţelor elevilor din Debrecen sunt mai ales 

alte motive, printre care mai mulţi au amintit faptul că lucrează. 

 

 

 
 

Este specific ambelor grupuri faptul că marea majoritate a elevilor îşi petrec timpul cu 

prietenii sau cunoscuţii, în timp ce absentează, dar este mare şi numărul celor care stau acasă 

şi se odihnesc. O treime din cei chestionaţi au indicat tot varianta altele. 
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Absenteismul este o activitate, în parte colectivă, în parte individuală, după cum bine 

rezultă şi din această figură. Pentru elevii din Debrecen este reprezentativ absenteismul 

individual. Din rezultate reiese că absenteismul se extinde asemenea unei ,,infecţii comune‘‘, 

după cum indică numărul mare al celor care absentează împreună cu colegii de clasă. 

 

 
 

Şi părinţii au un rol important pe parcursul socializării copiilor. Acest rol apare mai 

accentuat, în acest caz, la elevii din Debrecen. Elevii din Satu Mare par a fi mai ,,isteţi‘‘ în 

ascunderea absenţelor. Este îngrijorător faptul că o treime din elevii sătmăreni simt că pe 

părinţi nu-i interesează absenţele lor.  
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Elevii încearcă într-un fel sau altul să rămână în şcoală, chiar prin minciuni sau optimism  

ireal. Elevii maghiari abordează problema ceva mai conştient, dar sunt puţini acei elevi care 

simt că au nevoie de ajutor în rezolvarea acestei probleme. 

 

 
 

Aproape jumătate din elevii maghiari ar căuta altă şcoală dacă ar fi exmatriculaţi. 

Pentru ambele grupuri este specific faptul că ar cere ajutorul părinţilor în rezolvarea 

problemei, dar cam tot atâţia sunt cei pe care nu-i interesează situaţia. Printre chestionaţi sunt 

şi elevi  care nu au foarte multe absenţe, de aceea nu simt nevoia de a reflecta asupra acestei 

întrebări. 
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Este specific pentru ambele grupuri că văd rezolvarea problemei, în primul rând, în ore 

mai scurte şi mai puţine. O parte din elevi nu ar absenta dacă orele ar fi mai interesante. Elevii 

români consideră că profesorii sunt prea exigenţi, fapt care contribuie la absenţele lor. 

I-am rugat pe cei chestionaţi să completeze într-o listă cele mai simpatice, respectiv 

cele mai antipatice calităţi. Din tabelul 1 reies rezultatele testului de alegere a modelului
40

. În 

primele cinci rânduri se pot observa cele mai preferate calităţi simpatice/antipatice, iar în 

ultimele trei rânduri cele mai puţin preferate. 

                                                 
40

 Modelul înseamnă exemplu de comportament. Modele pot deveni acele persoane care au caracteristicile 

personalităţii organizate la nu nivel mai ridicat decât ale celor care îi urmează, deci sunt, în general, mai 

vârstnici, mai experimentaţi şi mai independenţi. Nu putem să omitem importanţa imitaţiei reciproce. Modelele 

pot fi şi simbolice: persoane închipuite, în general eroi de romane, sau pur şi simplu eroi imaginari. 
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Rezultatele alegerii modelului: 

 
Simpatic Antipatic 

 
RO HU RO HU 

1. Înţelegător Vesel Învaţă bine Curios 

2. Independent Prietenos 
Îşi spune 

părerea 
Concurent 

3. Sincer 
Îşi spune 

părerea 
Punctual 

Îşi spune 

părerea 

4. Vesel Sincer Curios Învaţă bine 

5. Prietenos Cinstit Disciplinat Disciplinat 

… … … … … 

12. Disciplinat Punctual Vesel 
Se îngrijeşte 

de colegi 

13. Concurent Curios 
Se îngrijeşte 

de colegi 
Vesel 

14. Muncitor Disciplinat Prietenos Înţelegător 

 

 

În ambele grupuri printre calităţile simpatice se numără sinceritatea, prietenia şi 

veselia. În timp ce la elevii români calităţile independent şi înţelegător sunt printre cele mai 

preferate, la elevii maghiari acestea sunt vesel şi prietenos.  

La ambele grupuri, între calităţile cele mai puţin preferate este disciplinat. Ca şi 

conţinut aceasta se aseamănă cu calităţile de punctual şi muncitor, care, la rândul lor, nu sunt 

preferate de elevi. 

Analizând calităţile antipatice observăm că există o şi mai mare concordanţă între 

elevii români şi maghiari, patru din cele cinci coincid: învaţă bine, îşi spune părerea, curios, 

disciplinat.  

Analizând cu mai mare atenţie calităţile antipatice, observăm că acestea ascund un 

elev ideal.  

După Jung, ne produc antipatie acele calităţi, dezvăluite în alţi oameni, pe care noi 

înşine nu le avem sau nu putem să le acceptăm. Dacă privim lucrurile din acest unghi 

înţelegem de ce absenteismul, rezultatele slabe şi nerespectarea regulilor stabilite de şcoală 

merg mână în mână. Elevii care au multe absenţe simt că nu pot să corespundă acelui ideal 

care li se pune în faţă. Primele încercări urmate de insucces nasc frustrări, în urma cărora 

elevii răspund cu antipatie sau chiar cu agresivitate cerinţelor următoare. 

Autori: Bíró Zsolt şi Cormos Mariana 
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Metode de administrare a problemelor de învăţare în 

şcoală 

Din experienţa colegilor de la mai multe instituţii reiese faptul că marea majoritate a 

elevilor şcolilor profesionale sunt slab motivaţi. Cauzele lipsei de motivaţie: insuccese, 

probleme în învăţare, neinteres, dezavantaje socialr şi culturale. Am dori să colectăm acele 

bune practici cu ajutorul cărora putem interveni în rezolvarea problemelor :   

 zile de socializare 

 reintegrare în şcoală 

 învăţare liberă 

 aplicarea elementelor noi de pedagogie 

 modificarea rolului profesorului 

Zile de socializare 

Considerăm necesar ca la început de an şcolar elevii nu ar trebui să cunoască noul 

mediu, noua colectivitate şi viitorii profesori prin situaţii de învăţare. Zilele de socializare 

sunt organizate pe parcursul a două sau mai multe zile. 

 

 În prima zi elevii se întâlnesc cu noul mediu şcolar, cu dirigintele, cu colectivitatea 

clasei. În acest cadru fac cunoştinţă cu sălile de clasă, cabinetele de specialitate, atelierele 

şcolii, li se explică unde şi de la cine pot primi ajutor în problemele pe care le au. În ziua 

următoare sunt organizate ,,staţii‘‘ unde elevii, împărţiţi pe grupuri mai mici, sunt aşteptaţi cu 

sarcini pe care le pot rezolva prin joacă, îşi pot cunoaşte viitorii profesori. Pe parcursul 

rezolvării sarcinilor au posibilitatea de a face cunoştinţă unii cu alţii, au posibilitatea de a 

cunoaşte obiceiurile şi tradiţiile şcolii. În tot acest timp se orientează cu ajutorul unei hărţi a 

şcolii. 

 

Organizarea acestui eveniment urmăreşte ca prima impresie pe care elevul şi-o face 

despre şcoală să fie una pozitivă, evenimentul are efect de devenire a colectivităţii, în timpul 

jocului elevii se cunosc unii pe alţii, îşi cunosc profesorii, lucru care ajută la transformarea 

clasei în colectivitate. Elevii formează legături unii cu alţii şi cu profesorii, legături a căror 

formare ar necesita mult mai mult timp în alte situaţii. Astfel elevii vin la şcoală cu un 

sentiment de siguranţă, într-un mediu pe care îl simt familial. Se pot introduce jocuri prin care 

elevii să cunoască meseriile în care instruieşte şcoala, sau jocuri care dezvoltă 

autocunoaşterea, capacităţile de comunicare. 

 

 Continuarea acestor activităţi o constituie activităţile de socializare incluse în orele de 

predare. Condiţia de bază a acestor activităţi este formarea regulilor de grup : încredere, 

atenţie la cei din jur, ţinerea secretului ( atenţionăm elevii că lucrurile personale discutate la 

activitate nu vor fi transmise persoanelor din exterior), voluntariat, respect pentru cei din jur, 

libertatea de exprimare a opiniei. Metode de acceptare a regulilor stabilite : contract, expunere 

la afişier. Principii educaţionale de bază ale activităţilor : educaţie centrată pe elev, limitare la 

situaţii, centrare pe acţiune, mijloace de modelare. 



 

 220 

Zile familiale 

Acestea se organizează în cadrul programului comun de înfiinţare şi menţinere a 

legăturii parteneriale dintre şcoală şi părinţi, având ca posibilităţi: zilele sportului, zilele 

sănătăţii, zile profesionale. Deoarece la clasele profesionale părinţii nu prea vin la şcoală, prin 

această metodă alternativă părinţii pot fi implicaţi în colaborarea cu dirigintele. Astfel părinţii 

pot să cunoască, într-o formă mai liberă, scopurile şcolii, sarcinile şi îndatoririle elevilor, fiind 

astfel capabili să ajute elevii în învăţare conform aşteptărilor şcolii. Se formează astfel o reală 

legătură între şcoală şi părinţi. 

Bune practici la Şcoala profesională specială Éltes Mátyás 

din Nyírbátor 

Reintegrarea  în sistemul de învăţământ 

 Programul ajută elevii care au abandonat şcoala sau pe cei cu probleme în orientarea 

spre carieră şi pe piaţa forţei de muncă. 

 Prin aplicarea modulelor educăm pentru ,,viaţă‘‘ iar la sfârşitul anului şcolar elevii 

sunt capabili de a se reintegra în sistemul tradiţional de învăţământ sau îşi găsesc un loc de 

muncă.  

Elevii primesc atitudini pozitive pe parcursul cărora realizează importanţa şi sensul 

învăţării unei meserii, şi faptul că independenţa materială o pot atinge prin angajare la un loc 

de muncă.
41

 

Învăţarea liberă 

 Este vorba despre o nouă metodă pedagogică de organizare a învăţării, în cadrul căreia 

elevii decid, în limitele activităţii, sarcinile (din cele oferite de pedagog) pe care doresc să le 

îndeplinească, ordinea acestora, cu ce instrumente şi cu ajutorul cui doresc să facă toate aceste 

lucruri. Elevul se autoverifică şi la sfârşitul activităţii pedagogul ,,cu rol ajutător‘‘ şi grupa 

evaluează în comun timpul petrecut împreună. 

 Toţi elevii au experienţe reuşite deoarece nu există, de exemplu, sarcini neterminate ; 

dacă elevul nu are timp să-şi îndeplinească sarcinile acestea vor fi incluse la 

 ,,Sarcinile mele neterminate‘‘ şi în timpul liber acestea pot fi finalizate. 

 În ambele cazuri este nevoie de concepţia inovativă şi flexibilă a pedagogului.   

Ajutarea muncii pedagogice a profesorilor începători ( mentorat) 

 Începând cu luna ianuarie 2008 profesorii începători din instituţiile şcolare sunt 

obligaţi să efectueze muncă de educare şi instruire, în calitate de practicanti, sub îndrumarea 

unui mentor, timp de trei ani de zile. În cadrul sistemului de practicant pedagogul  îşi începe 

cariera sub îndrumarea unui coleg cu experienţă (mentor). Această mentorare este importantă 

şi utilă nu numai pentru începător ci şi pentru elevii săi. Sub directa îndrumare a unui coleg 

                                                 
41

 În baza legii schimbate şcolile profesionale desemnate încep un an de pregătire pentru elevii care au vârsta de 

învăţământ obligatoriu, care au abandonat şcoala sau au probleme în învăţare. Programul asigură pregătire atât 

elevilor cât şi şcolilor participante şi pedagogilor acestora. 

Informaţii suplimentare: http://www.fszk.hu/index.php?option=com_content&view=section&id=10&Itemid=67 
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experimentat tânărul profesor este capabil să rezolve în mod mai util, mai profesional şi cu 

mai bune rezultate problemele profesionale şi pedagogice care apar pe parcursul muncii 

zilnice. 

 

Etapele pregătirii practicantului 

Perioada Denumirea etapei Cerinţe 

0-1 an „începător‖  Cerinţe minime în domeniul predării la clasă 

 Urmarea regulilor 

1-2 ani „avansat‖  Urmarea regulilor 

 Recunoaşterea şi sistematizarea contextelor 

 Punerea bazelor conostinţelor practice 

2-3 ani „etapa finală‖  Conştientizare 

 Planificare 

 Stabilirea priorităţilor 

 Cunoştinţe practice 

Pe parcursul acestei munci în comun, sub îndrumarea mentorului, în prima etapă, 

practicantul acumulează cunoştinţe legate de: 

 Programul pedagogic de educare al instituţiei 

 Programul instituţiei de control al calităţii 

 Organizarea şi funcţionarea instituţiei 

 Regulamentul intern al instituşiei 

 Funcţionarea, documentele şi reprezentanţii organelor reprezentante de interes ale 

instituţiei 

 Planul anual de muncă al instituţiei 

 Documentele şcolare şi modul de aplicare al acestora 

 Regulile de protecţia muncii 

 Regulamentul practicantului 

În  etapa de avansat practicantul cunoaşte: 

 Legea învăţământului public LXXIX din 1993 

 Legea angajaţilor publici XXXIII din 1992 şi Ordonanţele de Guvern 138/1992. 

      (X. 8.) cu completările aferente 

 Programul pedagogic de educare al instituţiei 

 Procedura de rezolvare a plângerilor  

În prima etapă practicantul trebuie să cunoască următoarele cerinţe speciale legate de 

activitatea profesională: 

 Programul pedagogic de educare al instituţiei şi în cadrul acestuia: 

 în cazul în care în şcoală se desfăşoară învăţământ de masă pentru minorotăţile 

etnice naţionale, limba maternă, istoria, geografia, cultura naţională a acestora 

 asigurarea materialelor necesare însuşiri limbii şi culturii maghiare de către elevii 

aparţinând minorităţilor etnice naţionale 

 materiale necesare cunoaşterii culturii etnice din localitatea de domiciliu în cazul 

elevilor care nu aparţin unei minorităţi etnice naţionale 
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 programul profesional, în cazul şcolilor profesionale 

În a doua etapă practicantul trebuie să acumuleze aptitudini şi cunoştinţe mai vaste în  

următoarele domenii: 

 Caracteristici specifice vârstei, dezvoltare psihologică 

 Dezvoltarea competenţelor elevilor (dezvoltare profesională, metodologie) 

 Dirijarea procesului de învăţare bazat pe dezvoltare (organizarea învăţării) 

 Asistarea talentelor 

 Compensarea dezavantakelor 

 Metodologie 

 Instrumente de lucru în instruire 

 Sociologie 

 Dezvoltarea aptitudinilor de învăţare individuală (învăţare pe tot parcursul vieţii) 

 Comunicare cu elevii, părinţii, colegii 

 Însuşirea şi dezvoltarea tehnicilor de administrare a conflictelor 

 Administrarea timpului, planificare, conştientizare 

Metode de însuşire a experienţelor: 

 Asistenţă la ore 

 Discuţii la ore 

 Consultaţii cu ajutorul profesional 

 Consultaţii cu alţi pedagogi 

 Consultaţii cu directorul 

 Consultaţii cu conducătorul conducătorul profesional 

 Participare la munca de echipă 

 Participare la munca grupului de analiză 

 Coaching 

 Vizite la domiciliu cu reprezentanţi ai protecşiei copilului, cu dirigintele 

 Participare la şedinţele cu părinţii 

Metode de verificare a practicantului: 

 Planificarea orelor 

 Întocmirea planului de lecţie 

 Plan de lucru cu părinţii (pe baza legilor şi documentelor instituţionale cunoscute) 

 Conducerea unei părţi dintr-o şedinţă a colectivului de lucru (temă profesională) 

 Organizarea unui program al colectivului de lucru (de exemplu concurs de studii 

şcolare) 

 Plan de dezvoltare individuală 

 Întocmirea planului de administrare şi rezolvare a conflictelor între elevi şi clase, care 

necesită intervenţie externă 

 Întocmirea dării de seamă la sfârşit de an şcolar după criteriile stabilite de conducere 

 Oră demonstrativă 

 Conducerea unei părţi dintr-o şedinţă cu părinţii (de exemplu tema profesională, 

organizare) 

 Conducerea unei părţi din şedinţa de prezentare a planului anual de lucru al instituţiei 
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(pe teme profesionale) 

 Organizarea unui program, în cadrul planului anual de lucru al instituţiei (de exemplu 

excursie, păstrarea tradiţiilor, zilele proiectului, programme ale consiliilor elevilor, 

şedinţe ale elevilor)  

 Evaluare iniţială, stabilirea obiectivelor la început de an şcolar în colaborare cu 

dirigintele clasei 

 Pregătirea discursului de sfârşit de an după criterii stabilite de conducerea instituţiei 

Evaluarea şi acordarea calificativului practicantului: 

Evaluarea practicantului se realizează conform sistemului de evaluare a pedagogului stabilit în 

programul instituţiei de control al calităţii.  

Puncte de vedere: 

 Folosirea cunoştinţelor 

 Cunoştinţe pedagogice diversificate 

 Strategii de rezolvare a problemelor 

 Adaptarea şi modificarea obiectivelor în folosul elevilor, spirit de improvizare 

 Capacitatea de a lua decizii 

 Stabilirea obiectivelor 

 Atmosfera la clasă 

 Observarea evenimentelor la clasă şi capacitatea de a înţelege mesajele primite de 

la elevi 

 Sensibilitate faţă de contextul dat 

 Supravegherea procesului de învăţare 

 Respect pentru elevi 

 Obligativitate faţă de educare 

 Cooperare cu colectivitatea educaţională 

La sfârşitul perioadei de practicaă practicantul este evaluat cu calificativul „admis‖ sau 

„respins‖. În cazul acordării calificativului „respins‖, conform legii angajaţilor publici, se 

desface contractul de muncă.  

Normative  

 Legea angajaţilor publici XXXIII. Din anul 1992, 22. § 

 http://www.nefmi.gov.hu/kozoktatas/2007/gyakornoki-szabalyzat 

 

 

Autori: Molnár Magdolna, Batári Ferencné Ági, Jene Diána, Tóth Edit Ilona, Bíró Zsolt, 

Bódizs Szabolcs 
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Conflictele şi metode de rezolvare a conflictelor 

Definire 

Conflictele  reprezintă  o  realitate  cotidiană  pentru  fiecare  om.  Într-o   colectivitate  

umană  trebuie  să  acceptăm  conflictele  ca  fiind  normale,  iar  rezolvarea  lor  trebuie  să  

fie  un  proces  de  grup,  deoarece  orice  colectivitate  cuprinde  membri  cu  personalităţi  

diferite,  cu  motivaţii  diferite  şi  cu  un  potenţial  de  muncă  care  variază  în  limite  foarte  

largi. 

Motivaţie 

• Peste 65% din rezultatele proaste ale unei organizaţii provin din relaţiile încordate 

dintre angajaţi, şi nu din lipsa de abilităţi sau motivaţie a angajaţilor.  

• Până la 30% din timpul unui manager este consumat cu rezolvarea unui conflict  

• 42% din timp este cheltuit pe ajungerea la acorduri în situaţiile conflictuale  

• Deciziile luate în timpul unui conflict sunt întotdeauna inferioare deciziilor luate în 

cadrul cooperării;  

• Cel puţin 50% din toate plecările personalului au la bază un conflict cronic nerezolvat. 

Managementul conflictelor 

  Studierea  managementului  conflictelor  este  tot  mai  mult  abordată  în  

managementul  resurselor  umane,  deoarece  contribuie  la  o  mai  bună  cunoaştere  a  

comportamentelor  individuale  şi  de  grup  în  cadrul  unei  organizaţii. 

Oamenii trăiesc şi muncesc împreună. Este important pentru ei să se înţeleagă unii cu alţii. În 

acest scop, ei ar trebui să înţeleagă următoarele idei despre conflict: 

• Conflictul este o parte firească a vieţii de zi cu zi /o realitate a vieţii cotidiene,      

inerentă în relaţiile interumane. 

•   Conflictul poate fi tratat pe căi pozitive sau negative. 

•  Abordat printr-o gândire pozitivă, conflictul poate avea rezultate creative, poate fi        o 

forţă pozitivă pentru creşterea personală şi schimbarea socială. 

•  Abordat printr-o gândire negativă, conflictul poate avea rezultate distructive atât din 

punct de vedere emoţional, spiritual, cât şi fizic. 

• Conflictul poate deveni o sursă de maturizare şi învăţare, ajută la descoperirea propriilor 

valori şi credinţe, la sănătatea mintală individuală. 

• Capacităţile de management al conflictului pot fi învăţate, prin practică putem 

îmbunătăţi comunicarea, negocierea, facilitarea, medierea conflictelor. 

•  Modul în care definim o problemă determină dacă şi cum o vom rezolva (cu cât definim 

mai clar problema, cu atât mai uşor vom găsi o soluţie). 

• Într-un conflict sentimentele sunt importante; câteodată nu ajungem la motivele 

conflicului şi nu-l putem rezolva până când nu luăm în considerare sentimentele 

neconştientizate. 

  Se spune că ―în lume sunt mai multe conflicte decât fire de nisip‖ şi poate că este 

adevărat, tot atât de adevărat pe cât este şi faptul că însăşi societatea ne influenţează sistemul 

de valori, principii şi credinte, comportamentul şi punctele de vedere asupra conflictelor. 

Proverbe - mesaj ca ―dinte pentru dinte, ochi pentru ochi‖, ―cine scoate sabia, de sabie va 



 

 225 

pieri‖ nu pot să nu ne marcheze. O privire ofensivă, o replică depreciativă sunt capabile să 

determine un conflict. 

       Oricine poate şi trebuie să trateze situaţiile conflictuale astfel încât comportamentul 

atacatorului să  nu se accentueze şi respectul faţă de propria persoană să nu fie lezat.  

Surse ale conflictelor 

      Dacă se spune că există, probabil, în lume mai multe conflicte decât fire de nisip, în 

zilele noastre, fiecare dintre noi constată că n-a fost doar o glumă. Conflictele sunt o realitate 

a vieţii sociale şi a propriei vieţi. Ele sunt izvorâte din urmatoarele surse: nevoile 

fundamentale, valorile diferite, percepţiile diferite, interesele diferite, resursele limitate, 

nevoile psihologice. 

Cauze ale comportamentului perturbator al elevilor 

• Antipatia în raport cu şcoala, 

• Nevoia de recunoaştere socială, 

• Izolarea socială, 

• Comportamentul impulsiv, 

• Ignorarea regulilor, 

• Transferul afectiv, 

• Agresivitate umană înnăscută, 

• Modul de manifestare a profesorului. 

Motivarea elevilor – sursă de atenuare a conflictelor 

Motivarea elevilor presupune din partea profesorului: 

• A  avea aşteptări maxime în raport cu elevii 

• A oferi prin exemplul propriu un model 

• A implica elevii în mod activ 

• A cultiva încrederea în sine a elevilor 

• A utiliza interesele şi cunoştinţele anterioare ale elevilor 

• A utiliza ideile elevilor 

• A utiliza curiozitatea naturală a elevilor 

• A utiliza instruirea individuală 

• A utiliza competiţia cu grijă 

• A promova elevii prin solicitări la care trebuie să răspundă 

Etape în rezolvarea unui conflict la clasă 

1.  INTERVENIŢI:’‘Se pare că aveţi o neînţelegere’’  

2.  AFLAŢI CE S-A ÎNTÂMPLAT :‘‘Vreau ca fiecare dintre voi, pe rând, să-mi spuneţi ce s-a 

întâmplat ?’’ 

3.  ÎNCURAJAŢI EXPRIMAREA SENTIMENTELOR ŞI EXPUNEREA OPINIILOR : "Ce ai 

simţit când x ţi-a spus că … ?’’ 

4.  DIRECŢIONAŢI-I SPRE SOLUŢII ALE PROBLEMEI  "Tu vrei… în timp ce tu vrei…. Ce 

puteţi face pentru ca amândoi să fiţi mulţumiţi ?’’   

5.  AJUNGEŢI LA O INŢELEGERE 
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Fiecare manager trebuie să analizeze cu atenţie situaţiile conflictuale, să constate dacă 

un conflict este indicat sau nu, şi să afle exact cele mai eficiente mijloace pentru aplanarea sau 

intensificarea unui conflict. 

Metodele de lucru sunt foarte importante pentru că o guvernare bine planificată şi 

prost realizată este cea mai periculoasă. 

Managerul trebuie să fie mereu atent la tot ce se petrece în jurul său şi în permanenţă 

să aibă soluţii pentru fiecare caz în parte, pentru  că fiecare clipă pierdută are un preţ. 

Bariere în învăţare 

             Orice piedică care blochează sau împiedică ELEVUL să progreseze în învăţare, poate 

fi considerată o barieră în învăţare. 

De ce unii elevi întâmpină dificultăţi în învăţare? 

Nu este deloc uşor a răspunde la această întrebare: 

•   nu au urmat toate etapele de educaţie 

•   au dificultăţi emoţionale, sociale, comportamentale 

•   au dizabilităţi senzoriale sau mentale 

•   au dificutăţi de scris-citit (dislexie-disgrafie) 

•   au dificultăţi perceptiv-motrice, tulburări de limbaj şi comunicare 

•   au limba maternă diferită de limba în care se desfăşoară procesul de învăţământ 

Tipuri de bariere  

-   Bariere generate de curriculum (inflexibil, nediferenţiat, irelevant, strategii de interacţiune 

didactică necorespunzătoare, convergenţa redusă a strategiilor şi formelor de evaluare a 

nivelului de achiziţii şi a competenţelor formate la elevi) 

-   Bariere în participare (condiţii sociale precare, lipsa serviciilor de sprijin, etos şcolar 

potrivnic) 

-   Bariere instituţionale (atitudinea cadrelor didactice, particularităţile sistemului de 

învăţământ, politici şi regulamente şcolare, modul inadecvat în care cadrul didactic 

proiectează, implementează şi evaluează proiectele de activitate didactică, tratarea deficitară, 

incoerentă a barierelor în învăţare). 

Autor: Alexandrina Ligia Pop 

Importanţa modelului în prevenirea şi combaterea 

abandonului şcolar 

            Fiecare om vine pe lume cu o anumită zestre nativă, apoi graţie climatului afectiv din 

familie, copilul cunoaşte lumea din jur printr-un permanent dialog cu cei mari, învaţă şi poate 

să iubească, comunică, se ghidează după anumite modele, imită diferite acţiuni până îşi 

formează propriile valori, propriile principii despre lume, despre viaţă. 

            Astăzi, mai mult decât altădată, tinerii au nevoie de modele. Într-o lume tulburată şi 

nesigură, ei au nevoie să copieze sau măcar să se raporteze la un model de succes şi astfel să 

urmeze un drum sigur, un drum deja străbătut şi care duce la un liman. Fără un model, ar 
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rătăci în necunoaştere, încercând mai multe variante de drum, poate multe dintre ele fără 

sfârşit sau cu un alt sfârşit decât cel dorit. Modelul ales pentru a fi urmat le dă siguranţă, 

încredere, linişte. Un fotbalist renumit, care joacă într-un campionat din Occident este evident 

un model pentru o parte a tinerilor iubitori ai balonului rotund. Milioanele de dolari, renumele 

căpătat, posibilitatea de a avea maşini şi fete frumoase atrag fără nici o îndoială, dar 

sacrificiile sunt uriaşe, iar gloria efemeră. Un manechin de talie mondială sau măcar naţională 

este un model pentru multe copile frumoase. Dar frumuseţea nu este veşnică, luminile de pe 

podium se mai şi sting, iar pericolele pândesc la tot pasul. Politicianul de succes este fără 

îndoială un model, dar politica nu este întotdeauna morală, fotoliul de parlamentar este viager, 

Parchetul Naţional Anticorupţie veghează şi îi vizează şi pe politicieni. Aceste modele au 

putere, imagine, maşini, bani. Orice specialist renumit într-un domeniu, devine ţinta spre care 

se îndreaptă cei aflaţi la început de drum. Între atâtea şi atâtea modele, modelul înconjurat de 

lumina cunoaşterii este dascălul.  

Nu toţi profesorii sunt modele pentru generaţia tânără. Poate că unii cu greu reuşesc 

chiar să impună respect. Există însă în rândurile cadrelor didactice oameni minunaţi care sunt 

părinţi, prieteni şi fraţi deopotrivă pentru copii. Activitatea lor de ani sau de o viaţă este 

închinată copiilor. Ei sunt nu doar deţinători şi transmiţători de informaţii, ci educatori, 

îndrumători şi formatori de caractere. Copiii de astăzi au numeroase şi variate preocupări, 

năzuinţe şi aptitudini. Timpul trece astăzi parcă mai repede decât altădată. Ei învaţă să facă 

foarte multe lucruri, iar mai târziu sfera preocupărilor lor se limitează la activităţile care 

corespund cel mai mult aptitudinilor şi năzuinţelor pe care le au. În general primează 

activităţile foarte bine remunerate. Într-o împrejurare  sau  alta  comportamentul  va fi cel 

indus sau învăţat de la profesorul pe care  

l-au iubit şi apreciat. Anii trec, iar copilul de ieri este adultul de astăzi. Întotdeauna ne 

amintim cu drag de profesorul care ne-a învăţat şi îndrumat paşii pe drumul vieţii. La fel vor 

sta lucrurile, fără îndoială, şi în continuare. Dascălii vor rămâne modele de urmat.  

În fiecare an părăsesc băncile şcolilor şi liceelor sute de absolvenţi. Mulţi dintre ei ne rămân 

sufleteşte aproape şi revin alături de noi ori de câte ori au ocazia. Urmând cariera didactică, 

unii devin colegii dascălilor lor şi chiar ajung să-şi depăşească modelul care i-a format. 

              Profesorul este şi va fi un model. El are înţelepciune, are puterea minţii, are bogăţie 

sufletească, are visuri şi cutezanţa de a încerca să le împlinească.  

              Potrivit unui studiu realizat recent de Asociaţia Acţiunea Etică, cele mai serioase 

probleme pe care adolescenţii declară că le au sunt cele financiare, sentimentale şi legate de 

relaţia existentă între părinţi şi copii. 

 Studiul a analizat principalele probleme ale adolescenţilor, elevi de şcoală generală şi 

liceu, cărora li s-au solicitat răspunsuri la diverse întrebări. Analiza s-a realizat pe parcursul a 

trei ani şcolari, pe serii de câte 50 de elevi. Pentru destul de mulţi tineri (38,6%), familia 

continuă să ocupe prima poziţie în alegerea modelului uman de urmat, şcoala ocupând o 

poziţie modestă, abia 8,77%. Din aceste considerente, autorii studiului consideră că sunt 

necesare reechilibrarea socială şi întărirea funcţiilor educative ale şcolii, umanizarea, 

estetizarea relaţiilor profesori-elevi, manageri şcolari-adolescenţi, modernizarea, multiplicarea 

programelor educaţionale intra şi extraşcolare şi nu în ultimul rând potenţarea activităţii 

serviciilor de consiliere socio-psihopedagogică a elevilor, părinţilor şi a cadrelor didactice. 

Chiar dacă sunt şi elevi care manifestă comportamente deviante - chiul, fuga de la 

şcoala, indisciplina etc., - remarcabil este că o majoritate covârşitoare dintre chestionaţi 

(61,4%) au declarat că nu au avut astfel de manifestări. Revenind la comportamentul deviant 

recunoscut de ceilalţi chestionaţi, fuga de la şcoală, contestarea autorităţii profesorilor şi 

indisciplina şcolară ocupă primele poziţii, urmate de fuga de acasă, consumul frecvent de 

alcool şi de droguri, vagabondajul, furtul, traficul de valută şi huliganismul. Ca principale 

motive ale producerii actelor delictuale, tinerii au enumerat avantajele materiale, răzbunarea şi 
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teribilismul, completate de vandalism sau pur şi simplu fară nici un motiv anume. Dupa cum 

spun intervievaţii, vinovaţi pentru actele antisociale pe care ei le comit sunt anturajul şi 

societatea, completate de climatul familial, mass-media şi şcoala. Ca principale activităţi 

desfăşurate în grup, tinerii au enumerat pe primul loc întâlnirile şi discuţiile, urmate de 

distracţii (bar, video, discotecă, restaurante) şi excursii, turism. Din păcate, tendinţa ultimilor 

15 ani se păstrează şi se confirmă şi de acest studiu, în sensul că preocuparea pentru lectură şi 

vizionarea de spectacole este foarte scăzută (7%), ca de altfel şi pentru activităţi sportive 

(9%). 

După cum putem observa din cele prezentate mai sus şi din studiul analizat, modelul 

pe care îl urmează copilul în viaţă prezintă importanţă deoarece îşi ghidează acţiunile şi 

conduita în funcţie de acesta. Astfel, societatea actuală a ajuns în situaţia de a se confrunta cu 

fapte antisociale şi absenteism, urmat de abandon şcolar ridicat în rândul tinerilor. Pentru a 

ajuta aceşti tineri să nu ajungă în această situaţie, considerăm necesară realizarea unui front 

comun a tuturor factorilor implicaţi în formarea lor. Familiile lor sunt astăzi tot mai 

neinteresate de legătura cu şcoala. Părinţii ar trebui să ţină o legătură mai strânsă cu instituţia 

unde se formează copilul. Societatea ar trebui să vină în sprijinul  elevilor, care sunt tot mai 

marcaţi de tranformările socio-economice. În consecinţă, realizarea unei comuniuni familie – 

şcoală – comunitate.  Trebuie ajutaţi să găsească motivaţia necesară formării lor prin 

intermediul unei instituţii. De asemenea, se mai pot implica în acest scop   şi  ONG-urile şi 

asociaţiile cultelor religioase.  

Astăzi, potrivit noii legi a învăţământului se are în vedere, pentru o mai bună formare 

a cadrului didactic începător, alocarea unui mentor şi urmarea unui stagiu  de un an sub 

îndrumarea acestuia. Din acest aspect al legii ne dăm seama că se doreşte un mai mare accent 

pe pregătirea calitativă a viitorului dascăl, care astfel poate să ajungă model de urmat pentru 

tinerele generaţii. 
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Concluzii 

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 

contemporană. Pentru a putea reduce numărul abandonurilor şcolare ar fi bine să identificăm 

şi să studiem câteva cauze de ordin psihosocial care îi determină pe elevi să părăsească 

timpuriu sistemul de învăţământ. În urma consultării în grupa de lucru au fost identificate 

următoarele probleme (bariere de învăţare) care duc la insuccesul şcolar al elevilor şi 

implicit la absenteism şi abandon şcolar. Acestea sunt: 

 Bariere generate de curriculum (inflexibil, nediferenţiat, irelevant, strategii de 

interacţiune didactică necorespunzătoare convergenţa redusă a strategiilor şi 

formelor de evaluare a nivelului de achiziţii şi a competenţelor formate la elevi);  

 Bariere în participare (condiţii sociale precare, familii dezorganizate, plecate în 

străinătate, lipsa serviciilor de sprijin, etos şcolar potrivnic, stres, stări conflictuale 

, etc.)  

 Bariere instituţionale (atitudinea cadrelor didactice, particularităţile sistemului 

de învăţământ, politici şi regulamente şcolare, modul inadecvat în care cadrul 

didactic proiectează, implementează şi evaluează proiectele de activitate 

didactică, tratarea deficitară, incoerentă a barierelor în învăţare) 

 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar, motiv pentru care grupul de lucru 

a hotărât  să prezinte mai multe modele de ―bune practici‖ care au dat rezultate pozitive în 

activitatea lor cu elevii şi care este bine să fie cunoscute şi de alte personae implicate în 

procesul de educaţie al elevilor. Plecând de la această idée am tratat în acest capitol teme 

ca: managementul conflictelor, metode moderne de predare –învăţare- evaluare, mentoratul 

profesorilor, factorii de stress care influenţează viaţa şcolii, dezvoltarea competenţelor de 

socializare, rolul modelului în dezvoltarea personală a elevilor, rolul familiei , a ONG-urilor 

şi bisericii în formarea personalităţii elevilor, oportunităţi de desfăşurare a practicii 

profesionale în ţări ale Uniunii Europene. 

 

Toate aceste teme sunt tratate plecând de la convingerea că ―elevii sunt diferiţi‖ 

deoarece au abilităţi diferite, au interese diferite, au diferite experienţe anterioare de învăţare, 

provin din medii sociale diferite, au diferite comportamente afective, au potenţial diferit de 

învăţare. 
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Anexa 1. 

Posibilităţi de accesare a resurselor 

Pe parcursul muncii comune numeroase şcoli au semnalat faptul că de multe ori nu pot 

să-şi aplice ideile din lipsaă de resurse. Am dori să le oferim ajutor în acest capitol, unde am 

colectat cele mai importante cunoştinţe despre căutarea şi accesarea resurselor. 

Proiectele implementate în şcoli sunt activităţi care nu pot fi finanţate din subvenţii 

normative şi astfel adeseori, în lipsa resurselor, se împotmolesc procese valoroase. Pentru 

programele care sprijină prevenirea abandonului şcolar este nevoie de şi mai multe resurse. 

Pentru a lua cunoştinţă de spectrul cât mai larg al resurselor este important ca instituţia să fie 

în legătură cu o organizaţie civilă, care are acces mai uşor la aceste resurse. În cele mai multe 

cazuri colaborarea dintre organizaţii civile, consilii, angajatori şi instituţii sporeşte 

eficacitatea. 

Din aceste motive ( şi pentru a încuraja instituţiile ca în cazul lipsei unei organizaţii 

civile să înfiinţeze fundaţii, asociaţii), marea majoritate a ideilor următoare prezintă accesarea 

de resurse din punctul de vedere al organizaţiilor civile.  

Sursele de venituri posibile ale organizaţiei civile – cocteilul de resurse 

 Fiecare organizaţie are mai multe posibilităţi de a ajunge la surse de venituri. Dacă 

dorim să facem o asemănare, am putea aminti pregătirea unui cocteil. Şi într-un cocteil sunt 

diferite băuturi, în diferită măsură. 

Să vedem din ce materiale de bază este format cocteilul de resurse:  

a.) Proiecte 

În acest caz statul sau organizaţia are bani în scopul efectuării unei activităţi, la care se 

adaugă şi o intenţie. Îşi face publică intenţia şi aşteaptă proiectele. Este important de ştiut 

faptul că pe termen lung foarte rar se poate finanţa continuu în acest fel o activitate. Pregătirea 

proiectelor ia mult timp şi energie; şi trebuie să ţinem cont şi de concurenţă, de cele mai multe 

ori aplicanţii sunt mai mulţi decât suma care stă la dispoziţie. 

b.) Donaţii 

Când vorbim despre donaţii nu ne referim doar la bani ci şi la lucruri pentru obţinerea 

cărora avem nevoie de bani, sau pe care le putem transforma în bani. Instrumente, muncă de 

specialitate, timpul şi munca voluntarilor, posibilităţi de utilizare gratuită a unor birouri, 

alimente, etc. Cu această temă ne vom ocupa mai pe larg pe parcursul capitolului. 

c.) Taxă de membru 

Pe taxa de membru se bazează mai ales asociaţiile, forma de asociaţie este bazată pe 

relaţiile de acest gen. În prezent organizaţiile nu cer o taxă de membru ridicată deoarece mulţi 

dintre membri sunt săraci, şi consideră că dacă taxa ar fi ridicată mulţi membri ar părăsi 

organizaţia. Această concepţie conduce la rezultatul ca în cocteil să ajungă o sumă 
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neînsemnată. Şi aici avem posibilitatea de a depune muncă de voluntariat în schimbul taxei de 

membru. Cu cât sunt mai mulţi membri în organizaţie cu atât este mai mare suma încasată din 

taxa de membru. Avantajul taxei de membru este că nu este obligatoriu a se cheltui, ca şi 

încasările din proiecte. Dacă o organizaţie pune anual deoparte această sumă, în 10-15 ani, cu 

dobânda aferentă, ajunge la o sumă destul de importantă.  

d.) Activităţi antreprenoriale 

Şi organizaţiile civile non-profit pot să fie antreprenori, adică o parte a activităţilor le 

pot efectua sub formă de antreprenoriat. Cel mai important este ca organizaţiile să folosească 

profitul pentru activităţile de bază. Şi cu ce se poate ocupa o organizaţie? Cu orice: poate să 

organizeze evenimente, să transporte persoane, să realizeze produse, să intermedieze, să 

instruiască, să editeze cărţi, să acorde supraveghere pentru copii, etc. Nu ne-ar ajunge spaţiul 

întregului manual pentru a înşira toate posibilităţile. Este destul să facem un brainstorming în 

cadrul grupului şi în mod sigur vor ieşi la iveală o mulţime de posibilităţi.  

e.) Sponsorizare 

Sponsorizarea este undeva între donaţie şi firmă. Nu este donaţie deoarece sponsorul 

primeşte în schimbul banilor săi servicii bine definite. Şi nu este activitate de firmă deoarece 

ceea ce vindem nu este -sau este doar parţial- produs propriu. Sponsorii pot fi atraşi în 

finanţarea organizaţiei sau a unui eveniment dacă primeşc  în schimb publicitatea de care au 

nevoie. 

 f.) Profit din capitalul propriu 

La aceasta se pot aştepta acele organizaţii care sunt atente să realizeze avere proprie. 

Capitalul propriu îl putem construi şi de la zero. Mai mult, averile astfel realizate sunt mult 

mai durabile decât acelea pe care organizaţia le primeşte deodată.  

Colectarea de donaţii 

 Dacă am întreba organizaţiile civile despre cea mai mare problemaă pe care acestea o 

au, atunci în mod sigur răspunsul ar fi banii, deoarece nu sunt destule posibilităţi de proiecte. 

Înafară de asta situaţia este înrăutăţită de faptul că organizaţiile încearcă să profite de orice 

proiect chiar dacă acceptă şi programe care nu intră în prim planul lor de activităţi. Aceasta 

face ca activităţile principale să treacă pe plan secundar, resursele umane, de altfel puţine, se 

divizează, şi în final organizaţia se împotmoleşte în sistemul de proiecte. 

O rezolvare la această problemă o reprezintă construirea unei strategii de colectare a 

donaţiilor şi folosirea eficientă a metodelor de sprijin. Dacă reuşim în această direcţie, 

organizaţia beneficiază de libertate şi poate implementa proiecte care într-adevăr servesc 

scopurilor organizaţiei. 

 Direcţiile importante de colectare a donaţiilor 

Campaniile de colectare a donaţiilor merită a fi grupate din mai multe puncte de 

vedere. Pe de o parte trebuie să ştim dacă ne putem baza pe donaţii de la organizaţii 

economice (firme, fabrici, etc.) sau colectăm donaţii de la persoane particulare. Trebuie să 

avem în vedere că şi la firme lucrează oameni, pe aceştia trebuie să-i câştigăm în interesul 

nostru, cu diferenţa că aceştia au în vedere interesele firmei şi decid în numele firmei. Pe de 

altă parte merită să diferenţiem: dorim donaţii în lucruri, servicii sau bani. În funcţie de 

acestea trebuie să găsim acele canale prin care mesajele noastre ajung la grupul ţintă. Este 
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important ca acestea să fie într-adevăr căutări cu scop bine definit, deoarece o campanie 

generală, un anunţ sau o publicaţie ajung mai rar la scop, întotdeauna trebuie să abordăm 

grupurile de oameni astfel încât să se recunoască pe ei înşişi. 

Regulile de aur ale colectării de donaţii 

Colectarea de donaţii are mai mulţi piloni de bază; dacă vreunul dintre aceştia lipseşte 

sau nu este destul de accentuat, mai devreme sau mai târziu, undeve se strecoară o greşală şi 

colectarea de donaţii devine un şir de insuccese. 

1.) Primul şi poate cel mai important pilon este ca organizaţia să pună ordine ,,la ea 

acasă‘‘.  

În primul rând trebuie să ne învingem propriile convingeri conform cărora colectarea 

de donaţii ar fi o activitate ruşinoasă de cerşetorie. Trebuie să observăm că colectarea de 

donaţii este un proces reciproc pozitiv, care reflectă legăturile parteneriale şi nu relaţia de 

inferioritate-superioritate. Şi donatorii pot să aibă diferite motive de a sprijini organizaţia sau 

o cauză concretă. Dacă recunoaştem aceste motivaţii deja avem punctul de pornire. 

2.) Trebuie să facem următorii paşi în cadrul organizaţiei.  

Este nevoie să decidem misiunea organizaţiei, imaginea de viitor a acesteia, are să fie 

pe înţelesul tuturor (atât în interiorul cât şi în exteriorul organizaţiei). Nesiguranţa şi 

contradicţiile se observă şi din afară născând neîncredere în rândul donatorilor. Lipsa 

încrederii este egelă cu lipsa donaţiilor. Trebuie să avem o strategie care să includă şi 

colectarea de donaţii. Trebuie să decidem pentru ce colectăm; cine şi când va efectua această 

muncă; cum să administrăm donaţia; cum să mulţumim, cum o decontăm; ce putem oferi în 

schimb (de ex. loc de publicitate, ilustraţii, certificate, apariţii pe pagina web, titlul de 

protector al evenimentului, etc.) 

Toţi cei din organizaţie implicaţi în aceste procese trebuie să deţină toate informaţiile 

necesare colectării de donaţii şi fiecare trebuie să-şi cunoască rolul propriu în proces. 

Organizaţia trebuie să fie, mai presus de toate, autentică şi de încredere ! 

3.) Trebuie subliniat: să nu cerem bani în general ! 

Trebuie să decidem de ce avem conretă nevoie, să avem un buget detaliat pe care să-l 

şi putem prezenta potenţialilor donatori. Trebuie să fie clar şi pentru ei suma exactă de care 

avem nevoie, cum şi pe ce o vom cheltui. 

Un alt lucru important: trebuie să ştim pe ce am cheltui donaţia, ce bunuri materiale, 

ce servicii am cumpăra din aceasta. Este rentabil a se cere direct aceste lucruri în loc de bani, 

deoarece o firmă producătoare dă mai uşor produsele sale gratis sau cu reducere substanţială, 

acelaşi lucru fiind valabil şi în cazul serviciilor. 

Trebuie să cerem întotdeauna lucruri concrete şi în scopuri concrete şi să stabilim, pe 

cât posibil, termene limită. Nu este recomandat să cerem donaţii pentru cheltuieli de 

funcţionare, pentru cheltuieli de regie sau pentru salarii. 

4.) Colectarea de donaţii să nu aibă un caracter ad-hoc ci să fie o activitate construită 

conştient pe tot parcursul anului. 

Donaţiile funcţionează ca şi publicitatea. Dacă se aude des despre un produs (în acest 

caz despre o organizaţie), aceasta se întipăreşte în opinia publică şi oamenii simt că o cunosc. 

Acest lucru este valabil şi în cazul donaţiilor de 1%, când oamenii aleg organizaţia al cărui 

nume le sună cunoscut. Un rol important în aceasta îl joacă elementele de profil, apariţiile 

publice, publicaţiile, pagina web. Organizaţia trebuie să fie mereu la suprafaţă, iar 

funcţionarea ei publică şi legală! Donatorul nu trebuie să întâlnească pentru prima dată 

organizaţia noastră atunci când cerem ceva! 
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5.) Este important mesajul pe care dorim să îl transmitem şi forma acestuia. Mesajele 

noastre trebuie să îndemne la acţiune, trebuie să antreneze şi să insufle dorinţa de a face ceva, 

nu mila. 

Este mereu o dilemă pentru organizaţii imaginea pe care să o adopte. Este falsă idea că 

organizaţia care pare mai săracă va primi mai mult sprijin. Dar este valabil şi invers. 

Donatorii, oricât ar fi de dezinteresaţi, doresc ca donaţiile lor să ajungă pe mâini bune şi să 

vadă că organizaţia este capabilă să folosească corect sprijinul primit. Încrederea apare faţă de 

o organizaţie ale cărei materiale publicitare, publicaţii, pagină web, anunţuri, denotă pricepere 

şi exigenţă. Scopul nu este acela de a inspira milă din partea donatorilor. Experienţa arată că 

oamenii se alătură cu mai mare plăcere „echipei învingătoare‖, dar trebuie să înţeleagă că 

avem într-adevăr nevoie de cooperarea lor. Trebuie să punem mereu în prim plan exemplele 

pozitive şi să nu ne plângem că deja am umblat în atâtea locuri şi încă nu ne-a ajutat nimeni. 

Cu aceasta pierdem încrederea!  

6.) Să uşurăm munca donatorilor.  

Nu putem să aşteptăm ca sponsorul să ne caute şi să ne facă propuneri. Trebuie să 

avem la îndemână toate materialele necesare donaţiei (facturi, cecuri, publicaţii şi pagină web 

cu informaţii detaliate despre modurile de donare). Trebuie să cunoaştem legile referitoare la 

donaţii, să nu fie obligaţia donatorului să caute sub ce formă poate să orere spijin. La tratative 

trebuie să avem asupra noastră formulare de contract, publicaţii, rapoarte anuale, etc. 

7.) Colectarea de donaţii nu se încheie cu primirea donaţiilor. 

Mulţumirile şi menţinerea legăturilor ajută ca firma sau persoana să se transforme 

dintr-un donator ocazional într-unul permanent. Trebuie să mulţumim pentru donaţie (de ex. 

printr-un certificat, o ilustraţie, etc.) şi să asigurăm posibilitatea ca donatorul să urmărească 

drumul donaţiei sale, evenimentele care au loc în organizaţie şi dezvoltarea acesteia.   

Aceste reguli sunt doar câteva din regulile colectării de donaţii, dar constituie piloni 

importanţi de susţinere. Dacă toate acestea funcţionează bine în organizaţie, putem începe să 

ne formăm s metodele şi strategia proprie de colectare a donaţiilor, pe care le putem îmbogăţi 

cu diferite tehnici creative de colectare a donaţiilor create anume pentru un grup ţintă. 

Posibilităţile sunt nelimitate dar cu toate acestea colectarea de donaţii este în prezent, la noi în 

ţară, un domeniu aproape în totalitate neexploatat. Dintre posibilităţile de colectare de donaţii 

este cea mai cunoscută aceea de a dona 1% din veniturile proprii.  

Elaborarea de proiecte 

 Elaborarea de proiecte o putem considera ca un prim pas în procesul de contractare. 

Una dintre părţi emite un mesaj către cealaltă parte, în care anunţă pe ce, cu ce scop şi în ce 

condiţii este dispus să cheltuie bani. Cealaltă parte meditează dacă acest apel este convenabil 

pentru el ca formă şi conţinut. 

Dacă răspunsul este pozitiv scrie următoarele: 

 - De ce doreşte să facă ceva, adică motivaţia 

 - Ce doreşte să facă, adică procesul care conduce la scop. Acestea le susţine cu date, 

buget, detalii despre activităţi. 

 - Care este obiectivul propus, adică rezultatul la care doreşte să ajungă şi cum 

doreşte măsurarea acestuia (indicatori).  
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 În general în orice proiect trebuie să răspundem la aceste întrebări principale. Din 

păcate, deseori, proiectele ies prea complicate, având ca rezultat tot felul de înflorituri, 

umpluturi. Deşi este importantă exprimarea simplă, clară şi concisă. În majoritatea cazurilor 

materialele sunt citite de oameni cu experienţă în domeniul proiectelor şi care observă cu 

uşurinţă dacă în spatele cuvintelor „superioare‖ se ascunde un conţinut deficitar.  

 

 Elementele proiectelor 

 Un proiect nu se naşte odată cu anunţarea lui în presă. Organizaţia care îl anunţă 

stabileşte încă de la început conţinutul profesional al acestuia. Aici se întrevăd deja, de cele 

mai multe ori, cerinţele de formă şi conţinut cu care ne vom confrunta. De multe ori este scurt 

timpul limită de înaintare a proiectului.  

 În acest timp putem face multe pentru succesul proiectului nostru:  

- Începem planificarea. Astfel ne rămâne timp să gândim logic programul. Ne rămâne 

timp să dăm materialul spre citire unui prieten laic care să ne spună ce a înţeles 

concret din el. De multe ori deţinem informaţii pe care alţii nu le ştiu, din acest motiv 

ceea ce pentru noi este evident, pentru alţii nu este la fel. Şi este foarte important ca 

juriul să ne înţeleagă materialul. 

- Dacă avem posibilitatea, putem să-i contactăm telefonic pe cei care au făcut apelul la 

proiect, să le prezentăm pe scurt ce planificăm şi să le cerem părerea. Discuţia 

telefonică o putem folosi în scopul trezirii simpatiei şi ca să aflăm informaţii pe care 

nu le găsim în apel: cine face parte din juriu, care este procesul de jurizare, care este 

salariul real ce poate fi inclus în buget, etc.  

După depunerea proiectului nu avem altceva de făcut decât să aşteptăm. După decizia 

juriului, în funcţie de rezultat, semnăm contractul cu organizaţia apelantă sau primim o 

scrisoare de refuz. 

Ce facem în cazul programelor câştigătoare? 

Este foarte important să analizăm în detaliu contractul, pentru a nu avea neplăceri. În 

acesta sunt specificate termenele limită, formele de raportare, cerinţele materiale şi de 

conţinut. Înainte de semnarea contractului trebuie să ne gândim bine dacă forma şi ritmul de 

finanţare ne sunt corespunzătoare şi, în cazul reducerii bugetului, dacă putem implementa cu 

succes şi eficacitate programul.  

Şi cei din juriu sunt oameni! 

Cel puţin în majoritatea cazurilor. În prezent există sisteme de jurizare automate. Dacă 

apelantul nu deţine destui bani sau capacitate umană, poate să ceară examinarea de către 

calculator. Aparatul analizează dacă aplicantul a răspuns la toate întrebările. În acest caz apar 

multe neplăceri la decontare. De ce este important pentru noi să ştim că proiectul ne este citit 

de un om? Trebuie să.l elaborăm sub o formă şi conţinut pe înţelesul tuturor, asta însemnând 

deja jumătate de succes. Juriul are puţin timp pentru examinare, nu-şi permite să piardă timpul 

cu interpretarea a ceea ce dorim să facem şi motivele pentru care dorim exact aşa să facem. 

Este indicat să scriem în propoziţii simple, scurte, clare şi ferme. Trebuie să motivăm ce şi de 

ce facem, şi de ce este nevoie să cheltuim pe cele specificate în buget. Cu cât ajutăm mai mult 

juriul în munca sa, cu atât vom avea rezultate mai bune, astfel şi juriul poate să justifice de ce 

proiectul nostru a primit punctaj mare.  

                                                     Autori: Kovács-Tőzsér Veronika – Inántsy Pap Sándor 
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Anexa 2. 

Prezentarea unui proiect Grundtvig 

 Fundaţia Publică Tempus, înfiinţată în anul 1996, implementează în Ungaria 

programul Comisiei Europene de învăţare pe tot parcursul vieţii, respectiv coordonează 

programul Europei centrale CEEPUS
42

 în Ungaria, face apel la programul
43

 Pestalozzi şi la 

programul de mobilităţi şcolare
44

. 

Programul de învăţare pe toată perioada vieţii se adresează tuturor vârstelor, de la copii până 

la vârstnici. Din cele patru subprograme, Comenius sprijină învăţământul public, Erasmus 

sprijină învăţământul superior, Leonardo sprijină instruirea profesională (cu excepţia 

învăţământului superior) iar Grundtvig sprijină educaţia adulţilor.  

 Obiectivul subprogramului Grundtvig este de a pregăti, prin activităţile de 

cooperare europeană, constituirea dimensiunii europene a educaţiei adulţilor. Prin 

îmbunătăţirea calităţii şi accesibilităţii educaţiei adulţilor programul Grundtvig ajută ca elevul 

adult să fie membru întreg şi activ al societăţii, să i se lărgească cunoştinţele despre alte 

culturi, să i se îmbunătăţească şansele pe piaţa forţei de muncă şi calitatea vieţii. În 

interpretarea programului se consideră adulţi persoanele care au peste 25 de ani şi tinerii sub 

25 de ani care nu fac parte din instruirea medie sau superioară. Programul Grundtvig are ca 

scop, în primul rând, predarea cunoştinţelor generale, indiferent de meserie. 

Forme de proiecte: 

 Legături de învăţare 

 Proiecte de voluntariat ale vârstnicilor 

 Ateliere pentru elevi adulţi 

 Perfecţionare profesională pentru cei care se ocupă cu educaţia adulţilor 

 Vizite şi schimburi    

 Asistenţi 

 Vizite de pregătire 

 Proiecte multilaterale 

 Reţele 

Esenţa programului Legături de învăţare este ca membri organizaţiilor din diferite ţări 

europene care se ocupă cu educaţia adulţilor să participe la schimburi de experienţă, să-şi 

cunoască reciproc proiectele, bunele practici, rezultatele muncii cu grupul ţintă. La fiecare 

întâlnire care durează în general două-trei zile şi care se organizează,pe rând, la sediul uneia 

dintre organizaţiile partenere, fiecare partener este reprezentat de o delegaţie de câteva 

persoane.  

                                                 
42

 Central European Exchange Program for University Studies – Programul de schimb pentru studii superioare al 

Europei centrale 
43

 Programul funcţionează sub formă de sistem, se organizează seminarii de maxim 7 zile pe teme legate de 

proiectele ţărilor membre şi ale Uniunii Europene, la care participă, prin proiecte, pedagogi din ţările membre. 

Pe lângă experienţa profesională, aceste seminarii oferă posibilitatea efectuării muncii în limbi străine, 

posibilitatea înfiinţării legăturilor şi colaborărilor.  
44

 Programul de dezvoltare a şcolilor profesionale a sprijinit practica profesională în străinătate a elevilor şcolilor 

participante. 
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 Este important ca partenerii participanţi să găsească limba de lucru comună pa care 

toţi o înţeleg şi ştiu să o folosească. În general aceasta este limba engleză dar, în cazurile de 

cooperare transfrontalieră, în zonele cu vorbitori de limbă maghiară, poate fi şi maghiara. 

Rezultatul proiectului poate să fie un produs comun, publicaţie, pagină web, etc. Dar aceasta 

nu este o condiţie, în programul Legături de învăţare se pune accentul pe schimbul de 

experienţă, pe discuţiile profesionale şi pe învăţarea reciprocă.  

În unele programe este necesară participarea a cel puţin trei ţări, însă datorită faptului că 

fiecare partener înaintează acelaşi proiect se poate întâmpla să nu primească sprijinul biroului 

naţional, deci este indicată participarea a cinci-şase parteneri pentru a rămâne cel puţin trei 

finalişti care să implementeze proiectul. 

În anul 2006-2007 OTE, împreună cu doi parteneri a realizat, în cadrul programului 

Legături de învăţare, proiectul cu titlul COM-FOR-SKILLS. Partenerii au fost din Spania, 

organizaţia Fundecyt (Badajos, regiunea Extremadura) şi din Portugalia organizaţia 

Studiaforum (Guimaraes, regiunea Minho), care se ocupă cu instruirea şi dezvoltarea 

competenţelor cheie ale adulţilor dezavantajaţi. 

În căutarea partenerilor a fost de mare ajutor faptul că OTE a mai avut proiecte anterioare 

cu organizaţii străine, astfel şi-a găsit partenerii prin legături particulare. Căutarea partenerilor 

se poate realiza şi sub alte forme, pe pagina web a Fundaţiei Publice Tempus se găsesc pagini 

de căutare a partenerilor, respectiv unele birouri naţionale organizează sistematic seminarii de 

căutare a partenerilor, informaţii desprs acestea oferă Fundaţia Publică Tempus. 

În cazul proiectului Grundtvig implementat de OTE au avut loc trei întâlniri, la Debrecen, 

Guimaraesben şi Badajosban. Limba de lucru a proiectului a fost engleza, vorbită de membri 

participanţi la diferite nivele, lucru care nu a împiedicat eficacitatea şi atmosfera plăcută a 

muncii comune. 

Tema schimbului de experienţă a fost dezvoltarea competenţelor cheie ale elevilor adulţi 

şi posibilitatea de utilizare a tehnologiilor de infocomunicare. Fiecare partener a prezentat 

rezultatele cunoscute de ei în propria ţară, respectiv metodele utilizate de propria organizaţie, 

având ca rezultat o publicaţie în limba engleză. 

Întâlnirile au fost completate, pe lângă munca profesională, de mese comune, programe 

libere şi vizite în oraş. 

Proiectele Grundtvig utile în schimbul de experienţă internaţională a specialiştilor care se 

ocupă cu educarea adulţilor, în cunoaşterea metodelor, practicilor şi mijloacelor utilizate de 

organizaţii din alte ţări în cadrul proiectelor de instruire, sunt utile şi în adunarea de 

experienţe de neuitat pentru membri participanţi la proiect. 

Informaţii detaliate despre programele de învăţare pe tot parcursul vieţii se pot găsi la 

adresa: www.tka.hu, http://www.tpf.hu/pages/content/index.php?page_id=571 

 

Autor: Tóth Ibolya 

 

 

http://www.tka.hu/
http://www.tpf.hu/pages/content/index.php?page_id=571
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Practica profesională a elevilor Şcolii II. Rákóczi Ferenc din 

Kisvárda efectuată în Germania 
 

 Începând cu anul 2003, Biroul Naţional Leonardo, sub egida Fundaţiei Publice 

Tempus, oferă ajutor elevilor şcolilor participante la Proiectul Naţional de Dezvoltare, în 

efectuarea practicii profesionale în străinătate, pe o perioadă cuprinsă între 3 şi 39 de 

săptămâni. 

 Caracterul practic al proiectului a avut un efect stimulator atât asupra profesorilor cât 

şi asupra elevilor participanţi la proiect, sporind motivaţia spre învăţare şi mai ales spre 

învăţarea limbilor străine, elevii fiind nevoiţi să folosească limba vorbită în mediul respectiv.  

 Mulţumită practicii profesionale efectuate în străinătate elevii şi-au însuşit competenţe 

care le-au sporit şansele pe piaţa forţei de muncă. Proiectele deschid elevilor numeroase 

posibilităţi: întărirea facultăţilor de muncă individuală, însuşirea practică a limbilor străine, 

experienţe de reuşită, sporirea încrederii în sine, cunoaşterea aplicării noilor tehnologii, 

cunoaşterea unei culturi de muncă diferite. 

 Practica profesională sprijinită de acest program poate fi efectuată la firme din ţările 

membre ale  Uniunii Europene, existând posibilitatea implicării aşa numitelor instituţii 

mediatoare. Acestea acordă ajutor în căutarea firmelor care asigură locul de efectuare a 

practicii profesionale şi în organizarea efectivă a practicii profesionale. Şcoala noastră a 

înfiinţat strânse legături cu Staatliche Berufsschule I Rosenheim din Germania. 

 Programul Leonardo da Vinci este un program de cooperare al Comisiei Europene 

în domeniul instruirii profesionale, demarat în anul 1994. Din anul 2007 programul a fost 

inclus în noul ,,Program de învăţare pe tot parcursul vieţii‘‘ (2007-2013). Acest program oferă 

şi elevilor şcolilor profesionale  posibilitatea efectuării practicii profesionale în străinătate. 

 Şcoala noastră a concurat cu succes pentru prima dată în anul 2004, cu participarea a 

12 persoane pe o perioadă de 5 săptămâni. La cererea celor care ne-au asigurat locul de 

efectuare a practicii am prelungit perioada de şedere în străinătate,  astfel, după depăşirea 

greutăţilor de început, elevii au fost capabili de o comunicare mai eficientă, şi-au putut însuşi 

mai multe experienţe în muncă. În vara anilor 2009 şi 2010 perioada de practică a fost de 12 

săptămâni. La acest program au participat în jur de optzeci de elevi. 

 Începând cu anul 2009 Fundaţia Publică Tempus a introdus ,,Premiul de excelenţă 

pentru colaborare culturală internaţională‘‘, unificând astfel toate formele de premiere ale 

tipurilor de programe de mai înainte. ,,Premiul de excelenţă pentru colaborare culturală 

internaţională‘‘ recunoaşte munca concurenţilor participanţi la proiecte internaţionale din 

cadrul ,,Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii‘‘, având ca scop, printre altele, 

sublinierea importanţei calitative. Instituţiile premiate şi-au prezentat, în faţa unei audienţe de 

specialitate, cunoştinţele acumulate şi şi-au împărtăşit experienţele cu ceilalţi participanţi la 

program. 

 Ca recunoaştere a realizării programului, în anul 2009 şcoala noastră a primit ,,Premiul 

de excelenţă pentru colaborare culturală internaţională‘‘ în subprogramul  Leonardo da Vinci. 

 

Autor: Rozipálné Varga Éva 
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Anexa 3. 

Activităţi extraşcolare - chestionar 

Chestinarul de mai jos a fost de mare ajutor în elaborarea manualului metodologic din cadrul 

proiectului cu titlul „Rămâi la şcoală‖. 

Răspunsurile sunt benevole şi anonime. 

1. Dintre activităţile enumerate alege pe cele pe care le-ai face cu plăcere după orele de curs! 

(Subliniază, poţi să alegi mai multe răspunsuri!)  

a. Sport 

(altele:…..…………………………………………………………………………………) 

b. Foto 

c. Club media (realizare de filme, articole în presă, radio) 

d. Teatru, pantomimă, teatru de păpuşi 

e. Jocuri de societate (Activity, darts,  altele:…………………………………………….) 

f. Club de păstrare a tradiţiilor (dans popular, muzică, altele.............................................) 

g. Dans modern, dans de societate 

h. Activităţi meşteşugăreşti (împletit, ţesut, altele:....................…….…………………....) 

i. Excursii 

j. Protecţia mediului, a naturii, a animalelor 

k. Tâmplărie 

l. Modelling 

m. Jocuri strategice, logice (cărţi, sah, sudoku, altele:........………………………………) 

n. Club de gătit 

o. Club de modă (realizarea de haine, frizuri, machiaj) 

p. Jocuri pe calculator (altele:....………………… …………… ………………………...) 

q. Activităţi de voluntariat (de ex. îngrijirea animalelor, colectarea gunoiului, îngrijirea 

vârstnicilor, înfrumuseţarea oraşului, grădinărit, altele:………………………………….) 

r. Altele: ………………………………………………………………………………… 

 

2. Din activităţile subliniate mai sus alage cel mult 3 activităţi şi pune-le în ordine, astfel:  

1= îmi place cel mai mult, 2= îmi place mult, 3= îmi place. Lângă numere scrie activitatea 

aleasă ! 

1: ……………………………………………………………………………………………… 

2: ……………………………………………………………………………………………… 

3: ……………………………………………………………………………………………… 

 

3. De ce îţi place să participi la activităţi extraşcolare? (Subliniază, poţi să alegi mai multe 

răspunsuri!) 

 Pot primi premii (de ex. certificat, cadouri, note bune, laude) 

 Este atmosferă de concurs 

 Nu este atâta restricţie ca la ore 

 Pot fi împreună cu prietenii  

 Am posibilitatea de a cunoaşte băieţi/fete, de a face noi prietenii 

 Pot să încerc jocuri noi 

 Sunt împreună cu profesorii, aşa e posibil să mă simpatizeze mai mult 

 Mă simt bine, distracţie  
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 Pot cunoaşte şi încerca lucruri noi 

 Îmi pot însuşi noi cunoştinţe, pot fi mai deştept 

 Este gratis 

 Îmi place mai mult la şcoală decât acasă 

 Altele:……………………………………………………………………… 

 

4. Activităţile pe care le-ai ales ţi-ar place să le efectuezi în incinta şcolii sau în afara şcolii? 

(Subliniază!) 

  în incinta şcolii                                    în afara şcolii 

 

5. Enumeră activităţile extraşcolare la care participi în prezent!  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

6.   Dacă nu participi la activităţi extraşcolare din ce motive nu o faci? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

7. Scrie trei activităţi pe care le faci cu plăcere în timpul liber! ( acasă, cu prietenii, cu familia) 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Sexul (Subliniază!):  feminin                    masculin 

Vârsta:  ……  ani  

Şcoala: ………………………………………………………………………… 

 

Îţi mulţumim că prin răspunsurile tale ai ajutat munca noastră! 
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Anexa 4. 

CHESTIONAR 

 
-Chestionar destinat elevilor clasei a X-a, focusat pe scopurile lor motivaţionale de viitor- 

 

Scopul prezentului chestionar este de a explora intenţiile, scopurile motivaţionale în legătura 

cu continuarea studiilor şi planurilor de viitor. 

Încercuieşte răspunsul pe care il consideri cel mai potrivit pentru tine. Pot fi alese mai multe 

variante de raspuns sau poti să răspunzi la intrebare găsind varianta proprie. 

  

Răspunsurile sunt voluntare! 

 

I. Cine te-a influenţat în luarea acestei decizii? 

1. Părinţii mei. 

2. Prietenii mei. 

3. Profesorii. 

4. Eu însuşi. 

5. Alţii. (Cine?)............................................................................................................... 

 

II. De ce ai ales această posibilitate? Pot fi alese mai multe variante de raspuns!  

1.Îmi place profesia. 

2.Posibilitatea de a căştiga bani. 

3. Aici am intrat. 

4.Tradiţie în familie. 

5.Vreau să căştig repede bani.  

6.În această profesie vreau să lucrez în străinătate. 

7. Altceva…………………………....................................................................................... 

 

III.După obţinerea diplomei de profesie... 

  1.Încep să lucrez. 

2.Încep să lucrez, dar vreau să continuu studiile.  

3.Continuu studiile (asi vrea sa invati o noua meserie). 

4.Continuu studiile (facultate, studii postliceale). 

5.Întemeiez o familie. 

6.Nu ştiu. 

7.Altceva................................................................................................................................. 

 

IV.Cănd o să lucrezi, în ce formă  ai dori să te angajez?  

1.O să fiu angajat. 

2.O să fiu om de afaceri. 

3.O să lucrezi în afacerea familiară. 

4.Vreau muncă de sezon. (zilier) 

5.Încă nu ştiu. 

6.Nu contează. 

7.Altceva..................................................................................................................................... 
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V.În ce domenii ai vrea să te angajezi? 

1. În agricultură. 

2. În construcţii. 

3. În inginerie mecanică. 

4. În industrie uşoară. 

5. În alimentaţie. 

6. În comerţ. 

7. În turism. 

8. În economie. 

9. În estetică, igienie.  

10. Altceva........................................................................................................................... 

 

VI .Unde vrei să te angajezi? 

1.Acasă, în Romania. 

2.În străinătate. În care ţară? ……………………...... 

 

 

 

Sex: 

Masculin                Feminin 

 

Vîrstă:................................... 

 

Profilul clasei:………………………….. 

 

 

 

Te asigurăm de confidenţialitatea datelor scrise! 

Mulţumim pentru colaborare! 
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Anexa 5. 

Asistenţă psihosocială - chestionar 

Stimate Elev! 

În cele ce urmează te rugăm să completezi două chestionare! În prima parte am dori să 

ştim cum vezi tu însăţi absenţele tale şi situaţia ce derivă din acestea. În partea a doua am dori 

să aflăm părerea ta despre colegii tăi de clasă. Chestionarul este anonim. 

Vârsta:  

Sex: feminin, masculin (subliniază) 

Tipul şcolii: şcoală profesională, liceu (subliniază) 

Numărul de absenţe: .............. 

 

 

1.  Alege un motiv pentru care absentezi de la şcoală: 

 

a) orele sunt plictisitoare 

b) nu-mi place stilul de predare al profesorului 

c) sunt prea multe ore de curs 

d) nu-mi plac colegii 

e) colegii râd de mine dacă nu absentez şi eu 

f) altele:....................................................  

 

 

2.  Ce faci când absentezi de la şcoală? 

a) mă joc pe internet 

b) stau cu prietenii 

c) merg la bar, la cafenea 

d) mă plimb în oraş 

e) stau acasă şi mă odihnesc 

f) altele:................................................ 

 

 

3. În general cu cine absentezi? 

a) cu colegii de clasă 

b) cu elevi de la alte şcoli 

c) singur 

d) cu prietenul / prietena 

e) cu necunoscuţi 

f) cu alţii:................................................ 

 

 

4.  Care este părerea părinţilor tăi în legătură cu absenţele tale? (un răspuns) 

a) nu îmi cunosc situaţia 

b) sunt supăraţi pe mine 

c) au încredere în mine, mă lasă să decid singur 

d) nu-i interesează absenţele mele 
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e) sunt nemulţumiţi 

f) altele:............................................... 

 

 

5. Care este părerea ta despre exmatriculare? (un răspuns) 

g) nu mă interesează 

h) mă îngrijorează 

i) promit mereu că nu voi mai absenta, dar ştiu că nu-mi voi ţine promisiunea, dar astfel 

pot să ies din această situaţie 

j) sper că nu voi fi exmatriculat 

k) sunt conştient de pericol şi aş dori să mă schimb 

l) am nevoie de ajutor ca să mă schimb 

 

 

6.  Ce şanse ai dacă vei fi exmatriculat? (un răspuns) 

a) mă înscriu la altă şcoală 

b) repet anul 

c) cer ajutorul părinţilor 

d) mă mai gândesc 

e) nu doresc neapărat să termin o şcoală 

f) altele:.................................................... 

 

 

7. Ce te-ar face să nu mai absentezi? (un răspuns) 

a) ore mai interesante 

b) profesori mai indulgenţi 

c) ore mai scurte şi mai puţine 

d) altă calificare profesională 

e) pedepse mai aspre 

f) altele:.................................................... 
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Anexa 6. 

1. Activităţile extraşcolare 

 Borbely Stela - Grup Scolar „George Baritiu‖, Nagyvárad 

 Bront Viorica - Grup Scolar „Ioan Bococi‖, Nagyvárad 

 Bücs Écaterina – Colegiul Tehnic ,,Traian Vuia‖, Szatmarnémeti 

 Dobai Valentina - Grup Scolar „George Baritiu‖, Nagyvárad 

 Várbíróné Nahaji Anikó - Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium, 

Debrecen 

 Kányádiné Gaál Noémi - Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium, 

Debrecen 

 Manea Florentina - Grup Scolar „George Baritiu‖, Nagyvárad  

 Rózsa György - Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola, Nyíregyháza  

 Smajda László – II. Rákóczi Ferenc Szakközép- és Szakiskola, Kisvárda 

 Stefanut Traian - Grup Scolar „Ioan Bococi‖, Nagyvárad  

 Szabóné Kmetty Szilvia - Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola, Debrecen 

 Todica Marcela - Grup Scolar „George Baritiu‖ Nagyvárad  

 Vese Alina - Grup Scolar „George Baritiu‖, Nagyvárad 

 Zádor Katalin - Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola, Debrecen 

 Inántsy Pap Sándor – Kárpátokért Egyesület, Vásárosnamény – munkacsoport vezető 

 Lencsés Brigitta – Kárpátokért Egyesület, Vásárosnamény – szakmai asszisztens 

 Balázs László - Kárpátokért Egyesület, Vásárosnamény  

 Kovács-Tőzsér Veronika – Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület, Debrecen 

2. Pregatire pentru piata muncii 

 Kákóci Klára – Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola, Nyíregyháza 

 Baranyai Tibor - Colegiul Tehnic „Traian Vuia‖, Szatmárnémeti 

 Pap Rolland - Colegiul Tehnic „Elisa Zamfirescu‖, Szatmárnémeti 

 Tamas Filomela - Colegiul Tehnic „Elisa Zamfirescu‖, Szatmárnémeti 

 Csizma Matild - Grup Scolar „Simion Barnutiu‖ Nagykároly 

 Czumbil Claudia - Grup Scolar „Simion Barnutiu‖ Nagykároly 

 Kónya László – Szatmár Megyei Helyettes Főtanfelügyelő 

 Kádár Erika - Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület 

 Tóth Ibolya – Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület 

3. Pregatire teoretica-practica 

 Miklósi István – Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és 

Gyermekotthon, Nyírbátor 

 Biró Ildikó - Colegiul Tehnic ,,Andrei Saguna", Nagyvárad 

 Farkas Judit - - Grup Scolar Agroindustrial „Tamasi Aron‖ Bors 

 Nagy-Máté Enikő - Grup Scolar Agroindustrial „Tamasi Aron‖ Bors 

 Mike János - Széchenyi István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, 

Hajdúböszörmény 
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 Bánkuti Jenő - Térségi Integrált Szakképző Központ és Oktatási Szolgáltató 

Közhasznú Társaság, Debrecen 

 Homonnai Anita - Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola, 

Nyíregyháza 

 Simon Daniela - Grup Scolar ,,Constantin Brancusi", Szatmárnémeti 

 Győri Károly - Grup Scolar ,,Constantin Brancusi", Szatmárnémeti 

 Costa Florica - Colegiul Tehnic ,,Andrei Saguna", Nagyvárad 

 Nagy József - Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola, Nyíregyháza 

4. Asistenţă psiho-socială  

 Alexandrina Ligia Pop – Colegiul Tehnic „Elisa Zamfirescu‖ Satu Mare 

 Mariana Cormos – Colegiul Tehnic „Elisa Zamfirescu‖ Satu Mare 

 Florica Pridea – Colegiul Tehnic „Elisa Zamfirescu‖ Satu Mare 

 Viorel Clementin Balazs – Centrul Scolar pentru Educatie Inclusiva Satu Mare 

 Lucia Racolta – Centrul Scolar pentru Educatie Inclusiva Satu Mare 

 Dorel Vasile Saitos – Colegiul Tehnic „Traian Vuia‖ Oradea 

 Andreea Liliana Rosu – Colegiul Tehnic „Traian Vuia‖ Oradea 

 Rozipálné Varga Éva – II. Rákóczi Ferenc Szakközép- és Szakiskola, Kisvárda 

 Batári Ferencné - Bencs László Szakiskola és Általános Iskola, Nyíregyháza 

 Molnár Magdolna - Széchenyi István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, 

Hajdúböszörmény 

 Bódizs Szabolcs - Povolny Ferenc Szakképző Iskola, Debrecen 

 Méhész Balázs - Povolny Ferenc Szakképző Iskola, Debrecen 

 Bíró Zsolt – Térségi Integrált Szakképző Központ és Oktatási Szolgáltató Közhasznú 

Társaság, Debrecen 

 Jene Diána - Bencs László Szakiskola és Általános Iskola, Nyíregyháza 

 

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Debrecen 

Adresa: 4030 Debrecen Budai Ézsaiás u. 8/A. 

Telefon: 06-52/471-798, 06-52/471-776, Fax: 06-52/534-207 

Pagina web: http://www.barossg-debr.sulinet.hu 

E-mail: suli@barossg-debr.sulinet.hu  

Director: Szondi Jenő 

Suntem una dintre cele mai vechi şcoli din judeţul Hajdú-Bihar. Elevii noştri provin, în 

general, din şcolile generale din Debrecen şi din localităţile judeţului, dar avem elevi şi din 

alte judeţe. Şcoala noastră pune mare accent pe menţinerea în sistemul de învăţământ a 

elevilor dezavantajaţi, pe descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor acestora.  

Şcoala oferă elevilor noştri posibilităţi alternative în ceea ce priveşte durata, tipul şi 

specializarea acestora. Astfel, după clasele IX-X, pe parcursul cărora elevii primesc o bază de 

cultură generală, aceştia au posibilitatea de a alege între a continua studiile în scopul 

examenului de bacalaureat, sau de a continua studiile profesionale de nivel mediu, sau de a 

face instruire profesională şi de a continua studiile superioare. În anul şcolar 2010-2011 au 

început clasa a IX-a 3 clase de mecanică şi 1 clasă de transport. Elevii care au absolvit clasa a 

X.a de şcoală profesională au fost calificaţi în specializări ca: prelucrare prin aşchiere, sudor, 
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lăcătuş construcţii, lăcătuş auto, instalator sisteme tehnice aer, instalator sisteme energetice. 

La învăţământ liceal au început clasa a IX-a 2 clase cu profil de informatică, una cu profil 

transporturi şi una cu profil arte, comunicaţie şi cultură generală. Şcoala noastră este centru 

acreditat de examene ECDL, elevii pot obţine, după 4 ani, permisul ECDL.  

Limbile străine predate în şcoală sunt engleza şi germana. Asigurăm elevilor noştri ateliere de 

practică, internat. Şcoala are şi o fundaţie: Baross Gábor Kulturális és Szakmai Közhasznú 

Alapítvány. 

Bencs László Szakiskola és Általános Iskola, Nyíregyháza 

Adresa: 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 12.  

Telefon: corpul A : 06-42/420-154, 42/420-157, corpul B : 06-42/313-915  

Pagina web: www.bencsl-nyh.sulinet.hu 

E-mail: info@bencsl-nyh.sulinet.hu 

Director: Oroszvári István 

Şcoala noastră nu are tradiţii din trecut însă îndeplineşte sarcini importante în sistemul de 

educaţie al oraşului. Cea mai importantă schimbare în istoria de 15 ani a şcolii este aderarea la 

Centrul Regional de Instruire Profesională Integrată (TISZK) care dă posibilitatea unei 

legături parteneriale în cadrul unui consorţiu cu încă şapte instituţii de instruire profesională. 

În şcoală nu mai funcţionează clase de şcoală generală. 

 Educarea şi instruirea profesională începe cu clasa a IX-a (2+2 ani, 2+3 ani) şi se termină cu 

clasa a 12-a, respectiv a 13-a. În prezent avem 16 clase, din care 3 sunt clase pentru 

reintegrarea în sistemul de învăţământ a elevilor cu vârsta de peste 15-16 ani care nu au 

absolvit şcoala generală. La această formă de învăţământ participă şi elevi care au absolvit 

şcoala generală dar ajung în aceste clase în urma expertizei consilierului responsabil cu 

orientarea în carieră.  

Organizăm numeroase programe extraşcolare pentru elevii noştri, programe de informare, de 

prevenire a infracţiunilor, de sănătate, de informare sexuală. Activităţile de protecţie a copiilor 

şi tinerilor ocupă un loc important în sistemul instituţiei, deoarece marea majoritate a elevilor 

noştri au dizabilităţi sau dizabilităţi multiple, nu au bine formate aptitudinile de bază, au 

dificultăţi în învăţare, sunt periclitaţi. În realizarea acestor activităţi suntem ajutaţi de doi 

sociopegagogi ai şcolii, un asistent şi un psiholog. 

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă, Satu Mare 

Adresa: Satu Mare Piaţa Păcii nr. 6 

Telefon: 0361 310391 

Pagină web: http://www.didactic.ro/contact/csielenadoamna 

E-mail: csielenadoamna@yahoo.ro 

Director: Prof. Balazs Viorel 

Instituţia noastră este atestată din anul 1956, având mulţi ani ca unic profil activitatea de 

educare şi recuperare a copiilor cu deficienţă sensorial-auditivă proveniţi din judeţul Satu 

Mare şi judeţe limitrofe. Din anii ‘70 sfera activităţilor recuperatorii s-a largit, în anul 2006, 

instituţia a dobândit un nou statut juridic, devenind actualul ‗‘Centrul Şcolar pentru Educaţie 

Incluzivă‘‘.  

C.S.E.I. Satu Mare asigură servicii educaţionale specifice pe toate treptele învăţământului 

preuniversitar preşcolar, primar, gimnazial şi preprofesional – clase de filieră tehnologică (IX-

XI). Întrucât comunitatea locală este formată cu precădere din etniile română şi maghiară, 
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actul educaţional şi terapeutic-recuperatoriu se desfăşoară în ambele limbi. Forma de 

învăţământ practicată este şcolarizare în regim de zi extern şi şcolarizare la domiciliu (pentru 

elevii nedeplasabili). 

Oferta educaţională a şcolii acoperă o paletă largă : 

- Activităţi instructiv-educative pe baza unui curriculum adecvat tipului şi gradului de 

deficienţă; 

- Activităţi educaţionale complexe şi integrate structurate pe : stimulare cognitivă,  

formarea autonomiei personale,  terapii ocupaţionale şi de expresie,  

ludoterapie/terapie psihomotrică şi abilitate manuală; 

- Terapii specifice şi de compensare: evaluare psihopedagogică,  terapie psihologică şi 

consiliere,  terapia tulburărilor de limbaj,  activităţi de stimulare şi compensare a 

limbajului la deficienţii de auz,  activităţi de corectare a deficienţelor fizice şi 

neuromotorii; 

- Activităţi de preprofesionalizare. 

Activităţile menţionate se desfăşoară după un program de dimineaţă (activităţi instructiv-

educative) şi după-amiază (activităţi educaţionale specifice complexe şi integrate). Terapiile 

specifice şi de compensare se desfăşoară pe parcursul întregului program. Baza materială a 

instituţiei (spaţii şi utilităţi) asigură desfăşurarea în bune condiţii a procesului instructiv-

educativ. 

Colegiul Tehnic „Andrei Şaguna”, Oradea 

Adresa: Oradea B-dul Decebal nr. 70 

Telefon: 0259-418138; 0359-409734; 0359-409735, fax: 0259-418138 

Pagină web: http://www.andrei-saguna.ro 

E-mail: asaguna@rdsor.ro 

Director: Man Antiana 

Specializările pe care le oferim sunt: informatician CAD, desenator tehnic, tehnician 

mecatronist, tehnician în industria lemnului, tehnician electrotehnic, instalator electric, 

mecanic auto, tehnician operator auto, tehnician în industria textilă, tehnician textile-pielărie, 

tehnician designer vestimentar, tehnician turism şi comerţ, bucătar, chelner, organizator 

evenimente, frizer-coafor, manichiurist, pedichiurist, stilist. 

Şcoala noastră a participat la următoarele proiecte: proiectul internaţional Comenius „School 

life in different european countries‖, „Europe on a plate‖, proiecte naţionale de protecţia 

mediului: „Ecoşcoala‖, „Pronatura‖, proiecte locale: Reintegrarea celor cu deficienţe 

„Împreună pentru un viitor comun‖ SNAC, „Şcoala Non-violenţă ‖. 

Colegiul Tehnic „Elisa Zamfirescu”, Satu Mare 

Adresa: 440214, Satu Mare, Bd Cloşca Nr. 48; Satu Mare, Bd Lucian Blaga Nr. 28 

Telefon: 0261/722055, 0361/881783 fax:0361/881786 

Pagina web: http://elisazamfirescu.wikispaces.com/ColegiulTehnicElisaZamfirescu 

E-mail: gsmiu@yahoo.com 

Director: Prof. Alexandrina Ligia Pop 

Colegiul Tehnic Elisa Zamfirescu, continuă tradiţia Grupului Şcolar pentru Industrie Uşoară 

înfiinţat în urmă cu 35 de ani. Necesităţile polivalente ale unei societăţi europene, a cărei parte 

suntem, ne-au determinat să căutăm căi şi mijloace cât mai variate pentru a satisface cerinţele 
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crescânde de forţă de muncă divers şi superior calificate necesare unei Europe Unite. 

Deoarece pregătim elevi nu numai în meserii specifice industriei uşoare, am considerat 

oportună schimbarea denumirii pentru a sugera tendinţa noastră de diversificare. Modelul 

nostru a fost prima femeie inginer din România care ne onorează cu numele ei. 

Dispunem de : 17 săli de clasă, 3 cabinete de informatică conectate la internet, 4 laboratoare, 

3 cabinete de specialitate, 9 ateliere de practică pentru toate meseriile industriei uşoare şi 2 

ateliere pentru  mecanici auto, dotate cu aparatură modernă, 4 saloane de estetică şi igienă 

corporală (coafor, manichiură-pedichiură, cosmetică), sală de sport, 2 terenuri de tenis de 

câmp, 1 teren de handball. 

 Şcolarizăm elevi la secţia română şi maghiară, în jur de 900 de elevi în 33 de clase, la 

îvăţământ de zi şi frecvenţă redusă, sub supravegherea şi conducerea unui corp didactic 

format din 60 de profesori.  

Avem clase de învăţământ postliceal şi clase de învăţămînt special pentru elevi cu cerinţe 

speciale de educaţie. 

Colegiul Tehnic „Traian Vuia”, Oradea 

Adresa: Oradea str.Constantin Brâncoveanu  nr.12/A 

Telefon: 0259/436039      

Pagina web: www.ctvuia.ro 

E-mail: ct_vuia@yahoo.com 

Director: Prof. Dorel Saitoş            

Colegiul Tehnic „Traian Vuia‖s-a înfiinţat în anul 1966 sub numele de „Liceul Industrial 

pentru Construcţii de Maşini‖, fiind primul liceu industrial din judeţ. Şcoala şi-a schimbat 

denumirea în anul 2001. 

Şcolarizăm 2400 de elevi în 74 de clase, la învăţământ liceal de zi, seral şi frecvenţă redusă, şi 

profesional, cu profil real, servicii şi tehnic, în specializări ca: Matematică-informatică – 

intensiv informatică, Tehnician în turism, Tehnician în administraţie, Tehnician în activităţi 

economice, Tehnician operator tehnică de calcul, Tehnician în instalaţii electrice, Tehnician în 

automatizări, Tehnician electronist, Tehnician în transporturi, Tehnician mecatronist, Lucrător 

în mecanica de motoare, Lucrător în electrotehnică, Lucrător în electronică, automatizări, 

Lucrător în hoteluri. 

Primul şi cel mai mare liceu de profil din judeţ dispune de: 24 săli de clasă, 10 laboratoare cu 

cea mai modernă dotare, 1 cabinet de informatică conectat la internet, 4 ateliere şcolare, o sală 

modernă de sport, teren de sport, bibliotecă cu peste 30.000 de volume, ( a cărei dotare şi 

activitate ne-a adus titlul de ,,Cea mai bună bibliotecă şcolară din judeţ‘‘), internat pentru 100 

de elevi. 

Activitatea didactică este efectuată de un număr de 103 profesori şi instructori. 

Profesorii şi elevii şcolii au participat la mai multe vizite de schimb de experienţă, în cadrul a 

diferite proiecte şi parteneriate, în mai multe ţări europene: Suedia, Italia, Anglia, Norvegia, 

Polonia, Franţa, Ungaria, Germania.                                                              

Colegiul Tehnic „Traian Vuia”, Satu Mare 

Adresa: B-ul. Cloşca nr. 72 / a 

Telefon: 0261721030, 0261758282 

Pagina web: www.traianvuiasm.ro 

E-mail: director@traianvuiasm.ro 

Director: Baranyai Tibor 
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Una dintre cele mai vechi şcoli profesionale din regiune, şcoala noastră a funcţionat, de mai 

bine de un secol, ca şcoală de ucenici constructori şi mici industriaşi.  

Pe parcursul anilor şcoala a funcţionat în diferite locaţii şi şi-a schimbat numele în funcţie de 

cerinţele epocii respective, până ce în anul 2002 a ajuns să se numească Colegiul Tehnic 

,,Traian Vuia‘‘. Păstrând forma de instruire profesională, în prezent şcoala instruieşte în două 

domenii, mecanic şi construcţii, clasele IX-XIII, la învăţământ de zi şi seral. 

În şcoală 40% din clase sunt cu predare în limba maghiară. O specialitate a şcolii este clasa de 

arhitectură ai cărei absolvenţi au reale şanse de a ajunge în învăţământul superior. Dotarea 

şcolii este bună, în clădirea principală sunt săli de clasă, laboratoare de specialitate, în clădire 

separată sunt şase ateliere dotate pentru instruirea practică în specializările mecanică, 

mecanic-auto, mecanic construcţii. 

Şcoala noastră are legături parteneriale cu următoarele instituţii: din 2002 cu Şcoala 

profesională Savaria din Szombathely; din 2009, prin programul „Sustainable development in 

vocational training in Europe‖, prin proiectul Leonardo, cu Fondation d‘Auteuil din Franţa; 

programul de cooperare transfrontalieră Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013 ENPI 

CBC ,,Minifootball‘‘; din 2010 schimb de experienţă cu Liceul Vay Ádám din 

Baktalórántháza; în domeniul educaţiei adulţilor şcoala noastră colaborează din 2011 cu 

Centrele Regionale de Instruire din Békéscsaba şi Kecskemét. Între 2007 şi 2009 şcoala 

noastră a colaborat cu casa de tip familial Maria, echipa de voluntari a şcolii a participat lunar 

la activităţi comune cu elevii casei. În anul şcolar 2009-2010, în colaborare cu organizaţia 

Caritas din Satu Mare, şcoala noastră a participat la un proiect de prevenire anti-drog. Din 

2004 şcoala este în relaţii parteneriale cu organizaţia Langdon Down Transylvania, elevii 

şcolii şi tinerii cu dizabilităţi participă de mai multe ori pe an la activităţi şi evenimente 

sportive comune.  

Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és 

Gyermekotthon, Nyírbátor 

Adresa: 4300 Nyírbátor, Debreceni út 67. 

Telefon: 06-42/281-244 

Pagina web: www.eltes-nybator.sulinet.hu 

E-mail: eltes.matyas@t-online.hu 

Director: Tamáskó Sándor 

De mai bine de 30 de ani îndeplinim sarcini de pedagogie terapeutică în judeţul Szabolcs-

Szatmár-Bereg, şcoala noastră poartă, începând cu anul 1990, numele pedagogului terapeut de 

la începutul secolului, Éltes Mátyás.  

Conform programei noastre şcolare, şcoala specială doreşte să realizeze instruirea 

profesională a elevilor cu dificultăţi în învăţare care nu sunt capabili să-şi însuşească 

cunoştinţele necesare şcolii profesionale. Clasele 9-10 reprezintă etapa de pregătire şi 

orientare în carieră pe parcursul căreia se predau materii de cultură generală şi se asigură o 

instruire profesională de bază în scopul integrării elevilor, în următorii doi ani, în instruirea 

specială profesională. 

Elevii noştri provin din tot judeţul, majoritatea din familii dezavantajate de la periferia 

societăţii. Aceasta ne obligă să punem accent pe activităţile pedagogice de protecţia copilului. 

Considerăm că instruirea profesională specială este una din etapele cele mai importante în 

integrarea socială, elevii îşi pot pune bazele unei vieţi independente doar muncind. 

 Scopul nostru este ca pe parcursul instruirii să putem oferi nu numai cunoştinţe profesionale 

ci şi strategii pentru un stil de viaţă. Suntem de părere că cunoştinţele de pedagogie 



 

 251 

terapeutică ale instituţiei noastre constituie o bază de succes în realizarea programului de 

reintegrare în sistemul de învăţământ a tinerilor cu dizabilităţi personale şi sociale.  

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola, Nyíregyháza 

Adresa: 4400 Nyíregyháza, Báthory út 30. 

Telefon: 06-42/500-397, Fax: 06-42/310-275 

Pagina web: www.gollesz.hu 

E-mail: titkarsag@gollesz.hu 

Director: Buda Barna 

Şcoala noastră se ocupă din 1963 cu educarea şi instruirea segregată de bază a tinerilor cu 

dificultăţi în învăţare şi din 1968 cu instruirea tinerilor din judeţ cu dizabilităţi mentale uşoare 

şi medii. Din anul 2008 avem şi o grupă de copii autişti. 

 În cadrul instruirii de bază şcoala aplică metode de pedagogie terapeutică de corectare. 

Instruirea profesională specială oferă tinerilor din judeţ posibilitatea de a-şi însuşi cunoştinţe 

necesare în meserii ca: vânzător alimentar, muncitor în industria de panificaţie, cultivator de 

plante decorative, zugrav. Şcoala profesională specială aplică programul de reintegrare în 

sistemul de învăţământ a tinerilor, pregătirea profesională fiind bazată pe condiţiile şi 

cerinţele locale. 

 În scopul ameliorării dizabilităţilor aderente şi al rezolvării problemelor de coordinare a 

mişcării aplicăm educaţie fizică terapeutică, înot, sport în masă. În scopul prevenirii şi 

corectării dizabilităţilor secundare folosim terapie de bază, terapie prin muzică tip Ulrich, 

terapie EEG Biofeedback, terapie prin arte. Pentru dezvoltarea personalităţii copiilor stau la 

dispoziţie 13 cercuri de specialitate în scopul dezvoltării îndemânărilor şi aptitudinilor. 

Învăţământul pentru minorităţi asigură cunoaşterea istoriei rromilor, a culturii spirituale şi 

materiale, a tradiţiilor, a cunoaşterii de sine, a cunoaşterii drepturilor acestora, în cadrul unei 

instruiri interculturale, prin metoda proiectelor. 

Grup Şcolar „Constantin Brâncuşi”, Satu Mare 

Adresa: Satu Mare, str. Crisan nr. 1 

Telefon: 0261-731805, 0261-730517 

Pagina web: -  

E-mail: forestier@gsforest.satmar.ro 

Director: Győri Károly 

Grupul Şcolar „Constantin Brâncuşi‖ din Satu Mare funcţionează deja de peste 104 ani în 

oraşul nostru. În primii ani de la înfiinţare a funcţionat sub numele de Şcoala Profesională de 

Industria Lemnului, cu 84 de elevi în meserii ca dulgher, sculptor în lemn şi tapiţer.  

Cele peste 100 de generaţii au constituit forţa de muncă ale marilor fabrici din regiunea de 

nord-vest, în domeniul prelucrării lemnului, silvicol şi protecţia mediului. Anii 90 au adus 

mari schimbări atât în activităţile şcolii cât şi în educaţia şi societatea românească. Pe lângă 

meseriile vechi au apărut specializări noi în şcoala noastră ca de exemplu resurse naturale şi 

protecţia mediului, designer mobilă şi decoraţiuni interioare.  

În anul şcolar 2010-2011 în şcoala noastră învaţă 1145 de elevi în 49 de clase la învăţământ 

de zi şi seral, profesional şi liceal, sub îndrumarea unui corp didactic serios şi de specialitate. 

Şcoala este dotată cu  mai multe ateliere de prelucrerea lemnului, laboratoare de silvicultură, 

protecţia mediului şi informatică, care asigură instruirea practică a elevilor. În acelaşi timp, pe 
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baza contractelor dintre angajatori şi părinţi, elevii participă la instruirea practică organizată 

de angajatori pe tot parcursul anului şcolar.  

Grup Şcolar „George Bariţiu”, Oradea 

Adresa: Oradea, str. Ghe. Bariţiu nr.9 

Telefon: 0040259431459, Fax: 0259/431459  

Pagina web: scoli.didactic.ro/sam_george_baritiu_oradea 

E-mail: sam_gbaritiu@yahoo.com, avese_2007@yahoo.com 

Director: Vese Alina 

Şcoala noastră oferă calificări în următoarele meserii: bucătar, zidar, zugrav, instalator apă, 

tâmplar, croitor, pantofar, lăcătuş. Aceste meserii pot fi însuşite atât de către elevii cu 

dizabilităţi, cu greutăţi în învăţare, cât şi de către cei din învăţământul normal. 

Şcoala noastră a participat la următoarele proiecte: 

 Proiectul Comenius „Tu şi eu în natură‖, cu parteneri din Spania, Germania, Islanda, 

Polonia. Elevii au participat la activităţi de protecţia mediului. Rezultate: album foto, 

CD. 

 Proiectul Locuri de muncă pentru elevii cu dizabilităţi. Parteneri: Special Olympics 

Romania şi Motivation Romania. Rezultate: integrare socială după terminarea şcolii. 

Posibilităţi de cooperare: 

- Schimburi de experienţă: funcţionarea practicilor, implicarea angajatorilor, dotarea 

atelierelor şcolare. 

- Socializarea elevilor cu cerinţe speciale de educaţie: educaţie pentru protecţia 

mediului, educaţie pentru sănătate, cunoaşterea folclorului local. 

- Implicarea societăţii şi a familiei în viaţa şcolii. 

- Integrarea elevilor proveniţi din instituţii sociale. 

Grup Şcolar „Ioan Bococi” Oradea 

Adresa: str. Tudor Vladimirescu nr. 42. 

Telefon: 0259/431552, fax: 0259/431552 

Pagina web: scoli.didactic.ro/detalii/offer/grupul_scolar_ioan_bococi_oradea 

E-mail: grsioanbococi@yahoo.com 

Director: Prof.ing.Varga Ileana  

Grupul Şcolar „Ioan Bococi‖ se află în centrul Oradei. În şcoala noastră învaţă 400 de elevi la 

învăţământ profesional şi liceal. Lucrăm atât cu elevi sănătoşi cât şi cu elevi cu dizabilităţi sau 

proveniţi din familii dezavantajate. 

Şcoala noastră oferă instruire în următoarele specializări: croitor, pantofar, bucătar, 

alimentaţie publică, grădinar, estetica şi igiena corpului omenesc (frizerie, manichiură, 

pedichiură, cosmetică). 

Şcoala este dotată cu săli de clasă pentru diferite specializări, cabinet medical, ateliere şcolare, 

săli de specialitate, cabinet psihologic, sală de sport, cantină. 
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Grup Şcolar „Simion Bărnuţiu” Carei  

Adresa: str. Rakoczy Ferenc, nr.12 

Telefon: 0261717835,  

Pagina web: http://www.liceulagricolcarei.ro 

E-mail: samcarei@yahoo.com, grupscolaragricolcarei@yahoo.com 

Director: Moldovan Ramona 

Şcoala noastră se află în centrul Careiului, elevii şcolii provin din oraş şi din satele apropiate. 

În prezent şcoala funcţionează cu 853 de elevi în 38 de clase liceale (de zi şi seral), 

profesionale şi de învăţământ special, atât în limba română cât şi în limba maghiară.  

Obiectivele principale ale şcolii noastre sunt educarea, instruirea profesională şi educarea 

pentru viaţă, în scopul atingerii acestora profesorii noştri se perfecţionează permanent.  

Am câştigat mai multe proiecte care măresc renumele şcolii şi atrag elevii. Elevii noştri 

participă la concursuri de specialitate unde obţin rezultate frumoase.  

Dotarea şcolii este bună, avem ateliere bine dotate, laboratoare, sere, livadă, cabinet medical, 

sală de sport, internat, cantină. 

Instruim elevii în următoarele domenii: protecţia mediului: economie ecologică; mecanic: 

tehnician întreţinere; prelucrarea lemnului: tehnician în industria lemnului; cunstrucţii: 

tehnician constructor; industrie textilă şi pielărie: tehnician în industria textilă; resurse 

naturale şi protecţia mediului: agricultură. 

Grup Şcolar Agroindustrial „Tamási Áron” Borş (judeţul Bihor) 

Adresa: 417075 Borş, nr. 197/A, jud. Bihor 

Telefon: 0259-316160, Fax: 0259-316160  

Pagina web: borsiiskola.mindenkilapja.hu 

E-mail: so8_bors@yahoo.com 

Director: Nagy-Máté Enikő 

În şcoala noastră instruirea profesională a început în anul şcolar 2004-2005. Instruim în 

domeniul agricol grădinari şi tehnicieni agricoli. În anul şcolar 2010-2011 am avut 285 de 

elevi, de şcoală generală, profesională şi liceu, la învăţământ de zi şi seral.  

Având în vedere cererea pe piaţa forţei de muncă din zona Oradei în industria electronică, din 

anul 2009 avem clasă de electronică-automatizări, la specializarea tehnician calculatoare. 

Şcoala este cu predare în limba maghiară, ca limbi străine se predă engleza şi germana. 

Corpul didactic al şcolii noastre este format din 24 de pedagogi. La nivel de localitate sunt 43 

de pedagogi care se ocupă de educarea a 485 de elevi şi copii de grădiniţă. De şcoala noastră 

aparţin şcolile şi grădiniţele a trei localităţi.  

Pe lângă satisfacerea cerinţelor de educare din localitate, la toate nivelele, ne străduim să 

lărgim posibilităţile de instruire profesională a elevilor de limbă maghiară din judeţul Bihor, 

inclusiv a adulţilor.  

Dintre proiectele noastre mai importante: 

- Proiectul transfrontalier PHARE CBC RO HU „Fito clinica în scopul educaţiei şi a 

consilierii profesionale‖, în parteneriat cu Universitatea din Debrecen şi cu 

Universitatea din Oradea, finalizat în 2009. Baza de date, în ambele limbi, infiinţată pe 

internet pe parcursul proiectului este vizitată şi în prezent de specialişti, elevi, 

agricultori. 
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- Proiectul de cooperare transfrontalieră „BIBOR‖ având ca partener şcoala Bocskai 

István din Biharkeresztes. Pe parcursul acestuia am organiztat în comun concursuri şi 

vizite profesionale iar elevii noştri vor participa împreună la instruirea practică.   

- Fundaţia Szülőföld ne-a ajutat de două ori în anii 2010-2011 în dezvoltarea dotării 

laboratorului de electronică.  

II. Rákóczi Ferenc Szakközép- és Szakiskola, Kisvárda 

Adresa: 4600 Kisvárda Mártírok útja 8.  

Telefon: 06-45/410-000 

Pagina web: www.rakoczi-kisv.sulinet.hu 

E-mail: rfkv111@t-online.hu 

Director: Rozipál György  

Şcoala noastră este cea mai mare instituţie de instruire profesională din zonă. Înfiinţată în anul 

1885, şcoala are mari tradiţii în instruirea profesională, până în 1991 în şcoală au funcţionat 

doar clase de profesională, în acest an s-au introdus şi clase de liceu. 

 În prezent la nivel liceal avem clase de alimentaţie şi turism, informatică, mecanică.  

La învăţământul profesional instruim în următoarele meserii: zugrav, vopsitor şi tapetar, zidar, 

lăcătuş mecanic, electrician, ospătar, bucătar, confecţioner îmbrăcăminte, dulgher, vânzător. 

După examenul de bacalaureat elevii noştri pot să se specializeze în următoarele: industrie 

hotelieră, informatician de sistem, tehnician mecatronist, constructor reţele informatice. 

Numărul elevilor noştri nu a scăzut, în acest an şcolar am avut 1285 de elevi, în schimb rata 

abandonului şcolar este relativ mare. În jur de 60% din elevii şcolii sunt în situaţii 

dezavantajate. 

Din anul 2004 participăm încontinuu la proiectul de mobilităţi Leonardo da Vinci al Fundaţiei 

Publice Tempus. În jur de 100 de elevi au participat la practică profesională în Germania în 

domenii precum: comerţ şi industrie hotelieră, construcţii, industria lemnului.  

În anul şcolar 2006-2007, împreună cu Colegiul Tehnic ,,Elisa Zamfirescu‘‘ din Satu Mare, 

şcoala noastră a participat la un proiect al Uniunii Europene, în cadrul căruia elevii au efectuat 

în comun  practica profesională, au participat la programe culturale şi artistice.  

La sfârşitul anului 2007 şcoala noastră a aderat la Centrul Regional de Instruire Profesională 

Intrgrată (TISZK) din Mátészalka, judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg. 

Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola, Debrecen 

Adresa: 4027 Debrecen, Sétakert u. 1-3. 

Telefon: 06-52/503-833, 06-52/503-830 

Pagina web: www.konnyuipari.hu 

E-mail: info@konnyuipari.hu 

Director: Pécsi Beáta 

Şcoala noastră oferă, din 1983, instruire profesională de calitate în domeniul industriei uşoare, 

domeniu cu cea mai dinamică dezvoltare. Specializările din şcoala noastră sunt strâns înrudite 

cu artele şi oferă posibilitatea de exprimare a epocii moderne în cotidian. Astfel este designul 

vestimentar, cosmetica, frizeria. Celălalt mare domeniu de instruire îl reprezintă industria 

tipografică, elevii absolvenţi îşi găsesc uşor un loc piaţa forţei de muncă, ştiut fiind faptul că 

media este şi va fi cel mai de succes domeniu în lume. În atelierele bine dotate cu tehnologie 

modernă elevii pot să-şi insuşească meserii ca mecanic, legător de cărţi, redactor publicaţii. Pe 
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lângă atelierele de practică externe şi atelierele moderne ale şcolii oferă posibilitatea efectuării 

practicii de către elevii de la specializarea cosmetică.  

Instruirea profesională modulară bazată pe competenţe oferă posibilitatea învăţării limbilor 

străine şi a informaticii în domeniul de specializare. Pentru specializarările tehnician designer 

vestimentar şi tehnician în industria textilă un program unic de proiectere tehnică ajută în 

instruirea elevilor. De acest domeniu aparţin meserii căutate pe piaţa forţei de muncă: croitor 

femei-bărbaţi, confecţioner haine copii, frizer, marochinier, pantofar.  

La clasele speciale, unde elevii învaţă să confecţioneze produse din piele şi textile, pedagogii 

se ocupă individual de dezvoltarea mentală şi spirituală a fiecărui elev, de lărgirea creativităţii 

şi aptitudinilor acestora în scopul integrării lor în societate.  

Şcoala noastră a înfiinţat o fundaţie în scopul sprijinirii tinerilor talentaţi. Tinerii înşişi 

realizează programele radio şi editează ziarul şcolii, participă la evenimente sportive, la 

prezentări de modă, la cercuri foto, de astronomie, de istoria muzicii, de meşteşugărit, şi îşi 

pun în aplicare ideile şi drepturile prin consiliul elevilor. 

Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola, Nyíregyháza 

Adresa: 4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2. 

Telefon: 06-42/403 750, Fax: 06-42/403-765 

Pagina web: www.lippai-nyh.hu 

E-mail: lippai.szakkozepiskola@gmail.com, iskola@lippai-nyh.hu 

Director: Gajdos István 

Pe lângă instruirea profesională modernă şcoala noastră are tradiţie în educaţia generală. Mulţi 

dintre elevii absolvenţi ai şcolii noastre au ajuns profesori universitari, directori, oameni de 

afaceri, ziarişti, cercetători, etc. 

În anul 1996 şcoala noastră s-a mutat în locaţia actuală, care a oferit posibilitatea de schimbări 

în structura şcolii. În anul 1998, cu sprijinul băncii internaţionale, am început instruirea în 

specialitatea tehnician în circulaţia mărfurilor. În cadrul proiectului am reuşit să dotăm un 

birou şi un laborator pentru practică. 

În 1999, cu ocazia a 60 de ani de la înfiinţare, şcoala noastră şi-a schimbat denumirea, după 

renumitul cercetător de talie europeană Lippai János. 

Profesorii şcolii noastre participă la perfecţionări continue. Din 2003 instruim şi în profil 

economic iar din 2004 avem instruire profesională. În anul 2008 am înfiinţat un complex 

modern de ateliere unde elevii noştri şi partenerii străini au posibilitatea efectuării practicii în 

domeniul cultivării plantelor şi creşterii animalelor. 

Specializări ale şcolii noastre: grădinar, agricultor, silvicultor. Şcoala noastră are legături cu 

şcoli din ţară şi din străinătate. La zilele şcolii participă elevi şi instructori de la 6-8 şcoli 

partenere din ţară şi 5-7 din străinătate, în cadrul concursurilor şi schimburilor de experienţă.  

Şcoala noastră a participat cu succes la următoarele proiecte: 

- prin proiectul „Leonardo‖ al Fundaţiei Publice Tempus, în colaborare cu şcoala AOC 

Groene Welle, Zwolle din Olanda, elevii au efectuat practica profesională în cadrul 

programului de schimb de elevi.  

- Colaborare cu liceul Tivai Nagy Imre din Sânmartin-Ciuc, având ca scop cunoaşterea 

teoretică şi practică a activităţilor din agricultură. 
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Povolny Ferenc Szakképző Iskola, Debrecen 

Adresa: 4028 Debrecen Kassai út 25. 

Telefon: 06-52/525-350 

Pagina web: www.povolny.hu 

E-mail: suli426@povolnyf.sulinet.hu 

Director: Kovács Zsolt 

Şcoala noastră a luat fiinţă din ordin ministerial în 1964. Cu un număr de 1000-1500 de elevi, 

suntem printre cele mai mari instituţii de învăţământ din oraş. Cu ocazia a 30 de ani de la 

înfiinţare şcoala a primit numele meşterului constructor Povolny Ferenc. 

Majoritatea elevilor noştri îşi continuă studiile, obţinând diplome universitare. Dintre aceştia 

sunt şi profesorii şi instructorii şcolii noastre. 

Specializările şcolii noastre: 

În domeniul construcţiilor 

 dulgher-schelărie – 3 ani 

 faianţar, parchetar – 3 ani 

 zidar – 3 ani 

 zugrav-vopsitor şi tapetar – 3 ani 

 tinichigiu construcţii – 2 ani 

În domeniul industriei lemnului 

 tâmplar mobilă – 3 ani 

 tâmplar construcţii – 3 ani 

 tapiţer – 3 ani 

În domeniul mecanic 

 instalator gaze – 3 ani 

 instalator apă – 3 ani 

 instalator încălzire centrală – 3 ani 

 instalator tehnică de răcire – 3 ani 

Specializări după bacalaureat 

 tehnician în industria mobilei - 2 ani  

 mecanic gaze şi instalaţii de încălzire – 2 ani 

Széchenyi István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, 

Hajdúböszörmény 

Adresa: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u. 3. 

Telefon: 06-52/371-062, Fax: 06-52/561-047 

Pagina web: www.hbmgi.sulinet.hu  

E-mail: hbmgi@hbmgi.sulinet.hu, info@hbmgi.sulinet.hu 

Director: Papp István  

Domeniul principal de instruire în şcoala noastră este cel agricol, dar instruim şi în domeniile 

industrie alimentară, economie, protecţia mediului. În scopul lărgirii posibilităţilor de practică 

şcoala noastră organizează efectuarea practicii în Germania, în cadrul proiectului Leonardo da 

Vinci. În cadrul proiectului, prin finanţare europeană,  anual 10-12 persoane au posibilitatea 

de pregătire profesională şi culturală într-o ţară membră a Uniunii Europene.  

În funcţie de vârstă, elevii şcolii au posibilitatea de obţinere a permisului de conducere a 

motocicletei, a autotractorului şi a autoturismului. 

http://hbmgi.w3pro.hu/
mailto:hbmgi@hbmgi.sulinet.hu
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Şcoala noastră colaborează cu Institutul din Nyíregyháza, Facultatea de ştiinţe socio-

economice, astfel că elevii şcolii au posibilitatea de a continua studiile în inginerie. Şcoala 

noastră este membră a Asociaţiei de organizare a instruirii profesionale din regiune. 

În instituţia noastră se desfăşoară şi activităţi de instruire a adulţilor, care au posibilitatea de a 

participa gratuit la cursuri din domeniul agricol. Pe lângă instruirea profesională în şcoală 

funcţionează clase de liceu, după absolvirea cărora elevii au posibilitatea de a susţine 

examenul de bacalaureat.  

În anul 2005 a început programul liceului Arany János, pentru elevii cu dezavantaje multiple. 

Scopul acestui program este de a sprijini elevii foarte săraci, fără posibilităţi materiale, în 

scopul obţinerii unei specializări. 

Térségi Integrált Szakképző Központ és Oktatási Szolgáltató Közhasznú 

Társaság, Debrecen 

Adresa: 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A 

Telefon: 06-52/533-148, +36 (30) 464-6163, Fax: 06-52/533-149  

Pagina web: www.debrecentiszk.hu 

E-mail: info@debrecentiszk.hu 

Director: Hajnal János director administrativ, hajnal@debrecentiszk.hu; Maráziné 

Király Ildikó, director tehnic, marazine@debrecentiszk.hu; Halász D. János director 

program, halasz.d.janos@debrecentiszk.hu  

Într-un consorţiu comun, consiliile din Debrecen, Hajdúböszörmény şi Balmazújváros au 

înfiinţat, în Instituţia de instruire profesională Baross Gábor, un centru modern de educare şi 

instruire profesională prin proiectul de cofinanţare al Uniunii Europene HEFOP/2004/4.1.1.  

În domeniul instruirii profesionale asociaţia publică are următoarele sarcini: organizează 

instruirea profesională la nivel regional în scopul funcţionării eficiente a acesteia; colaborează 

cu figuranţii economici în scopul unei mai bune integrări a tinerilor pe piaţa forţei de muncă; 

elaborează programe şi module de instruire profesională în scopul îmbunătăţirii acesteia; 

sprijină integrarea în instruirea profesională a tinerilor dezavantajaţi, a oamenilor cu 

dizabilităţi, a femeilor şi a tinerilor rromi, şi ajută dezvoltarea serviciilor profesionale şi 

comunitare ale instituţiilor de instruire profesională.    

Serviciile noastre comunitare: orientare în carieră, consiliere psihologică, consiliere familială. 

TISZK-ul are calificare ISO, în prezent avem 38 de programe acreditate pentru instruirea în 

diferite specializări. 

În prezent avem 11 cursuri de calificare pentru adulţi: 

 Lăcătuş construcţii, strungar CNC, sudor normal şi wolfram, sudor calificat 

 Zidar, îngrijitor, instalator sisteme de răcire 

 Tehnici de căutare a unui loc de muncă, reintegrare pentru cei care caută un loc de 

muncă 

 Informatică de bază, instalator întreţinere calculatoare 

Avem un nou program, în cadrul căruia elevi de la şcolile generale din Debrecen vin la 

TISZK în fiecare zi de joi şi vizitează atelierele (cabinetul de limbi, cabinetul multimedia, 

atelierele de strungire şi sudură, aula, etc.) 
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Introduction 

The economic environment of vocational schools has changed rapidly and radically in 

the last two decades. The training structure had to follow these changes in the economic 

environment. There was another change too, by the beginning of 21
st
 century, the number of 

young people dropping out of vocational schools has reached 30% (Hungarian data, but the 

Romanian data is also around this figure). The problems have occurred in Hungary and 

Romania at the same time, in the same way. 

These events have started the collaboration of those organizations that work with 

young people that have already dropped out or are in danger of dropping out of vocational 

schools. The experts of these organizations have been experiencing the problems mentioned 

above, and they wanted to do something to make sure that these youngsters are going to stay 

in education, they get a profession or further their education and they get a chance to get a job 

in the employment market. 

The Hungary-Romania Crossborder Cooperation Program 2007-2013 provided the 

framework and the opportunity to the three organizations participating in the project to start 

working together. They elaborated a project which aimed to reduce the number of students 

dropping out of vocational schools on both sides of the Hungarian-Romanian border. To 

achieve their objectives, they aimed to get to know, collect and disseminate the 

methodologies and practices used in vocational schools. It seemed that the most efficient way 

of carrying out all of these was to involve and ask teachers working in these schools, to invite 

them to think together. This is how a network of 20 schools
45

 has been built and it has been 

operating ever since. The participating schools are placed in four counties on both sides of the 

Hungarian –Romanian border. These counties are: Hajdú- Bihar County, Szabolcs- Szatmár- 

Bereg County (Hungary); Bihar county, Szatmár County (Romania). 

We have collaborated the methodological panels (practical training, preparing for the 

labour market, psychosocial care, leisure time activities) in four workgroups in the frame of 

four workgroup meetings. In the course of these meetings, teachers and other experts
46

 

working with young people not only have learnt from each other but also built connections 

between institutes which can be useful in their further activities of preventing young people 

from dropping out of school in a long run.  

One aim of writing this manual was to systematize the good practices collected by the 

participant experts to make these methods, techniques and ideas available and adaptable for 

other teachers and experts,- didn‘t participated in this project- who work with disadvantaged 

young people in the frame vocational education system.   We hope that reading this book is 

going to give many useful ideas also for them.  

To summarize this one year long cooperation, we can say that although there are 

differences in the training structure, in the vocational education system and in the 

management of it, the reasons and roots causes of the identical problems arising in both 

countries are similar. Therefore, it is relevant to think together about the solutions of the 

problems. 

                                                 
45

 You can find the name and contacts of the participant schools in the end of this publication. 
46

 Other experts, such as the psychologists and practical teachers of the Regional Integrated Vocational Centre of 

Debrecen and deputy principal school inspector of Szatmár County have also participated in the project.  
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Last but not least, we would like to say thank you to the leaders of all of the 20 

institutions involved in the project for giving us the opportunity to work together. I also would 

like to say thanks to those teachers and experts who contributed to the success of the project 

with their enthusiasm, with their many- many ideas, by sharing their useful experiences and 

by being open for cooperation in our meetings and also during times between meetings.  
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Research 

The activities of the workgroups in the project called Stay at school in the frame of 

Hungary- Romania Cross- border Cooperation Program were complemented by an extensive 

research about the participant schools and the whole vocational education system.  

The planning of the research was a bit complicated, because although we have found 

very similar problems in the vocational systems of the two countries, there were differences in 

the two vocational educational systems, from the leadership to the practical realization. We 

have tried to explain these differences in the end of the chapters of our study. In spite of these 

differences, we were right in thinking that the reasons for dropping out of school can be 

investigated together in the four border counties.  

We have also prepared a survey within the research panel for disadvantaged young 

people who participated in educational vocational training not resulting in baccalaureate, who 

participated in development program or remedial course organised by civil organisations or 

received some sort of support.  

We have sent this survey to vocational schools that do not ask for baccalaureate as an 

entry requirement and do not give baccalaureate to their students when they leave the school. 

We have also reached civil organisations which work with disadvantaged young people who 

have no qualification, dropped out of vocational training or haven‘t even started secondary 

school. 

As we were putting together our database for the survey, we realized that at present it 

is not clearly stated which civil organisations work actively in the field of developing 

disadvantaged young people in Hungary and in Romania. Furthermore, the vocational 

trainings of some vocational schools in Hungary do not satisfy the criteria of participating in 

our research program.  

This chapter contains the summary and conclusions of the evaluation of the research 

findings. 

Next to the survey, we also asked teachers and experts of the project participant 

schools to take part in a focus group interview. The purpose of this focus group was to survey 

the quality and quantity of the present connections of schools, to get to know how these 

connections work, who operates them and whose responsibility is the maintenance and further 

development of the relationships. We also wanted to find out about the most common 

problems that schools find difficult to solve because of their lack of expertise, capacity, or 

simply because they feel that they are not competent, but no matter what they have to handle 

these problems as they arise locally, so they have to deal with them on their own or by getting 

help from the connection network members. 

The summing evaluation of the interview can be found in the chapter. 
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Extra-curricular activities 

It has accured even in the preparation part of the project that programs which are not 

closly connected to the education and school system nor the building of the school and often 

nor the teachers who work there can be important tools of the out of school activities.  

In this process, we have thoroughly looked through those activities which can 

motivate students to go to school. We have found that being a member of a team where 

students can share common interest can motivate their school attendance and make them more 

effective in their studies.  

Trough these out of school activities we can transmit knowledge and develop many 

competencies which can promote students to adapt themselves to the labour market more 

successfuly. The workgroup values it as a common result that these important competencies- 

team work, cooperation, tolerance, taking responsibility- stay with the students in their whole 

life. In addition to these competencies, they gain abilities- such as work experience, 

communication, logical thinking, writining official letters, applying negotiation techniques- 

which can help even in their jobseeking CVs.  

The results of the workgroup have confirmed that we were right in the preparation part 

and it wasn‘t too excessive to think that out of school activities are the most important tools in 

keeping students in the education.  

 This almost one year continuous activity of the workgroup has resulted many 

outcomes. We have talked a lot about any possibilities of reasons, motivations and group 

creation in order to prevent students from dropping out of school. We have also preapared a 

demand survey to create the groups successfuly and to give targeted motivation to the group 

members. Our final conclusion was that this is a task which can be fulfiled only by 

„DOING‖! 

Every group is different, there are different circumstances in every educational institute, target 

groups are different, teachers are different…  

This is a process with many uncertainties which can be uncovered only by trying out 

many angels. In the name of the group I would like to encourage everybody to have go 

because we can make this process operational only by being part of it. It requires courage, 

daring and enthusiasm but in order to reach the above mentioned results these efforts 

inevitably pay out in the future!  
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Skills of integration into the labour market 

The workgroup has put together a survey in order to get to know which factors play 

role in choosing a career among students and to elaborate long term career orientation 

methods. This questionnaire was designed to collect those factors and motives, which helped 

students in year 10. to decide among schools and professions. Both, the students of the 

Hungarian and also the Romanian vocational schools completed these questionnaires with 

only minor modifications in the two countries which were necessary to make because of the 

differences between the two vocational education system. Altogether, 505 students from the 9 

schools of the two Romanian counties and 527 students from the two Hungarian counties 

have completed the survey.  

The answers of three questions selected by the workgroup were analysed in this chapter in 

detail, this are the following:  

Who did influence the students in choosing school;  

How do students see their own chosen profession;  

What are the intentions of students after completing school.  

This chapter contains the evaluating summary of the given answers of these three questions.  

Helping young people to step out to the open labour market is not easy even if we are 

talking about students leaving normal vocational training but it is more difficult if we work 

with young people who have special educational needs. They receive special support up till 

the moment they leave school and step out to the labour market but after that they have to 

handle everything alone or only with the support of their parents. In order to ease this 

transition one of the schools participating in the workgroup elaborated the method of 

mentorship. Although this method was created to promote the transition of students with 

special educational needs, after minor modifications the written model is applicable in any 

kind of vocational schools as good practice.  

It is very important for the young people to get to know how to start a business 

because being self- employed can be a good alternative for many of them in stepping out to 

the labour market successfully. Hans Lindner, who is living in Germany, has established a 

foundation, which up till now has been supporting only Romanian students in familiarising 

with the idea of starting business throughout their school years. From this year, the 

Foundation has started some projects also in Hungary in order to inspire young people to 

elaborate and present their creative business ideas in front of a panel of experts.  

The best ideas can win different prizes. Although the operational area of the Foundation is 

limited the used method is adaptable and applicable by others interested in this field.  

We stress the importance of cooperation in promoting the transition of young people 

from vocational schools to the labour market. We think that it can‘t be really effective without 

the close cooperation of the student, the school, the family and if it is possible the local 

employees. This fact has inspired our collection of good practices about the involvement of 

families and local employees. The role of families is very important as they can promote this 

process by their own good examples and also by widening the students‘ knowledge about 

different careers, enlarging their connection system and also by helping them to get to know 

as many workplaces in practice as possible. Organising different events for parents, job 

shadowing and organising professional practices in real business environment can be 

important tools for this. In order to give really useful support, collecting and presenting these 

methods were also significant part of our work.  
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Methodology of theoretical and professional 

training  

With the support of teachers from vocational schools of the four border counties, the 

workgroup has chosen from the methodology of theoretical and professional training. In this 

process, teachers participating in the workgroup have investigated those problem- groups 

which meant the most significant difficulties in the training of disadvantaged students who 

have special educational needs (so called CSESZ in Romanian).  

These problem- groups are the following: 

 Problems with the placements of professional training 

 The question of motivation and alternative solutions by presenting good practices 

 School leaving and competences.  

The present system of vocational education in Romania and also in Hungary has to face 

many problems. For instance, low salary for teachers and vocational teachers is common 

problem in both countries. An other problem is that young teachers haven‘t got appropriate 

knowledge and abilities needed for the teaching profession they are not prepared for this 

occupation- and the obstacles of education- and soon give up their career. This process leads 

to an „ageing vocational education‖ which can be a serious problem in the future.  

In the workgroup‘s opinion it is necessary to make the education more practical and bring 

closer to the real world. It is also necessary to change the teaching and exam system in both 

countries. Among others, the workgroup has suggested to make career starting and the system 

of examination less complicated and shorter in Hungary and also suggested replacing the 

system of industrial schools, transforming evaluation system and making vocational subjects 

available to choose at the baccalaureate exam in Romania.  

One outstanding result and good practice of the workgroup is the connection system itself 

created throughout the project which made professional and educational cooperation between 

vocational schools in the participating border counties very effective. The Tamási Áron 

Agricultural and Industrial School in Bors with the leadership of Nagy-Máté Enikő has 

created cooperation with the Regional Integrated Vocational Centre in Debrecen and the 

Lippai János Agricultural Vocational School in Nyíregyháza. In the frame of this cooperation 

these educational institutes have organised professional placements for their students together.  

We had the opportunity to get to know other good practices, effective methods through the 

cooperation of the Regional Integrated Vocational Centre in Debrecen, the Romanian Andrei 

Saguna Principal College of Technology and the Göllesz Viktor Special School in 

Nyíregyháza.  

We have also discussed the problem of early school leaving. In our opinion, getting in 

touch and keeping continuous contact with parents can be a solution for this problem. In the 

theme of competencies we have looked through the hierarchy of professional competencies, 

the forms of evaluation within the training and the possible changes.  
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Psychosocial care 

Nowadays, early school leaving is a very serious social problem. In order to lessen the 

number of students who drop out from school, it is important to identify and analyze many 

psychosocial factors which can influence students leaving school without completing that and 

stepping out from the education. After consultations within the project, the workgroup has 

identified the following barriers in the education which can lead to failure in school, frequent 

absence and finally early school leaving.  

 Barriers originated from the character of the syllabus (lack of flexibility, lack of 

differentiating, irrelevancy of the syllabus, unsatisfactory teaching strategies, gap 

between the knowledge and ability of students and the level of evaluation) 

 Barriers originated from participation (inappropriate social circumstances, 

dysfunctions of families, family members working abroad, lack of supporting services, 

negative attitude in the atmosphere of the schools, stress, conflicts, etc.) 

 Barriers originated from the institute (attitude of the teachers, characteristics of the 

educational system, policy and regulations of the school, inappropriate planning, 

realization and evaluation of educational projects from the teachers‘ side, learning 

difficulties, bad or controversial treatment) 

It is necessary to take different measures to prevent early school leaving and decrease 

the number of students who leave education without completing school, therefore, the 

workgroup has decided to familiarize teachers with many ―good practices‖ and positive 

achievements. Taking this idea as a starting point, in this chapter we have collected topics like 

handling conflicts; modern teaching; learning and teaching methods; mentoring teachers; 

factors which cause stress and influent school life; socialization; development of skills; the 

role of models in the individual development of students; role of family, religious and civil 

organizations in developing the students‘ personality; professional placement opportunities in 

EU countries. 

Based on these topics, we believe that ―students are different‖ because they have 

different skills and interests, diverse learning experiences and social backgrounds, variant 

emotional disposition and can have thoroughly different learning abilities.  

 

 


