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PÁLYÁZATI MOTIVÁCIÓ
Az Ózdi Szakképzési Centrum a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján a 69/II/2017. azonosítószámon és a KÖZIGÁLLÁS-on 2017.
március 1-én, az Ózdi SZC Gábor Áron Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető (magasabb
vezető) beosztás ellátására pályázatot írt ki (publikált).
A

fentiekben

említett

tagintézmény-vezetői

pozíció

betöltésére

vonatkozó

pályázatomhoz, amely tartalmazza a végzettségemet igazoló bizonyítványmásolatokat, s
szakmai önéletrajzomat, annak kiegészítéseképpen, illetve pályafutásom bemutatásához – az
alábbiakat kívánom feltüntetni. Az Ózdi SZC Gábor Áron Szakképző Iskolájába (akkori nevén
Gábor Áron Ipari Szakképző Iskola) 2002-ben óraadóként, 2004-ben pedig főállású
pedagógusként

kerültem.

Közismereti

tanárként

azóta

is

tanítok

történelmet

és

társadalomismeretet, amely téren tudományos, PHD fokozat megszerzésére irányuló
tanulmányokat folytattam az egri Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori
Iskolájában (2012-2015), ahol 2015 szeptemberében abszolutóriumot szereztem. Pedagógus
szakvizsgámat a BME miskolci kihelyezett tagozatán szereztem meg közoktatás-vezetőként,
melyet követően, 2010-ben neveztek ki igazgatóhelyettesnek, majd tagintézményvezetőhelyettesnek, 2014 és 2016 között pedig tagintézmény-vezetőnek. Pedagógiai munkámmal
összefüggésben felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeretekkel
rendelkezem, miközben számos egyéb képzésről szóló tanúsítványt is szereztem (pl.
pályázatírási és projektmenedzsment készségek fejlesztése, változásmenedzsment, új
intézményi szerepkörök – vezetői, irányítási feladatok).
Oktató-nevelő tevékenységem során az egyéni készség- és képességfejlesztés mellett –
új módszereket alkalmazva - a sokszor nehezen kezelhető diákok tanulmányi szintjéhez igazodó
feladatokat, projektmódszeres feladatbankokat állítottam össze. Vezetőként a szakképzéssel
kapcsolatos helyi problémák kezelését ugyanakkor leginkább a helyi vállalkozókkal együtt
kívánom elérni, akikkel az elmúlt években jó kapcsolatot építettünk ki. A keresett szakmák és
a főként létszámmal magyarázott engedélyezett szakképesítések ellenben többször nem állnak
összhangban, miközben a cégvezetőknek minőségi szaktudásra és kinevelt fiatalokra lenne
szükségük. A vezetői munkámon felül a sem a hagyományápolást, sem a történelemtanítást
nem szeretném feladni, annak tantárgyi megújulásának nyomon követése továbbra is kiemelt
célom.
E pályázat benyújtására mindezek szellemében kerül sor.
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„Az igazi tanár nemcsak hivatalnok, aki hivatalos teendőit elvégzi, hanem lelkipásztor is, akitől
mindenki elvárja, hogy a reábízott lelkekkel törődjék, a kultúra harcosa is, akitől mindenki elvárja,
hogy a kulturális haladás érdekében önként és ingyen dolgozzék és végül művész is, aki örökösen
gondolatokkal foglalkozik.” (Mikola Sándor)

1. BEVEZETÉS
A fentiekben idézett, a múlt század első feléből származó gondolatok jelenkorunk
pedagógiai hitvallását, a mindennapokban tapasztalt környezethez való alkalmazkodásunkat
is leképezik az alábbi négyes követelménnyel: a pedagógus adminisztrál, serdülő- és
kamaszkori diákjai tanulmányi eredményei mellett figyel sokszor labilis lelki világára,
gondolataira, a tanár a (köz)művelődés területén is aktív (előad, szervez), valamint szakember
(egyfajta „művész”) is, aki kutat, referál és publikál. E szerepkörök betöltése számomra is
követendő feladat, amelynek az elmúlt években – lehetőség szerint – igyekeztem eleget is
tenni. Mindeközben az oktatási rendszer folyamatos változásai - új irányvonalat képezve –
mind a későbbi egyéni boldogulás és elhelyezkedés lehetőségeit, mind a megtanított és
megtanult készségek, képességek, kompetenciák, elméleti és gyakorlati tudás munkaerő-piaci
értékét nagyban meghatározták.
„A jó szakma felér egy diplomával” – a már sokszor idézett gondolat képezheti a hazai
szakképzési rendszer stratégiai fejlesztési célkitűzéseinek egyik fő mottóját, főként abban a
tekintetben, hogy térségünk sokszor halmozottan hátrányos helyzetű lakói esetében
lényegében az egyetlen kitörési pontot jelentheti. A differenciálódó igények, a gyakorlati
tudásra épülő kereslet, az igazán hiányszakmáknak tekinthető szférákban megnyilvánuló
versenyképes tudás eléréséhez azonban minőségi képzésre és motivált, a megkívánt
készségek elsajátítására képes munkaerő-utánpótlás szükséges.
Az iskola szerepe ebben meghatározó lehet. Habár presztízsét tekintve a szakképző
intézmények továbbra is az iskolai rangsor második felében foglalnak helyet, a munkaerőpiac kereslet-kínálat viszonylata – az elmúlt években átalakulva és új igényeket támasztva –
a hozzá értő és szakmai téren motivált fiatalokat kíván. Az érettségi bizonyítvány önmagában
nem elegendő, versenyképes tudás versenyképes bérezéssel célirányos módon szelektál a
lehetséges munkaerő között, s az elméleti tudás mellett a gyakorlatban megszerzett
ismereteket felmérve válogat. Az elérendő célcsoport pedig nem csupán a nappali tagozaton
tanuló fiatalok csoportja, hanem a felnőttoktatás (és felnőttképzés) révén immár a
szakképesítéssel rendelkező, azt kiegészíteni, esetleg tevékenységi kört váltani szándékozók
köre is, akik költségtérítés-mentesen tanulhatnak az iskola falai között.
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A fenti megállapítások tükrében a jövő generációi előtt felértékelődhet a
szakmunkáspálya jelentősége és egyre több lesz az olyan fiatal, aki – a növekvő diplomás
munkanélküliségre felfigyelve - az érettségi megszerzése mellett, vagy helyett inkább szerez
magának technikusi vagy szakmai bizonyítványt, s valóban olyan középfokú képesítéshez jut,
amelyekre kereslet mutatkozik itthon és külföldön egyaránt. Mindehhez szükséges azonban a
gyakorlatorientált képzés fokozása és a duális rendszer keretein belül a vállalkozói körök
bevonása. Utóbbi esetében sem a szervezés, sem a megfelelő partnerek megtalálása nem
minden területen egyszerű feladata a szakképző iskoláknak.
A szakképzés helyzete ugyanakkor jelenleg is átalakulóban van. Jogszabályi hátterét
elsősorban a szakképzésről szóló, többször módosított 2011. évi CLXXXVII. törvény, ennek,
illetve a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú
törvények módosításáról szóló 2015. évi LXVI. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló
2012. évi I. törvény, a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról
szóló 2011. évi CLV. törvény, illetve a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési
hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák
mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011 (XII. 20.), továbbá az ezt
módosító 240/2012 (VIII. 30.) számú, egyben szakképzési hozzájárulás normatívákat
szakmánként, a szakmacsoport megjelölésével feltüntető kormányrendeletek határozzák meg.
A 25/2016. (II. 25.) számú kormányrendelet alapján változott az Országos Képzési Jegyzék
(OKJ)1 is, amely többek között már meghatározza a 2016/2017-es tanévre beiratkozó,
újonnan bevezetésre kerülő szakgimnáziumi diákok érettségi vizsgával megszerezhető
szakképesítéseit,

a 2016/2017-es

tanévre beiratkozó

új

szakközépiskolai

diákok

szakképesítését, tartalmazza a képzési kínálat módosulásait (új, összevont és kettévált
szakmák), vagy éppen a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra
jogosító szakképesítéseinek az új OKJ szerinti megfeleltetését. Mindez iskolánk beiskolázási
tervét, képzési szerkezetét, ezzel együtt pedig arculatát is fokozatos megváltoztatja. Kiemelt
feladatunk (és egyben hiányosságunk) egy új pedagógiai program, illetve helyi tanterv
elkészítése is, összehangolva az oktatási intézmény valamennyi szervezeti egységével.

25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék
módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, valamint a 2016/2017.
tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi
ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet módosításáról.
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1600025.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=000
00001.TXT (Utolsó letöltés: 2017. március 17.)
1
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Érettségi vizsga és szakmai bizonyítvány egy képzési időszakban – megfelelő
előkészítéssel felértékelheti a középfokú oktatás és a szakképzés jelentőségét, figyelembe
véve az érettségire épülő kimeneteket és a szakképesítés-ráépüléseket is. A kvalifikált
munkaerő-utánpótlás „kinevelése” érdekében ehhez valamennyi szakmai partner pozitív
együttműködése szükséges, hiszen jól észlelhető tapasztalat szerint régiónkban egyszerre van
jelen a nagy tömeget magába foglaló munkanélküliség, illetve a munkaerőhiánnyal küzdő
betöltetlen álláshely. Utóbbi téren, az oktatásban rejlő lehetőségek kiaknázása mindenekelőtt
javítandó tárgyi és oktatási feltételeket, illetve egy összehangoltabb együttműködést
igényelnek a cégekkel, vállalkozókkal a sikeresebb „utánpótlás” nevelés érdekében.
Az alapvető idegen nyelvi és informatikai tudás, mint a szakmai ismeretek kiegészítő
hátterének erősítése legalább ennyire lényeges feladata az iskolának, miközben az állandóan
változó igények, munkaerő-piaci szereplők, kommunikációs csatornák és követelmények
nyomon követése olyan vezetői stílust és személyt igényel, aki kellő jártasságot szerezve tud
lépni és a megfelelő körökkel állandó kapcsolatban lenni, egyeztetni, tárgyalni és több
szakmai véleményt összehangolva tervezni, javasolni, s a lehetőségekhez mérten dönteni,
változtatni és fejleszteni. „Világossá kell tenni, hogy manapság a világ változása, elvárásai
nyomán az embereknek többet kell dolgozniuk” – fogalmazott 2016 tavaszán az emberi
erőforrások minisztere.2 Ezt kiegészítve fogalmazhatjuk meg, hogy ehhez megfelelő
munkamorál, munkakultúra kialakítása szükséges, amely – a 16 éves tankötelezettség
tükrében korántsem egyszerű – feladat leginkább az iskolákra, köznevelési intézményekre
hárul, hozzá igazítva saját oktató-nevelő munkánkat. A lehetőségek tárháza ugyanakkor
kibővült: az ingyenes, nappali tagozatos szakképzés korhatára 21-ről 25 évre emelkedett,
ingyenessé vált a második szakképesítés megszerzése is, továbbá a hiányszakmák
népszerűsítése érdekében 12-ről 20-ra nőtt az ösztöndíjjal támogatott képzések száma, az
érettségit és szakképesítést is adó szakgimnáziumokból pedig egyenes út vezethet a
felsőoktatásba, azaz – Cseresnyés Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM)
munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára szavaival – „megszűnt a szakképzés
zsákutcajellege”.3 Ózd és környéke esetében, a 2017 őszén két alapszakkal induló nappali
tagozatos felnőttoktatás okán ez különösen fontos kitörési pont lehet.

2

http://hvg.hu/itthon/20160325_Balog_igazgatok_mta_gyerekek_alaptanterv_valtozo_vilag (Utolsó
letöltés: 2016. március 25.)
3
http://orientpress.hu/cikk/2017-02-07_cseresnyes--megszunt-a-szakkepzes-zsakutcajellege (Utolsó
letöltés: 2017. március 17.)
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2. HELYZETELEMEZÉS
2.1. Ózd város és környéke a rendszerváltozás után
A rendszerváltozás óta a több összetevős, a munkaerő-piac leépülésével szorosan
összefüggő problémák tartós kezelése a mai napig nem megoldott kérdés annak ellenére, hogy
gyakorlatilag valamennyi fejlesztési stratégia az ún. emberi erőforrás-potenciál földrajziterületi egyenlőtlenségeinek mérséklését említi egyik legfontosabb kitűzött célként, ezen
keresztül pedig a leszakadó térségek, rétegek, családok célirányos segítése lenne kiemelt
feladat.
A korábbi ózdi kistérségben a fémalapanyag gyártó, régi szervezeti struktúrában
működő Ózdi Kohászati Üzemek (ÓKÜ), és a Borsodnádasdi Lemezgyár (BNL) felszámolása
az 1990-es évek elején lezajlott. A még nyereségesen üzemeltethető egységek privatizáció
révén tovább működtek, az alkalmazottak számában viszont közel 10000 fős csökkenés
következett be. A nehéziparhoz szükséges kőszén bányászat mintegy 12000 embert
foglalkoztatott, azonban a bányászati tevékenység a széntartalékok kimerülése, kifejtésük
gazdaságtalanná válása, másrészről az ország gázenergiára való átállása következtében
leépítésre került. Az érintett „szereplők” közül a fiatal (17 év alatti) korosztály
veszélyeztetettsége különösen nagynak bizonyult: „mivel az iskolázatlan vagy alacsony –
sokszor 8 általános alatti - iskolai végzettségű, aktív korú munkanélküliek nagyobb arányban
veszik őket körül, így nagyobb arányban adnak nekik viselkedési mintá(ka)t. A fiatalok
szocializációja szempontjából ez azt is jelentheti, hogy körükben inkább van esély arra, hogy
ők maguk is az iskolázatlanabbak szüleik, rokonaik életmintáit kövessék saját életük során.
A munkapiaci kategóriák és tényezők között tehát a kényszerű munkanélküliség mellett nem
elhanyagolható az önkéntes munkanélküliség kérdése sem, holott utóbbi tényező (fogalom)
jelentéstartalma szintén változáson ment át. A fentieket figyelembe véve talán meglepő, hogy
regionális szinten a romák esetében aránylag magas munkaerő-piaci integráltságot említenek
a térségi helyzetfeltárások.”4
Kevés derűlátásra ad okot továbbá, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Regionális
Kutató Központja által, az MTA Gyermekszegénység elleni programján belül készített, s a
szegénység mértékét jelző típusképző mutatók alapján számított, 1-től 10-ig terjedő skálán

Alabán Péter: Társadalmi viszonyok Ózdon a rendszerváltozás után. In: Alabán Péter – Döbör
Istvánné – Kocsik László (szerk.): Lakóhelyünk Ózd. 15. szám. Ózdi Művelődési Intézmények Lajos Árpád Honismereti Kör, Ózd, 2007. 31.
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beiskolázási körzetünk több települése között Farkaslyuk, Arló, Domaháza, Kelemér és
Sajónémeti a legmagasabb fokú 10-es kódot kapta. A 240/2006. (XI. 30.) kormányrendelet
mellékletének a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az
országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzéke
alapján ugyanakkor a falu bekerült az országos átlagot legalább 1,75-szörösen meghaladó
munkanélküliségű települések sorába.5 A háttérben „zajló” népmozgalmi folyamatok adatai
– nem véletlenszerűen – utalnak ezekre a jelenségekre: 1990 után csökkenés, majd – főként
2000 után, a mortalitást (halálozást) meghaladó mértékű - növekedés következett az
élveszületések számában, ezzel egy időben viszont a kifelé irányuló migráció – a folyamatos
elvándorlás révén – igen magas a mára alig több mint 30 ezres lakosságszámú Ózd városhoz
hasonlóan. Utóbbiak körében főként a biztos egzisztenciát kereső fiatalok és az
elértéktelenedett ingatlanjaiktól megválni képes, elköltözni tudó családok állnak; mások
helyben „ragadtak.” Ózd esetében az elvándorlási mutatók szintén aggasztóak, már a 2003.
évi városfejlesztési stratégia 1000 lakosra vetítve kétszer annyi távozót mért itt, mint amennyi
a megye többi városára jellemző.6
Az okok között első helyen szerepel a város népességmegtartó erejét jelentősen sújtó
munkalehetőségek hiánya. 1990 után a regisztrált munkanélküliek összetételen belül az
iskolai végzettség bizonyult az egyik legfontosabb mutatónak, amely tekintetében többnyire
azonos, ugyanakkor visszaeső képet kapunk: egy évtized alatt (1995-2005) a korábban
legalább szakmunkás bizonyítványt szerzők túlsúlyát átvették a csupán általános iskolát
végzettek. A jelzett időszak alatt, az év eleji adatok tanúsága szerint előbbiek aránya csaknem
ugyanannyival nőtt, mint amennyivel az utóbbiaké csökkent (3-3%). Eközben bár a regisztrált
munkanélküliek összlétszáma több mint 12%-kal esett vissza Ózdon, 2005 januárjában még
mindig igen magas értéket mutatott (5436 fő)7, ha pedig figyelembe vesszük az azóta
megszűnt munkahelyeket (pl.: Finomhengermű Munkás Kft.), a helyzet lényegében nem
változott pozitív irányban. Érdekes módon a középiskolát végzettek körében – az arányukat
tekintve – csökkent a munkanélküliek száma, amíg a főiskolás vagy egyetemi diplomásoké
az évi lebontásokat nézve szinte nem változott. Igaz ugyan, hogy ez utóbbi csoportba tartozók
vannak továbbra is a legkevesebben, az országosan jellemző, a piaci igényekhez sokszor nem

Alabán Péter: Farkaslyuki remények az ezredforduló után. Válságjelek és kiútkeresés egy Ózd
környéki bányásztelepülésen. In: Comitatus [Önkormányzati Szemle] 2014/216. 34.
6
Ózd városfejlesztési stratégia. Kézirat. Ózd, 2003. 8.
7
Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ózdi Járási Hivatal Járási Munkaügyi
Kirendeltsége, Ózd
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igazodó túlképzés miatt mégis egyre problémásabb az elhelyezkedésük egyre több
munkakörben (pl.: jogász).
Ha az ózdi adatokat összehasonlítjuk a Nádasd- és Hangony-völgy településeivel
kiderül, hogy a 90-es évek közepén azokban 45,08%-os volt a 8 osztályt, vagy a 8 osztályt
sem végzettek aránya, Ózdon pedig 41,07%, amely gyakorlatilag kis különbséget mutat. A
szakmunkásképzőt és a szakközépiskolát végzettek aránya kb. 2-2%-kal magasabb volt
Ózdon, de a felsőfokú végzettségűek aránya is csak tizedekkel tért el. Tehát Ózdon sem
magasabb, sem kvalifikáltabb a munkanélküliek tömege, mint a környező falvakban. Az okok
között ismételten azt az ellentmondást fedezhetjük fel, miszerint bár a 14 év alattiak körében
a város demográfiai mutatói pozitív irányban térnek el az országos átlagtól (arányuk 1998ban 20,2% volt)8, ez főként a roma etnikum számbeli gyarapodásával magyarázható.
Esetükben fő problémaként fogalmazható meg napjainkban is a munkanélküliség, a rossz
lakhatási körülmények, az iskolázottság alacsony foka, utóbbival összefüggésben és számos
átképzést, felzárkóztatási programot követően is az alulképzettség. Aránybeli növekedésüket
jelzi, hogy 2013-ban a regisztrált munkanélküliek közel fele (49,8%-a) iskolai végzettségét
tekintve legfeljebb 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezett, amely arány 10
százalékponttal magasabb az országos aránytól.

2.2. A szakképzés helyzete régiónkban és Ózdon9
Egy 2009-2014 közötti évekre vonatkozó, összesen 2079 főt (ebből 157, a minta 7,6%a volt borsodi), többségében 20 év fölötti szakképzett fiatal személyt érintő kutatás szerint a
szakmákról alkotott vélemény esetében is megfigyelhető, hogy a pozitív állítások (pl. a
szakmájával kiemelkedően jól lehet keresni) esetén a gyakorlatot cégnél (is) elvégző tanulók
átlagos pontszáma rendre magasabb, tehát ezek a tanulók jobb véleménnyel vannak a
szakmájukról, mint a csak iskolai tanműhelybe járók. A negatív állításokkal (pl. alacsony a
jövedelme, a szakmájából nehezen lehet megélni) ellenben inkább azok értettek egyet, akik
csak az iskolai tanműhelybe jártak. A pályakövetéses kutatási módszer 2014-re ÉszakMagyarországon mérte a legmagasabb kilépési arányt, vagyis a végzettek zöme elhagyta a
korábban tanult szakmáját, szemben például a sokkal előnyösebb helyzetben lévő NyugatEz az arány a 0-14 éves korcsoport körében 2,8%-kal haladta meg az országos átlagot (17,4%) ebben
az évben. Forrás: Statistical Pocket-book of Hungary’97; Budapest (KSH), 1998. 11. Idézi: Széman
Zsuzsa: Two towns [Ózd and Gyöngyös]: social alternatives in a time of change. Két város szociális
[Ózd és Gyöngyös] alternatívái az ezredfordulón. KHF-MTA, Budapest, 1999. 8, 58.
9
A részfejezet alapjául szolgáló tanulmány: Alabán Péter: Szakma, hiányszakma és a munkaerő-piac
változásai (125 éves az ózdi szakképzés). In: Comitatus [Önkormányzati Szemle] 2014/217. 30-46.
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Dunántúllal.10 Az elhelyezkedési lehetőségeket prezentálják azok a felmérésből kiolvasható
statisztikai adatok, amelyek a megkérdezettek akkori munkaerő-piaci státuszát jellemzik. A
százalékos értékekből kitűnik, hogy a megkérdezetteknél Borsod-Abaúj-Zemplénben volt - a
második helyen álló Somogy megyét csaknem 23%-kal meghaladva - a legtöbb munkanélküli
(58%), míg az alkalmazottak aránya 27,4%-ot, az alkalmi munkásoké 2,5%-ot, a
továbbtanulóké 12%-ot tett ki; vállalkozó nem volt körükben. Országos szinten a kutatásba
bevont 37 szakma tekintetében a szerszámkészítő és az autótechnikus végzettséggel bíró
fiatalok helyezkedtek el a legnagyobb arányban alkalmazottként a kérdezés időpontjáig. A
munkanélküliség a szakképzettek körében leginkább az építészet és az élelmiszeripar
szakmacsoportokra, legkevésbé pedig az elektrotechnika-elektronika szakmacsoportra
jellemző. Továbbtanulásról ugyanakkor leggyakrabban az elektrotechnika-elektronika és a
kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, legritkábban az építészet és a gépészet
szakmacsoportokban végzettek számoltak be.11
A duális szakképzésben a mindennapok tapasztalata nem mindig mutat kölcsönös
álláspontot, nézetet, együttműködési hajlandóságot, holott a gazdálkodó szervezetek
bevonásával olyan gyakorlati képzés megvalósítása lenne a cél, amelyben a tanulók a
munkakör betöltéséhez szükséges életszerű munkatapasztalatra tehetnek szert. Sok esetben
azonban pont ők azok, akik nem akarják ezt, szociális hátterük nem megfelelő, nem
partnerjellegű motiváló-erő, hanem éppen ellenkezőleg: lehúzó, munkakultúrától idegen, s
mindezek által hátráltató, az előrehaladást szakmai elméleti és gyakorlati szinten egyaránt
akadályozó tényező. Több esetben ezek okán a vállalkozó sem kíván tanulót foglalkoztatni,
hiszen a helyszínen zajló termelési folyamatot a nem megfelelő magatartású diákok komolyan
hátráltathatják. A szakmai és vizsgakövetelményekben megfogalmazott tárgyi feltétételek
ráadásul alig állnak rendelkezésre teljes mértékben a közép- és mikrovállalkozásoknál, azok
hiánytalan biztosítása, beszerzése jelentős teher lehet. A szakképzési törvény mindezeken
felül – több szakképesítés esetében – mestervizsgához (vagy azzal egyenértékű felsőfokú,
szakirányú végzettséghez) rendeli a tanulók külső gyakorlati helyen történő képzését, amely
tanfolyam- és vizsgadíjhoz kötött. Ennek értelmében a gyakorlati képzést folytató

Makó Ágnes - Bárdits Anna: A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete – 2014.
Szakiskola_2014. MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet, Budapest. 12.
http://www.gvi.hu/data/papers/szakiskola_2014_tanulok_tanulmany_140610.pdf (Utolsó letöltés:
2016. március 25.). [A vizsgálatról készült összefoglaló tanulmányt lásd: Makó Ágnes: A szakképzett
pályakezdők munkaerő-piaci helyzete és elhelyezkedési esélyei. In: Közgazdasági Szemle 2015/5.
502-524.]
11
Uo.: 44-45., ill. 47: 5.1. táblázat
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szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként olyan személy vehet részt, aki
egyrészt megfelelő szakirányú szakképesítéssel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal
rendelkezik, másrészt azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a szakképesítésért
felelős miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit, mestervizsgával rendelkezik.12
Nevezett (jelenleg) 74 szakma a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara weboldalán is elérhető,
igaz a legújabb OKJ-hoz még nem igazodva13; esetükben a pedagógiai és vállalkozási
ismeretek mellett szakmai ismeretek alkotják a mesterképzést. Ennek vállalása, a kijelölt
személy(ek) újbóli képeztetése, vizsgaköltségeinek vállalása nem minden esetben talált
elfogadásra: volt hegesztő tanuló Borsodban, akit e szabályozás érvényesítése okán (és után)
nem foglalkoztattak tovább addigi gyakorlati helyén, így „visszatért” az iskolai tanműhelybe.
A problémák országos szinten is megvannak és összetettek. Minőségi szempontból
kifejezetten aggasztó, hogy 2010-ben a munkaerő foglalkoztathatósága, valamint a képzettség
minden szintjén rosszabbnak mutatkozott, mint az uniós átlag. Ez a demográfiai változásokra
időben nem reagáló torz iskolaszerkezettel, továbbá szakmaszerkezeti gondokkal párosult: a
magyarországi iskolarendszer nem volt képes rugalmasan reagálni a gazdasági igényekre, a
Térségi Integrált Szakképző Központok (TISZK-ek) pedig – azóta kiderült - nem növelték az
elvárt mértékben a hatékonyságot és rugalmasságot. Azonnali átalakítást igényelt ennek
megfelelően mind a szakmaszerkezet (tartalom és minőség, illetve a gazdaság igényeinek
megfelelően), mind az átláthatóságot, koordináltságot, s hatékonyságot megkövetelő
működés/működtetés,

mind

a

társadalmi

felzárkózás/felzárkóztatás

igényének

megvalósíthatóságának tervezete(i), mind pedig az egyes képzések különböző szintjei; utóbbi
a gyakorlatorientáltság révén minőségi javulást eredményezhet. 2013-tól ráadásul
nagymértékben átalakult az Országos Képzési Jegyzék (OKJ): annak egyes szintjei
egyszerűsödtek, új szakképesítések születtek, korábbiak megszűntek, vagy éppen
egybeolvadtak, adott képzési idők, vagy éppen a speciális munkarend (levelező, távoktatás)
korlátozódott, ráépülések, iskolarendszeren kívüli specializáció jelent meg; mindezektől
átláthatóbb képzési szerkezetet várnak.
A fentiekben említett feltételek – láthatóan tehát – a közvetlen vagy közvetett módon
érintett szakmai partnerek együttes szándéka és közös érdekeltsége létrejötte nélkül nem
működhetnek eredményesen. Nem mellékes továbbá a helyi erőforrások és működő
2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről. Vö. 31.§ (1) a) és b) pontjai.
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100187.TV (Utolsó letöltés: 2017. március 17.)
13
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szakmalistát
lásd:
http://www.mkik.hu/hu/magyar-kereskedelmi-esiparkamara/rendeletben-kiadott-mestervizsga-kovetelmenyek-2583 (Utolsó letöltés: 2017. március
17.)
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vállalkozások profiljának, valamint gazdasági helyzetének ismerete sem, ami megfelelő
kommunikáció kialakítását igényli a felek között. Ezt a szempontot figyelembe véve került
sor Ózdon először 2012 májusában arra a szakmai konzultációra, amelyet az akkori nevén
Bolyai Farkas Szakképző Tagiskolában tartottak helyi vállalkozóknak, a városvezetés
képviseletével. A rendezvényen Németh Zsolt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK) szakképzési vezetője részletes előadásában ismertette
a jelenlévőkkel az új tanulószerződések és együttműködési megállapodások kötésének
szabályait, de kitért a szakképesítésenkénti normatív elszámolás miatt csökkenő, a
gazdálkodókat terhelő adminisztrációra, s annak költségére is, amely korábban számos
nehézséget okozott. Kiemelte továbbá a tanulót megillető juttatásokat, illetve azt, hogy a havi
elszámolás miatt jelentősen csökken az előfinanszírozás mértéke.
Pénzügyi téren a partnerként közreműködő vállalkozások esetében nem mellékes az
sem, hogy a szakképzési hozzájárulást milyen módon teljesítik. A hozzájárulás terhére
kizárólag az iskola rendszerű, államilag támogatott gyakorlati képzés szervezése esetén
számolható el - normatív alapon - befizetést csökkentő tétel. 2013-ig 440000 Ft/tanuló/év volt
az alapnormatíva, majd a 2014. évi költségvetését tartalmazó 2013. évi CCXXX. törvény
értelmében azonban ez az összeg 453000 Ft/fő/évre emelkedett. A tanulók részére a
tanulószerződés alapján kifizetett pénzbeli juttatás havi összege a mindenkori minimálbér
(2016-ban bruttó 111000 Ft) 15%-ának és egy 0,7-től 1,3-ig terjedő számnak a szorzata attól
függően, hogy a szakképesítésre a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott elméleti
és gyakorlati képzési idő aránya mekkora (20-80%-tól egészen 80-20%-ig). Kiemelendő,
hogy amennyiben a tanulószerződés hatálya a tárgyév teljes időtartamára fennáll, tanulónként
az alapnormatíva összege és a tanulószerződésben megnevezett szakképesítéshez tartozó,
szakképesítésenkénti súlyszorzó14 szorzata alapján kell meghatározni. Együttműködési
megállapodás alapján folytatott gyakorlati képzésben érintett tanuló esetében a gyakorlati
képzési normatíva összegét egy napra meghatározva, az alapnormatíva összegének 130-cal
történő elosztásával kell kiszámítani (453 000/130 = 3485 Ft/tanuló/nap). Az együttműködési
megállapodás alapján fizetendő tanulói pénzbeli juttatás a megkezdett hetek után jár (5411
Ft/hét).

Vö. 280/2011. (XII. 20.) számú kormányrendelet a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési
hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák
mértékéről és a csökkentő tétel számításáról.
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100280.KOR (Utolsó letöltés: 2016. március 25.)
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A pénzügyi adatok, illetve az érdekeltség kérdése a mai napig nem ismert minden
esetben több vállalkozó előtt. A városban ezért több szakmai konzultációra is sor került:
Korábbi vezetői ciklusomat érintve, 2014 októberében a Széchenyi István Katolikus
Közgazdasági Szakközépiskolában (SZIKSZI) a kamara képviselőivel az újabb változásokat
és a felmerülő problémákat vitattuk meg a város más középiskoláinak vezetőivel, majd 2015.
szeptember végén az Ózdi Vállalkozói Klub és a BOKIK közösen nyújtott tájékoztatást a
duális képzés előnyeiről a helyi cégek képviselőinek, a vállalkozóknak és immár azok
könyvelőinek, gazdasági munkatársainak.15 Nyomtatott és elektronikus formában is elérhető
külön kiadvány16 is készült, amelyet iskolánk szakmai partnereinek is eljuttatva megfelelő
tájékoztatást tudtunk továbbítani a sokszor nehezen érthető kérdésekben.
Kérdés persze az is, milyen szakképesítések közül lehet, illetve érdemes választani
helyben és a régióban. Megéri-e tényleges elhelyezkedési lehetőséggel nem járó főiskolai
vagy egyetemi szakokra (pláne költségtérítéses formában) bekerülni, vagy inkább hasznosabb
társalgási szintű idegen nyelvtudással hiányszakmát tanulni, amellyel akár külföldön is
jobban boldogul a munkavállaló? Ilyen és ehhez hasonló témákban sok vállalkozás vezetője
egyetért: továbbtanulás esetén mérlegelni kell az érettségi vizsga után, hogy a fiatal vállaljae a hosszabb idejű, de alaposabb elméleti és gyakorlati (nappali) tagozatos képzést (pl.:
technikus szakképesítést), vagy más, időben rövidebb átfutású lehetőségek közül választ.
Nem könnyű döntés ez sem a szülőnek, sem a tanulónak. Többéves gyakorlat hiányában a
pályakezdők helyzete ugyanakkor minden területen nehéz. Az adatok alapján készült
felmérések szintén ezt támasztják alá.
Az Észak-magyarországi régióban meghatározott ösztöndíjas szakmák esetében még
néhány évvel korábban – 2009 és 2011 között - a képzésből kilépők többsége is pályakezdő
álláskereső lett. A gépi forgácsolóként 2010-ben sikeresen vizsgát tett tanulók 19%-a, 2011ben 56 %-a lett pályakezdő álláskereső. A hegesztő szakmában vizsgát tettek közül 2010-ben,
30% tudott elhelyezkedni, számuk 2011-ben viszont 10%-ra csökkent. A villanyszerelő
szakma esetében a sikeresen vizsgát tett tanulók közel egyharmada vált pályakezdő
álláskeresővé. A géplakatos, és a szakács szakmákban 2010-ben vizsgázók közel kétharmada
nem tudott munkaviszonyt létesíteni, viszont 2011-ben a pályakezdő álláskeresők száma
nagyobb, mint a sikeresen vizsgát tett tanulók száma. A vázolt helyzet azonban nem
http://www.boon.hu/forum-a-dualis-kepzesrol-ozdon/2922985 (Utolsó letöltés: 2016. március 25.)
Kajdy József: Gyakorlati képzés tanulószerződéssel és együttműködési megállapodással a munka
világában.
Magyar
Kereskedelmi
és
Iparkamara,
Budapest,
2016.
(http://www.nkik.hu/hu/szakkepzes/cikkek/megjelent-a-gyakorlati-kepzes-2016-evi-kezikonyve
94741 (Utolsó letöltés: 2017. március 17.)
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feltétlenül jelenti azt, hogy ezekben a szakmákban túlképzés folyt, valószínűbb az a
megállapítás, hogy a kialakult válság miatt az építőipar és a gépipar – részben a gazdasági
válság miatt - nem tudta felszívni a képzett munkaerőt. Fontos megemlíteni azt a tényt is,
hogy az iskolarendszerből kilépő fiatalok – főként a munkatapasztalat hiánya miattlegtöbbször hátrányban vannak a munkatapasztalatokkal már rendelkező álláskeresőkkel
szemben. Valószínűsíthető továbbá a fekete és/vagy a szürkegazdaságban történő
elhelyezkedés. A fodrász és a nőiruha-készítő szakmák esetében - a vizsgált, előzőekben
említett időszakban - a pályakezdő álláskeresők száma magasabb volt, mint a sikeres vizsgát
tett tanulóké, ebben az esetben már beszélhetünk túlképzésről. Az élelmiszer- és vegyiárueladó, valamint az élelmiszer- és vegyiáru-kereskedő szakmákban ugyanez állapítható meg,
míg a pincér, s a vendéglátó eladó szakmák esetében magas számú pályakezdő álláskeresők,
és sikeres vizsgát tett tanulók egyaránt megfigyelhetők, melyből arra lehet következtetni,
hogy a szakképzésben végzett tanulók száma nagyobb, mint amit a munkaerő-piac be tud
fogadni.17
Szakképesítés neve
2006
2007
2008
2009
2010
Rendőr
548
554
707
864
625
Fodrász
275
383
363
389
429
Kőműves
231
261
318
310
381
Bolti eladó
310
490
416
272
Pincér
215
204
281
361
364
Szakács
269
253
282
72
511
Ápoló
377
295
264
237
206
Hegesztő
182
206
245
320
321
Villanyszerelő
181
231
208
238
223
Élelmiszer- és vegyi áru
386
546
eladó
Géplakatos
156
174
158
232
205
Festő, mázoló és tapétázó
99
162
239
1. táblázat: A legnagyobb számban képzett szakmák létszámadatai (fő)
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (2006-2010)18

Összesen
3298
1839
1501
1488
1425
1387
1379
1274
1081
932
925
401

Az alábbi példák esetében a tapasztalatok megoszlanak: Dr. Székely Ferenc
gépészmérnök, a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Karának docense nem egy alkalommal
járt már Ózdon vizsgáztatni gépgyártástechnológiai technikusokat és korábbi CNC

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Szakképzés-Fejlesztési
Koncepciója. BOKIK, 2013. 23-24. http://www.bokik.hu/hu/letoltes/10155/b4070 (Utolsó letöltés:
2016. március 25.)
18
Az Oktatási Hivatal adatai alapján. A kihúzott éveknél az adott szakképesítés nem, vagy nem ilyen
néven szerepelt a korábbi OKJ-ban. Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési és Képzési
Bizottság
Szakképzés-Fejlesztési
Koncepciója.
BOKIK,
2013.
29.
http://www.bokik.hu/hu/letoltes/10155/b4070 (Utolsó letöltés: 2016. március 25.)
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forgácsolókat.19 A látottak alapján megerősítette: ezeknek a kétszakmás tanulóknak a
gyakorlati tudása sokszor nem marad el a záróvizsga előtt álló, elméletben ugyan felkészült,
de a kétkezi munkában és gyakorlatban már nem minden esetben jártas gépészmérnök
asszisztensek tudásától, márpedig a munkáltatót főleg ez érdekli! Másik példaként a
vendéglátás-turisztika szakmacsoport emelhető ki: Ózd mellett például a Heves megyei
Szilvásvárad vendéglátóipari egységeiben (köztük éttermekben vagy akár három-,
négycsillagos szállodában) megfelelő szakmai tudáshoz juthatnak az azt komolyan vevő, arra
érdemes, külső megjelenésükre is odafigyelő pincér, illetve a már érettségivel is rendelkező
vendéglátásszervező-vendéglős diákok. Megjegyzendő azonban, hogy igen magas a belső
migrációban érintett, illetve a külföldi országokba (pl. Anglia, Németország, Ausztria)
helyből kivándorló, s tartósan kint tartózkodó fiatalok száma, akik sokszor szakmát váltva
jutnak az itthoninál magasabb keresethez. Ilyenkor a szakmaváltás sem ritka, sőt sokszor
kényszer (pl. hegesztőből felszolgáló).
A finanszírozás kérdésén túl, a hatékonyság eléréséhez, a jó szakmunkások újbóli
„kineveléséhez” nélkülözhetetlen az abban érdekeltté tett vállalkozások aktív részvétele,
amelyek így akár saját munkaerő-utánpótlásukat is biztosítani tudják. Több, nagy múltú
szakma képzését, érdeklődés hiányában évek óta nem sikerül indítani a városban, s a
csökkenő létszámú tanulói közeg is változatos képet mutat. A szakképzés átalakításához
azonban, az érintettekkel történt szakmai egyeztetések útján kell megtenni a fenti lépéseket,
beleértve a törvényi szabályozás nyújtotta keretek megteremtését is.
Sajátos példa lehet a hiányszakmaként hirdetett vájárok (2016-tól bányaművelők)
képzésének újbóli beindítási nehézségei. A Dunántúl esetében Komlón, ÉszakkeletMagyarország esetében pedig a Heves megyei Lőrinci-Petőfibányában és a Nógrád megyei
Bátonyterenyén a 2014/2015. tanévben beindult a képzés, utóbbi helyszíneken a külszíni
fejtés miatt más feltételekkel. Az eleve vájárképzésre alapított (1949) bátonyterenyei Fáy
András Szakképző Iskolában 21 tanulóval elindított képzés esetében is maradtak kérdőjelek:
az első évben az iskola gépész és faipari szaktanárai végzik az oktatást, a gyakorlatokat pedig
a meglévő tanműhelyekben folytatják. A bányász szakemberek a második évben
kapcsolódnak be a képzésbe, akkor már a bányagépek kezelése mellett bányaművelést és
geológiai alapismereteket is tanulnak a leendő vájárok. A második tanévtől már tanbányában

Alabán Péter: „A jó szakma felér egy diplomával” – Változások a szakképzésben. In: Ózdi Körkép
2012/5. 6. A CNC forgácsoló szakképesítés az OKJ változása miatt 2013 szeptemberétől már nem
indítható.
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kell folytatni a gyakorlatot, azonban annak helyéről szeptember hó folyamán még nem
született döntés.20
Az Ózd melletti Farkaslyukon több mint 20 év után, 2011-ben megnyitott bánya végül
nem kezdte meg az előkészítést a nappali tagozatos, az OKJ-ba azóta visszakerült, sőt
hiányszakmának nyilvánított 34 544 02 OKJ számú bányaművelő képzés indításához. A
szakmai partnerek közötti zavartalan kommunikáció és információáramlás ugyanakkor
nélkülözhetetlen lenne a később munkaerő-utánpótlás biztosításához. Eközben a megye
területfejlesztési koncepciója további kettő új barnaszénbánya megnyitását irányozta elő a
Putnok melletti Dubicsány és Tardona (mélyművelésű bányák) térségben. 2014. szeptember
25-én Kasó Attila miniszteri biztos és Koritár Henriett, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
referense látogatást tettek Farkaslyukon, az akkori Ózdi Szénbányák Zrt.-nél. Az
eredményesnek mondott egyeztetés során megvitatták a szénbánya jövőjét érintő
legsürgetőbb kérdéseket valamint a 2020-ig tartó időszak konkrét lépéseit és tennivalóit; igaz,
a szakképzésbe történő belépésről nem érkezett információ a miniszteri szemlével
kapcsolatosan. A társaság 2015-ig rendelkezett kutatási engedéllyel és annak eredményeitől,
valamint a szénvagyon meghatározásától függően a tényleges termelés 2016-tól indulhatott
volna a korábbi ígéretek szerint; azonban ez jelen állapot szerint nem tűnik valószínűleg.
Nappali tagozatos képzéshez, ráadásképpen mélyművelésű bányaműveléshez oktatót és
szaktanárt talán még nehezebb lenne találni, mint más régiókban. Az Ózdi Szénbányák Zrt.
vezetése 2012 végén hirdetett először felvételit, a Munkaügyi Központ pedig 150 embernek
küldött ki értesítőt Közülük akkor 16 főt választottak ki, akik egy 420 órás képzésen vettek
részt, amelynek 70 százaléka gyakorlati felkészítést foglalt magába. 2013 végén újabb 32
főnek nyílt lehetősége, hogy bekapcsolódjon a képzésbe, amely a volt Türr István Képző és
Kutató Intézet (TKKI) szervezésében valósult meg egy 406 órás bányászati gépkezelő és egy
626 órás vájár tanfolyam keretein belül. A gyakorlati képzésre részben a farkaslyuki
bányaterületen, részben Oroszlányban, az ország egyetlen aktívan működő bányájában, a
Márkushegyi Bányaüzemben került sor. Az elsőként említett és azóta befejeződött képzés
területén, 2014. április 16-án - OKJ vizsgát letéve - végül 14 fő szerezhetett az OKJ-ból azóta
kikerült, 8 osztály elvégzéséhez kötött bányászati gépkezelő szakképesítő bizonyítványt.
2016-ban mind a „Türr”, mind az említett cég megszűnt; utóbbi átalakulásával ugyanakkor
létrejött a Farkaslyuki Szénbányák Zrt., amely japán partner bevonásával az ún. tisztaszén-

Vájárosztályt indítottak Bátonyterenyén. Forrás: MTI. http://mno.hu/belfold/vajarosztalytinditottak-batonyterenyen-1245835 (Utolsó letöltés: 2014. október 22.)
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(CCS-) technológiát alkalmazva folytatná a termelést, amely nélkül az országban már nem
épülhet szénerőmű.21 A cég vezetője a duális képzésben is gondolkodik: Ornódi László
Istvánné a helyi médiának nyilatkozva elmondta, hogy a bányásztanulók képzése megfelelő
létszám esetén már 2017 szeptemberében megkezdődhet, a tanulók oktatásának túlnyomó
részét pedig a föld alatt tartanák meg.22
Az államilag finanszírozott felsőoktatási férőhelyek számában történt változások, a
gimnáziumi, illetve egyes szakközépiskolai képzés visszaszorítását célzó kormányzati
törekvések nyomán oktatási rendszerünkben – kellő ráfordítással, a szükséges személyi és
tárgyi feltételek biztosításával - felértékelődhet a szakiskolák és a szakképzés szerepe. A
keresett és jól fizető, gyakran azonban betöltetlen álláshelyekre a helyi munkaerő kínálat nem
mindig megfelelő: Helyben eleve kevés ilyen van, ami földrajzi mobilitást, azaz
elvándorlásokat eredményezhet egy-egy régióban. Ha pedig megfelelő színvonalú képzés
sincs, eleve a tanulni vágyók is elhagyják a várost és nem térnek vissza a képzés befejeztével.
Egyszerre van jelen tehát a munkanélküliség és egyes (hiány)szakmák ellátatlansága. A nem
egyszer minőségileg kifogásolható felnőttképzés, a „gyorstalpaló” tanfolyamok elvégzése,
tanúsítványok és bizonyítványok „gyűjtése” ugyanakkor nem jelent „minőségi megoldást” –
hangzott el több helyi cég vezetőjétől több szakmai konzultáción. Felsőbb szinteken is
érezhető volt mindez, hiszen a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény
megalkotásának hátterében pont az akkreditációs rendszer ellenére minőségi javulást
felmutatni képtelen, sem a képzők, sem a résztvevők érdekeltségét kiemelni nem képes,
bizonytalan tudást tükröző bizonyítványokat „ontó”, eközben pedig hatékony ellenőrzés alá
nem vont felnőttképzés állt. Ennek javítása a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM), illetve
a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) alá tartozó szakképzési
centrumok létrejöttével (2015) mindenképpen változtatásra szorul; ezt készítheti elő a
centrumok által 2016-ban elnyert és ezáltal szervezhető felnőttképzések (Ózd esetében több
mint 30). 2016-ban a Miskolci Szakképzési Centrum szervezésében is több felnőttképzést
bonyolítottunk le immár új területeken; ilyen volt például a 610 órás 7-8. osztályos
felzárkóztató képzés, amely közismereti tanároknak is plusz órákat jelenthetett, illetve a
Romák szociális segítője 420 órás képzés.

http://www.vg.hu/vallalatok/energia/ujraindulhat-a-farkaslyuki-banyaszat-479552 (Utolsó letöltés:
2017. március 12.)
22
http://www.ovtv.eu/index.php/tv-musor/20-hirek/2010-szenbanyaszat (Utolsó letöltés: 2017.
március 17.)
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A színvonal fenntartásához kapcsolódik a más fenntartás alá tartozó (pl. alapítványi)
iskolákkal szemben is saját határozott véleményünk is, miszerint csupán állami, az NGM által
felügyelt és ellenőrzött intézményeknek adhassanak ki szakmai bizonyítványokat, míg az
oktatás nívóját más szempontok mögé szorító intézmények fokozatos kiszorítására lenne
szükség. Ezen a téren jelentős előrelépésnek tekinthető, hogy a városban működő ilyen
intézmények nem kaptak keretszámot új, 9. évfolyam indításához, így a sokszor megfelelő
előkészítés (szaktanárok, oktatók, oktatási eszközök) nélkül képzés indítók helyzete
ellehetetlenült.
Fontos ugyanakkor az egyéni, leendő munkavállalói motiváció megléte is. Azon
megfelelő hozzáállású, kvalifikált, már a képzési idő alatt is külső gyakorlati helyen
tevékenykedő tanulók számára, akik keresett szakmában szereznek bizonyítványt, a sokszor
képzetlen, olykor halmozottan deviáns társaik nem jelenthetnek konkurenciát. Az üzemekkel
való jó kapcsolattartás eredménye, hogy olykor elég egy telefonos megkeresés, s máris
megvan az üres állás betöltésére alkalmas személy, akár ha pályakezdő is. Utóbbiaknak
semmilyen területen nem könnyű, hiszen többéves szakmai gyakorlatot követelnek meg, vagy
olyan térbeli mobilitást, a családtól, lakóhelytől való tartósabb elszakadást, amelyet nem
sokan vállalnak fel.
Az említett célokat szem előtt tartva a gazdaság fejlesztését

és Ózd

versenyképességének erősítését már több partneri és ún. stratégiai megállapodás kívánta
elősegíteni gazdaságfejlesztési programokban is feltüntetve, tényleges eredmények terén
azonban több-kevesebb sikerrel. 2014 szeptemberében a gazdasági élet szereplői és a szakmai
érdekképviseleti szervezetek képviselői újabb, gazdaságfejlesztési stratégiai akcióterv
készítését is előkészítő egyezményt írtak alá a Miskolci Egyetem rektor-helyettesével, a KLIK
megyei tankerületi vezetőjével és a város polgármesterével a település gazdaságának
fejlesztésére és versenyképességének erősítésére, fontos szerepet szánva a résztvevők közti
folyamatos információáramlásnak. Ennek egyik eredménye lehet – a már említett - Ózdon
2017 szeptemberétől nappali tagozaton induló felsőoktatási képzés anyagmérnöki, illetve
szociális munka alapszakokon, szintén duális képzési formában.
Korábban, 2014 áprilisában 3 nagy helyi cég (GE, Johnson Electric, ÓAM) képviselői
kötöttek hasonló jellegű megállapodást a megyeszékhely felsőoktatási intézményével, azzal
a szándékkal, hogy „közelebb hozzák egymáshoz az oktatási intézmény képzési rendszerét a
város leendő és meglévő értelmiségével, valamint a helyi cégek szellemi és gyakorlati
felvevőpiacával.”

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a humánerőforrás megtartása, a
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diplomás mérnökök, szakemberek mellett a középfokú szakmunkásréteg hiánya jelenti az
alapokat, melyek nélkül nehéz lesz „építkezni” a közeljövőben.

2.3. Az iskola története23
Az 1889. szeptember 1-jén működését két osztállyal és 19 fővel megkezdő társulati
iparostanonc iskola fenntartója az 1881-ben fúzióval létrejött Rimamurány-Salgótarjáni
Vasmű Részvénytársaság (RMST, a „RIMA”) ózdi vasgyára volt, míg a törvényi hátteret a
vállalatok számára tanonciskola megszervezését lehetővé tevő 1884. évi XVII. tc. volt, amely
III. fejezetének A) és B) része (59-87.§) szabályozta az iparos-tanonc viszonyát, illetve a
tanonciskolák működését. A tanulóidő ekkor (előkészítő osztállyal) 4 év volt, amely során a
szakmai gyakorlatot az üzemi munkahelyeken szervezték meg, olykor éjszakai munkára is
beosztva a tanulókat. A helyi társadalom nemzetiségi viszonyait mutatja, hogy az első
tanévben a diákok között szlovák (21%) és német (5%) nemzetiségűeket is találunk.24 A
tanoncok felvételi korhatára 12 év volt, amit az I. világháború utáni években 14 évre emeltek.
1920-ban a 3, majd 1927-ben a 4 évfolyamú képzés során a szakmák száma is folyamatosan
bővült; az 1930-as évektől már bádogos, csőszerelő, ács, kerékgyártó, kereskedő, nyomdász,
cipész, vagy mészáros tanoncokat is beiskoláztak, így lassú növekedéssel ugyan, de 1944-re
már közel 250-en tanultak itt.25
A II. világháborút követően, 1948-ban az iskolákat államosították, ennek, illetve a
tervgazdálkodásra történő áttérés igényeinek megfelelően az iparostanonc oktatást
átszervezték. Szakmunkás iskolák az iparostanulókról és a kereskedőtanulókról szóló, 9
fejezetből álló 1949. évi IV. tc. nyomán jelentek meg, amely új fogalmakat is bevezetett. A
szakmunkás utánpótlásra hivatott intézményeket a Magyar Népköztársaság oktatási
rendszeréről szóló 1961. évi III. törvény illesztette be a közoktatásba. Ekkor születtek a
középfokú szakmai képzést és általános műveltséget egyaránt megcélzó szakközépiskolák is,
amelyek a gimnáziumok és a technikumok mellett középfokú oktatást folytathattak. A
szakmunkásképzésről szóló 1969. évi VI. törvény végül kimondta, hogy „szakmunkásképzés
csak az Országos Szakmunkásképzési Jegyzékben felsorolt szakmákban és az ott
meghatározott feltételek szerint folyhat”.

A részfejezet alapjául szolgáló tanulmány: Alabán Péter: Szakma, hiányszakma és a munkaerő-piac
változásai (125 éves az ózdi szakképzés). In: Comitatus [Önkormányzati Szemle] 2014/217. 36-41.
24
Dobosy László: Az ózdi szakmunkásképző intézet története (1889-1989). Kun Béla Művelődési
Központ, Ózd, 1989: 15-16.
25
Uo.: 19-20.
23
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1. kép: Az új iskola első ballagása 1969-ben

A képzés szervezésének és irányításának legfőbb szerveként 1950. január 8-án
megalakult a Munkaerő Tartalékok Hivatala (rövidítve a sokak által ma is használt: MTH),
amely 1957-ig működött. Az irányítást, ellenőrzést, pénzügyi ellátást annak budapesti
központja látta el. Az MTH rövid ideig iparostanuló iskolát működtetett Ózdon kívül
Somsályon, Járdánházán és Borsodnádasdon is az 50-es évek elejéig, illetve közepéig. A
tanulók létszáma az 1949-ben várossá nyilvánított Ózdon gyorsan növekedett, így szükség
volt tanulóotthonra (1950), tanműhelyre (1953), de a „profilváltás” sem maradhatott el, így
többek között kohászok, vájárok, autószerelők és gépjármű-villanyszerelők oktatása is
kezdetét vette mintegy 120 fő dolgozói létszámmal.26 A tanműhely avatásával párhuzamosan
alakult meg a 102. számú Iparitanuló Intézet. A folyamatosan bővülő létszám (rekord: 1305
fő az 1971/1972. tanévben) új, 10 tantermes iskola építését követelte meg a városi stadion
mellett, s a tanműhely közelében, amit – hosszú előkészületek után - 1966 májusában adtak
át27, s amely – komolyabb felújítások nélkül – azóta is szinte „eredeti” állapotában található.
A folyamatos névváltozásokat követően, ettől az évtől 102. sz. Gábor Áron Ipari
Szakmunkásképző Intézet lett. 1987-ben az iskola egykor 250 fő fölötti kollégiuma megszűnt,

26
27

Uo.: 49, 62.
Uo.: 126.
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a tanulók az akkori, mára önálló intézményként szintén megszűnt Ady Endre Középiskolai
Kollégiumba kerültek.
Az iskola önállóságát a fenntartó megyei önkormányzat 2005-ben szűntette meg,
amikor az

akkori Gábor Áron Szakképző

Iskolát

összevonta a Bródy Imre

Szakközépiskolával, s új néven létrehozta a Bolyai Farkas Szakképző Iskolát, melynek a nagy
múltú oktatási intézmény csupán telephelye lett. Utóbbi iskola 2011-ben, további átalakítás
és gazdasági önállóságának elvesztése után, racionalitás és bármilyen szakmailag
alátámasztott érv nélkül, a putnoki Serényi Béla Gimnáziummal (!) a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium része lett a Megyei
Intézményfenntartó Központ (MIK) irányítása alatt, amelytől a 2014/2015. tanévben vált le
ismét. A volt szakmunkásképző 2014-ben visszakapta tagiskolaként a régi nevét, így a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK, majd KLIK) Miskolci Tankerülete
fenntartásában, a „Bródy” részeként, Gábor Áron Szakképző Tagiskolaként működött tovább.
Újabb változás 2015. július 1-jével történt, amikor az Ózdi Szakképzési Centrum
megalakulásával az Ózdi SZC Gábor Áron Szakképző Iskolája nevet viseli jelenleg.
Az ezredfordulót követő évek a szakiskolák és szakképző intézmények negatív
presztízsét, mára egyre jobban a „senki földjének” állapotát tükrözik. Ózd város kedvezőtlen
demográfiai viszonyai ennek csupán egy szegmensét alkotják. 1990-ben a lakónépesség
száma még meghaladta a 41 ezer főt, 2001-ben már csupán alig 38 ezren, 2011-ben pedig
34481 éltek itt.28 2014-ben, további csökkenés után már 34 ezer fő alatti település. Az
elvándorlás folyamatos, a helyi társadalom átrétegződése pedig nyomasztó, az egykori
munkás- és bányászkolóniák helyén kialakult szegregátumok száma a statisztikai kistérség
egészére nézve jelentős, lassan összefüggő terület. Az Ózdi Kohászati Üzemek megszűnését
követően helyben maradt kis- és középvállalatok számára a megváltozott munkakultúra nem
minden esetben tudott minőségi és képzett munkaerőt nyújtani a kistérségben. A több mint
125 éves szakképző iskola ezredforduló utáni 15 éve folyamatos osztály- és tanulói
létszámcsökkenésről, forrásmegvonásról, állagromlásról, hiányról és sokszor az alig
fenntartható működési feltételekről szóltak.
Összehasonlításképpen erre az időbeli periódusra több adatot is közlünk a
szakképzésben helyi szinten bekövetkező változások bemutatása céljából. Miközben az
1991/1992. tanévben 1260 diákot és 111 dolgozót találunk az intézményben (1995/1996-ban

Népszámlálás 2011: http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_05 (Utolsó letöltés: 2014.
október 24.)
28
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ez a szám 971, illetve 106), addig az évtized végére máris szembetűnőek a változások. Az
1999/2000. tanévben 9. évfolyamon még 3 önálló szakközépiskolai és 5 szakiskolai osztály
indult, a tanulói összlétszám nappali tagozaton 689 fő volt 26 osztályban és 61 pedagógussal.
Az oktatott szakmák jelentős része azóta eltűnt29, így ruhaipari érettségit adó képzés, vagy
éppen általános gépszerelő és karbantartó, autószerelő, férfi-, illetve nőiruha-készítő régen
nem szerepel már a képzési palettán.30 A következő tanévben a szakképző évfolyamokon
tanulók száma már nem érte el a 300-at, 9 szakképesítésben és 2 évfolyamon összesen 287en tanultak, minden esetben jelentős számú lemorzsolódást követően.31 Utóbbi ekkor 10,5%os volt, majd némi csökkenést követően 7% körüli értékre mérséklődött. 5 év tekintetében
(1999-2004) 40 és 70 fő közötti tanulói létszámvesztéséggel kellett szembenézni, amely
egyben több felmenő osztály kiesését is eredményezte.32
Évfolyam
Képzési szint

9.

10.

11.

12.

Összesen

Szakközépiskola
77
60
60
42
239
Szakiskola33
213
116
329
Szakképzés
.
127
73
200
Összesen
290
176
187
115
768
2. táblázat: Az ózdi Bolyai Farkas Szakképző Iskola telephelyének összesített létszámadatai (fő)
2005. október 1-jén34

Érdekességképpen közölhető, hogy a Gábor Áron Ipari Szakképző Iskolába a B.-A.Z. Megyei Önkormányzat közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és
fejlesztési tervét figyelembe véve az egyidejűleg oktatható tanulók számát még az
átlaglétszám alapján 1060 főben, a maximálisan létszám alapján 1340 főben tervezték.35 A
műszaki szakközépiskolával történő összevonást megelőző egyik utolsó adatszolgáltatás az

Megszűnt szakképesítések az 1991/1992-es tanévtől: ruhagyártó, általános gépszerelő és
karbantartó, hengerész és forrasztár, kovács, öntő, esztergályos, marós, karosszérialakatos (később
átmenetileg újraindult), autószerelő, központi fűtés szerelő, Diesel-mozdony szerelő, vasútijármű
szerelő, vas- és fémszerkezetlakatos, villamosgép-szerelő, épületvillamossági szerelő, bútorasztalos,
fonalgyártó, szövő, bőrdíszműves, ács-állványozó, bádogos, kötő-és varrógépműszerész,
épületasztalos (később újraindult), férfiruha-készítő. Forrás: Statisztikai jelentés / Gábor Áron
Szakképző Iskola, 2004. február 2. Készítette: Vincze István
30
Statisztikai adatok (1999-2000). Igazgató: Nagy-Balyi Imre
31
Iskolai összesítő jelentés (2000-2001). Ózd, 2001. május 23. Igazgató: Veress Vilmos
32
A Gábor Áron Szakképző Iskola létszámának és lemorzsolódásainak alakulása. Jelentés. Ózd, 2004.
december 1. Igazgató: Veress Vilmos
33
A hagyományos 2 éves, 9-10. évfolyamon szakmai alapozó képzést nyújtó rendszerben az utolsó
10. évfolyam a 2013/2014. tanévben „futott ki”, átadva a helyét a 3 éves szakképzésnek. A táblázat
még az előbbi képzési rend vonatkozó helyi adatait rögzíti.
34
Forrás: Statisztikai adatok – Bolyai Farkas Szakképző Iskola, 2005/2006. tanév. Igazgató: Tóth Béla
35
Iskolai jelentés 2004. január 14. Igazgató: Veress Vilmos
29
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alábbi átlaglétszámokkal számolt 2004. január 1-i, illetve október 1-i állapot szerint: tanulói
összlétszám – 765 fő, ebből szakközépiskolában tanul 228, szakiskolában (9-10. évfolyamon)
285, szakképzésben (10. évfolyam után) 252 fő, iskolai tanműhelyt igénybe veszi 243 fő.
Az alacsony társadalmi státuszú, elköltözni nem tudó, vagy nem képes, zömében
nagycsaládos, sokgyermekes háztartásokból érkező egykori diákok azóta felnőttek, egy
részük igen korán családot alapított, ezen új generáció helyzete azonban aligha mutat
előremutató változást. Mondhatni némi túlzással: az iskola tanulói összetétele leképezheti a
jövőben Ózd város társadalomszerkezetét. A családi háttér vizsgálata során már 2005/2006ban kimutatható volt a roma etnikum nagy aránya, vagy éppen a csonka családok növekvő
száma, míg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak, s így szociális
támogatásra szorulók köre egyes osztályok esetében csaknem teljessé vált már akkor is.
Mindez országos tendencia: a középiskola típusának megválasztása eltérően alakul roma és a
nem roma származású tanulók körében. Míg a nyolcadik osztály befejezése után a roma
diákok közel 60%-a a szakiskolai képzést választja, addig ez az arány a nem romák körében
alig több, mint 20%.36 A 9-10. osztályos szakiskolások körében mind az apa, mind az anya
iskolai végzettsége alacsony: a többségnek bár van szakmai végzettsége (45,9%, ill. 36,2%),
de a 8 általánossal rendelkezők is domináns arányt képviselnek (34,9%, ill. 38,3%).37 Itt a
becslés alapján 53% volt a romák aránya, azonban a szakképzésre történő jelentkezésnél
komoly törésre utal, hogy 11-12. évfolyamon már csak 36%-ot képviselnek, vagyis körükben
a lemorzsolódás, a tanulmányok abbahagyása különösen jellemző volt akkor, sőt, a
tankötelezettség újbóli 16 évre történő leszállításával különösen jellemző most is.
A társadalomban és annak egységeiben (pl. család) bekövetkezett szerkezeti
változások, az alapvető szocializációs közegek nem megfelelő működése, a munkárólszakmáról való gondolkodás- és értékrend-váltás, valamint az egyoldalú és az iskolával
szemben támasztott túlzott elvárások mellett további probléma azóta is, hogy a döntések
„fent” az éppen aktuális és súlyozottan érvényesülő „akarat” mentén, elméleti síkon születnek
meg válogatott szakemberek bevonása és többoldalú hatásvizsgálatok nélkül. Az egyeztetés
hiánya következtében minőségi javulás nem várható, hiszen gyakran a munkáltatók, illetve
kamarai szervezeteik sem tudják megfogalmazni a tervezhetőség, alkalmazkodás

Hajdú Miklós (szerk.): Adatok a szakképzésről és a szakképzettek foglalkoztatásáról. Tények &
Következtetések. MKIK GVI Kutatási Füzetek 4. MKIK Gazdaság és Vállalkozáskutató Intézet,
Budapest, 2014. 39. http://www.gvi.hu/data/papers/szakisk_tudtar_elemzes_140618.pdf (Utolsó
letöltés: 2014. október 20.)
37
Alabán Péter: A rendszerváltozás társadalmi kérdései Ózdon. In: Comitatus [Önkormányzati
Szemle] 2008/9-10. [175.] 122.
36
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kritériumait, szempontjait, vagy éppen a stratégiai fejlesztés irányait. 38 Utóbbira jó példa,
hogy elvárt lenne a jól képzett fiatal munkaerő, a preventív együttműködés az iskolákkal
ellenben sokszor nincs meg a felkészületlenség, vagy pusztán a hajlandóság hiánya okán.
2008 elejére a két iskolarész tanulói létszáma már együttesen sem érte el az 1000 főt,
a székhelyen és a telephelyen 963-an tanultak.39 A fentiekben felvázolt problémák kezelésére
az intézmény több próbálkozást is tett. Egyértelművé vált az előzetes intézkedések fontossága
és számos olyan eszközt, amelyeknek a teljes iskolában való rendszerszintű alkalmazása
eredményes lehet. Elsődleges fontosságúnak (volt) nevezhető a tanulók megfelelő motiválása,
ezen belül a folyamatos visszajelzés, a fejlesztő értékelés alkalmazása, a prevenciós terv
készítése és használata, de a tanulói támogatás eszközeként emelhető ki a pedagógiai
módszertani sokszínűség fontossága, azon belül a team-munka, projektmunka, bevonás és
közösségépítés. Ezeknek megfelelően a szakiskolai rendszer teljes modernizálását célul
kitűző Szakiskolai Fejlesztési Program második szakaszában (SZFP II) közreműködve
tananyagfejlesztés (pl. projektmódszer alkalmazása) történt, végül a program még a tervezett
idő (2011) előtt – pénzügyi okok miatt – befejeződött (2009-ben). A program során több,
szakmai téren amúgy is jelentős alkotói tevékenységet folytató (pl. tankönyvírás40) pedagógus
aktívan részt vett a szakképzési évfolyam módszertani fejlesztési területét kidolgozó
módszertani kiadvány41 elkészítésében és több projekt elkészítésében.
Iskolánk „vette át” továbbá az ózdi gimnáziumból 2011-ben a Hátrányos Helyzetű
Tanulók Arany János Kollégiumi Programját (AJKP)42, amely az eredeti, 2000-ben
megfogalmazott elképzelés szerint iskoláztatási támogatás nyújtása volt a kistelepüléseken
élő, hátrányos helyzetű, tehetséges tanulóknak. További újítás volt a HÍD II program 2013tól, amely - 10 fő körüli csoportokban – az alapfokú végzettséggel nem rendelkezők számára
azokat az ismereteket, amelyek a szakképzés megkezdéséhez szükségesek. A program
azoknak kívánt lehetőséget nyújtani, akik nem tudták befejezni az általános iskolát, de már
betöltötték 16. életévüket. A 2014-es 2 csoporthoz képest a következő tanévben már nem volt

38

Uo.: 39.
Forrás: Létszámadatok – Bolyai Farkas Szakképző Iskola, 2008. január 24. Igazgató: Tóth Béla
40
Volt kollégáink közül van, aki ma is aktívan közreműködik szakmai tankönyvek írásában. Lásd
Vincze István legújabb műveit: Műszaki Kiadó Szakmai Katalógus 2016. Budapest. 90-91.
41
Alabán Péter - Vincze István - Zsid László: Érettségi előkészítő tananyagegység. Módszertani füzet
II. Szakiskolai Fejlesztési Program – Szakképzési évfolyam módszertani fejlesztési terület. Nemzeti
Szakképzési és Felnőttképzési Intézet [NSZFI], h. n. [Budapest], 2007
42
A programban részt vevő tanulók a más fenntartóhoz tartozó Ózdi József Attila Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium diákszállójában vannak elhelyezve.
39
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elég jelentkező, 2016 szeptemberében viszont elindult a 20 hónapos Szakképzési HÍD
Program, amely rész-szakképesítést nyújt a tanulóknak.

2-3. kép: A CNC oktatólabor átadása 2010 novemberében

2010 után az iskola talán legválságosabb időszaka következett, amely gyakran a
mindennapi működést is veszélyeztette. TISZK-es beruházásként megemlítendő ellenben a
CNC oktatólabor átadása43 2010 végén (Sajó-menti TISZK). Európai Uniós források
bevonásával az iskola tanműhelyének felújítására 98 millió Ft-ot, eszközbeszerzésre
(csúcstechnológiát képviselő CNC oktatólabor kialakítása) 125 millió Ft-ot tudott költeni,
azonban a későbbiekben kiderült, hogy az épületrészek állapotán sem ez, sem a digitális
táblák és más informatikai eszközök beszerzése nem segít. A tagiskolává válás éve
ugyanakkor már a létszám oldaláról fenyegetetett további átszervezéssel: 2014. október 1-jén
a Gábor Áron Szakképző Tagiskolában az elmúlt tanév záró tanulói számától jóval elmaradva,
426 fővel kezdődött meg a tanítás, domináns módon 67,8%-os szakiskolai többségű
arányban.44 A képzésben részt vevő dolgozók száma 43, a nem pedagógus alkalmazottaké 3
fő volt. A tanulható szakmák száma minimálisra csökkent (9. évfolyamon 4 képzés indult:
eladó, vendéglátó eladó, hegesztő és kőműves), s több területen volt szükség a felmenő
rendszer, illetve a lemorzsolódás miatt beszámoltató oktatás bevezetésére (pl. festő, mázoló,
tapétázó), vagyis további csökkenés, esetleg régi, akár hiányszakmának is minősülő
szakképesítések tűnhetnek el.
A szakközépiskolai képzés veszélybe kerülését mutatja, hogy a következő tanévben a
fenntartó helyben nem engedte indítani az addig két ágazatban (gépészet, illetve

A korszerű laborban folyó oktatás népszerűsítésére a TISZK megbízásából az Ózdi Városi Televízió
(ÓVTV) reklámfilmet is készített, amely elérhető az egyik legnagyobb internetes videomegosztó
oldalon:
CNC
oktatólabor
a
Bolyai
Farkas
Szakképző
Iskolában.
https://www.youtube.com/watch?v=AguY3HlLrc8 (Utolsó letöltés: 2016. március 25.)
44
Forrás: KIRSTAT 2014
43
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vendéglátóipar) meghirdetett, szakmai érettségivel záruló képzési formát, csupán az érettségi
utáni szakképzésre mondott igent. Utóbbi példaként említhető abban a tekintetben, hogy a
2013-ban indult új képzési rendszerben, az érettségi után 1 év alatt vendéglátásszervezővendéglős szakképesítést szerezhetnek a tanulók. 10 évvel korábban még logikus érvelésnek
tűnt, hogy az északkelet-magyarországi térség kedvező idegenforgalmi adottságokkal
rendelkezik. Ennek ellenére a felmérések szerint az idegenforgalmi bevételek alacsonyak, a
vendégéjszakák száma, a vendégek összetétele, igényszintje jóval alatta van a
lehetőségeknek. Nem véletlen, hogy a fejlesztési programok, stratégiák kiemelten kezelik az
ágazat fejlesztését, olyan programcsomagok létrehozását, amelyek hosszabb vendégtartózkodást indikálnak. 2014-ben pont ellenkezőleg történt: a megyében folyó túlképzésre
hivatkoztak, amely a térségben folyó idegenforgalom mértékéhez viszonyítva már
nagymértékű, így felesleges is. Elegendő létszám esetén – a kihagyást követően –
szakgimnáziumi formában, az érettségit adó képzés ismét indulhatott (pincér, illetve
gyártósori gépész kimeneti szakképesítést nyújtva az érettségi mellé) az új fenntartó
engedélyével 2016 szeptemberétől. Az újonnan meghirdetésre kerülő, illetve a jövőben
indítani tervezett és bevezetésre kerülő képzések terén ugyanakkor további alapos
egyeztetések szükségesek (pl. bányaművelő, fogadós).
A korábban önálló iskolai státuszú telephely története a Bolyok községben, 1927-ben
épült két tantermes iskola volt. Az egykori Béketelepi 1-2. sz. iskolában (1985-ben
összevonás: az Árpád Vezér Úti 1. sz. és az Árpád Vezér Úti 2. sz. Általános Iskolák fúziója)
az általános iskolai képzés mellett az 1990-es évek elejétől tudatosan új feladatokat felvállalva
és felkészülve a megváltozott tanulói összetételből adódó kihívásokra az akkori vezetés
pedagógiai kísérlet keretében, tanfolyami formában 9-10. osztályos tanulók oktatását kezdte
el. 2014. szeptember 1-jétől a szakiskolai rész a Bródy Imre Szakképző Iskola Árpád Vezér
Szakiskolai Tagintézményeként, míg az általános iskola különálló intézményként, Ózdi
Árpád Vezér Általános Iskola néven működött tovább. 2015. július 1-jétől iskolánk telephelye
lett a korábbi „Árpád” (azaz a korábbi Árpád Vezér ÁMK szakiskolai része, majd – későbbi
nevén - az Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola Árpád Vezér Szakiskolai Tagintézménye),
ezzel az Ózdi Szakképzési Centrumon belül új székhely-telephely részekkel újabb intézményi
egység jött létre két képzési helyszínnel, a képzési palettán belüli vendéglátás ágazatot
megszilárdítva. A két iskolarész közötti kapcsolattartás mindenképpen erősítésére szorul,
hiszen ez a megfelelő információáramlás, kommunikáció mellett az áttanítások és a közös
iskolai élet szervezése szempontjából is kiemelten fontos.
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2.4. Az iskola alaptevékenysége, feladata
Az intézmény (tagiskola) neve: Ózdi SZC Gábor Áron Szakképző Iskolája
Székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 2.
Telephelyei: 3600 Ózd, Zrínyi Miklós út 1. (tanműhely)
3600 Ózd, Árpád vezér út 13. (szakképző iskolarész)
Az intézmény közvetlen jogelődje: Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola Gábor Áron
Szakképző Tagiskolája (fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci
Tankerülete)
Az intézmény alapítása: Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. Társulati Tanonciskolája, 1889
Költségvetési szerve: Ózdi Szakképzési Centrum (címe: 3600 Ózd, Zrínyi Miklós út 1.;
levelezési címe: 3600 Ózd, Petőfi Sándor út 20.)
OM azonosítója: 203046
Honlapja: www.ozdiszc.hu
Irányító szerve: Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM)
Székhelye: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Jogelőd szervezete: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK)
Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32.
A köznevelési intézmény típusa: többcélú köznevelési intézmény
Az intézménybe (tagiskolába) felvehető maximális tanulólétszám (székhely és telephely
összesen): 1412 fő

2.5. Az intézmény legfontosabb alaptevékenységei
A szakképzési centrum fő feladatai45 közül iskolánk a felmenő rendszerű szakiskolai
és ágazati szakközépiskolai, a 2016. szeptember 1-től induló új szakgimnáziumi és
szakközépiskolai nevelés-oktatást, Köznevelési Hídprogramok és az újonnan indított
Szakképzési Hídprogram keretében folyó nevelés-oktatást, az esti tagozatos felnőttoktatást,
és a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók iskolai nevelését-oktatását folytatja, valamint az Arany János Kollégiumi
Programmal (terveink szerint később az Arany János Kollégiumi Szakiskolai Programmal)
kapcsolatos feladatokat, továbbá nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési
tevékenységet is ellát.

Palotás József: A szakképzési centrumok létrehozása. In: Szak- és Felnőttképzés Tanévnyitó
Különszám 2015. 7-9.
45
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Az intézmény képzési szerkezete
Az elmúlt években folyamatosan zajló megújulás a képzési struktúra módosítását
vonta maga után, amely során az iskola értelemszerűen alkalmazkodott a törvényi
változásokhoz, a fenntartói előírásokhoz, figyelembe véve a munkaerő-piac igényeit is.
A jelenleg is folyamatban lévő átalakítások mellett az elmúlt időszak legfontosabb
változásai az alábbiak voltak:
-

Kezdeti törvényi változások: 2011 végén új szakképzési törvény (2011. évi
CLXXXVII törvény), új szakképzési hozzájárulási törvény (2011. évi CLV.
törvény) került elfogadásra, majd megjelent 2011. decemberében a „Gyakorlati
normatíva” kormányrendelet (280/2011. (XII. 20.) kormányrendelet). 2012-ben az
új

OKJ

kormányrendelet

(150/2012.

(VII.

6.)

kormányrendelet),

a

„Követelménymodul” kormányrendelet (217/2012. (VIII. 9.) kormányrendelet)
megjelenését a Nemzetgazdasági Minisztérium hatáskörébe tartózó szakmák
szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló miniszteri rendelet (27/2012. (VIII. 27.)
NGM rendelet) megjelenése követte.
-

A szakképzésben folyamatos változások történtek 2011/2012-től. Ilyen volt
szakiskolában a 2 + 2 éves képzés kimenő rendszerben való megszűnése és a 3
éves képzés általánossá tétele (előírás volt, hogy 3 szakiskolai év „átlagában” kell
az egyharmadnyi (33%) közismeretet biztosítani, és nem minden egyes
évfolyamon külön-külön kell minimum elérni); az ágazati szakközépiskola
(szakmai elméleti és gyakorlati oktatással már az első évfolyamtól), valamint a
kötelező komplex szakmai érettségi bevezetése, amely bizonyos munkakör
betöltésére képesít (és amelyet követően szakirányú középiskolai tanulmányokban
további egy év alatt OKJ-s végzettség szerezhető).

-

A szakképzési kerettantervek (425 db) a szakmai és vizsgakövetelmények alapján
kerültek kiadásra és valamennyi szakképesítésre az NGM miniszter adta ki
egyetlen rendeletben [14/2013. (IV. 5.) NGM rendeletben] és valamennyi
szakképesítésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakmát tartalmazott.

-

Elindult nálunk is 2013-ban a HÍD II Program 10 hónapos képzése a „C” variáns
szerint emelt közismereti óraszámmal. 2016. szeptember 1-től 57 szakképzési
kerettanterv került lépett életbe; iskolánkban a korábban „önálló” szakmaként
oktatott „Élelmiszer-, vegyiáru eladó” rész-szakképesítés megszerzésének
keretében zajlik az oktatás.
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-

A korábbi szakközépiskolák szakgimnáziumra módosultak, s érettségi mellett
OKJ-s végzettséget is adnak (4 + 1 év). Ez 2016. szeptember 1-jétől felmenő
rendszerben került bevezetésre, azaz az első új típusú érettségit 2020 tavaszán
vehetik majd át a diákok. A szakiskolák egyidejűleg szakközépiskolává alakultak,
s 3 helyett 5 évfolyamosak lettek (3 + 2 év), vagyis az érettségi megszerzése a
szakképzettség beszámításával válik lehetővé. Az új rendszerben szakvizsga után
lesz lehetőség érettségit tenni vagy elhelyezkedni, ugyanakkor a diákok bármikor
visszatérhetnek folytatni tanulmányaikat.

-

A második OKJ-s szakképesítés ingyenessé válásával először 2015. szeptembertől
3 szakmában (hegesztő, cukrász, szakács) indítottuk meg a felnőttoktatást esti
tagozaton, heti 2-3 délutáni elfoglaltsággal: Láthatóan a szakképzési centrumok
kiemelt célja több korosztály megszólítása, amely a csökkenő tanulói létszámot is
pozitív irányban ellensúlyozhatja.

-

Az új képzési struktúrában érintett szakképesítések miatt sor került az OKJ átfogó
felülvizsgálatára, a módosított jegyzék 2016. szeptember 1-től lépett hatályba.

Iskolánk képzési szerkezete, s osztályainak száma a 2015/2016. tanév elején:
Szakközépiskola

10-12. évfolyam

4 osztály

80 fő

Szakképzés

9-12. évfolyam

18 osztály

352 fő

Érettségi utáni szakképzés

13-14. évfolyam

1 osztály

26 fő

Felnőttoktatás (esti tagozat)

11. évfolyam

3 osztály

76 fő

26 osztály

534 fő

Összesen

AJKP 0., illetve

(Fenntartói döntés nyomán szakközépiskolai osztályt 9. évfolyamon nem tudtunk indítani.)
Az iskolák folyamatos átszervezése pontos összehasonlító adatsorok összeállítását nem teszik
lehetővé, hiszen egységes statisztika készült a korábbi Bolyai Farkas Szakképző Tagiskola,
illetve a korábban szintén önálló, majd tagiskolai státuszú Árpád Vezér Szakiskolai
Tagintézmény esetében. A „Bolyai” teljes tanulói létszáma a 2009/2010. tanévben még 1000
fő fölött volt, döntő többségét a volt Gábor Áron Szakképző Iskola adta, a következő évek
azonban jelentős létszámcsökkenést mutatnak. Mindez adódik a városra és környékére
jellemző kedvezőtlen demográfiai folyamatokból, másrészt abból, hogy folyamatos a diákok
elvándorlása Ózdról a megyeszékhelyek nagyobb presztízsű középiskoláiba, így gyengébb
képességű, rosszabb tanulmányi átlagú tanulók is bejuthatnak a helyi gimnáziumba és más,
korábban még felvételi vizsga alapján szelektáló szakközépiskolába.
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A 2012/2013. tanév végén a Bolyai tagiskola Bolyki főúti részén még 620 fős (azon
belül 530 osztályozott) tanulói létszámunk volt, mára már ez a létszám az Árpád hozzánk
csatolásával sem érhető el, tehát rövid időn belül jelentős létszámcsökkenés figyelhető meg.
Az új telephely esetében a létszámcsökkenés nem mutatkozott ilyen mértékűnek; igaz az 5
évvel ezelőtti közel 300 fős létszám mára bőven 200 alá ment.
Adatok / tanév
2010/2011. 2011/2012. 2012/2013. 2013/2014. 2014/2015.
Létszám (fő)
276
317
275
237
193
3. táblázat: Az „Árpád” telephely létszámadatai (2010-2015)

Az előzetes jelentkezések alapján a telephely képzéseire jelentkezők száma korántsem
csökken akkora mértékben, mint a székhely esetében. Összehasonlításképpen megemlíthető,
hogy a 2014/2015. tanév októberi adatszolgáltatása idején a jelenlegi székhelyen (nappali
tagozaton) 426, az akkor tagiskolaként működő telephelyen 193 fő volt a tanulói létszám. A
következő tanév hasonló időszakában (2015. október 1.) immár a felnőttoktatásban részt
vevőkkel együtt előbbinél 341, utóbbinál 195, míg az első félév végére (2016. január 22.)
317, illetve 160 fő maradt. Az esti tagozatos szakképzés indítása ellenére is közel másfél év
alatt jelentős, összesen 23%-os a csökkenés mértéke! 2017. február 22-én az iskola
székhelyén 16 nappali tagozatos osztályban 279 tanuló, esti tagozatos felnőttoktatásban
pedig, 3 csoportban további 69 fő tanult. Utóbbinál csupán a hegesztőt, illetve az
újdonságként induló, 300 órás nyelvi oktatást is tartalmazó Kis- és középvállalkozások
ügyvezetője I. képzést sikerült indítani; a telephelyen viszont a „hagyományos” szakmák
indítása ismét sikeres volt, ahova több diplomás hallgató is jelentkezett (pl.: cukrász).
Ahogy az előzőekben említésre került, a beiskolázás a szakközépiskola 9. évfolyamán
a 2015/2016. tanévben nem folytatódhatott a korábbi fenntartó, a KLIK Miskolci Tankerülete
döntése értelmében. Ez külön problémákat is okozott például a 0. évfolyamos AJKP tanulók
továbbtanulása terén: többen iskolát voltak kénytelenek váltani, vagy kilépve a programból
szakiskolások lettek. A 2014-ben Vendéglátóipari ágazatban indult 1 osztály 29 fővel „maradt
meg” 10. évfolyamra, miután a csekély érdeklődés miatt idén szintén nem induló
szakiskolások

szakközépiskolájába

jelentkezni

kívánók

ide

iratkozhattak

be.

A

vendéglátásszervező-vendéglős, érettségi utáni szakképesítés újbóli indítására, ezen okokból,
idén sem volt lehetőségünk a szakképesítés fokozott népszerűsítése (hirdetések) ellenére sem.
Utóbbi helyett a következő tanévben az 54 341 01 OKJ számú Kereskedőt szeretnénk indítani,
amelyhez megfelelő számú jelentkezés szükséges. Örömteli ellenben, hogy 2008 óta – 1
tanévet leszámítva – mindig indítani tudtuk a gépgyártástechnológiai technikus képzést,
amely a 2016/2017. tanévben induló képzések között bekerült a tanulmányi ösztöndíjra
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jogosító hiány-szakképesítések közé46 (a 2015/2016. tanévben iskolánkban ilyenek a cukrász,
hegesztő,

kőműves

és

hidegburkoló,

illetve

villanyszerelő

szakképesítések),

sőt

szakképesítés-ráépülést (CNC-gépkezelő) is biztosítva továbbtanulási lehetőséget és még egy
szakmai bizonyítvány megszerzését teszi lehetővé.
Folytatódott a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programján
(AJKP) belül az előkészítő (0. évfolyamos) osztály beiskolázása, amely az előző tanévképez
képest magasabb, 23 fővel sikerült ebben a tanévben. Számukra a következő, 2016/2017.
tanévben engedélyezett szakgimnáziumi osztályban, azaz helyben lesz lehetőség a
tanulmányok folytatására Gépészet és Vendéglátóipar ágazatban (0,5-0,5 osztály).
A szakképzés területén több szakképesítés megszűnése várható a jövőben: egyes
szakmákban a folyamatos lemorzsolódás és az érdeklődés hiánya miatt prognosztizálható
mindez. Az elsőként 2013-ban indult HÍD II program C variánsa ebben a tanévben már –
jelentkezők hiányában – nem indult el a tavalyi 2 csoport ellenére. A háttérben más jellegű,
rövidebb ideig tartó, hasonló végzettségű korosztályt megcélzó, számukra anyagi juttatásokat
is nyújtó képzések váltak népszerűvé, amelyek általában nem nyújtanak valós tudást ennek a
leszakadó rétegnek.
Az érettségire épülő szakképzés területén iskolánkban ismételten csupán a
gépgyártástechnológiai technikus csoportot sikerült beiskolázni, amely tanulók esetében mind
a belső, mind a külső gyakorlati hely biztosítva lett, számukra pedig a képzési időt követően
plusz 1 év alatt a CNC-gépkezelő szakképesítés-ráépülés is elérhető. Ezen a téren sikerült
több szakmai partnerrel (vállalkozóval) is bővíteni együttműködésünket, sőt a szakma
keresettségét jelzi, hogy külön megkeresés is érkezett (pl. vállalkozások Pest és Heves
megyékből), miközben több alkalommal – külön költség nélkül (önköltséges módon) – több
üzemlátogatást is szerveztünk a diákoknak (pl.: Halásztelek, Eger).
Szakiskolában a meghirdetett szakmacsoportokba történt a beiskolázás, azonban a két
szakmacsoportos osztályokban a folyamatos lemorzsolódás a felmenő létszámokat negatívan
befolyásolja. Önálló osztályként hegesztő, a vendéglátó eladó és eladó osztályok indultak,
félő azonban, hogy önállóként a következő tanévben nem tudnak megmaradni, vagyis
összevonások válhatnak szükségessé 10. évfolyamra. A fél-fél osztállyal, vagyis két
szakmacsoporttal induló osztályoknál

felmenő rendszerben még veszélyesebb

a

Vö. 297/2015. (X. 13.) számú kormányrendelet a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti
döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító
szakképesítéseiről. 5. melléklet. http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500297.KOR
(Utolsó letöltés: 2016. március 26.)
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lemorzsolódás, hiszen a csoport fennmaradását veszélyeztetik (pl. festő, mázoló, tapétázó
szakképesítés). Összességében elmondható, hogy bár a hiányszakmákban tanulók többféle
ösztöndíj megszerzésére jogosultak (hiányszakmás szakiskolai, Útravaló-MACIKA Út a
szakmához alprogram, külső gyakorlati hely által jutatott), a motiváltságuk, kitartásuk és
hozzáállásuk korántsem megfelelő.
2015-ben iskolánkban az alábbi képzések folytak:
-

AJKP előkészítő évfolyam

-

szakközépiskolai képzés (ágazati): vendéglátóipar

-

szakközépiskolai képzés (szakmacsoportos kifutó rendszerben): gépészet

-

érettségire épülő szakképzés: gépgyártástechnológiai technikus (közismereti
tartalom nélküli)

-

szakiskolai képzés (3 éves): asztalos; cukrász; eladó; festő, mázoló, tapétázó,
hegesztő; kőműves és hidegburkoló; szakács; vendéglátó eladó, villanyszerelő

-

szakiskolai képzés (2 + 2 éves kifutó rendszerben): cukrász, élelmiszer- és vegyi
áru eladó, hegesztő, pincér, szakács, vendéglátó eladó

-

felnőttoktatásban (2 éves): cukrász, hegesztő, szakács (közismereti tartalom
nélküli)

2015-ben iskolánkban az alábbiak szerinti szakmai vizsgák zajlottak:
OKJ szám
33 811 01 1000 00 00

Szakképesítés
Cukrász

31 341 01 0010 31 02

Élelmiszer- és vegyiáru eladó

31 521 11 0000 00 00

Hegesztő

33 811 02 1000 00 00

évf.
12

osztály
2/12 CP

vizsga típusa

12

2/12 ÉL

moduláris

12

2/12 HV

moduláris

Pincér

12

2/12 CP

moduláris

33 811 03 1000 00 00

Szakács

12

2/12 Sz

moduláris

33 811 04 1000 00 00

Vendéglátó eladó

12

2/12 HV

moduláris

34 543 02

Asztalos

11

3/11 Avi

komplex

34 811 01

Cukrász

11

3/11 CPSz

komplex

34 341 01

Eladó

11

3/11 EF

komplex

34 582 04

Festő, mázoló, tapétázó

11

3/11 EF

komplex

34 521 06

Hegesztő

11

3/11 PH

komplex

34 811 03

Pincér

11

3/11 PH

komplex

34 811 04

Szakács

11

3/11 CPSz

komplex

34 522 04

Villlanyszerelő

11

3/11 Avi

komplex

53 521 03

Gépgyártástechnológiai technikus

14

2/14 GT

komplex

moduláris

4. táblázat: Átmenet a képzési formákban: Moduláris és komplex szakmai vizsgák szervezése a
Gábor Áron Szakképző Iskolában (2015. május-június)
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A képzési kínálat tervezett bővítése az új OKJ ismeretében lehetséges, amelynek
megszólítottjai körében a munkahelyet találni nem tudó, újabb szakképesítést tanulni kívánó,
saját elhelyezkedési esélyeit növelni akaró felnőtt korosztály is szerepel. Az újítás
szükségességét jelzi, hogy sajnálatos módon több hagyományos alapszakmát nem sikerül
évről

évre

(vagy

évek

óta)

beiskolázni

(pl.

karosszérialakatos),

míg

egyes

szakmacsoportokban (pl. építészet) legfeljebb egy-egy szakképesítés indítása biztosított
(kőműves és hidegburkoló, vagy festő, mázoló, tapétázó) a létszám miatt.
Nappali oktatás
Felnőttoktatás
Ágazat / szakképesítés megnevezése, azonosítószáma igényelt létszáma (fő) igényelt létszáma (fő)
Gépészet (IX.)
14
Vendéglátóipar (XXVII.)
14
Hegesztő (34-521-06)
28
20
Kőműves (34-582-14)
14
Eladó (34-341-01)
28
16
Villanyszerelő (34-522-04)
14
CNC gépkezelő (35-521-01)
10
Gépi forgácsoló (34-521-03)
14
Festő, mázoló, tapétázó (34-582-04)
16
Gépgyártástechnológiai technikus (54-521-03)
14
Cukrász (34-811-01)
42
20
Szakács (34-811-04)
28
20
Pincér (34-811-03)
14
16
Szerszámkészítő (34-521-10)
14
Kereskedő (54-341-01)
14
Asztalos (34-543-02)
16
Női szabó (34-542-06)
14
16
Fogadós (34-811-05)
14
Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02)
14
Diétás szakács (35-811-03)
14
5. táblázat: Indítani kívánt szakképzések a Gábor Áron Szakképző Iskolában a 2017/2018. tanévben

A felnőttképzés területén iskolánk folyamatosan helyt ad elsősorban munkanélküliek
részére meghirdetett, a munkaügyi központ által szervezett képzéseknek. Más képzőhelyekkel
is aktív a kapcsolatunk, így a miskolci SZÉV Oktatási és Szolgáltató Kft.-vel, vagy a Windsor
Hungária Kft.-vel, amelyek az elmúlt években több tanfolyamot szerveztek iskolánkban (pl.:
fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő, gépi forgácsoló; illetve minősített hegesztő
képzések). További, az iskolánkban képzést folytató szerv volt még a Jakab Oktatási Kft.,
vagy a SZTÁV Felnőttképző Zrt. A felnőttképzés területén a szakképzési centrum által
elnyert pályázatokkal remélhetőleg újra saját képzéseket folytathatunk a közeljövőben.
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Évek óta részt veszünk továbbá a közfoglalkoztatottak (téli) továbbképzésében. A
2015/2016. tanévben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási
Osztály GINOP 6.1.1. ”Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” című
projektjén belül mintegy 10 képzés szervezésében szükséges közreműködnünk a Miskolci
Szakképzési Centrummal, annak „égisze” alatt.

2.6. Az intézmény működésének feltételrendszere
2.6.1. Személyi feltételek, önképzés
Miután iskolánk 2015. július 1-jével – újabb fenntartóváltást követően – átkerült a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Tankerületétől az újonnan létrejött Ózdi
Szakképzési Centrum alá (mint tagiskola), illetve összevonásra került az tagintézményi
státuszát elvesztő, s a Gábor Áron Szakképző Iskola telephelyeként működő volt Árpád Vezér
Szakképző Tagintézménnyel, egy új oktatási intézmény jött létre. A 2015/2016. tanévet 50
fős – fő- és részfoglalkoztatott pedagógus és nem pedagógus, illetve óraadó - alkalmazotti
közösséggel kezdtük, melyből összesen 8 fő (3 fő székhely, 5 fő telephely) nem pedagógus
alkalmazottként (NOKS) tevékenykedik (iskolatitkárok, gazdasági ügyintézők, takarítók,
illetve raktáros).
A főállású, teljes munkaidős pedagógus állomány 46 főt (nők és férfiak száma, aránya
azonos: 23-23 fő, 50-50%) tett ki a tanév első félévének végén: a korábbi szervezeti
megoszlást „örökségként” kezelve az egyes tagintézményekhez sorolásnál az adott helyen
tanított magasabb óraszám volt a döntő, így az említetteken kívül 1 fő és további egy,
korábban félállású, 2015. október 1-től teljes foglalkoztatottságú kolléga a szakképzési
centrum másik intézményéhez, a Bródy Imre Szakgimnáziumhoz sorolandó létszámilag. A
szakos ellátottság pótlása miatt 2 pedagógus szintén itt tanít jelenleg magasabb óraszámban
szakközépiskolai tanulókat (angol nyelvet, illetve matematikát). A félállásban foglalkoztatott,
nálunk 6 órában (két osztályban) testnevelést tanító kolléganő utóbbi helyen további 5 órát
tanít. A főállású nevelők munkáját 2 fő óraadó egészíti ki jelenleg, akik szakmai elméleti és
gyakorlati tantárgyakat oktatnak, ezzel segítve munkánkat. Nyugdíjas korúak alkalmazását a
korábbi fenntartóhoz (KLIK) hasonlóan az új fenntartó sem engedélyezett
Az iskola számára a várható és a közeljövőben fokozatos zajló nyugdíjazások a
szakelméleti, illetve a szakmai gyakorlati órák megfelelő végzettségűekkel történő ellátása
terén egyre nagyobb problémát fognak jelenteni már a hagyományosnak mondható
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szakmáknál is (pl. asztalos, kőműves és hidegburkoló). Közismeret terén hasonló a helyzet a
fizika, matematika, vagy a testnevelés tantárgy esetében is.
Több kolléga befejezte ugyan korábban elkezdett tanulmányait, s a nyelvvizsga
megszerzését követően átveheti diplomáját, vagyis a szakos ellátottság terén vannak
problémák. Egyéb, folyamatban lévő tanulmányok terén saját esetem említhető: az egri
Eszterházy Károly Egyetem (EKE) Történelemtudományi Doktori Iskolájának volt
doktorandusz (Phd) hallgatójaként 2015. szeptember 9-én abszolutóriumot szereztem, s a
vonatkozó jogszabályokban rögzített feltételek teljesítése esetén fokozatszerzési eljárásra
jelentkezhetek.

4. kép: Továbbképzésen az ózdi gimnázium tanáraival (2015)

Az iskolarendszerű továbbtanulások mellett a tantestület nagy része egyéb akkreditált
továbbképzéseken vett részt. A TÁMOP 3.1.4-12/2-2012-0742 számú pályázat keretein belül
a korábban még egy intézmény tanárai és oktatói, így az Ózdi József Attila Gimnázium,
Szakképző Iskola és Kollégium, s annak kollégiumi intézményegysége, annak korábbi Bolyai
Farkas Szakképző Tagiskolája, valamint a Putnoki Serényi Béla Gimnázium és
Mezőgazdasági Szakképző Iskola tanulói és dolgozói vettek részt. A projekt megvalósítására
a 2013. március 1-je és 2015. szeptember 30-a közötti időszakban kerül sor, amely során az
akkor intézményünk 300 millió forintos támogatást kapott a "Régi értékek, új módszerek a
jövő nemzedékéért - Az oktató - nevelő munka megújítása Ózd és Putnok középiskoláiban"
34

című pályázat megvalósítására. A közoktatás tartalmi és módszertani változásai
következtében szükségessé vált pedagógus továbbképzések megszervezésére többnyire
helyben került sor, azonban egyes esetekben távolabbi képzési helyszínek is megadásra
kerültek

(pl.

Szolnok,

Eger).

A

megújuló

tartalmi

szabályozókhoz

kacsolódó

továbbképzéseken végül összesen 183, a módszertani megújulást segítő képzéseken 125
pedagógus vett részt47, köztük természetesen iskolánk tanárai is.
E pályázat jelentősebb továbbképzései az alábbiak voltak:
-

A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása – szövegértésszövegalkotás az 9–12. évfolyamon (több alkalommal): 17 fő

-

A csoportvezetés módszertana: 2 fő

-

Új törekvések a

pedagógus

gyermek-

és

ifjúságvédelmi

valamint

a

családtámogatási feladatainak ellátásában: 2 fő
-

Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek alkalmazása a sajátos nevelési igényű
tanulók integrált nevelésében-oktatásában: 7 fő

-

A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása – az életpályaépítési kompetenciák fejlesztése az 1–12. évfolyamon: 4 fő

-

A családi életre nevelés - családpedagógiai alapismeretek: 4 fő

-

Személyiségfejlesztés a művészet eszközeivel. Kreatív technikák felhasználási
lehetőségei a személyiségfejlesztésben és a tehetséggondozásban: 6 fő

-

Kompetencianövelő, interaktív elsősegély képzés a köznevelési intézményekben
dolgozó pedagógusok részére: 5 fő

-

Pályaorientáció: 3 fő

-

Korszerű ismeretek és lehetőségek a természettudományos oktatásban: 2 fő

Korábbi vezetőként - 2015 februárjában - e program keretein belül, a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Pedagógiai Intézet szervezésében részt vettem a „Vezetők, változások –
Változásmenedzsment, új intézményi szerepkörök – vezetői, irányítási feladatok” című 30
órás akkreditált továbbképzésen, majd augusztusban a Széchenyi 2020 Társadalmi Megújulás
Operatív Program „Köznevelési reformok operatív megvalósítása” kiemelt projekt (TÁMOP3.1.15-14-2014-0001)

keretében,

az

Oktatási

Hivatal

szervezésében

megvalósuló

„Pedagógusok felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésre és a pedagógusminősítési eljárásban
való részvételre” elnevezésű 10 órás (1 napos) képzésen (Eger), illetve októberben a TÁMOP
http://jagtamop-hu.webnode.hu/programok/pedagogus-tovabbkepzesek/ (Utolsó letöltés: 2016.
március 27.)
47
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2.2.1-12/1-2012-0001 „A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának
fejlesztése” kiemelt projekt keretében megrendezett „A kerettantervek alkalmazása és a
szakképzési folyamatellenőrzés” című - szintén egy napos - felkészítésen (Miskolc) is. Utóbbi
rendezvény a mérés-értékelés kiterjesztését; az Országos képzési jegyzék és a hatósági
képesítések összehangolását; valamint a kerettantervek, a szakmai folyamatellenőrzési
rendszer és a Magyar Képesítési Keretrendszer kidolgozását megvalósító projekt egyik vidéki
záróeseménye is volt egyben.

5. kép: A Zrínyi úti tanműhely bejárata (2012)

2.6.2. Tárgyi feltételek
Iskolánkban az elméleti oktatás és a gyakorlati képzés három helyszínen (Bolyki főúti
székhely, Zrínyi úti tanműhely, Árpád vezér úti telephely) folyik. Az 1950-es és 1960-as
években átadott épületek többszöri bővítéssel nyerték el mai állapotukat, azonban komolyabb
felújítási munkálatok hiányában állaguk egyre problémásabb. Miután Ózd Város
Önkormányzata a jogelőd iskola működtetési jogát 1991-ben átadta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzatnak, a vagyonkezelői jog is hozzájuk, később a MIK-hez, majd a
KLIK-hez és a szakképzési centrumhoz került. A felújítási munkálatokkal kapcsolatban
leginkább az oda-vissza mutogatás ment, tényleges esemény nem történt, csupán 2000 és
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2005 közötti részleges felújítások történtek (pl. tetőszigetelés, melegítő konyha, tornatermi
öltözők, vizesblokkok felújítása).
A gyakorlati képzést nagyban segítette, hogy 2010 végén sor került a tanműhely
részleges felújítására; igaz, az elvégzett munka nem csupán pozitív következményekkel járt:
a folyamatos beázások bizonyítják, a tetőszigetelés elvégzése nem megfelelő hozzáértéssel
történt. A beruházás eredményeképpen, illetve a Sajó-menti „TISZK rendszerhez kapcsolódó
infrastrukturális fejlesztések” elnevezésű projekt keretein belül adták át továbbá az új CNC
oktatólabort, amely a tanműhely eszközeinek (virtuális hegesztő munkapad, informatikai
labor) bővítését jelentette, összességében mintegy 225 millió Ft-os támogatásból. A
Társadalmi Infrastrukturális Operatív Program (TÁMOP) fent idézett projektjéhez
kapcsolódó, de Sajó-menti TISZK-re vonatkozó (nagyrészt) uniós támogatás egyébként
összességében meghaladta a 897 milliót, mely összeghez alig 100 milliós önerő járult. A Sajómenti Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására még 2008-ban kötött megállapodást
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye, Edelény, Mezőcsát és Ózd Város Önkormányzata, egy évvel
később pedig Emőd is csatlakozott a TISZK-hez. A működés során a tagok száma fokozatosan
csökkent, tavaly év végére Ózd magára maradt, így 2013. január 1-jével megkezdődött a
Társulás végelszámolása, felszámolása.

6. kép: A mozdony szállítása az új ipari skanzen területére (2015)

2015 júniusában megkezdődött a főépület mellett ipari skanzen műemléktárgyainak
az elszállítása, amelyek a városi múzeum épülete melletti új ipari skanzenbe kerülnek. A
tereprendezés a kert részben – az elhúzódó szállítási munkák miatt – jelenleg sem fejeződött
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be. A z „Ózdi Gyártörténeti Emlékpark és Élménykomplexum” projekt az egykori gyár- és
iparterület funkcióváltásának részét képező intézmény-együttes a Városi Múzeum
bővítésével és korszerűsítését, valamint egy ipartörténeti skanzen kialakítását tűzte ki célul,
amelyhez valamennyi, a főépület melletti elemet el kívánják vinni a közeljövőben.
Komolyabb fejlesztésekre, nagyobb értékű eszközbeszerzésekre ezt követően nem
került sor és egyre jellemzőbbé vált a gyakorlati oktatás minőségét negatívan befolyásoló
anyag- és eszközhiány. Az épület állaga miatt, főként a beázások okozta problémákat jelezve,
mintegy 6 oldalas, fényképekkel illusztrált kár- és állapotfelmérést készítettünk, amit mind az
új fenntartó (Ózdi Szakképzési Centrum), mind – segítségkérés végett – Ózd város
önkormányzatának elküldtünk elektronikusan. Bár érdemi előrelépés nem történt azóta sem,
a tetőfelújítás napkollektorok felszerelésével a közeljövőben megtörténik.
A digitális leszakadás megállításában, illetve az esélyegyenlőség megteremtésében
elengedhetetlen az oktatás modern eszközrendszerének és alkalmazásoknak használatorientált megjelenése. A TÁMOP-3.1.10-11/1 „Helyi oktatásirányítás fejlesztése” című
projekt (2012-2015) célja az új köznevelési törvény és végrehajtási rendeleteinek megfelelő
intézményi működés szakmai támogatása, valamint az új szerkezetű intézményhálózat
ellenőrzési protokolljának kidolgozása és működtetése volt. Az ezzel kapcsolatos
adatszolgáltatás 2014 júniusában megfelelő helyzetfeltárást tudott végezni.
A 2014/2015. tanévben a TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0742. sz. pályázat keretein belül
az informatika tantárgy fejlesztéséhez, illetve más tárgyak oktatásának IKT-val való
támogatása kapcsán megkésve, de beszerzésre kerültek HP 250 G2 Notebook PC-k. A TIOP1.1.1-12/1-2012-0001. és KMOP-4.6.1/D-13-2013-0001. sz. „Intézményi informatikai
infrastruktúra fejlesztése a közoktatásban” kiemelt projekt célja a versenyképes tudás
megszerzéséhez szükséges kulcskompetenciák fejlesztéséhez és az ismeretek átadásához
szükséges infokommunikációs (IKT) infrastrukturális feltételek megteremtése, figyelembe
véve a köznevelési intézmények eddigi tapasztalatait és igényeit, illetve a sajátos nevelési
igényű és nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók integrációját célzó erőfeszítéseket is. E
pályázat keretein belül HP ProBook 455 G1 noteszgépekkel és fejhallgatókkal bővült az
informatikai eszköztárunk. A háttérben megemlítendő az elmúlt évek közoktatás-fejlesztési
programjainak azon részcélja, amely a kompetencia alapú oktatás minél szélesebb körű
elterjesztésére törekedett a közoktatási intézmények esetében. Ez az újszerű tanulásszervezési
eljárások mellett az azoknak megfelelő tananyagok, taneszközök, továbbá megfelelő oktatási
programok alkalmazásának meghonosítását is jelentette. Reményeink szerint mindez
hozzájárulhat a digitális készségek fejlesztéséhez, illetve a digitális tartalmak, taneszközök
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használatának terjedéséhez az oktatási gyakorlatban. A 2016/2017. tanévben az eszközpark
tovább javult új számítógépek, nyomtatók beszerzésével, sőt, az egyik ózdi cégtől
kedvezményesen egy fénymásoló gépet is sikerült a „Centrumnak” megvásárolnia két ózdi
tagintézményébe.
Az említett projekten kívül, az Arany János Kollégiumi Program által igényelhető
iskolai eszközbeszerzés keretein belül iskolabútorok, irodaszerek és informatikai eszközök
(pl. fóliázó, pendrive-ok, tabletek), LCD televíziók, könyvek vásárlása történt meg, míg a
fennmaradó összeget a személyi juttatásokon túl kirándulásokra fordítottuk. Utóbbi forrás
„elapadt”, miután az iskola nem jut hozzá a plusz finanszírozáshoz 2015 óta: itt a korábbi
fenntartóváltásból fakadó, a program átvételét biztosító együttműködés azóta is hiányzik.
A telephely (Ózd, Árpád vezér út 13.) tekintetében az alábbiak mondhatók el: az
intézményrész olyan tanulási és szakmai gyakorlati környezetet biztosít az általános, a
szakmai elméleti és a gyakorlati képzés során, ahol korszerű ismereteket sajátíthatnak el
jelenlegi és leendő tanulóink. Ennek helyszíne a jól felszerelt cukrász tanüzemünk; pincér
gyakorlati szaktantermünk és tankonyhánk. A szakmai gyakorlatok lebonyolításához
szükséges nagy értékű berendezéseink, eszközeink jelentős része – a korábbi decentralizált
pályázatoknak és a Sajó-menti TISZK beszerzéseinek köszönhetően – jelenleg még jó
állapotban vannak. Komoly hiányosságok vannak azonban a kis értékű eszközök terén. Az
úgynevezett fogyóeszközök (poharak, fakanalak stb.) pótlása már egy jó ideje nem történt
meg, így ez már a félév utolsó előtti napján megszervezett szintvizsgán okozott kisebb
nehézséget. A tantermi bútoraink 3 tanterem kivételével kopottak, elavultak. Sajnos ehhez
hozzájárulnak a gondatlan tanulók is: legnagyobb problémát az asztalok, padok rendszeres
firkálása, csikargatása jelenti. A mai stabil, korszerű feltételekkel rendelkező képzési
struktúra létrehozását számottevő fejlesztés és folyamatos innováció tette lehetővé. Az iskola
szakmai programja, a képzés irányultsága lehetővé teszi, hogy az iskola beiskolázási körzete
mára jelentősen kibővüljön nem csupán a városi, hanem a vidéki tanulók vonatkozásában is.
Mindezek a problémák azonban eltörpülnek az épület folyamatos állapotromlása
mellett, amely mindkét iskolarészen komoly probléma: az ötödik tanév kezdődött úgy a
telephelyen, hogy sem a mellékhelyiségek, sem a gyakorlati oktatás termeinek tisztasági
festése nem lett elvégezve. Ez élelmezésbiztonsági és közegészségügyi szempontból is
megengedhetetlen. A férfi tanári mosdót már az előző tanévben le kellett zárnunk. A
tornateremi folyosó beázása már több éves probléma, aminek kijavítása komoly beruházást
igényel, mivel a folyosó fölötti teraszrész burkolata már évek óta hiányos, így a megoldás
első része ez lenne. A fűtési rendszer csak 2015 második felében két alkalommal hibásodott
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meg. Először október elején, amikor a rendszert feltöltötték vízzel, és az első emelet egyes
tantermében a légtelenítő szelep elromlott, rövid idő alatt eláztatva a tantermet, a lépcsőházat
és a díszterem felét. Az egy éjszakára szóló megoldás után a székhely szakoktatói segítettek
a probléma megoldásában. Második alkalommal már komolyabb volt a gond: 2015. december
23-án, a villamos kapcsolóhelyiségben lévő TÁVHŐ vezeték egy kis ponton kilyukadt,
aminek köszönhetően kis sugárban ugyan, de folyamatosan szivárgott a meleg víz. A második
tanítási napon már a víz elöntötte a teljes előteret, így a beavatkozás nem tűrt halasztást. Mivel
a javítási munkálatok elvégzéséhez elengedhetetlen volt a teljes fűtési rendszer leengedése,
így 2016. január 5-én és 6-án rendkívüli munkaszüneti napot rendeltünk el. Ezen idő alatt –
többszöri próbálkozás után – sikerül a hibát kijavítani. A tanév elején célul tűztük ki, hogy az
iskola telephelyén kihasználatlan dísztermet pincér oktatóteremmé alakítjuk át. Ez a
szintvizsgára meg is valósult.
A helyben folyó szakmai elméleti és gyakorlati oktatás feltételei a fentiek ellenére
jónak mondható: egyes területeken (pl. gépészet, vendéglátás) a tárgyi eszközök, a szükséges
gépek,

berendezések

rendelkezésre

állnak,

más

esetekben,

illetve

a

változó

szakmastruktúrához igazodó igényeknél ellenben vannak hiányosságok.
Az elméleti oktatás mindhárom említett helyszínen lehetséges, azonban a tanműhely
hátsó részében kialakított tantermekben – a csökkenő tanulólétszám okán – már nem tartunk
tanítási órákat, helyet adva ott inkább a felnőttképzésben vállalt feladataink ellátásának.
Tantermeink többsége képes biztosítani az elméleti oktatás feltételrendszerét, a székhely
esetében 9 helyen található interaktív tábla (Promethan, Smartboard, Teamboard, Hitachi), és
projektor, több helyen televízió és DVD lejátszó, míg új beszerzésben több különféle IKT
eszköz (pl. MP3 formátum lejátszására képes CD lejátszók, hordozható DVD lejátszók) áll a
kollégák rendelkezésére. Interaktív táblát a pedagógusok széles körben használnak, így az
például az alábbi tantárgyak tanításánál: társadalomismeret, informatika, kommunikációmagyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, művészetek, szakmai elmélet (kereskedelem,
gépészet, vendéglátóipar).
Az iskolai élet szerves része és kiegészítője az iskolai könyvtár (D épületszárny,
alagsor), ahol számos, több ezres tételű állomány szolgálja a tanulók művelődését. Mellette
szintén pályázati pénzből elnyert sporteszközök elérését lehetővé tevő edzőhelyiség
kialakítása van folyamatban. Az egészséges életmódra nevelés, a mindennapos testnevelést
szolgálja a komoly felújításra szoruló 2 tornatermünk, illetve az székhelyintézmény melletti
sportpálya, habár a sportolási és szabadidős tevékenységek tárgyi feltételei megfelelőnek
mondhatók. Miután a Magyar Diáksport Szövetség 2013. május 24-én útnak indította az „A
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testnevelés új stratégiájának és a fizikai állapot új mérési rendszerének kialakítása és az
önkéntes részvétel ösztönzése a komplex iskolai testmozgásprogramok szervezésében” –
T.E.S.I. elnevezésű kiemelt projektjét, minden iskola számára ingyenesen biztosította a
mérésekhez szükséges eszközcsomagot, kézikönyvet és oktatófilmet, továbbá lehetővé tette
több pedagógus számára a rendszer elsajátításához szükséges, 30 órás pedagógustovábbképzés elvégzésének lehetőségét. A kidolgozott NETFIT rendszer legfontosabb
újdonsága, hogy egészségközpontú értékelési rendszer. Az egészség szempontjából
meghatározó szempontok szerint mér (állóképesség, testösszetétel és tápláltság, vázizomzat
fejlettség, hajlékonyság), és tudományos alapokon, előre meghatározott fittségi értékekhez
képest minősíti a tanulók állapotát.

2.7. A nevelő-oktató munka iskolánkban
Tanulói teljesítmények, mulasztás, magatartás és szorgalom
A tagiskolai státusz korábbi elnyerésével (2014) a statisztikából kivehető
eredményeket legfeljebb a korábbi tanévekkel, az akkori telephelyre vonatkoztatva lehet
összevetni, míg azt megelőzően, az integrációk során az egyes intézményegységek is
összehasonlításra kerültek az értékelés során. Az újabb változás eredményeképpen az
„Árpád” az iskola telephelye lett.
Jellemző, hogy – a „letisztulás” folyamata révén - a felsőbb éves tanulók körében már
jobbak a tanulmányi eredmények, a legrosszabb átlagok a nyitó (9.) évfolyamokon fordulnak
elő, a lemorzsolódás pedig nagynak mondható, amit a bukások száma is jelez.
Általánosságban elmondhatjuk, hogy évről évre gyengébb az általános iskolából 9.
évfolyamra érkező tanulók tudásszintje, a kevés tárgyi tudás mellett pedig alulmotiváltak,
minimális szorgalommal rendelkeznek, a 16 éves tankötelezettség végén pedig sokan
abbahagyják az iskolát, veszélyeztetve ezzel egész tanulói csoportok továbbhaladását.
Egyértelműnek tűnik a tanulás szerepének alacsony presztízse, amelyért sokszor a rossz szülői
háttér és szociális környezet, valamint olykor az általános iskolában történő pályaválasztási
„eligazítás” a felelős. Utóbbi esetben esetleges későbbi fiatal szakembereket maguk az
általános iskolai tanárok és osztályfőnökök „térítenek el” egy-egy pályától.
Felismerhető továbbá az alapkészségek, kompetenciák fejlesztésére szánt nem
elégséges idő, amelyek ismétlésére, azaz egyfajta hosszabb „alapozásra” középiskolában –
idő hiányában nincs lehetőség. Nem véletlen, hogy egy tanulmány szerint az általános
iskolákban manapság az alapműveletek, de különösen a szorzótábla megtanulására és
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begyakoroltatására nem fektetnek akkora hangsúlyt, mint korábban. Ez pedig egyenes út a
matematikai logikai-következtető képesség, gondolkodás lassulásához. Sokszor únják a
tananyagot, nem értik, nem látják az összefüggéseket, mert nem arra vannak kondicionálva,
hogy ezeket felismerve tanuljanak, így viszont önálló gondolkozással sem igazán
rendelkeznek.

Szakközépiskola
Szakközépiskola (technikus)
Szakközépiskola össz.

Tanulmányi átlag 2013/2014.
I. félév
2,78
3,69

Tanulmányi átlag 2014/2015.
I. félév
2,47
3,27

3,09
2,75
2,92

2,58
2,48
2,49
2,52

Tanulmányi átlag 2014/2015.
I. félév
2,47
3,27

Tanulmányi átlag 2015/2016.
I. félév
1,93
2,69

2,58
2,49

2,31
2,02

Szakiskola
HÍD II.
Iskolai átlag

Szakközépiskola
Szakközépiskola (technikus)
Szakközépiskola össz.

Szakiskola
(nappali tagozat)
HÍD II.
Felnőttoktatás
3,9
Iskolai átlag
2,52
2,74
6-7. táblázat: Tanulmányi átlagok a Gábor Áron Szakképző Iskolában

Némi visszatekintéssel élve: A bukások száma nálunk a 2014/2015. tanév végén 359
(ebből 331 osztályozott, 28 osztályozatlan) tanulóra, valamint immár az új telephellyel és a
felnőttoktatás indításával a 2015/2016. tanév első féléve végén 477 (ebből 462 osztályozott,
15 osztályozatlan) főre vetítve a következőképpen alakult:
A bukások aránya 2015 júniusának végén az előző tanévhez viszonyítva alig változott,
míg száma e tanév első félévéhez képest bár jelentősen csökkent, azonban a folyamatos
létszámcsökkenés miatt a továbbhaladási létszámok a csoportnagyságok tekintetében több
helyen így is kritikusnak mondhatók. Az 1-2 tárgyból bukott tanulók számát meghaladja
azoké, akik nem teljesítették a követelményeket, illetve 3 vagy több tantárgyból, amelynek
egyértelmű következménye lehet a lemorzsolódás.
Bukások száma / iskolatípus
(2015. június)

1-2 tárgyból

3 vagy több tárgyból

Szakközépiskola
Szakközépiskola (technikus)
Szakközépiskola össz.

13
-

14
-

Bukási arány (a
tanulók
százalékában
7,52
-
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13
10
23

14
20
34

7,52
8,36
15,88

Bukások száma / iskolatípus
(2016. január)

1-2 tárgyból

3 vagy több tárgyból

Szakközépiskola
Szakközépiskola (technikus)
Szakközépiskola össz.

20
4

16
3

Bukási arány (a
tanulók
százalékában)
49,31
29,17

Szakiskola és HÍD II
Iskola összesen

24
19
Szakiskola (nappali tagozat)
97
81
Felnőttoktatás (esti tagozat)
3
0
Iskola összesen
124
100
8-9. táblázat: Bukások száma a Gábor Áron Szakképző Iskolában

44,33
54,10
5,88
50,11

A mulasztások területén sem sikerült jelentősen előrelépni, ezen a területen is egyre
rosszabb a helyzet erőfeszítéseink ellenére. Az igazolatlan mulasztás mellett a gyakran
indokolatlan igazolt mulasztás is problémát okoz: orvosi igazolást szerezni nem nehéz, a
hiányzási küszöb elérése (gyakorlati óráknál 20%) pedig szinte már egy-egy tanév első
félévében többeket fenyeget. A hiányzás átlaga jobb az elmúlt év azonos időszakának, két
telephelyre viszonyított átlagához (93,2 óra) képest kedvezőbb képet mutat. A
létszámarányokat figyelembe véve, az átlaghoz képest kiemelkedően sok a hiányzás az
érettségire előkészítő szakközépiskolában, amely a nívóromlás egyértelmű jele.
A hiányzás iskolai átlaga: 75,3 óra/fő volt 2016. január 22-én.
Mulasztások
száma
/
Igazolt
Igazolatlan
Összes hiányzás
iskolatípus
óra
ó/fő
óra
ó/fő
óra
ó/fő
Szakközépiskola
5107
70
642
8,8
5749
78,7
Szakközépiskola (technikus) 1161
48,4
102
4,25
1263
52,6
Szakközépiskola összesen
6268
64,6
744
7,7
7012
72,3
Szakiskola
23350
71
4845
14,7
28195
85,7
(nappali tagozat)
Felnőttoktatás
715
14,1
0
0
715
14,1
(esti tagozat)
Iskola összesen
30333
63,6
5589
11,7
35922
75,3
10. táblázat: Igazolt és igazolatlan hiányzások a Gábor Áron Szakképző Iskolában (2016. január)

Összehasonlításképpen:
2014/2015. 1. félév
Igazolt (összes, ó/fő)
Gábor Áron (387 fő):
24686/63,8
Árpád (177 fő)
15303/87

Igazolatlan (összes, ó/fő)
9539/24,6
2054/12

Összes (ó/fő)
34225/88,4
17357/9848

A létszámhoz viszonyított, felszorzást követően mutatkozó adateltérések a megadott óraszámok
kerekítéséből adódnak a telephely vonatkozásában.
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A statisztikai adatok az Árpád telephelyet különvéve csak némileg térnek el a
székhelyen tapasztalt tendenciáktól, annak több évre visszamenő tanév végi adatsorai egyes
esetekben stagnálást (tanulmányi átlag), máshol (pl. magatartás, szorgalom) romlást
mutatnak, miközben a negatív demográfiai folyamatok – kisebb mértékben - itt is
megfigyelhetők.
Tanév végi adatok
2010/2011. 2011/2012. 2012/2013. 2013/2014. 2014/2015.
Hiányzás (óra/fő)
287,3
299,45
296,55
197,35
195,95
Magatartás átlag
3,67
3,56
3,68
3,42
3,36
Szorgalom átlag
3,65
3,12
3,31
3,06
3,08
Tanulmányi átlag
2,64
2,57
2,48
2,61
2,78
Fegyelmi eljárás
2
3
1
1
5
11. táblázat: Az Árpád telephely tanév végi adatai (2010-2015)

A szakmai és érettségi vizsgák eredményei alapján ismét a létszámcsökkenés az, ami
először szembeöltő. 2015 májusában és júniusában az iskola székhelyén az alábbi
szakképesítéseknél zajlottak szakmai vizsgák (a sikeresen végzettek számával feltűntetve):
festő, mázoló és tapétázó: 4 fő, villanyszerelő: 4 fő, kőműves (2 éves): 2 fő, kőműves
(előrehozott, 3 éves): 6 fő, pincér: 12 fő (sikeretlen 4 fő), élelmiszer- és vegyi áru eladó: 13
fő (sikertelen 1 fő), hegesztő: 16 fő (sikeretlen 1 fő), ruházati eladó: 5 fő (nem jelent meg 1
fő). Sikeres szakmai vizsgát tett: 62 fő. 2016 májusában és júniusában az alábbi
szakképesítések terén zajlottak szakmai vizsgák (a jelentkezők és a sikeresen végzettek
számával feltűntetve):
-

festő, mázoló és tapétázó (komplex): 2 / 2 fő

-

villanyszerelő (komplex): 3 / 3 fő

-

asztalos (komplex): 6 / 6 fő

-

hegesztő (komplex): 8 / 8 fő

-

pincér (komplex): 8 / 5 fő

-

cukrász (komplex): 5 / 3 fő

-

szakács (komplex): 5 / 4 fő

-

élelmiszer- és vegyi áru eladó (moduláris): 13 / 11 fő

-

hegesztő (moduláris): 9 / 9 fő

-

vendéglátó eladó (moduláris): 5 / 2 fő

-

cukrász (moduláris): 5 / 5 fő

-

pincér (moduláris): 9 / 8 fő

-

szakács (moduláris): 9 / 7 fő

Sikeres szakmai vizsgát tett: 73 fő.
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A szakiskolai szakképzésben több szakmánál is a tanulmányi időben szerveztek
szintvizsgákat a kamarák, felmérve a tanulók szakmai ismereteit. 9. évfolyam második
félévében a fenti problémák tükrében a valós teljesítmény felmérése, pláne értékelése sem
volt egyszerű feladat. Ezeken a megmérettetéseken a jól teljesítő diákok tanulmányaik
befejezésekor megkezdhették a szakmai vizsgájukat és a nyári gyakorlat, illetve a következő
két tanévre vonatkozó, külső gyakorlati helyekkel történő tanulószerződések megkötésére is
jogosultakká váltak.
Szakmai vizsga átlaga
2010/2011. 2011/2012. 2012/2013. 2013/2014. 2014/2015.
TELEPHELY
Cukrász (2+3 éves)
3,2
2,55
Pincér (2+3 éves)
3,83
3,22
Szakács (2+3 éves)
2
2,44
Cukrász (2+2 éves)
2
3,66
3,33
3,33
Pincér (2+2 éves)
3,22
2,6
3,33
4,33
Szakács (2+2 éves)
2,7
3
3,5
2,93
Előrehozott cukrász (3 éves)
2,66
3
Előrehozott szakács (3 éves)
3
3,25
SZÉKHELY
CNC forgácsoló
4,56
4,67
4,67
Gépgyártástechnológiai technikus (érettségi után 2 éves)
4,17
4,33
4,08
3,73
Hegesztő (2+2 éves)
2,75
2,64
3,13
2,85
2,94
Ruházati eladó (2+2 éves)
3,2
4,67
4,33
3,14
4
Élelmiszer- és vegyi áru eladó (2+2 éves)
4,23
3,85
4
3,55
3,29
Festő, mázoló és tapétázó (2+2 éves)
3,56
2,43
Karosszérialakatos (2+2 éves)
2,67
Épületasztalos (2+2 éves)
3,36
2,4
Előrehozott kőműves (3 éves)
3
Kőműves (2+ 2 éves)
2
2
2,5
Előrehozott festő, mázoló és tapétázó (3 éves)
2,25
Pincér (2+3 éves)
2,86
Pincér (2+2 éves)
2,88
3,82
3,5
1,94
Vendéglős (érettségi után 2 éves)
3,5
3,83
3,93
Előrehozott villanyszerelő (3 éves)
3,25
Vendéglátásszervező-vendéglős (érettségi után 2 éves)
3,33

Szakmák / tanév

12. táblázat: Szakmai vizsgák összehasonlító átlageredményei a Gábor Áron Szakképző Iskola
jelenlegi „Árpád” telephelyén és székhelyén (2010-2015)

Szakközépiskolában a diákok tanulmányai zárásakor érettségi vagy szakmai vizsgát
tesznek; itt utóbbiak a technikus képzés során jó eredményességűnek mondhatók. Más a
helyzet az érettségi vizsgákon, ahol sokszor csupán törzslapkivonatot tudtunk kiadni, mivel
egy-két, olykor három tárgyból nem tudta teljesíteni a tanuló a követelményeket (olykor már
az írásbeli részen megbukik). Az éppen végzősök mellé sorolt javító, ismétlő, pótló
(esetenként külsős) vizsgázókkal együtt 2011-ben 2 osztályban (35 fő jelentkező) 14, 2012ben 2 osztályban (40 fő jelentkező) 16, 2013-ban 1 osztályban (26 fő jelentkező) 3 (!), 2014ben 2 osztályban (47 fő jelentkező) 19, míg 2015-ben 1 osztályban (34 fő jelentkező) 19
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érettségi bizonyítvány kiadására került sor, ami jól mutatja a gyakran nem megfelelő tanulói
felkészültséget, a vizsga komolyságának figyelmen kívül hagyását és persze a minimális tudás
alacsony mértékét. 2015-ben középszintű érettségi vizsgán (1 vizsgacsoportban) 15 fő kapott
érettségi bizonyítványt és 10 fő törzslapkivonatot a volt 12. C és 12. D osztályok tanulóiból.
2016-ban (1 vizsgacsoportban, 12. C) 8 fő (és további 3 fő javítóvizsgás) kapott érettségi
bizonyítványt és 3 fő törzslapkivonatot.

7. kép: Gyakorlati vizsga a mechanikai mérőteremben (2016)

A nem megfelelő vagy elégséges hozzáállás mögött több esetben a magatartásban és
szorgalomban keresendő problémák állnak. Lezárt tanév alapul véve a 2015/2016. tanév
végén a magatartás iskolai átlaga: 3,34 (félévkor: 3,32); a székhelyen 3,23, a telephelyen
3,54). Ez szakközépiskolában (4 osztály: AJKP, 10. C, 11. C, 12. C) 3,13-as, szakiskolában
3,39-es átlagot jelent! (A technikus és az esti tagozatos felnőttoktatásban a magatartást nem
osztályoztuk.)
A szorgalomnál nagyon kevés a példás tanuló, iskolai szinten mindössze 8 fő (1,99%).
A bukásokból és a gyenge tanulmányi eredményekből adódóan jóval több a hanyag szorgalmú
diák (102 fő, 25,3%); igaz, az első félévhez képest arányuk 15%-kal volt alacsonyabb. A
szakgimnáziumi osztály indítása sajnos nem a várakozásoknak megfelelően alakult: itt is
jelentős a lemorzsolódás annak ellenére, hogy az osztályfőnök segítségével számos, a
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motiváltság felkeltését célzó szakmai programot is szerveztünk számukra különösen a
vendéglátás területén.
A szorgalomnál ismételten kiemelhető a pozitív, illetve a negatív példák sorában a
2/12 ÉL (3,54) és a 2/10 HV (3,44); illetve az 1/9 CSZ osztály. Az iskola szorgalmi átlaga
ennek megfelelően: 2,92 (félévkor: 2,58); a székhelyen 3,0, a telephelyen 2,78) volt.
Szakközépiskola és szakiskola között alig tapasztalható különbség. A legjobb magatartást a
12. C, illetve a 2/12 Sz osztályok mutatták (3,62; illetve 4,0), míg a legrosszabbat az AJKP
(2,72), illetve az 1/9 H és 1/9 FV (2,48-2,48) osztályok. Összességében 36 példás magatartású
tanulónk van (8,93%), és 68 rossz (16,87%).
Munkánkat nehezíti, hogy miközben folyamatosan szembe kell néznünk a társadalom
helyi szintű viszonyaival, ellentmondásaival és a belőlük keletkező nehézségekkel, - mint
korábban említettem - a 16 éves tankötelezettség bevezetése jelentős létszámcsökkenést
eredményezett. Továbbra is csak lassú változás van azon a téren, miszerint a szakmai képzés
rangja az utóbbi két évtizedben csökkent, így egyes valódi hiányszakmában utánpótlás alakult
ki. A tanulók nagyobb részt azon családokból jönnek, akik az utóbbi évtizedek változásainak
vesztesei voltak. Sok tanulónk ingerszegény, motiválatlan családból származik, és éppen ezen
tanulók szülei teljes közömbösséggel viselkednek gyermekük előmenetele iránt. Sokszor
tapasztalható, hogy a szülők visszautasítóak, a gyerek eredménytelenségéért az iskolát
hibáztatják és ezzel felmentést adnak gyermeküknek a fegyelmezett munka alól. A szülői
értekezletek látogatottsága továbbra is gyér, így a felmerülő gondokat megbeszélni sem lehet,
a nagyfokú közömbösség érződik a tanulói hozzáállásokon is.
A telephelyen ezen a téren rosszabb a helyzet, mint az előző tanévekben. A 2015 őszén
tartott szülői értekezleten 13 szülő jelent meg összesen, a fogadó órán pedig csupán 5-en
voltak. Abban az esetben, ha hivatalos levélben hívjuk a szülőt legtöbbször megjelenik, de
már megszokott dolog, hogy nem abban az időpontban, amit megjelölünk. A székhelyen is
hasonló a helyzet, több esetben fordult elő, hogy végzős, szakmai vizsgák, vagy érettségi előtt
álló osztályok szülői értekezletére nem jött el egy szülő sem.
Arányaiban kevesen vannak tehát azok a diákok, akikkel sikerült elfogadtatni azt,
hogy a tudás ma is érték társadalmunkban és a tudásért meg is kell dolgozni. Bíztató, hogy az
osztályok egy részében találunk ilyen csoportokat, még ha számuk csekély is. Nem motiváló
erő az elnyerhető ösztöndíjak rendszere sem, az igazolatlan mulasztások száma ezek ellenére
is magas, a fegyelem pedig nem megfelelő.
A fentieket támasztják alá a telephelyen tapasztalt alábbiak is: a tanulók alapvetően
motiválatlanok, az évek alatt felhalmozódott kudarcélmények pedig nem támogatják a kitörés
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gondolatát sem esetükben. A gyenge tanulmányi eredmények köszönhetőek a szülői
érdektelenségnek, a tanulással kapcsolatos pozitív megerősítés hiányának. Az alul képzett,
sokszor munkanélküli szülők a legritkább esetben sugallják gyermekeinek a tanulás
fontosságát, a szakmaszerzés adta jobb lehetőségeket. Persze ha valami oknál fogva
megjelennek az iskolában, és erről beszélünk velük, jól tudják, hogy mit kell mondaniuk, mi
az elvárás, de utána a hozzáállásuk nem változik. Tanulóink egy jó része valamilyen
részképesség zavarral küszködik, ami kis kivétellel nincs hivatalosan diagnosztizálva, de a
tanítási órákon jól láthatók. Ezek közül számottevő a számolási, olvasási, és írási
nehézségekkel rendelkező tanuló, több esetben ez halmozottan is megjelenik. Az elméleti és
közismereti tárgyak tanulásánál legnagyobb problémát a néma értő olvasás defektusa jelenti.
Ez pedig már alapvetően eltántorítja őket a rendszeres tanulástól. Legrosszabb eredmények
általában a gazdasági témájú tantárgyak és a nyelvi tárgyak esetében születtek, de szomorúan
tapasztaltuk, hogy 7 csoportnál a választott szakmájának szakelméleti tárgya is a gyengébb
átlagú tárgyakhoz tartozik. Jó átlagokat értek el tanulóink testnevelésből, és 5 csoport
gyakorlatból is.
Már csupán a fenti okok miatt is az osztályfőnöki munka sarkalatos pontja kell, hogy
legyen ezen közösségek formálása, bővítése. A jó osztályközösségek kialakítása elősegíti a
kitűzött célok elérését. A gyakoribb munkaközösségi megbeszélések elvárhatók lennének
egy-egy csoport, vagy tanuló felzárkóztatása, felmenő rendszerben való „megmentése”
kapcsán, azonban sokszor ezekre sem mutatkozik igény.
A tanulók magatartása terén sok esetben mondható el negatívum: a lemorzsolódás
mértékének megfelelően a kirívó viselkedések száma csökkent ugyan, de továbbra is sok a
házirendsértés, vagy éppen a nemdohányzók védelméről szóló törvény megsértésének az
előfordulása. A figyelmeztetések száma állandóan magas, több százra rúg (pl.: 2016. január
22-én szaktanári figyelmeztetés 440, osztályfőnöki figyelmeztetés, intő vagy megrovás 173,
míg igazgatói figyelmeztetés és intő összesen 48 esetben lett beírva a tanulók ellenőrzőjébe).
Fegyelmi bizottság szinte állandó jelleggel működik az iskola mindkét részén, egy
tanévben olykor közel 20-30 esetben is sor kerül fegyelmi eljárás indítására. A tanköteles
korú, iskolából kizárt tanulónak a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi XCX. sz. törvény
előírásai alapján a Kormányhivatal jelöli ki az új iskolát, amennyiben azt a szülő nem teszi
meg, vagy nem talál másik, azonos szakmát oktató intézményt. A székhelyen a fegyelmi
bizottság munkájában állandó jelleggel részt vett az iskola tagintézmény-vezetője, az
osztályfőnöki munkaközösség vezetője, az ifjúságvédelmi felelős, az iskola bűnmegelőzési
tanácsadója, az érintett tanulók osztályfőnökei, az érintett és érdekelt tanárok, oktatók,
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valamint a diákönkormányzat (DÖK) képviselője/képviselői. A diákönkormányzat üléseit a
fegyelmi tárgyalást megelőző napon tarjuk, ahol a fegyelmi bizottság elnökének előterjesztése
alapján általában 3 fős bizottsági csoport előzetes határozati javaslattal él a fegyelmi bizottság
felé. Mindez külön jegyzőkönyvben kerül rögzítésre. A 2015/2016. tanévben az iskola
székhelyén összesen 25 tanulóval szemben indított a nevelőtestület, mint a fegyelmi jogkör
gyakorlója fegyelmi eljárást. Közülük tanköteles korú 10 fő, nem tanköteles korú 15 fő. A
létszámból 20 fő szakiskolai, 1 fő AJKP 0. évfolyamos, 2 fő szakközépiskolai, 2 fő technikus
tanuló volt. Tanköteles korú tanulók esetében többször előforduló probléma volt, hogy csak
azonos szakképesítés azonos évfolyamára vehető át az intézményből kizárt diák, amely nem
egyszerű: nem csupán iskola, hanem településváltással is jár(na).
Általánosságban elmondható, hogy sok diák viselkedése nem felel meg az iskola
házirendjében meghatározott normáknak és értékeknek. A tanulás nem érdekli őket,
felszerelésük nincs, az órai munkát folyamatosan zavarják, így a pedagógiai munka
eredménytelen, annak ellenére, hogy a kollégák esetenként igen sok energiát fordítanak a
kritikus csoportokkal való foglalkozásokra. Továbbra is jelentős probléma a rongálás és a
nem megfelelő tisztaság. Habár az osztálytermek a tanórák közötti szünetekben zárva vannak,
környékük szemetes, több alagsori folyosói rész meg van rongálva, amit a kisebb
helyreállítások sem orvosolnak hosszabb ideig. Csekély eredményként lehet elkönyvelni,
hogy az utóbbi időben csökkent a tanulók közötti erőszakos cselekedetek, úgymint rablások,
zsarolások és lopások száma. Ebben munkánkat a rendőrséggel való együttműködés keretein
belül a már említett bűnmegelőzési tanácsadó segíti a hét 3 napján.
A telephely magatartási helyzete alapvetően jónak/jobbnak mondható, itt nem került
sor fegyelmi eljárás lefolytatására. Köszönhető ez főként annak, hogy az alacsonyabb tanulói
létszám mellett az óraközi szünetekben hatékonyan, jól működik a nevelői ügyelet, a tanítási
órák alatt egységes magatartásbeli elvárások lettek megfogalmazva és elvárva a tanulóktól.
Természetesen így is akadnak problémák, de ezek nem kirívóak (pl. dohányzás és az
intézmény engedély nélküli elhagyása). Ezek is általában a tanév elején, illetve a tanítási
szünetek után erősödnek fel, azonban a tapasztalatok szerint a következetes nevelői
magatartás és az egységes fellépés a vétkes tanulókkal szemben azonban rövid idő alatt
elenyészővé teszi ezek számát. A fegyelmi fokozatokat következetesen, minden vétség után
alkalmazzuk, de amikor egy tanuló már súlyosabb büntetés előtt áll, akkor kisebb fegyelmi
vétségek esetén először a személyes elbeszélgetést, mint nevelő módszert alkalmaznak a
kollégák.
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2.8. Az iskola tradíciói, hagyományos megemlékezései, ünnepi műsorai
Habár az elmúlt tanévek folyamán több egykor rangos és szép diákhagyomány (pl.
csacsiavató, végzősök bolondballagása) tűnt el az iskola székhelyén a nem megfelelő tanulói
viselkedés miatt, az emberi kapcsolatok erősítését, a nemzeti identitás megszilárdítását, a
viselkedéskultúra fejlesztését több tradíció is őrzi a mai napig. A csacsiavató hagyományait a
telephelyen továbbra is hűen őrzik. Az ezekhez kapcsolódó egyes műsoroknak általában
külön felelőse/felelősei vannak. Ezek a programok az alábbiak egy-egy tanév során:
-

Ünnepélyes tanévnyitó

-

Részvétel a Magyar Diáksport napján

-

Részben irodalmi (főként iskolarádiós) műsorok, megemlékezések szervezése a
nemzeti ünnepeinken (október 6., október 23., február 25., március 15.) versekkel,
történeti idézetekkel

-

Részvétel szakszervezeti focikupán (fiú, lány) a városi stadionban

-

Szalagavató ünnepség szervezése a végzős osztályok és osztályfőnökeik, valamint
a diákönkormányzat szervezésében (általában külső helyszín az ünnepi hangulat
érdekében, pl. Civilház, Olvasó)

-

Fenyőünnepség szervezése

-

A telephelyen bensőséges karácsonyi műsor megtartása, amelyen minden tanár és
szakoktató verssel, prózával, vagy saját írású történettel készül, s jelképes kis
ajándékkal, szaloncukrokkal köszöntek el egymástól az ünnepély végén.
Ugyanezen a napon, a székhelyen dolgozóival közös karácsonyi ebédet szeretnénk
rendszeressé tenni a naptári év zárásaként és egyfajta közösségformálásképpen

-

Vers –és mesemondó versenyek és rajzpályázat rendszeres szervezése a humán
munkaközösség révén

-

Házi tanulmányi versenyek szervezése

-

Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról és a Költészet Napjáról

-

Közös koszorúzás az Ózdi Szakképzési Centrum másik ózdi tagiskolájával
közösen (március 15.)

-

Ballagási ünnepség lebonyolítása

-

A pedagógusok köszöntése Pedagógus Napon a szakszervezet szervezésében

-

Aktív sportélet biztosítása, illetve sport- és egészségnap szervezése jól kialakított
partnerkapcsolataink révén más szervek bevonásával

-

Véradás szervezése az iskolában
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8. kép: Tantestületi többség a 125 éves évfordulón (ÓMI, 2015)

Az ózdi szakképzés 125. évfordulóját 2015. március 27-én büszkén ünnepelte meg
egykori és jelenlegi kollégákkal az iskola nevelőtestülete, a fenntartó képviselője és több
meghívott vendég, szakmai partner, illetve a város vezetése az Ózdi Művelődési Intézmények
(ÓMI) Olvasó Egylete Székházának emeleti nagytermében (az iskolánk volt tanáráról,
Adorján Lajosról elnevezett táncteremben). A rendezvény programjában többek között
szerepelt iskolatörténeti prezentációs (ppt-s) visszatekintés és fotókiállítás, beszélgetés az
iskola egykori diákjaival, 2007 után ismételten a Gábor Áron emlékérmek átadása és sok
egyéb más kiegészítő program (pl. ÓMI Zenés Színház fellépése). A jubileumi megemlékezés
második része a Gábor Áron Szakképző Iskola Csabai Géza Rendezvénytermében
folytatódott állófogadással és kötetlen beszélgetéssel.49 A jubileumi rendezvény és az elmúlt
hosszú időszakkal kapcsolatban megfogalmazott saját véleményem, miszerint „a 125 év
története és az idő sokszor azokat a tanárokat, pedagógusokat, azoknak a véleményét
támasztotta alá, akik itt tanítottak, és itt tanítanak most is.”

Az eseményről szóló tudósítást lásd: http://www.ozd.hu/news.php?id=3118 (Utolsó letöltés: 2016.
március 29.)
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9. kép: A Gábor Áron Emlékérem

A hagyományok őrzésében fontos szerep jut az 1997-ben magánszemélyek (tanárok)
által alapított alapítványunknak (Gábor Alapítvány a Szakképzésért), amely azóta is működik,
s amelynek jelenleg kuratóriumi elnöki tisztségét is betöltöm. Az alapítvány kiemelt céljai
között a tradíciók őrzése fontos feladat, az abban részt vevő, az iskola hírnevét öregbítő,
tevékenységével maradandót alkotó személyeket pedig saját maga által alapított
emlékéremmel kívánja jutalmazni. 2003. szeptember 1-jén az akkor nevén Gábor Áron Ipari
Szakképző Iskola vezetősége megalapította a Gábor Áron Emlékérmet. Határozatuk
értelmében ezt olyanok kaphatják meg, akik – a fentiekben jelzett módon - az iskola
hírnevének növeléséért cselekedtek munkásságuk során, illetve emelni tudták a munka
hatékonyságát. A javaslatok alapján a Gábor Áron Alapítvány a Szakképzésért kuratóriuma,
a tagintézmény vezetője és helyettese, a diákönkormányzat munkáját segítő tanár és a
diákönkormányzat vezetése dönt a jelölést illetően. 2003-2007 között összesen 38 fő vehetett
át emlékérmet, majd a névváltozás miatt (Bolyai Farkas Szakképző Iskola létrejötte) a külön
emlékkönyvben is rögzített esemény elmaradt hosszú évekig. 2015-ben, a jubileum tanévében
újabb 4 fő részesült Gábor Áron Emlékéremben.
Alapítványunk a lehetőségekhez mérten pályázik is: legutóbb a civil szervezetek és
egyházak 2017. évi önkormányzati támogatáshoz nyújtottunk be a városi önkormányzat felé
támogatási igényt, míg 2016-ban, az 1956-os emlékév keretein belül, a KKETTKK-56P-040352. pályázati azonosítóval futó sikeres pályázatunk keretein belül – az Ózdi Vállalkozást
Segítő Iroda támogatásával – 47 diákunk vehetett részt 2016. november 24-én (teljes
ellátással) egy interaktív történelem órát követően budapesti kiránduláson 3 kísérő tanárral.
Az elnyert és a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért
Közalapítványhoz benyújtott „Sinkovits Imre pályázat” az 1956-os forradalom és
szabadságharcot felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító kulturális és
52

tudományos programok, rendezvények, művészeti tevékenységek támogatását célozta, így a
11. C, illetve a 2/14-GT osztály – többek között – a Hadtörténeti Múzeumban
múzeumpedagógiai foglalkozáson vehetett részt. A pályázati eljárás több hónapig tartó,
folyamatos és teljes dokumentációját és ügyintézését a kuratórium elnökeként egyedül
végeztem a kuratórium külső tagjával.

10. kép: Tanulóink a Hadtörténeti Múzeum előtt a pályázat keretében elnyert tanulmányi úton.
Budapest, 2016

2.9. Az iskola működésének jellemzői
Szervezetek, diákönkormányzat, ifjúságvédelem, partnerkapcsolatok
Az iskola irányításáért, az ott folyó nevelő-oktató munka irányításáért és
ellenőrzéséért a tagintézmény vezetője a felelős. A mindenkori költségvetés alapján a
személyi és tárgyi feltételek biztosítása mellett felel továbbá az intézmény szakszerű és
törvényes működéséért. Közvetlen munkatársai a két tagintézményvezető-helyettes, a
gyakorlati-oktatásvezető, akikre bizonyos előkészítő, szervezési és ellenőrzési feladatokat
átruházhat, s akik részleges, leszabályozott aláírási jogkörrel bírnak. A fenti vezetőket az Ózdi
Szakképzési Centrum főigazgatója nevezi ki.
A tagiskola nem önálló gazdasági egység, a szakképzési centrum gazdasági
főigazgató-helyettese felelős az egyes tagintézmények gazdálkodási tevékenységéhez
kapcsolódó feladatellátásának ellenőrzéséért, míg azok szakmai koordinációját, a
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szakoktatást és a szakképzést a szakmai főigazgató-helyettes felügyeli.50 A szakképzési
centrum vezetői közül többen iskolánkban dolgoztak korábban, így a jó együttműködésnek
biztosítottak az ismeretségi és kölcsönös bizalmon alapuló feltételei.
Az iskola vezetői – a székhely és telephely közötti távolság áthidalásával – a megfelelő
információáramlást kívánják közvetíteni a nevelőtestület egésze felé, amely egyben a
hatékony(abb) munkavégzés feltétele, záloga. Ennek lehetőségét különböző módon, így
értekezletek, munkacsoportos megbeszélések, kisebb fórumok, egyeztetések formájában
próbáljuk megoldani, a felmerült vitás kérdéseket, problémákat orvosolni és lehetőség szerint
megoldani. A tanév rendje értelmében 3 nagyobb tantestületi összejövetelre minden esetben
sor kerül: tanévnyitó, félévi, illetve tanév végi értekezlet során tárgyaljuk a különböző iskolai
dokumentumok módosítását, a felmerülő javaslatokat, valamint tanulmányi értékelést
végzünk. Ezeket további kisebb értekezletek egészítik ki.
A nevelőtestület tagjai összesen 5 munkaközösségbe tömörülnek: osztályfőnöki,
humán, reál, műszaki, illetve a telephelyen vendéglátás szakmai munkaközösségeket alkotva.
A kollégák szinte kivétel nélkül igyekeznek helytállni az egyes tanulmányi területeken,
igyekeznek alkalmazkodni az állandóan változó követelményekhez, s általában mindent
megtesznek annak érdekében, hogy az új (9. osztályba hozzánk érkező) tanulókat
hozzászoktassák a szabálykövetéshez, illetve hogy felzárkóztassák őket, hiszen tudásszintjük
egyre gyengébb, amihez társul a szorgalom hiánya is. Mindemellett nem csak a tudás illetve
szorgalom hiányával szükséges szembenézni, hanem az egyre inkább sokasodó
fegyelmezetlenséggel, rendbontással is. A szakmai közösségek tevékenységét a pedagógusok
által választott munkaközösség-vezetők irányítják. Tapasztalataink szerint a szakoktatók
részére külön megterhelés a gyakorlati oktatáshoz szükséges gépek, berendezések napi szintű
karbantartása illetve a foglalkozásokra való előkészítése. A hosszabb határidejű karbantartási
feladatok megoldottak ugyan, de nehézkesek, azonban gyakran az azonnali beavatkozást
igénylő feladatokat is ők végzik el, mivel a nem iskolához tartozó, s egy külső szervezet
(Cordate Gazdaságfejlesztő és Ellátó Központ Zrt., továbbiakban: Cordate Zrt.) által nem
elegendő létszámban foglalkoztatott karbantartók bevethetősége korlátozott és időigényes.

Vö.
Ózdi
Szakképzési
Centrum
Szervezeti
és
Működési
Szabályzata:
http://ozdiszc.hu/files/Ózdi%20Szakképzési%20Centrum-SZMSZ20160223.pdf (Utolsó letöltés:
2016. március 31.)
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11. kép: Iskolánk tanulói az Ózd Városi Diákönkormányzat alakuló ülésén
a városi köznevelési és művelődési referenssel51

Az iskolai diákönkormányzat (DÖK) választott vezetővel (elnökkel) és további 3
taggal működik. Utoljára 2016 márciusában tartottunk taggyűlést, ahol megújításra került a
szervezet új vezető megválasztásával. A DÖK feladatai közé tartozik az iskolai ünnepségek
levezetésében, műsorszervezésében (pl. tanévnyitó, szalagavató, karácsonyi műsor) való
részvétel, vagy az iskolai fegyelmi bizottság munkájának segítése. Örömtelinek mondható,
hogy a város vezetésének kezdeményezésére városi diákszervezet alakult Ózdon; az ezzel
kapcsolatos megbeszélésen intézményünk is képviseltette magát két alkalommal a szükséges
egyeztetések végett (2015. november 19-én és 2016. január 27-én), amelyen le is fektették az
együttműködés alapjait, 2016. február 9-én pedig már a szervezeti és működési szabályzat
mellett a bizottsági struktúrát is megbeszélték a jelenlévő diákok. Az Ózd Városi
Diákönkormányzat tagjai a város oktatási, kulturális és sportéletében is szerepet vállalhatnak
a jövőben. Az első ülésen intézményünk képviseltetve magát jelezte szándékát az ebben való
részvételre. A telephelyen ellenben a megalakult diákönkormányzat csak formálisan létezik.
A rendezvények, esetleges feladatok elvégzését a tantestület, a sajnálatos tanulói passzivitás
és érdektelenség miatt már saját feladatának tekinti itt.

51

Forrás: http://www.ozd.hu/news.php?id=4150 (Utolsó letöltés: 2016. március 31.)
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Az iskolai partnerkapcsolatok jelentős javításra szorulnának. A szülőkkel évente
legalább 3 alkalommal szülői értekezleteken és fogadóórákon találkozunk; igaz, az
érdektelenség miatt elég alacsony létszámban látogatják ezeket az alkalmakat. Az
osztályfőnök a problémásabb tanulók gondviselőivel ennek megfelelően más módon
(telefonon, levélben, interneten) próbálnak rendszeres(ebb) kapcsolatot felvenni és tartani, de
jelzést tesznek a megfelelő szerv felé is: az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és
Gyermekjóléti Integrált Intézménnyel (ÓTSZEGYII) és jogelődjeivel már hosszúra nyúló a
szakmai kapcsolatunk.
Utóbbi az iskolában végzett gyermek- és ifjúságvédelem munkáját is támogatja.
Ennek során a tanév eleji feladatunk felmérni, hogy az újonnan érkező tanulók között kik a
sajátos nevelési igényű (SNI-s) tanulók és kik a hátrányos helyzetűek. Begyűjtjük a szakértői
véleményeket és a határozatokat, majd igazgatói döntés nyomán lehetséges egyes tantárgyi
felmentések. A felállított diagnózis alapján specifikus fejlődési zavarral, dyslexiával és
dysgraphiával, dyscalculiával, dysgraphiával, vagy ezek halmozott előfordulásával
találkozunk. E tanulók számára – külön megbízással – külön foglalkozások tartására kerül
sor. Az iskola ifjúsági védőnőjével szinte mindennapos az a munka, amit a személyes
problémákkal küzdő, magatartászavaros tanulókkal folytatunk. Segítünk a problémás
osztályok kezelésében, a tanulók egyéni problémáinak megoldásában. Folyamatos
kapcsolatban állunk a Gyermekjóléti Szolgálattal és a Nevelési Tanácsadóval, szükség esetén
együttműködünk

az

intézmény bűnmegelőzési

tanácsadójával.

A

védőnővel,

az

osztályfőnökökkel és az illetékes külső intézményekkel belekezdtünk egy adatgyűjtésbe,
hogy pontosan felmérjük, melyik osztályban hány – különféle szempontból törődést és
odafigyelést igénylő – tanulónk van.
Mivel 2016. január 1. után az érettségi vizsga bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra
„közösségi szolgálat” elvégzésének igazolása, így helyet biztosító intézményekkel,
szervezetekkel is fel kellett vennünk a kapcsolatot. A törvény szövege szerint ugyanis:
„közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló,
szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos
tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.”52 Ennek értelmében csak a tanuló
lakóhelyének környezetében vagy az oktatási intézmény környezetében szervezhető meg a
tevékenység a diákok számára együttműködési megállapodással. A közösségi szolgálat
Vö. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról. 45. A közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezések.
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200020.EMM (Utolsó letöltés: 2016. március 31.)
52
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megszervezése kapcsán így alakítottunk ki szakmai együttműködést az ÓMI Városi
Könyvtárral, ahol 25, illetve az Ózdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósággal, ahol pedig 40
órát „tudhatnak le” az érettségi vizsgára készülő tanulóink. Természetesen ezek mellett egyéb
szervezetekkel is van alkalmi jellegű kapcsolata iskolánknak (pl. községi önkormányzatok,
civil szervezetek).

12. kép: Hegesztéstechnikai bemutató 2015 végén Leitner Csaba gyakorlati oktatásvezető
szervezésében

Az iskola és a képzés jellegéből fakadóan kapcsolatban állunk Ózd város és térsége
termelő üzemeivel, a környék közép- és kis vállalkozóival, a város nagy munkáltatóival,
illetve a Munkaügyi Központtal. A duális képzés népszerűsítésére a BOKIK helyi
képviseletével már több rendezvényen részt vettünk, de nem egy alkalommal mi is
találkozókat kezdeményeztünk. Példaként említhető saját kezdeményezésként az akkor
ötéves a gépgyártás-technológiai technikus képzést népszerűsítő, 2013. május 23-án tartott
szakmai fórum az iskolában, amelyen a külső gyakorlati helyek képviselői által is felvetett
problémákat beszéltük meg; többek között a közel 20 éves lemaradásának szükségszerű
megoldási lehetőségeit a hazai szakmunkásképzésben. Más, hasonló eseményekhez
hasonlóan – a lehetőségek szerint – ilyenkor a helyi médiát is értesítjük egy-egy tudósítás,
forgatás elkészítése végett. A kezdeményezés más kollégáknál is kedvező fogadtatásra talált
és követendő példa lett: a gyakorlati-oktatásvezető hegesztő tanulók részére szervezett
szakmai látogatást (hegesztőrobot működésének tanulmányozásával) Kecskemétre (2015.
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március), míg, hasonló módon sikeresnek bizonyult a 2015. február közepén, illetve december
elején szintén általa szervezett két hegesztés-technikai bemutató; utoljára például a miskolci
székhelyű Syrius-Weld Kft. közreműködésével.53 2017 februárjának végén – újításként - a
kenőolajok szerepéről és a súrlódás csökkentésről hallgathattak meg előadást a diákok. Az
ECO Dynamic Kft. szakemberei mindezek mellett egy újonnan kidolgozott, a gépek
hatékonyságát növelő termékkel is megismertették az érdeklődőket.54
Az előadásokat követően a megbeszélt módszerek gyakorlati alkalmazásába is
betekintést nyerhettek a szakközépiskolás diákok. Ahogy a szakmai napokon szinte mindig
elhangzik: érdemes nyitottan fogadni a szakmai újításokat, ugyanis a hegesztő jelenleg a
három legkeresettebb szakma egyike, és kedvező kereseti lehetőségeket kínál.

2.10. A Belső Ellenőrzési Csoport munkája; minősítés és tanfelügyelet
A magyar köznevelési rendszer minőségének – hatékonysági, eredményességi és
méltányossági mutatóinak – javítása érdekében az oktatásirányítás új szerkezetű
intézményhálózatot, irányítási és ellenőrzési modellt vezetett be. Ennek része az intézmények
önértékelési rendszere, amelyet a külső értékelési rendszerrel ellentétben az intézmény belső
önértékelési csoportja végzi. Az önértékelési standardok – pedagógus, vezető és intézményi
standard – az ajánlásnak megfelelően szorosan kapcsolódnak a tanfelügyeleti standardokhoz,
így az intézményi önértékelés egységesül, ami azonban nem zárja a standardokban
csoportosított önértékelési elemek kiegészítését az adott intézmények saját gyakorlatában
fontosnak ítélt további önértékelési elemekkel.
Az intézményi önértékelési rendszer bevezetését az Nkt. végrehajtási rendelete, a
köznevelési intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet írja elő (a
továbbiakban Vr. = végrehajtási rendelet). A tanfelügyeleti rendszer kötelezően az intézményi
önértékelés eredményeire alapoz. A Vr. 146. § (1) bekezdés értelmében: A tanfelügyeleti
ellenőrzés országos rendszere a pedagógusok, intézményvezetők és az intézmények
értékelését, az intézményi önértékelés eredményeire alapozva készíti el. Ez azt jelenti, hogy
a pedagógusok tanfelügyeleti ellenőrzésekor minden pedagógus esetében, aki az ellenőrzési
tervben szerepel, rendelkezésre kell állnia az intézményi önértékelés rá vonatkozó személyes
eredményeinek. A pedagógus tanfelügyeleti értékelő lapjának kitöltésekor a Vr. előírásai

Vö. http://www.ozd.hu/news.php?id=2996; ill. http://www.ozd.hu/news.php?id=3085 (Utolsó
letöltés: 2016. március 31.)
54
http://www.ovtv.eu/index.php/20-hirek/2275-kenoolajok (Utolsó letöltés: 2017. március 18.)
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szerint – tehát figyelembe kell venni az intézményi önértékelésnek az adott pedagógusra
vonatkozó eredményeit. A Vr. 145. § (2) bekezdés ugyanakkor leírja, hogy az intézményi
önértékelés területeit, szempontjait, módszereit és eszközrendszerét az Oktatási Hivatal (OH)
dolgozza ki és az oktatásért felelős miniszter hagyja jóvá.
Az önértékelés feladatait a Gábor Áron Szakképző Iskolában is elkezdtük. 2015.
augusztus 31-én a 2015/2016. tanév tanévnyitó értekezletén a tagintézmény-vezető helyettes
ismertette az önértékelés, tanfelügyelet, minősítés kapcsolatát és az erre vonatkozó törvényi
előírásokat. 2015. október 21-én megalakult az intézményben a Belső Értékelési Csoport
(BECS), miközben nevelési értekezlet keretében a mb. tagintézmény-vezető ismertette az
önértékeléssel kapcsolatos feladatokat. A BECS vezetője az iskola másik tagintézményvezető helyettese lett. A BECS tagjai közé bekerült az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi
felelőse, a reál munkaközösség, a műszaki munkaközösség, a humán munkaközösség, a
vendéglátás szakmai, illetve az osztályfőnöki munkaközösség vezetője, valamint további egy
telephelyi tag. 2015. november 5-én elkészült az intézmény Belső Önértékelési Terve, amely
ismertetve lett a nevelőtestülettel. 2015. november 5. és 2015. december 18. közötti
időszakban 10 kolléga önértékelését végezte el a csoport (pedagógus, szülői és tanulói
kérdőívek, óralátogatások, interjúk), ezzel az újabb jogszabályi változásokat (könnyítéseket)
megelőzve teljesítette a tanév egészére vonatkozó feladatait. 2015. november 10-én
rendkívüli szülői értekezletet tartottunk az önértékeléssel kapcsolatban, amelyen a humán
munkaközösség vezetője ismertette a megjelent szülőkkel a törvény előírásait és kérte, hogy
segítsék a munkánkat a kérdőívek kitöltésével. 2015. december 18-ig megtörtént tehát a
kiválasztott kollegákra vonatkozóan a kérdőíves felmérés, a dokumentumelemzés, interjú
készítés és 2 tanítási óra látogatása.
Pedagógus minősítés és tanfelügyelet területén a 2015/2016. tanévben az
intézményből egyedüliként lettem kijelölve az Oktatási Hivatal által Minősítésre, amely 2016.
február 26-án, a portfólióvédésemmel, az óralátogatásokkal és a reflexiókkal zárult számomra
igen kedvező, 100%-os eredménnyel. Tanfelügyeletre a jelenleg is változás alatt álló
szabályozás (pl. a teljes intézményi önértékelés kétévenkénti teljes körű megvalósítását
kitolták öt évre) és több törölt időpont miatt nem lehetséges pontos számokat megadni érintett
tanár kollégák számát illetően.
2017. február 28-án megjelent az emberi erőforrások miniszterének határozata a 2018.
évi pedagógusminősítési keretszámról és a minősítési tervbe való felvétel különös
feltételeiről, amely – többek között - 35000 főben határozta meg a 2018. évre vonatkozó
pedagógusminősítési keretszámot.
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3. VEZETŐI PROGRAM
3.1. Általános koncepciók, szemléleti struktúra
Az elmúlt közel 15 év alatt, több iskolatípusban szerzett pedagógiai tapasztalatom
szerint folyamatosan tudtam fejlődni, munkakörömben pedig előrelépni. A folyamatos
megújulás azonban szinte magától értetődő követelmény napjainkban is: az előzőekben
felvázolt helyzetfeltárás szerint folytatva a munkát a sokszor nehezen kezelhető
tanulóállomány helyzetén is tudunk javítani, számukra némi sikert és elégedettséget, de
legalább egy jó szakképesítést adni. A kölcsönösség elve, a türelem és empátia, a megújulni
képesség szem előtt tartása, a kompetenciák fejlesztéséhez való út megkeresése és tanításba
való beépítése nem csupán intézményen belüli munkát igényel. Szakképesítéseim birtokában
és jövőbeli terveimnek (pl. doktori Phd fokozat szerzése) megfelelően mindez mind a
megfelelő időbeosztás elérését, mind az elvégzendő munka elosztásának arányosságára való
törekvést igényli. A tagintézmény-vezetői pozíció ugyanakkor ezeken felüli plusz teljesítést
és felelősséget követel meg. Az állandó fenntartó- és iskolanév-változások, intézményi és
szervezeti átszervezések az elmúlt években az átláthatóságot, a minőségi oktatás elérését, a
szakképzés helyzetének megszilárdítását egyaránt veszélyeztették.
A szakképzés 125. évfordulóját átélni, kollégáimmal együtt emlékezni elődeinkre, az
ózdi kohászat 170 évet felölelő közös múltjára, a munkaerőbázis egykor széles körű képzési
bázisára, vagyis iskolánk történetére, felemelő és örömteli érzés. Ez adhat erőt folytatni a
megkezdett munkát, igaz, jóval másabb körülmények között. Vezetőként az elmúlt 4 évben
bár kevés osztályban tanítok, kötődésem a tantárgyamhoz, az oktatáshoz, a szakmai
munkámhoz nem változott. A szakmai pályafutásom során emellett más intézmények
pedagógusaival is sikerült jó kapcsolatot kiépíteni, amelyek egyes motívumok, képessége,
készségek fejlesztésében történt törekvéseimet tudták segíteni. Fontos a kapcsolatépítés, az
egymástól való tanulás, a kölcsönös tapasztalatszerzés és az egyénről mások előtt kialakított
kép. „Az igazi vezető nem keresi, hanem megteremti a konszenzust.” – mondta egykor Martin
Luther King, ám mindehhez a feltételeknek is rendelkezésre kell állniuk, amely napjainkban
talán az egyik legnagyobb kihívás számunkra, pláne egy-egy intézmény élén.
A benyújtott pályázat ezt a fajta szemlélet folytatását, továbbgondolását, aktualizálását
kívánja a jövőbe vetni, amely a nehéz körülmények között élő, a rendszerváltozás igazi
vesztesei közé sorolt, ám abból kitörni próbáló Ózd város és hasonló helyzetben lévő
környéke lakossága előtt egy szakmai oktatóbázis létezését szeretné elérni. Ez a cél reális, de
rendkívül nehéz: a szakmai képzés értékének alábecsülése, a közszemlélet negatív véleménye,
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a változó gazdasági közeg megújulást követelő, ám régiónként eltérő fejlődésen keresztül
ment folyamatai, a későbbi munkavállalók, dolgozó fiatalok egzisztenciális bizonytalansága,
ezáltal pedig helyben tartásának nehézségei komoly hátráltató tényezők. Sajnálatos, hogy ezt
a pedagógusok egy része sem látja át, vagy nem is törekszik rá, így azonban az együttes
munkálkodás nem lesz/lenne megvalósítható. Fontos tényező, hogy a város, s annak
önkormányzata is érezze sajátjának a hosszú idők óta a „megyéhez tartozó” szakképző iskolát,
a szintén ózdi tanulókkal foglalkozó oktatási intézményt, s legyen végre egy helyben
elkészített átfogó szakképzési koncepciója, amely a felsőoktatás mindenképpen Ózdon
tartása, bővítési szándéka mellett (nagyobb) figyelmet fordítana és kidolgozott tervekkel állna
elő a szakemberek utánpótlásának helyben folyó oktatására is.
Az iskolát mindehhez nyitottabbá, ismertebbé kell tenni minden korosztály számára.
A szakképzési centrumok idősebb generációkat is megszólító törekvése képzettebb, a valós
szakmai ismeretek bővítését eredményező, a munkaerő-piacon nagyobb elhelyezkedési
esélyekkel boldogulni képes „hallgatókat” hozhat.

Mondhatni talán, hogy emiatt még

fontosabbá vált a felnőttoktatási rendszer kompenzációs szerepe és az ún. második esély
biztosítására irányuló felelőssége, a korábban megszerzett, azonban be nem vált
szakképesítést kiegészítő, vagy ahelyett új képzésben való részvétel, akár aktív munkavégzés
mellett is. Megfelelő szervezéssel, több korosztály együttes oktatásával nem csupán a tanulói
létszám növelhető, hanem a kereslet-kínálat sokszor nem egyező kontrasztja is kiegyenlíthető
a régióban. Az iskolarendszerű felnőttoktatás közoktatás rendszerén belül működő alap- és
középfokú oktatás különösen nagy jelentőségét az adja, hogy lehetővé teszi a csekély iskolai
végzettséggel rendelkezők számára azt, hogy pótolják e téren hiányosságaikat annak
érdekében, hogy tanulmányaik befejezését követően immár megfelelő szintű végzettségükkel
bekapcsolódhassanak a (piacképesebb) szakmai képzésekbe, esetleg valamelyik helyben
indított felsőfokú (egyelőre levelező tagozatos) felsőoktatási képzésbe. Az említett nyitottság
egyben minél szélesebb körű szakmai ismeretség kiépítését is kell, hogy jelentse, amelyhez
helyben rendelkezésre állnak a kezdeményezők, a kommunikációra képes és arra motivált
vezetőségi tagok (tagintézményvezető-helyettesek, gyakorlati oktatásvezető).
3.2. A képzési szerkezetre vonatkozó elképzelések
Az OKJ változásával a magyarországi képzési szerkezet jelentősen változott, illetve
átalakulóban van. A kormány által korábban (2015. június) elfogadott „Szakképzés a
gazdaság

szolgálatában”

című

koncepció

kiemelten

foglalkozik

a

szakképzési

intézményrendszer fejlesztésével, a gazdasági igényekkel összehangolt versenyképes tudást
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biztosító iskolai rendszerű szakképzés megteremtésével, és a szakképzés egész rendszerét
érintő felülvizsgálat vette kezdetét. Intézményünknek ugyanakkor a regionális és a helyi
igényeket is folyamatosan nyomon kell követnie, részben az elvándorlással járó nagyobb
városok, megyeszékhelyeinek kínálatát szívesebben választók legalább egy részének
megnyerésére, másrészt a helyben maradt/rekedt, rossz szociális hátterű családok gyermekei,
fiatal felnőtt generációi számára a jelen gazdasági helyzetben is szükséges alternatívákat,
teljes, vagy rész-szakképesítéseket felkínálni, ami gyakran korántsem egyszerű feladat.
Kiemelt cél, hogy mind a felnőttek, mind a tanköteles korú fiatalok részére biztosított
szakképzés minőségének fejlesztését, mind pedig a szakmaszerzés lehetőségének minél
szélesebb kör számára történő kiterjesztését megvalósítani lehessen lokális szinten is oly
módon, hogy az egyén boldogulását és a gazdaság fejlődését egyaránt szolgáló szakma
választására ösztönözzük a szakmatanulás iránt érdeklődőket. Ebben segíthet, hogy a
szakképzést érintő, a köznevelési törvényben foglalt módosítás alapján a nappali rendszerű
oktatásban való részvétel felső korhatára 25 évre növekedett, amely szintén bővítheti az
államilag finanszírozott szakmatanulást igénybe vevő fiatalok számát.

13. táblázat: Tervezett szakgimnáziumi osztályok és tanulmányi időszaki bontásban közölt képzési
szerkezetük a Gábor Áron Szakképző Iskolában 2016. szeptember 1-től

A

2016/2017.

tanévtől

átalakultak

a

szakképző

iskolák.

A

jelenlegi

szakközépiskolából szakgimnázium lett, amelyben a képzés továbbra is az érettségit
megelőző 9-12. évfolyamokból, valamint érettségit követő szakképzési évfolyam(ok)ból áll.
Az érettségit megelőző szakaszban növekszik a szakmai képzés (és ezen belül is a gyakorlati
képzés) aránya, amely biztosítja, hogy a tanulók az érettségi mellett egy szakképesítést is
szerezhessenek. Az érettségit követően pedig érettségire épülő emelt szintű („technikus”)
szakképesítés szerezhető. Ebben az iskolatípusban tehát 4+1 éves képzés folyik. Iskolánkban
az előző tanévekben vendéglátás, illetve gépészet területen folyt szakközépiskolai képzés.
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Figyelembe véve a hiányszakmák körét, utóbbi megtartását kiemelt célnak tartom, habár a
csökkenő jelentkezési számok és a lemorzsolódás veszélyét figyelembe véve nehéz 4 évben,
szakmai érettségiben „előre” gondolkodni a 16 éves tankötelezettség keretein belül. Az egy
képzési időszakon belül megszerezhető érettségi és szakma azonban többletet és plusz
értelmet/értéket nyújt(hat) a „sima”, csupán (általános) közismeretet magában foglaló
érettségivel szemben. A lemorzsolódás visszaszorítása országosan kiemelt törekvés: a
végzettség nélküli iskolaelhagyók arányának csökkentésére irányuló EU 2020 stratégia
célkitűzéséhez kapcsolódva hazánk – más európai országhoz hasonlóan – a végzettség nélküli
iskolaelhagyók arányának 10%-ra csökkentését vállalta 2020-ig.
A jelenlegi szakiskola elnevezésében szakközépiskolává alakult, amelynek lényeges
tartalmi újdonsága, hogy a 3 éves szakmai képzést és komplex szakmai vizsgát követően
automatikus továbblépési (továbbtanulási) lehetőséget nyújt az érettségi megszerzéséhez, egy
kétéves érettségire felkészítő képzés keretében. Ebben az esetben a tanuló négy kötelező
közismereti vizsgatárgyból tesz érettségit. Ebben az iskolatípusban tehát 3+2 éves képzés
folyik. Utóbbi esetében sajnos a korábban működő szakiskolások középiskolája osztályok
indítása egyre problémásabb: a végzős, szakmai bizonyítványt szerzők szívesebben
mennek/mennének dolgozni, mintsem további 2 évet iskolapadban töltsenek az érettségi
megszerzéséért. Saját becslés szerint jelentős a tanult szakmát azonnal elhagyók száma, akik
bármilyen azonnal felkínált, nagyobb munkaadó cégeknél helyben végezhető állást kínálnak
komolyabb végzettséghez (pl. szakmai, érettségi bizonyítvány) nem kötve (pl. összeszerelő
operátorok). Habár elvileg a helyi munkaerő-piaci igények kiszolgálását, valamint a
szakképzésben résztvevők támogatását célozza a szakiskolai ösztöndíjrendszer fejlesztése, a
gazdaság által igényelt és ösztöndíjjal támogatottan megszerezhető szakképesítések körének
növekedését elérendő, sajnos nem minden esetben motiváló tényező. Egyidejűleg a fentebb
megfogalmazott célok minél eredményesebben történő megvalósításában törekedni kell a
szakképzés valamennyi résztvevőjének, mindenekelőtt a pedagógusoknak, gyakorlati
oktatóknak, az intézmények és gyakorlati képzőhelyek vezetőinek a korábbi években
tanúsított hathatós együttműködésére.
Az új szakközépiskolában a megfelelő feltételeket biztosítani képes ipari szakmákat,
így például a Gépészet és Vendéglátás-turisztika szakmacsoport szakképesítéseit fenn kell
tartani (pl. hegesztő). A keresletet reprezentáló 2015-ös adatok tanúsága szerint nem csak
térségi, hanem országos, sőt nemzetközi szinten is leginkább a jól képzett szakmunkásokból
van hiány: többek között gépészekből, továbbá villanyszerelőkből és szakácsokból. 2016
második negyedévében országos viszonylatban változatlanul jók a kilátások a gyártás
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területén, ahol a mutató +15%-on állt, míg vendéglátóipar +12%-os mutatót produkált. ÉszakMagyarországon ebben az időbeli periódusban a munkaadók +12%-os létszámbővítési
hajlandóságról számoltak be, ami az előző negyedévhez képest ugyan a felvételi szándék
esetében 8 százalékpontos csökkenést, éves összehasonlításban viszont 2 százalékpontos
értékemelkedést jelent.55 E szakmák esetében az át- és továbbképzésekbe történő
bekapcsolódás feltételeit is érdemes újból áttekinteni, előkészíteni, megoldani. Az adatok
ezeken kívül az eladók, vagy éppen a szerszámkészítők iránti érdeklődésre is felhívják a
figyelmet; utóbbi iskolánkban 2016 őszétől került meghirdetésre. „Szakmák, amelyekre
kereslet van itthon” címmel közölt írást56 az egyik megyei hírportál még az év elején, amelyek
között az asztalos, a festő mázoló, tapétázó, a gépi forgácsoló, a hegesztő, a
karosszérialakatos, a szerszámkészítő, illetve a villanyszerelő nálunk is oktatható
szakképesítés. A BOKIK 2016 március végén tartott küldöttgyűlése ugyanakkor évente
mintegy 100 ezer (!) betöltetlen álláshelyre (és közel 80 fős, többségében közfoglalkoztatott
álláskeresőre) figyelmeztetett, a fentiek alapján is felhívva a figyelmet arra, hogy a
kereskedelem, a vendéglátás, az építőipar és a fémipar egyaránt szakemberhiánnyal küzd a
megyében. Városi szinten, kisebb volumenben hasonlóak a tendenciák, ezek áthidalásában az
oktatást nem lehet mellőzni.

13. kép: Szakács tanulóink munkái az „Árpád” telephelyen57
Forrás: Manpower Munkaerő-piaci Előrejelzés Magyarország (2016. második negyedév).
ManpowerGroup, 2016. 6. http://www.manpower.hu/images/meos/Manpower-MunkaeropiaciElorejelzes-Magyarorszag-2016Q2.pdf (Utolsó letöltés: 2016. április 1.)
56
http://www.boon.hu/szakmak-amelyekre-kereslet-van-itthon/2994761 (Utolsó letöltés: 2016.
április 2.)
57
Forrás: http://www.arpadvezer-ozd.hu/fotogaleria.htm (Utolsó letöltés: 2016. április 2.)
55
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A nappali képzés, illetve az esti tagozatos felnőttoktatás mellett erősíteni, s egyben
visszaszerezni kell a felnőttképzések szervezését, lebonyolítását. Mind a szemléletváltás,
mind a minőségjavítás területén van tennivaló. Az elmúlt időszak „gyorstalpaló”
tanfolyamain megszerzett OKJ-s bizonyítványok értéke a munkaerő-piac egyes ágazataiban
alacsony maradt, sokszor nem állt mögötte tényleges tudás. A szakképzési centrumok
pályázati lehetőségeivel élve az iskola képzési köre növekedhet, oktatóbázis jellege
kedvezőbb megítélésűvé válhat, az oktatók számára pedig plusz jövedelemforrássá válhat. A
felnőttképzés minőségének javítása folyamatos feladat, a jogalkotás és jogalkalmazás
önmagában nem képes eredmények elérésére, pusztán a kereteket biztosítja (remélhetőleg
időben és pontosan). Az igazi minőségi fejlődést csak a képző intézmények munkatársainak,
a képzésszervezőknek és az oktatóknak elhivatott munkája képes biztosítani; tegyük hozzá:
amennyiben a képzési háttér is biztosított. Érdemes lenne továbbá a szakképzést befejezettek
körében utólagos nyomon követéses vizsgálat részleteit kidolgozni, amely valós képet
nyújthat az újonnan, majd idővel a régebben végzettek munkába állásáról, szakmájukban
maradásáról.
3.3. A személyi feltételek fejlesztése
Az oktatás személyi feltételei az iskolában csak részben megoldottak. Az elmúlt
években, részben a nyugdíjazások, részben a lakó- és/vagy munkahelyváltások következtében
több szaktanár távozott, így hiány alakult ki. Ezzel párhuzamosan, főként a közismeret
területén érezhető óraszámcsökkenés, valamint a kedvezőtlenül alakuló gyermeklétszám
miatt problémák várhatók az órákkal történő ellátottságban. Utóbbit évek óta áttanításokkal
tudtuk megoldani, amely téren a kereslet, a más intézményeknél tapasztalt tanárhiány
szerencsés módon érintett minket.
Az elkövetkezőkben törekednünk kell arra, hogy az érintett területeken (pl. fizika,
testnevelés) főállású, a törvényi előírásoknak megfelelő pedagógusok alkalmazásával lássuk
el a feladatokat. Miután iskolánk 2015. július 1-jével – újabb fenntartóváltást követően –
átkerült a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Tankerületétől az újonnan
létrejött Ózdi Szakképzési Centrum alá, mint tagiskola, illetve összevonásra került az
tagiskolai státuszát elvesztő, s a Gábor Áron Szakképző Iskola telephelyeként működő volt
Árpád Vezér Szakképző Tagintézménnyel, egy új oktatási intézmény jött létre. A tanévet 50
fős – fő- és részfoglalkoztatott pedagógus és nem pedagógus, illetve óraadó - alkalmazotti
közösséggel kezdtük, melyből összesen 8 fő (3 fő székhely, 5 fős telephely) nem pedagógus
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alkalmazottként tevékenykedik. Többen közülük befejezték ugyan tanulmányaikat, azonban
diplomájukat – a kötelezően előírt nyelvvizsga hiánya miatt – nem tudták átvenni, míg
másoknál maga a végzettség nem megfelelő (pl. tanító). Megállapítható, hogy sok esetben
nincs rendelkezésre álló, megfelelő végzettségű pedagógus, így a szakos ellátottság a
közeljövőben is problémákat fog okozni. Különösen igaz lehet mindez a szakmai elméletet
oktató műszaki tanárokra és egyes területek, szakmák (pl. asztalos) szakoktatóira, akik
későbbi pótlása szinte lehetetlen.
A továbbtanulás mellett lényeges, hogy az egyes szakterületeken dolgozó kollégák
rendszeresen

vegyenek

részt

tantárgyi

és

szakmai

továbbképzéseken,

szakmai

tanácskozásokon, fórumokon, workshopokon, lépést tartva a törvényi-jogszabályi
változásokkal, illetve a technikai-módszertani fejlődéssel. Az ebben való hozzáállást jónak
tartom, a tantestület tagjai az ilyen irányú felkészítéseket jó hangulatban töltik, szeretnek
együtt dolgozni, szakmai felkészültségük a kor elvárásainak megfelelő.
A pedagógus életpályamodell bevezetésének eredeti szándéka szerint a pálya
vonzóbbá tételén túl, hogy pedagógusképzésnek, a pályakezdők mentorálásának,
támogatásának és a pedagógusok folyamatos – egész pályafutás alatt zajló – szakmai
fejlődésének, továbbképzésének egységes rendszerré kell összeállnia. Az önképzés szerepe
ebben kiemelt, pedagógus szakvizsgával szintet lépve a bérfeltételek is kedvezőbbek. A
szakvizsgára történő felkészítés hozzájárulhat az alap- és mesterképzésben megszerzett
ismeretek és jártasságok megújításához, elmélyítéséhez, kiegészítéséhez, a pedagógusmunkakörrel együtt járó feladatok ellátásához szükséges gyakorlat, képesség, a pedagógus
pályára való alkalmasság fejlesztéséhez, továbbá bármelyik felsőfokú iskolai végzettséggel
és szakképzettséggel betölthető pedagógus-munkakörben hasznosítható, az alap- és
mesterképzésben szerzett ismeretekhez szorosan nem kötődő új ismereteket nyújt.
Iskolánkban ezzel mindössze négyen rendelkezünk, amely alacsony számnak tekinthető. A
legmagasabb iskolai végzettség tekintetében a többségnek főiskolai végzettsége van, hat fő
végzett egyetemen. A tantestületen belüli generációváltás jelenleg is zajlik: több nagy
tapasztalattal bíró munkatársunk ment nyugdíjba az elmúlt öt évben, akik pótlása akkor is és
most is egyre nehezebb feladatnak bizonyul.
3.4. A tárgyi feltételrendszer javítása
A helyzetelemzésben utalásszerű jelzéseknek megfelelően az épületek korszerűsítése
szükséges feladat lenne, azonban ezek költségigényét figyelembe véve, nehéz időszak elé
nézünk. Az 1960-as évek közepén épült Bolyki főúti épület – a D szárny kivételével - közel
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50 éves, teljes felújításon nem esett át, amely az elmúlt években jelentős problémákat
eredményezett. Több ígéret ellenőre műszaki bejárásra sem került sor, habár segítséget
kértünk az előzős és a mostani városvezetéstől is. A lapostető teljes szigetelésének
szükségességét jelzi, hogy állandóak a beázások, van olyan épületrész (pl. C szárnynál a
tornaterem, orvosi rendelő), ahol egy-egy helyiségen belül több ponton is folyik be a víz,
veszélyeztetve az ott lévő számítógépek, eszközök állapotát. Az épület hővesztesége télen
óriási, mivel a nyílászárók annyira elavultak és elhasználódtak, hogy a napi karbantartással
már nem javíthatók. A C és D szárny közötti udvaron található továbbá egy kb. 20 m
magasságú központi fűtés kémény, amely az 1990-es évek óta használaton kívül van, állapota
szintén folyamatosan romlik és félő, hogy a felső része bomlásnak indul és téglatörmelék
hullik a szomszédos épületrészeket és az ott tartózkodó tanulókra. A főfolyosón félő, hogy a
mennyezet lámpatestei lezuhanhatnak a beázás következtében.

14. kép: Iskolánk festő tanulói felújítási munkákban (2010)

A tanműhely részlegesen ugyan felújításra került ugyan a Sajó-menti TISZK
keretében 2010-ben, azonban a többi része, sőt már a „felújított” részek is beáznak, a falak
vizesek, a csapadékvíz elevezetése nem lett jól megoldva, ez elektromos hálózatot elérve
pedig a beázás komoly kockázatot jelent (áramütés veszélye folyamatos). Mindez nem csupán
egy-egy műhelynél, hanem a tanműhely hátsó épületrészében kialakított tantermeknél, illetve
a CNC oktatólabornál is komoly problémát jelent. A károkról és az épületrészek állagáról
több helyzetelemzést, kárlistát is készítettünk, s segítséget kérve a tulajdonosi jogokat
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gyakorló, ám a vagyonkezelői jogot a mindenkori fenntartóra átruházó városi
önkormányzattól, a kapott ígéretek tükrében szeretnénk a teljes tetőszigetelést elvégeztetni,
majd szakaszosan, akár tanulók bevonásával is, a vakolat- és faljavítási munkálatokat,
tisztasági festési és egyéb munkálatokat elvégezni. Az anyagi erőforrások hiánya
nyilvánvalóan itt érezhető talán a leginkább.
Felújításra szorulnak továbbá: az iskolaépületek (székhely és telephely) homlokzatai,
nyílászárói, fűtési rendszere, a tantermek, kisebb helyiségek, WC-k és vizesblokkok, a
villamos hálózat. A tanműhely esetében ezen feladatok elvégzése a balesetveszély elhárítását
is szolgálja. Alapvető karbantartói, felújítási, épületüzemeltetési munkálatokat a Cordate Zrt.
ózdi divízióvezetőjével együttműködve továbbra is közösen próbálunk elvégezni, ebben a
szakoktatók pozitív hozzáállása csak dicséretet érdemelt az elmúlt években. A még régebben
épült Árpád vezér út 13. sz. alatti telephelyünk épületének állapota szintén sürgős felújítási
munkákat igényelne. Itt jelen állapot szerint még a karbantartói feladatok elvégzése sem
megoldott, mivel a szervezeti változások nyomán sem történt meg a rendészeti-karbantartási
munkákat végző külső cég tevékenységi körének módosítását tartalmazó új szerződés
megkötése, így az esetlegesen felmerülő műszaki jellegű problémák megoldása komoly
nehézségekbe ütközik. Közös feladatunk kell, hogy legyen viszont az állagmegőrzés, mivel a
folyamatos tanulói rongálások, szándékos károkozások mögött a kötelezően előírt, ám nem
minden esetben ellátott tanári ügyelet hiánya, azaz a nem megfelelő hozzáállás is
nagymértékben felelős.
3.5. Az elméleti és gyakorlati képzés fejlesztése
A közismereti, illetve szakmai elméleti tárgyak tanításához szükséges taneszközök
mennyisége, minősége átlagosnak mondható, ám más – nagyobb városokban található –
iskolákhoz képest mégis szembetűnőek a különbségek. Az elmúlt tanévekhez hasonlóan
szükséges e taneszközök számának bővítése, korszerűsítése, új eszközök beszerzése.
Utóbbiak terén pályázati forrásokból történt előrelépés (pl. IKT eszközök beszerzése, idegen
nyelvű szótárak teljes cseréje), azonban pont ezek kihasználása végett a módszertani
megújulás is elvárandó. Rendszeressé kell tenni az ilyen eszközök és különböző
segédanyagok, prezentációk tanórákon történő bemutatását, ez azonban jelentős informatikai
fejlesztést igényel, a szoftver és hardver állomány korszerűsítését, állandó rendszergazda
jelenlétét,

az

internet

mindennapos

felhasználói

szinten

való

elérhetőségét

és

használhatóságát és aktívabb könyvtár- és szakirodalom használatot.
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A mindennapos testnevelés, s a testnevelés órák számának növelése önmagában nem
hozott szemléletváltást és valós aktív sporttevékenységet, nem eredményezett edzettebb
fiatalokat. A DSE megszűnésével a tömegsport és a szabadidős tevékenységek lehetőségeit a
szaktanárok saját maguk is keresik, ebben viszont jól együttműködve a várossal a lehetőségek
nagy részét ki is tudjuk használni rendezvényeken, versenyeken való részvétellel. Mindezt
folytatni szükséges és a telephelyre is nagyobb mértékben kiterjeszteni.
A gyakorlati képzés csupán részben maradt a tanműhelyi keretek között, habár a duális
képzés valóságban leszűrhető problémáit tekintve ez nem biztos, hogy célravezető. Képző
emberek hiányában a vállalkozóknál tevékenykedő tanuló nem feltétlenül a szakmai és
vizsgakövetelményekben foglaltak alapján kap a vizsgára való felkészítést, sokkal inkább
vesz részt az éppen folyó termelő munkában. „Szerencse a szerencsétlenségben”, hogy a
településen több szakmában nem tudtunk diákot kihelyezni, így az iskolában a vizsgára való
felkészítésnek nincsenek akadályai. A duális képzés egyes területeken (pl. kereskedelem) itt
is jól működik, azonban az fentiekben említett problémákat a szakképesítések döntő
többségére nézve helyénvalónak gondolom.
A gyakorlati oktatás korszerű, magas műszaki színvonalú eszközöket, berendezéseket
igényel, amely egyben folyamatos és megújuló eszközbeszerzést is feltételez. Prioritási
sorrend felállítása a képzési szerkezet jövőbeli alakuláshoz igazítva tervezhető. Ennek
megfelelően vállalható feladataink ezen a téren:
-

a központi szakképzési programokban kötelezően előírt eszközök beszerzése,
karbantartása, az eszközpark korszerűsítése

-

szaktantermek kialakítása, a meglévők fenntartása, rendezése

-

új technológiák és anyagok bevonása az oktatásba

-

az oktatás feltételeinek javítása a duális szakképzés előírásait betartva, ahhoz
igazodva

-

„kitekintés”; külső cégekkel, üzemekkel kiépített kapcsolataink ápolása és
bővítése, meglévő ismereteink gyarapításával

3.6. A nevelő-oktató munka legfontosabb célkitűzései
Az iskolánk (korábbi) Pedagógiai Programjában megfogalmazottak szerint
elsődleges nevelési célunk a társadalmi együttélés alapvető erkölcsi normáinak elfogadtatása
a tanulóinkkal, az emberség, tisztesség, mások iránt tanúsított tolerancia, mint alapvető
emberi normákra, valamint a közösségi és természeti értékek megbecsülésére történő tanítás,
nevelés, az ezekre irányuló törekvés kialakítása.
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Iskolatípusonkénti differenciálás tekintetében a szakközépiskolai-szakgimnáziumi
nevelés-oktatás során megfogalmazott – az osztályfőnöki munkatervben is szereplő és az
osztályfőnöki tanmenetekben egyaránt megjelenő - kívánalmak a diákok felé:
- Érvényesítsük bennük a humánus értékeket.
- Közvetítsük irányukban az egyetemes és nemzeti kultúra alapértékeit.
- Felhívjuk figyelmüket, hogy testileg és lelkileg egészséges, az emberi
kapcsolatokban igényes felnőtteket neveljenek, mint későbbi családalapítók.
- Megtanítani őket arra, hogy a demokratikus elveket követő állampolgárokká
váljanak, akik képesek a társadalmi, gazdasági, technikai változások közvetítéséra és az
ezekhez való alkalmazkodó cselekvésre.
- Biztosítani az eltérő adottságú és motivációjú tanulók számára is az ismeretek
bővülésének, a képességek és készségek fejlődésének lehetőségét.
- Csökkenteni a tanulási kudarcok mértékét és biztosítsa az iskola eredményes
befejezését.
- Elérni, hogy tekintsék a diákok sajátjuknak a nemzeti és egyetemes emberi értékeket
és az azt követő magatartásmintákat.
- Mentalitásukban elérni, hogy váljanak nyitottá a diákok a különböző kultúrák iránt.
- Törekedni arra, hogy váljanak alkalmassá a tanulók az önálló, felelős döntéseken
alapuló, elsősorban a szakmai területen folyamatosan fejlődő, megújuló alkotómunkára, a
termelési, szolgáltatási és más társadalmi értéktermelési folyamatok kialakítására és a
munkaerőpiac elvárásainak teljesítésére. Alakuljon ki a bennük az igény és a képesség az
ismeretek önálló megszerzésére, azok összefüggéseinek felismerésére, értelmezésére,
hasznosítására.
A szakiskolai-szakközépiskolai nevelés-oktatás során megfogalmazott kívánalmak a
diákok felé:
- A tanulók képesek legyenek sikeres szakmai vizsgát tenni, majd szakmájukban
elhelyezkedni, tudásuk, képességeik és készségeik megfeleljenek a munkába állásuk idején
támasztott elvárásoknak, követelményeknek.
- Fejlődjék a tanulókban saját testi egészségük, az emberi környezet és a természet
megóvására irányuló felelősségérzet.
- Fejlődjék a bennük az igény a munkatársakkal együttműködő, egyenrangú, szolidáris
viszony kialakítása.
- Fejlődjön az igény a közösségi és egyéni érdekek, értékek egyensúlyának
megteremtésére.
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- A személyiségfejlesztés során az anyanyelv igényes használatának kialakítása, a
tanulók érzelmi kultúrájának gazdagítása, a tanulók erkölcsi tudatának erősítése prioritás. Cél,
hogy növekedjék a tanulókban a szakmához kötődő ismeretek önálló megszerzésének igénye,
ugyanakkor a tanulók munkatapasztalataik és munkakultúrájuk révén legyenek képesek
beilleszkedni a termelési, illetve a munkakörnyezetbe. Fejlődjék továbbá bennük az
igényesség munkájuk eredményessége, minősége iránt, s alakuljon ki a munkájukkal
kapcsolatos felelősségérzet.
Mindezek érdekében a kialakított célokhoz igazodó pedagógiai feladatokat szükséges
megfogalmazni. Ügyelnünk kell a heterogén, többnyire hátrányos, vagy halmozottan
hátrányos helyzetűek magas számára és arányára, az abból fakadó negatív hatások
ellensúlyozására. Neveléstani vonatkozásban a következetesség, a motiváció és a
közösségfejlesztés kritériumait is alapul véve az alábbi 10 feladatcsoport fogalmazható meg
diákjaink felé:
- A tanuló erkölcsi nevelése:
Az alapvető erkölcsi értékek megismerése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása,
identitástudat tanítása.
- A tanulók értelmi nevelése:
Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek
kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása.
- A tanulók közösségi-társas kapcsolatokra felkészítő- nevelése:
Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok
fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált magatartás és
kommunikáció elsajátítása.
- A tanulók érzelmi nevelése:
Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra
irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása.
- A tanulók akarati nevelése:
Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény
felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása.
- A tanulók nemzeti nevelése:
A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti
hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása,
megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése, a lokálpatriotizmus erősítése, helyi
hagyományok megismertetése.
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- A tanulók állampolgári nevelése:
Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az érdeklődés
felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása a közösségi
tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre.
- A tanulók munkára nevelése:
Az ember által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók önellátására és
környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása.
- A tanulók önállóságra nevelése:
Az önálló munkavégzés, a saját lábra állás fontosságának hangsúlyozása, az iskolán
kívüli környezet, s a munka világának elvárásaira épülő megfelelni akarás elfogadtatása,
megértetése.
- A tanulók testi nevelése:
A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése.
Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az egészségvédelem
fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény kialakítása.

15. kép: Sportnapon a Városi Stadionban (2015)

A nevelő és oktató munka értelemszerűen a legtágabb értelemben vett
pályaválasztáshoz nyújt segítséget, nem pedig ahhoz, hogy valaki megtalálja azt a konkrét
tevékenységet, feladatot, állást, amelyben a karrierjét építeni tudja. Ezért iskolánk, mint
közoktatási intézmény is próbál ebben segíteni; igaz, elsődleges feladatunk a képzésben rejlik.
Az iskolai nevelő- és oktatómunka (és akár a kollégiumi nevelőmunka is) így egyben
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pályaválasztási tanácsadó tevékenység is. Az oktatásban folyó pályaválasztás nem irányul
konkrét

munkába

állításra,

karrierépítésre,

feladata

a

gyermek,

a

tanuló

személyiségfejlődésének leginkább megfelelő irányok meghatározása. Ebben sokszor sem a
szülő (gondviselő), sem a tanuló nem partner; utóbbiak számára az elhelyezkedés
pályakezdőként komoly kihívást jelent.
Az iskolából a munka világába történő zökkenőmentes átmenet a társadalmi
beilleszkedés egyik legfontosabb feltétele. Gyakran hosszú távon meghatározza az egyén
társadalmi pozícióját, munkaerő-piaci helyzetét, ezért gazdasági és szociális szempontból
egyaránt fontos, hogy az iskolapadból kikerülő fiatalok szakmailag felkészülten jelenjenek
meg a munkaerőpiacon, az iskolában elsajátított ismereteik összhangban legyenek a
technológiai követelményekkel, a piaci igényeknek megfelelő szintű és szakirányú
képzettséggel, konvertálható ismeretekkel rendelkezzenek. Az esélyek tekintetében a
népesség erősen szegregáltnak mondható. Az egyik meghatározó tényező mindenképpen az
iskolai végzettség, illetve az elvárt tudás megléte. A munkaerőpiacon már hosszú idő óta a
felsőfokú végzettséggel rendelkezők elhelyezkedési esélyei a legjobbak, így a szakképzésben
részt vevők számára a felsőbb pozíciók és státuszok szinte alig elérhetők. A fiatalok
továbbtanulási szándékainak a magasabb iskolai végzettséget adó képzettségek irányába való
eltolódása hosszú távon mindenképpen pozitív folyamat; az „élethosszig tartó tanulás”, a
képzettség szintjének emelkedése elengedhetetlen a tudásalapú társadalom kialakulásához.
Ez azonban korántsem jelenti az alacsonyabb, középfokú végzettségűek esélytelenségét,
hiszen a szakemberhiány nem feltétlenül főiskolai-egyetemi végzettségűeket igényel.
Ugyanakkor egyre erőteljesebben felszínre kerülnek a képzés szerkezeti, minőségi problémái
is, amelyek alsóbb szinteken keresendők. A megfelelő pályaorientáció és alapvető
pályaépítési szándék fejlesztése intézményünk egyik alapvető stratégiája azonos szándékú
partnerek (iskola – tanuló - szülő) esetén.
3.7. Ifjúságvédelem
Az ifjúságvédelmi feladatokat intézményünkben a tagintézmény-vezető által
megbízott személy (felelős) látja el a kollégákkal, osztályfőnökökkel együttműködve, akik
alapvető feladata, hogy segítsék a többi pedagógus ilyen jellegű munkáját. Közreműködnek
a tanulók fejlődősét veszélyeztető körülmények feltárásában, és tanácsaikkal segítik az
érintetteket és szükség estén felveszik a kapcsolatot a megfelelő szakemberekkel.
Az iskola minden pedagógusának törekednie kell arra, hogy felismerje a felmerülő
problémákat, és időben jelezze azt a felelősöknek.
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A gyermek- és ifjúságvédelmi munkával megbízott pedagógusok legfontosabb
feladataink az alábbi területekre koncentrálódnak:
-

Ismeretterjesztés, információátadás.

-

Kapcsolattartás a megfelelő szervekkel: Az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és
Gyermekjóléti Integrált Intézmény (ÓTSZEGYII) a gyermekjóléti alapellátás körében a
gyermekjóléti szolgáltatást Gyermekjóléti Központ keretében biztosítja. Az intézmény –
15 településen - biztosítja többek között a Gyermekjóléti Szolgálat működését, amely a
gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka
módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki
egészségének,

családban

történő

nevelkedésének

elősegítését,

a

gyermek

veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve
a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. Az iskola együttműködése az
intézménnyel kiemelten fontos feladat. Munkánkat nehezíti, hogy nehéz a szülői oldallal
való aktív kapcsolattartás. A szülői értekezletek, egyéni szintű fogadóórák minimális
érdeklődés mellett zajlanak. Több alkalommal megfigyelhető volt, hogy csak az
osztályfőnök külön behívó levelére, vagy fegyelmi tárgyalás miatt vette fel a kapcsolatot
az iskolával a gondviselő. Az ÓTSZEGYII-n belül, 2016. január 1-től működő Család és
Gyermekjóléti Központ hathatós segítséget – a tapasztalatok alapján – sokszor szintén
nem tud nyújtani.
-

Általános prevenció: ennek célja a tanuló veszélyeztetettségének megelőzése, a hátrányos
helyzet kiküszöbölése.

-

Programszervezés: Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi munka elsődleges feladata
olyan ismeretterjesztő előadások, órák, szabadidős programok, vetélkedők szervezése a
tanulók és a szülők számára, melynek eredményeképpen pozitív irányban változik
életmódjuk, szemléletük, javulhat életminőségük. Célunk, hogy ezekbe a programokba
minél több diákot (és akár felnőttet) sikerüljön bevonni.

-

Speciális prevenció és segítségnyújtás, korrekció területén: Tanulóink közül sokan,
elsősorban a szakiskolai osztályainkban, többnyire már alapvető hiányosságokkal,
kialakult magatartászavarokkal kerülnek hozzánk. A speciális prevenció területén
végzendő feladatok az ő érdekükben történnek. Az iskolába kerülő tanulókat arra alkalmas
tesztek, kérdőívek, felmérések segítségével lehetőség szerint minél előbb „meg kell
ismerni” mind családi-, szociális- baráti környezetük, mind életmódjuk, neveltségi-és
ismeretszintjük, érdeklődésük, értékítéletük tekintetében. Fel kell tárni továbbá a
magatartási, beilleszkedési, tanulási zavarokkal küzdő tanulók problémáinak okát,
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hátterét. A veszélyeztetettek esetében a veszélyeztetettség megszüntetését, csökkentését
célzó intézkedési programot kell kidolgozni és kérni kell a megfelelő iskolán kívüli
szervezetek

segítségét,

intézkedését

(pl.

szakszolgálatok,

Pedagógiai

Intézet).

Folyamatosan követni kell a kiszűrt tanulók tanulmányi előmenetelét. Célunk, hogy a
motiválatlanságból vagy családi okokból fakadó igazolatlan mulasztások csökkenjenek, s
ennek következtében javuljanak a gyenge a tanulmányi eredmények, s a diákok az
iskolában egyre több sikerélményhez jussanak.

16. kép: Az Országos Mentőszolgálat szóvivőjének előadása
az iskolai egészségnapon (2014)

-

Bűnmegelőzés: Külön részterületként említem ezt a résztémát. Az iskolai bűnmegelőzési
tanácsadó bevonásával soron kívül kell foglalkozni a tanuló vagy szülő, esetleg a
pedagógusok által jelzett kritikus esetekkel, mint pl. tanulók egymás iránti agresszivitása,
mások jogainak megsértése, rossz társaságba keveredés, teherbeesés, stb.

-

Egyéb segítségnyújtás, tanácsadás.

-

Egészséges életmódra nevelés: testedzés, sporttevékenységek szervezése, versenyeken
való részvétel.

-

Kapcsolattartás, együttműködés: Fontos az együttműködés azokkal, akikre a munkánk
irányul, vagyis a tanulókkal. El kell érni, hogy ismerjék az iskolában folyó ifjúságvédelmi
munkát és higgyenek abban, hogy segítségükre lehetünk különféle problémáik
megoldásában. Alapvető, hogy bizalommal legyenek pedagógusaik iránt. Feltétlenül
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igénybe kell venni az iskolai diákönkormányzatot segítő tanár-kolléga munkáját és a DÖK
tagjait a szabadidős programok szervezésénél, az ismeretterjesztés, információáramlás
területén. Hasonlóan fontos a szülőkkel való együttműködő kapcsolat kialakítása, a szülők
bizalmának megnyerése. Ez szórólapok eljuttatásával, szülői értekezleteken, SZMK
értekezletének és külön a szülők számára szervezett beszélgetéseken, előadásokon
történhet. A városban működő gyermek- és ifjúságvédelemmel is foglalkozó
szervezetekkel már kialakult jó kapcsolata van iskolánknak. Ezután is részt veszünk
egymás rendezvényein, megbeszéljük a legaktuálisabb problémákat. A városi rendőrség
bűnmegelőzési tanácsadója, rendőrségi kapcsolattartója a hét több napján is
rendelkezésünkre áll bűnmegelőzést szolgáló előadások, bemutatók megtartásában, vagy
a tanulókkal való elbeszélgetésekben is. A fentiekben említett városi szervezetekkel
fennálló jó kapcsolatunkat a továbbiakban is folytatni kívánjuk. Hasonló jó információs
és munkakapcsolatot kialakítására törekszünk a házi gyermekorvosi szolgálattal, a
Borsod-Abaúj-Zemplén

Megyei

Kormányhivatal

Ózdi

Járási

Hivatal

Járási

Gyámhivatalával, a kollégiummal, a városi könyvtárakkal és művelődési házzal. Az
iskolánkban tanuló roma diákok száma indokolttá teszi az Ózdi Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal (illetve a városi roma referenssel) való együttműködés kialakítását a
prevenciós és korrekciós munkában egyaránt, hiszen többségük valamilyen módon
hátrányos vagy veszélyeztetett helyzetű. Miután 2016 márciusában újjászerveződött
városunkban a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a nemzeti drogstratégia változásával,
részvételünkkel segíteni próbáljuk a kialakult helyzet javítását, hiszen több intézménnyel
együttműködve könnyebb feltárni azt, hogy mely területeket és csoportokat érinti
leginkább és mit hogyan lehet tenni a visszaszorítás érdekében.
3.8. Gazdálkodási célkitűzések
Miután az iskola 2011 után elveszítette önálló gazdálkodását, az azt követő években
nem volt rálátásunk az újonnan létrehozott intézmények, azon belül pedig a tagiskola
telephelyének költségvetésére, illetve annak ránk eső hányadára. 2013-tól a KLIK fenntartása
alá kerülés egyben azt is jelentette, hogy az iskolavezetők kinevezése megmaradt, hatáskörük
viszont átalakult, s leginkább a szakmai munka irányítására korlátozódott. A napi
munkafolyamatokban, a feladatkijelölésben nem történt változás, ezek továbbra is az
igazgatók hatáskörébe tartoztak, megmaradt a tantestülettel szembeni munkáltatói jogkörük,
azzal a kivétellel, hogy a pedagógusok kinevezése és felmentése – bár az intézményvezetők
javaslata alapján születtek majd a döntések – a KLIK-hez került át. Az állami fenntartásba
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vétel folyományaként megszűnt az iskolák önálló gazdálkodási jogköre. A Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ alapvetően egy nagy költségvetési szervként működik, amelyen
belül nem lehetnek további kisebb költségvetési szervek, ennek hatékonysága azonban mára
bizonyítottan kudarcot vallott és megszűntetése várható.
2015. július 1-jével létrejött a Nemzetgazdasági Minisztérium alá tartozó Ózdi
Szakképzési Centrum, amely költségvetési szervként jelenleg – a sajószentpéteri Pattantyús
Ábrahám Géza Szakképző Iskola „csatlakozásával” - 5 iskolát működtet. A gazdasági
főigazgató-helyettes felelős többek között a tagintézményi bontásban elkészített költségvetési
terv teljesítéséért, a naprakész gazdálkodási működtetésért, vagy éppen a beszerzési és
közbeszerzési előírások betartásáért. Az iskola ugyan nem önálló gazdálkodó, de a tervezés
és a felhasználás folyamatában részt vesz, költségvetési tervét maga készíti el (hozzávetőleg
a személyi és dologi kiadás aránya: 60-40%). A jövőben várható ugyan a tagintézményvezetők (igazgatók) döntési jogkörének bővülése, egyfajta részleges gazdasági önállóság,
havi összeggel feltöltött igazgatói kártya bevezetése a legsürgősebb kisebb kiadások
fedezésére, azonban ezek a változások még nem kezdődtek meg, illetve folyamatban vannak.
A fentiek tükrében szeretnénk az intézménynek saját bevételt „termelni” az alábbi
lehetőségek kihasználásával úgy, hogy az az iskolánál is maradjon annak saját célú
hasznosítása végett:
-

pályázatok figyelése (legutóbb pl.: EFOP-3.1.9-16 Iskolapad újratöltve - Második
esély programok támogatása).

-

tantermek, a rendezvényterem, a büfé, illetve más igényelt helyiségek bérbeadása.

-

a tornaterem bérbeadása.

-

az újonnan kialakított D épületszárny alagsora edzőtermének bérbeadása.

-

a rendezvényterem bérbeadása.

-

egyéb szabad kapacitások kihasználása (pl. szolgáltatási tevékenység).

-

szorosabb kapcsolat kiépítése a gazdálkodó szervekkel, cégekkel.

-

támogatók keresése, szponzorok által nyújtott szolgáltatások, pénzbeli, vagy egyéb
támogatások (pl. gépek, berendezések, eszközök, díjak, felajánlások) iskola javára
történő felhasználása.

-

a Gábor Áron Alapítvány a Szakképzésért alapító okiratában foglalt céljaira fordítható
támogatások felkutatása (pl. a városi önkormányzat által kiírt, a helyi civil
szervezetekre fordítható keretösszegből való igénylés), a személyi jövedelemadóból
felajánlott 1%-ok fogadása, mindehhez a kommunikáció „kifelé” történő javítása,
figyelemfelkeltés.
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-

részleges gazdasági önállóság elérésével eszközbeszerzések.

-

saját bevétel termelése egyéb módon (pl. termékek értékesítése, adventi vásár).

-

alapítványi bál szervezése és jövedelmének szükség szerinti felhasználása.

A tervezés fázisában továbbra is elsődleges szempont marad a takarékosság, az ésszerűség, a
realitások figyelembe vétele, a kockázati tényezőkkel (pl. árváltozás) számolás és erre építő
kalkuláció, illetve – lehetőségek szerint - a racionalizált költségcsökkentés elve.

17. kép: Az Ózdi SZC tagintézményei közösen koszorúznak március 15-én (2016)

3.9. Az iskola kapcsolatrendszere és marketing tervezete
Iskolánk széleskörű kapcsolatrendszerrel rendelkezik, amely részben „örökség”,
részben már a közelmúltban is bővült és amelyet még hatékonyabbá szükséges tennünk a
jövőben. Kiemelt célként tekintek új szakmai partnerkapcsolatok kiépítésére különböző ipari
ágazatokon belül részben a tanulók képzése, részben új ismeretek megszerzése, az
információáramlás hatékonyságának növelése, részben a minél jobb együttműködés
kialakítása és fenntartása érdekében. Egy leendő munkaerő-utánpótló szerep vállalása lenne
persze az igazi „áttörés”.
Legfontosabb partnereink:
-

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

-

Ózdi Szakképzési Centrum és egyéb tagintézményei

-

Ózd Város Önkormányzata
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-

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

-

Ózdi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

-

Ózd és az ózdi járás oktatási-nevelési intézményei

-

Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény

-

Ózdi Művelődési Intézmények (Olvasó és Városi Könyvtár)

-

Ózdi Rendőrkapitányság

-

Ózdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

-

Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Legfontosabb szakmai kapcsolataink:
-

Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

-

Goethe Intézet - Goethe-Institut Ungarn (Budapest)

Legfontosabb vállalkozói partnereink:
-

Fórum Regnum Kft. (Ózd)

-

TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. TESCO Ózd Hipermarket

-

SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. INTERSPAR Hipermarket Ózd

-

Unió Coop Zrt.

-

Filó Kereskedelmi Kft. (Ózd)

-

Hotel Ózd

-

SPAL Kft. (Ózd)

-

Ples Zrt. (Borsodnádasd)

-

Forgács Fémtechnika Kft. (Ózd)

-

Norfil Pizzéria (Ózd)

-

Csobogó Étterem (Szilvásvárad)

-

Hangonyi Pizzéria

-

Herbária Gyógynövény Szaküzlet (Ózd)

-

Szalajka Liget Hotel és Apartmanházak (Szilvásvárad)

-

CAMilleon Kft. (Halásztelek-Ózd)

-

Frank Hungária Kft. (Ózd)

-

Stivas Industrial Kft. (Ózd)
Az iskola és a szakképzés sokak szemében elveszített jó hírnevének újbóli

megalapozása nehéz és hosszú folyamat, azonban fontos, hogy az iskoláról pozitív képe
legyen a helyi közösségnek. A jó benyomást generációk elégedettsége táplálja, akik
továbbítják tapasztalataikat másoknak. Az oktatásban kialakult versenyhelyzet, más
fenntartású (pl. alapítványi) iskolák megjelenésével szükségessé tette az iskolák számára is
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az igények felmérését, ennek megfelelően a program (kínálat) elkészítését és népszerűsítését,
az iskolai szolgáltatások igénybevevőinek állandó tájékoztatását, azaz a marketing
tevékenységet. A véleménynyilvánításnak teret engedve a szülők, tanulóink és partnereink
igényeit, elképzeléseit nyomon követjük. Az iskolai rendezvények, a nyilvánosság
bevonásával szervezett ünnepségek a kapcsolatápolást erősítik, színesítik a rólunk alkotott
képet. A média bevonásával – ÓVTV, Internet - a nagy nyilvánosság előtt is bemutathatóvá
válik az oktatómunka és annak eredménye. Az iskola (2017-től működő) weboldalán58 és a
rendszeresen frissülő, általam szerkesztett internetes közösségi (Facebook) oldalán59 az iskola
életéről szóló fényképek, hirdetések, hírek olvashatók, de érdeklődők üzeneteire is szívesen
válaszolunk. Az iskolai szintű pedagógiai program is egy egyfajta marketing eszköz, amellyel
a fenntartótól szakmai jóváhagyást, a szülőktől és a gyerekektől pedig az iskola választását
várja az intézmény. A marketing csatornákon folyó kommunikáció lehetővé teszi, hogy az
iskola megismerje és felmérje környezete igényeit, s hogy arra megfelelő válaszokat keressen.
Az iskola saját céljait is csak az ún. „iskolahasználók” és rajtuk keresztül az egész helyi
közösség megelégedése útján valósíthatja meg.

18. kép: Az először megtartott Szakmák éjszakáján, az iskola székhelyén (2016)

58
59

http://gasziozd.hu
https://www.facebook.com/ozdiszcgaboraron/
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Elsőként 2016. április 15-én került megrendezésre intézményünkben a Szakmák
Éjszakája nevet viselő rendezvény 18 és 22 óra közötti időszakban. Ezen programsorozat célja
a különböző szakmák népszerűsítése. A rendezvény keretében lehetőség nyílt a külső
látogatóknak megtekinteni, esetleg kipróbálni a hegesztő, villanyszerelő, festő, kőműves,
szakács, cukrász szakmák nyújtotta munkákat, különféle műveleteket. Ezen „Éjszaka”
keretében a különböző szakmák betekintést engedtek a különböző munkafolyamatokba.
Intézményünk az Árpád Vezér úti telephellyel közösen bonyolította le ezt a programsorozatot,
az iskola tanulóinak bevonásával. Tapasztalataink igazolták előzetes tervezésünket: plusz
finanszírozást igénylő kiegészítő programok (pl. fellépők, bemutatók, zenés produkciók,
vendéglátás, cégbemutatók) nélkül egy Ózdhoz hasonló városban, egy időben, két helyszínen
nehéz pénteki napokon nagyobb tömeget becsalogatni, pláne az általános iskolából kikerülők
középiskolai felvételi eljárásainak lezárását követően. Az eseményt 2017. április 21-én újra
megrendezik, amelynek programtervezetét a tagintézmény jelenlegi vezetése már elkészítette.
A szlogen most is ugyanaz: „Egy éjszaka, amikor bármi lehetsz!”
3.9.1. Iskolamarketing példával
2016 június elején az NGM megbízásából, a szakmák népszerűsítését szolgáló „Jó
szakma, biztos jövő” című, különböző szakképzési helyszíneken forgatott műsorsorozat egyik
részét iskolánkban rögzítette az Echo Tv. A közel 25 perces, a legnépszerűbb internetes
videomegosztó oldalon is elérhető adás60 adta az ötletet, hogy a fogyatkozó tanulólétszám
bővítésére a média szerepét erősíteni kell. Osztályszinten a fiatal szerkesztőkkel jó kapcsolat
alakult ki, így az országos televízió szerkesztője, illetve műsorvezetője egy hónappal később
meghívott minket Budapestre egy stúdiólátogatásra, amit „privát státuszú” viszont
meghívással viszonoztunk az ősz, valamint 2017 tavasza folyamán. A kapcsolattartást az Ózdi
Városi Televízió (ÓVTV) is nyomon követte: 2017. március 13-án híradós anyagban
tudósított a 2/14-GT és a tv-sek jó viszonyáról.61 Tanulságként levonható, hogy a televízió
szerepe kiemelten fontos egy-egy intézmény, vagy az ott tapasztalt tanulói közeg és légkör,
nem utolsósorban valamely szakma népszerűsítése végett. Csoportunk kapcsán az Echo Tv
szerkesztője a „legbefogadóbb iskoláról” beszélt a vele készített riportban, ahol egy iskolai
logóval ellátott DJ mikrofont is átadtunk számukra.
Osztályfőnökként a médiát nem először és nem előzmények nélkül használtam az
iskola jövőjével összefüggő célokra. Új, korábban és mások által ismeretlen szakképesítések

60
61

https://www.youtube.com/watch?v=7VzMNs2nssg (Utolsó letöltés: 2017. március 19.)
http://www.ovtv.eu/index.php/20-hirek/2319-vendegseg (Utolsó letöltés: 2017. március 19.)
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megismertetése ez által juthat el helyi szinten szélesebb rétegekhez. Ennek megfelelően a
2016/2017 tanévben először indított CNC-gépkezelő szakképesítés-ráépülés beindításáról és
egy kiváló szakmai partnerként városunkban beruházó Pest megyei cégnek a duális képzésbe
történő belépéséről kezdeményezésemre az ÓVTV 2017. február 3-án kettős témáról forgatott
a CAMilleon Kft. ózdi telephelyén: részben egy sikeres, mintegy 400 millió Ft-os pályázati
lehetőségről, amelynek köszönhetően több százmillió forintból telepített CNC megmunkáló
központokat az említett halásztelki cég városunkba, másrészt arról, hogy beruházásuk egyik
célja a hiányszakmák helyben történő oktatásának népszerűsítése. Utóbbinak megfelelően
2016 őszétől az ózdi telephelyen, a Gábor Áron Szakképző Iskola hat CNC-gépkezelő
tanulójának gyakorlati képzésére is lehetőség nyílt.62
A duális képzés népszerűsítésére az említett új képzés kapcsán a nyomtatott és az
elektronikus média is felfigyelt: március elején egy kétheti lap, illetve annak weboldala
tudósított CNC-gépkezelőinkről, kiemelve, hogy az egyéves képzés után megszerzett CNC
gépkezelői bizonyítvánnyal a tanulók – remélhetőleg - könnyen elhelyezkednek majd a
hiányszakmában.63 A képzés szervezésében a cégvezetőkkel közösen, iskolai szinten egyedül
vettem részt, annak teljes médianépszerűsítésével, illetve sikeres tanév alatti lebonyolításával
(beleértve a tanulószerződések megkötését, a telephelyváltások, a szállásfoglalások és egyéb
munkák elvégzését) együtt.

19. kép: Forgatás a CAMilleon Kft-nél. ÓVTV, 2017
http://www.ozd.hu/news.php?id=5340 (Utolsó letöltés: 2017. március 19.)
Sikeres a duális képzés. Lokál Extra Ózd 2017. március 3. https://www.lokal.hu/2017-03-sikeresa-dualis-kepzes/ (Utolsó letöltés: 2017. március 19.)
62
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4. ZÁRÓ GONDOLATOK
A Szakiskolai Fejlesztési Program I-II. része korábban a „SzakMa! – a XXI. század
szakiskolája” hangzatos szlogenjével új irányvonal kialakítását ígérte. A program anyagi
erőforrásainak kimerülése még idő előtt történt, így 2011 helyett már 2009 végén leállt, az azt
követő fél évtized pedig a legszűkösebb időszak volt az iskolák számára. A legnagyobb
átszervezést hozó változások közül a 2015. évben bekövetkezett átszervezések, az országos
szinten létrehozott (és máris bővíteni tervezett) szakképzési centrumok (összesen 44 db)
kialakítása volt. Változni látszik a szemléletmód, a fejlesztési stratégia, amit a szakképzés
értékének növelésére vonatkozó törekvések, az „új” kommunikáció, más generációk
megszólítása és egyéb elképzelések is alátámaszthatnak.
A helyzetfeltárás alátámasztja azok aggodalmát, akik már évekkel ezelőtt átlátták és
felhívták rá a figyelmet, hogy jó szakemberek csak minőségi oktatással képezhetők. Ha valaki
nem ezt vallja magáénak, nem tud racionálisan tervezni, felkészülni és így vezetni-irányítani
sem. A kölcsönösség jegyében kialakított partneri kapcsolataink véleményem szerint a helyes
és valósághű utat mutatják. Feléjük mindenképpen köszönettel tartozunk. Álláspontjaink
ugyanazokat a problémákat és megoldási lehetőségeket vázolják, amelyek közel két évtized
szakmunkás/szakember-képzésének hiányosságait esetlegesen (részben, vagy egészben)
rendezni, pótolni tudják. A kommunikáció másik része a családok, a társadalom felé kell,
hogy szóljon: meg kell győzni a szülőket arról, hogy ha a gyerekekkel szakmát tanultatnak,
azzal a jövőjüket építik. Ehhez persze szükséges, hogy a tanműhelyek modernebbek legyenek,
az uniós követelményeknek megfelelően átalakuljanak, az infrastruktúra javuljon, a modern
szakképzés pedig ezáltal tömegek előtt is látható legyen.
Az együttműködés szándéka a sikeresség talán legfontosabb feltétele. Az elmúlt
években nyújtott támogatásért köszönet jár azoknak a kollégáimnak is, akik építő, tenni akaró
szándékkal segítették munkámat, felismerték a közösségiség munkahelyen belül is fontos
erejét és magukénak érzik a nagy múltú intézmény neves elődjei hírnevének átörökítését, a
hagyományok, emlékek ápolását. Rájuk építve lehet új feladatokat együttesen megoldani,
értékeinket megőrizni és a helyben folyó szakképzést előrevinni. Pályázatom benyújtásához
ők adtak bátorítást és hitet.
Az előzőekben leírtak mögött álljon egy közös akarat, közös jövőkép a nehézségek
ellenére is, hiszen városunkban csak így működtethetünk (tovább) egy előre mutató, korszerű
ismereteket nyújtó iskolát. Ennek gondolatában született meg ez a beadvány, amely a jól
működő „régi” mellett a modern, az adott lehetőségekhez és körülményekhez alkalmazkodó
„új” értékekre egyaránt koncentrál, azokat számba veszi, értékeli és hasznosítja a megfelelő
tudás kialakításához.

Alabán Péter
Ózd, 2017. március 30.
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MELLÉKLETEK

PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG ÉS JEGYZÉK
Szakmai publikációm 3 részre tagolhatók: történeti-helytörténeti írások és recenziók,
közéleti cikkek és pedagógiai kiadványok. Mindhárom terület szorosan kapcsolódott tanáripedagógiai munkásságomhoz, hiszen több munkámat órákon is lehetett használni, a
gyakorlati évek bővülésével, illetve módszertani kutatásokban való részvételemmel pedig
tananyagfejlesztési, a szakiskolai közismeret megújítását célzó munkák is jelentek meg a
nevem alatt. Kiemelendő, hogy több helyi vonatkozású, a lakóhely megismertetésére
törekvő alkotásban tanítványaim is részt vettek, így több mű – direkt módon - két név alatt
jelent meg. 2006-ban, egy sikeres pályázatnak köszönhetően, volt általános iskolai
diákommal írtuk meg Ózd város egyik peremkerületének társadalomtörténetét, amelyet
hosszú adatgyűjtés, könyvtári és levéltári kutatás előzött meg (Alabán Péter – Csépányi
Attila: Hódoscsépány társadalomtörténete a XX. század közepéig. Városi Művelődési
Központ - Lajos Árpád Honismereti Kör, Ózd, 2006. 103 oldal). Hasonló jellegű,
tanulmánykötetben napvilágot látott írások a következő években is voltak, miközben, immár
a Szakiskolai Fejlesztési Program II. részének keretein belül a társadalomismeretjelenismeret tantárgy közismereti megújítását célzó, s az ún. projektmódszerre épülő
tananyagfejlesztésben vettem részt (lásd: Alabán Péter: Társadalomismeret – jelenismeret
projektek: 18. Helyben vagyunk!; 19. Az én településem. CD-DVD. Szakiskolai Fejlesztési
Program (SZFP) II. NSZFI, Budapest, 2009). A szakiskolások számára, az érettségit
előkészítő tanagyag vonatkozó részeinek megújítása kapcsán szintén ennek keretein belül
adtunk ki az akkori Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet által módszertani füzetet
munkatársaimmal, amelyben a történelem tantárgy mellett több másik, kötelező tárgyra is
kitért (Alabán Péter – Vincze István – Zsid László: Érettségi előkészítő tananyagegység.
Módszertani füzet II. Szakiskolai Fejlesztési Program – Szakképzési évfolyam módszertani
fejlesztési terület. NSZFI, Budapest, 2007).
A munkacsoportokban megszerzett ismeretség vezetett be a tankönyvírás és –
lektorálás szakmai területére, amelynek köszönhetően a Pedellus Tankönyvkiadó négy
kiadványának elkészítésében is közreműködtem két éven keresztül (2010-2011). Kosztyu
Brigitta szerkesztővel, a közismereti társadalomismeret megújított, a kulcskompetenciákhoz
igazodva feladatbank elkészítésére vállalkoztunk, amelyek egy része bekerült az akkor
kiadott, még a szakképző évfolyamokat megelőző 2 szakiskolai évre építő tankönyv
munkafüzetébe mind a 9., mind a 10. évfolyamon. A 3 éves szakképzés bevezetése ezen a

téren is új helyzetet teremtett. A megszerzett tapasztalatokat adott tantárgyon belül az
iskolai oktatáshoz kapcsolódó publikációs tevékenységem során is hasznosítottam. Utóbbi
esetében több kollégámmal és tanítványommal is sikerült együtt dolgozni és valós
társadalmi problémákat feldolgozó újságcikkeket megjelentetni (pl. Alabán Péter – Ruszó
Viktor: Mérlegen a valóság: cigánykérdés, közbiztonság és integrált oktatás az ózdi
kistérségben. In: Ózdi Körkép 2011/1. 6. oldal; illetve Alabán Péter – Ruszó Viktor:
Pusztuló peremkerületek, leszakadó társadalmi csoportok. In: Ózdi Körkép 2011/2. 6.
oldal). Kiemelten foglalkoztam szociológiai munkáimban a perifériára szorult családok és
gyerekek helyzetével, melyek egyes életképeinek, jelenségeinek nap mint nap szemtanúja
voltam (és vagyok). A főállású munkahelyemen tartott, s több éven keresztül futó
társadalomismeret szakkör szintén hozott „közös” munkákat, amelyek nyomtatott
kiadványban jelentek meg: kiemelten a falu-város kapcsolatával, az itt élők helyi társadalmi
összetételével, mindennapjaival foglakozva jól sikerült összefoglalások születtek (Alabán
Péter – Huncsik Gábor: Engels-telep, vagy Mocsolyás? Életképek Borsodnádasd határából.
In: Gömörország 2012/2. 36-39. oldal). A helytörténet mellett olykor a szakközépiskolai
tananyaghoz kapcsolódó történeti tanulmányt is írtam (pl. Teleki Pálról), illetve az 1956-os
Intézet Alapítvány Évkönyvébe (Alabán Péter: Emlékező mozaikok – A munka világa a
Kádár-korszak vidéki Magyarországán. In: Rainer M. János-Valuch Tibor szerk.: Munkások
’56. Évkönyv XXII. 2016-2017. Országos Széchényi Könyvtár-1956-os Intézet Alapítvány,
Budapest, 2017. 180-209. oldal).
Az alábbi jegyzék válogatás azokból az alkotásokból, amelyek iskolai munkámhoz,
diákokkal közösen készített gyűjtéseimhez, illetve a szakképzéshez kapcsolódóan eddig
megjelentek. 2014-ben, a 125 éves ózdi szakképzés jubileuma alkalmából készült, az ágazat
oktatáson belüli helyzetét is részletező írásomat méltó megemlékezésnek szántam egy
társadalomtudományi folyóiratban, amelynek címlapjára ózdi diákok kerültek. (Alabán
Péter: Szakma, hiányszakma és a munkaerő-piac változásai. In: Comitatus 2014/217. 30-43.
oldal). Igyekeztem továbbá mások (főként helybeliek) számára más kollégákat – érdemeik
szerint – kiemelni, akik maradandót alkottak kulturális téren és elismerésre méltók a kultúra
különböző területein (pl. Alabán Péter: A néptáncoktatás díjazottja [Elekné Holló Hilda]. In:
Alabán Péter [szerk.]: Falu – munka – ember. Tanulmányok a Barkóságról. Studia
Barkonum 3. Alapítvány Szentsimon Fejlesztésére - Újra Ózdért Közhasznú Egyesület,
Ózd, 2014. 272-276. oldal).

VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA
TANULMÁNYOK
Alabán Péter – Csépányi Attila – Talián Zoltán: Adalékok Hódoscsépány történetéhez (XIX-XX.
század). In: Döbör Istvánné – Kocsik László (szerk.): Lakóhelyünk Ózd. 14. szám. Városi
Művelődési Központ - Lajos Árpád Honismereti Kör, Ózd, 2004. 30-35. o.
Alabán Péter – Csépányi Attila: Hódoscsépány gazdaság- és társadalomtörténete a dualizmus idején.
In: Veres László – Viga Gyula (szerk.): A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XLIV. Miskolc, 2005.
295-317. o.
Alabán Péter – Csépányi Attila: Fejezetek Hódoscsépány gazdaság– és társadalomtörténetéből a XX.
században. In: Comitatus 2006/1-2. 114-124. o.
Alabán Péter – Csépányi Attila: Adatok a történi Csépány község közép- és újkori történetéhez. In:
Veres László – Viga Gyula (szerk.): A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XLV. Miskolc, 2006. 283294. o.
Alabán Péter: Társadalmi viszonyok Ózdon a rendszerváltozás után. In: Alabán Péter – Döbör
Istvánné – Kocsik László (szerk.): Lakóhelyünk Ózd. 15. szám. Ózdi Művelődési Intézmények Lajos Árpád Honismereti Kör, Ózd, 2007. 26-39. o.
Alabán Péter: A rendszerváltozás társadalmi kérdései Ózdon. In: Comitatus 2008/9-10. 115-129. o.
Alabán Péter – Vozár Gyuláné: Az iparosítás társadalmi hatásai Borsodnádasdon – A lemezgyár. In:
Alabán Péter – Döbör Istvánné – Kocsik László (szerk.): Lakóhelyünk Ózd. 18. szám. Ózdi
Művelődési Intézmények - Lajos Árpád Honismereti Kör, Ózd, 2011. 20-27. o. Online:
http://www.ozdolvaso.hu/lakohelyunk2011.pdf
Alabán Péter – Dulovics Attila: Egy Sajó menti település Gömör és Borsod határán: Sajóvelezd. In:
Gömörország 2011/4. 23-29. o.
Alabán Péter: „Siktából” az utcára. Ipari munkások az ózdi kistérség törésvonalain. In: Korall
2012/49. 82-105. o.
Online: http://epa.oszk.hu/00400/00414/00040/pdf/EPA00414_korall_2012_49_082-105.pdf
Alabán Péter: Értelmezések harca: Teleki Pál megítélése a történeti irodalomban. In: Új Dunatáj
2013/1-2. 62-80. o.
Alabán Péter: A vidék válságai. Az ipari válságzóna jelenségeinek összefüggései a rendszerváltozás
után az észak-borsodi bányásztelepülések példáján. In: Korall 2013/54. 118-140. o.
Alabán Péter: Borsodi falvak, mint az ipari munkaerőpiac bázisai? Társadalomtörténeti vizsgálatok a
Hangony völgyében. In: Halmos Károly-Kiss Zsuzsanna-Klement Judit (szerk.): Piacok a
társadalomban és a történelemben. Rendi társadalom-polgári társadalom 26. Hajnal István Kör –
Társadalomtörténeti Egyesület, Budapest, 2014. 247-261. o.

KÖZÉLETI CIKKEK ÉS KÖZLEMÉNYEK
Alabán Péter – Ruszó Viktor: Esélyek és átmenetek: Látogatás a Gyermekek Átmeneti Otthonában.
In: Ózdi Körkép 2011/3. 6. o.
Alabán Péter: Gyerekek a periférián. In: Ózdi Körkép 2011/5. 6. o.

Alabán Péter: Gyémántdiploma a pedagógusmunka elismeréseként. In: Ózdi Körkép 2011/7. 6. o.
Alabán Péter – Dulovics Attila: Rejtett értékeink és falvaink: Sajóvelezd. In: Ózdi Körkép 2011/8. 6.
o.
Alabán Péter: Történelem az irodalomban: 1956 emléke. In: Ózdi Körkép 2011/9. 6. o.
Alabán Péter: Helyi szerzőink kulturális értéke. In: Ózdi Körkép 2011/10. 6. o.
Alabán Péter: „A jó szakma felér egy diplomával” – Változások a szakképzésben. In: Ózdi Körkép
2012/5. 6. o.
Alabán Péter: Néprajz és hagyomány – Lajos Árpád nyomában. In: Ózdi Körkép 2012/6. 6. o.
Alabán Péter: Honismeret fél évszázad tükrében – 50 éves a Lajos Árpád Honismereti Kör. In: Ózdi
Körkép 2012/11. 6. o.

RECENZIÓK
Alabán Péter: Újra a cigánykérdésről – Diskurzusok elemzése és a valóság. [Majtényi Balázs –
Majtényi György: Cigánykérdés Magyarországon 1945-2010. Budapest, Libri Kiadó, 2012] In:
Metszetek 2012/4. – 2013/1. 265-274. o.
Online: http://metszetek.unideb.hu/files/2013_1_17.pdf
Alabán Péter (ism.): Kovách Imre: A vidék az ezredfordulón. A jelenkori magyar vidéki társadalom
szerkezeti és hatalmi változásai. [MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont (Szociológiai Intézet),
Argumentum Kiadó, h. n., 2012] In: Metszetek 2013/2-3. 299-307. o. Online:
http://metszetek.unideb.hu/files/15_alaban_peter.pdf
Alabán Péter: „Így éltünk mi…” Látszat és illúzió a mindennapokban. [Valuch Tibor: Magyar
hétköznapok. Fejezetek a mindennapi élet történetéből a második világháborútól az ezredfordulóig
Napvilág
Kiadó,
Budapest,
2013]
In:
socio.hu
2014/1.
125-133.
o.
http://socio.hu/uploads/files/2014_1/8alaban.pdf
Alabán Péter: Időutazás: A skanzen palóc emlékei. [Nagyné Batári Zsuzsanna: Tájegység születik.
Szabadtéri kiállítások rendezésének kérdései az Észak-magyarországi falu tájegység esettanulmánya
alapján. Skanzen könyvek. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 2014] In: Alabán Péter
(szerk.): Falu – munka – ember. Tanulmányok a Barkóságról. Studia Barkonum 3. Alapítvány
Szentsimon Fejlesztésére - Újra Ózdért Közhasznú Egyesület, Ózd, 2014. 279-282. o.
Alabán Péter: Gömör-Kishont helytörténete az oktatásban. [Ádám Zita – Ferencz Anna (szerk.): A
hely, ahol élünk Gömör. Regionális olvasó- és munkáltató értékkönyv. Pro Scholis, Rimaszombat,
2013] In: Alabán Péter (szerk.): Falu – munka – ember. Tanulmányok a Barkóságról. Studia
Barkonum 3. Alapítvány Szentsimon Fejlesztésére - Újra Ózdért Közhasznú Egyesület, Ózd, 2014.
283-285. o.
Alabán Péter: Ünnepek és versek. [Gál Zoltán – Dérer Zsolt – Székely Dénes: …ha ünnepel a szív…
Nemzeti, társadalmi, egyházi, iskolai, családi ünnepek, hagyományőrző napok köszöntői, versei,
ünnepi gondolatai, megemlékezései. Bíró Family Nyomda és Könyvkiadó, Ózd-Budapest, 2012] In:
Alabán Péter (szerk.): Falu – munka – ember. Tanulmányok a Barkóságról. Studia Barkonum 3.
Alapítvány Szentsimon Fejlesztésére - Újra Ózdért Közhasznú Egyesület, Ózd, 2014. 289-291. o.

PEDAGÓGIAI SEGÉDANYAGOK
Alabán Péter – Vincze István – Zsid László: Érettségi előkészítő tananyagegység. Módszertani füzet
II. Szakiskolai Fejlesztési Program – Szakképzési évfolyam módszertani fejlesztési terület. Nemzeti
Szakképzési és Felnőttképzési Intézet [NSZFI], h. n. [Budapest], 2007
Alabán Péter: Társadalomismeret – jelenismeret projektek: 18. Helyben vagyunk!; 19. Az én
településem. CD-DVD. Szakiskolai Fejlesztési Program (SZFP) II. Nemzeti Szakképzési és
Felnőttképzési Intézet [NSZFI]. Budapest, 2009

LEKTORI MUNKÁK
Kosztyu Brigitta: Jelenben a múlt. Történelem szakiskolásoknak 10. Lektorálta: Alabán Péter –
Juhász Mária. Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen, 2010
Kosztyu Brigitta: Jelenben a múlt. Történelem feladatgyűjtemény szakiskolásoknak 10. Lektorálta:
Alabán Péter – Juhász Mária. Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen, 2010
Kovács István – Kovácsné Bede Ágnes – Dr. Kovács Ágnes – ifj. Kovács István: Társadalomismeret
10. Tankönyv a szakiskola Történelem és társadalomismeret tantárgyának oktatásához. Lektorálta:
Alabán Péter. Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen, 2011
Kovács István – Kovácsné Bede Ágnes – Dr. Kovács Ágnes – ifj. Kovács István: Társadalomismeret
10. Feladatgyűjtemény a szakiskola Történelem és társadalomismeret tantárgyának oktatásához.
Lektorálta: Alabán Péter. Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen, 2011

lll

lillllil llLllllilll lll!
054852626

lli

lllilllliililll] lil]il
EE1703062311

]il

Iil

Gyakorlati idő igazolása
az T agintézm ény v ezetői

Igazolom,

hogy

r,

á|y ázatr a j

elen

tkez

ALABÁN

dolgozónk gyakorlata 1,4 éV az alább Észletezett adatok alapján:

Munkahely neve, címe:

A.Z Megyei Önkormányzat
Gábor Áron Ipari Szal<képző Iskola
Ózd, Bolykifőűt2.

2002.I0.0

:

;

I -200 4.07 .0

Ózd, Bolykifőűt2.

A.Z Megyei Önkormányzat
Bolyai Farkas Szakképző Iskola
Ózd, Bolykifőft2.

itörténelem szakos
tanár

1

2005.09.0 1.-20 l 0.08.3

l.

történelem szakos
középiskolai tanár

1

0.09.0 1 .-20I I.07
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-2013.08.3
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Ózdi József Attila Gimnázium , Szakképző
Iskola és Kollégium
Bolyai Farkas Szakképző Tagiskoláj a
O_zd, Bolyk! foút 2
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola
Gábor Áron Szakképző Tagiskolája
Ozd, Bolyki főűt2.

középiskolai tanát,
i tagintézményvezetőhelyettes,

(közoktatási vezető)

erg Intézmény fenntartó Közp ont

20 1 3.09.0

történelem szakos
r középiskolai tanár,
igazgatőhelyettes
történelem szakos

B,

K
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történelem szakos
középiskolai tanár

20

A,Z Megyei Önkormány zat J őzsef Attila
Gimnázium, Szal<képző Iskola és Kollégium
Bolyai Farkas Szakképző Tagiskoláj a
Ózd, Bolykifőút2.

Beosztás:

i

1

B.A.Z Megyei Önkormányzat Jőzsef Attila
Gimnázium , Szal<képző Iskola és Kollégium
20l
Bolyai Farkas Szakképző Tagiskolája
Ózd, Bolyki főiú.2.
sb
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2004.08.01.-2005.08.3

B.
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i

I

B.A.Z Megyei Önkormányzat
Bolyai Farkas Szakképzó Iskola
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PBrBn

(Mettől meddig)

Csépány-Somsály Átrlr
Ózd, Csépányiűt II7.
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2014.01.01.-20 14.08.3

201 4.09.01.-20

1

I.

történelem szakos
középiskolai tanár,
i tagintézmény v ezetőhelyettes,
(közoktatási vezető)
-

itörlénelem szakos

1.

5.06.30.

középiskolai tanár,
tagintézmény vezető,
(közoktatási vezető

Ózdi

i

szakos
l történelem SZaKoS
jtortenelem

i

SzakképzésiCentrum

Fl;:ö§jyy*,alskolája
Ozd, Bolykifőút2.
Bolyki főűtz.

izots.oz.ot .-2016.06.30.
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Ózd, Bolykifőűt2.
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Ózdi Szakképzési Centrum
Gábor Áron Szakképző Iskolája

#;;fr*f:
mtezmenr/ezetó,
:T;:,
--------

201 6.07 .DI.-j elenleg

is

..^_^+t!
(közoktatási vezető)

történelem szakos
középiskolai tanár

Igazolom, hogy nevezett jelenlegi munkakörében az alkalmazás és a foglalkoztatás előfeltétele a
büntetlenség. (Ha a feltétel nem áll fenn, ez a rész áthúzandó és a pólyázathoz erkölcsi
b izonyínány c s atolandó !)

Jelen igazolást a fent nevezett dolgozó kérelmére adtam ki.

Dátum: Ózd,,2017. március 07.
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