
Erdély-szerte egyre na-
gyobb az igény a minő-
ségi szakiskolai oktatás 

iránt. Sok szülő ébred rá ar-
ra, hogy a sekélyes tudást je-
lentő, mesterség nélküli érett-
ségi diploma nem hasznosítha-
tó a munkaerőpiacon. A szak-
oktatást igénylő szülők és di-
ákok azonban még mindig ke-
vés olyan magyar nyelvű szak-
iskola és szaklíceum között vá-
laszthatnak, ahol minőségi ok-
tatás folyik. Sok szakiskola 
nem tud szabadulni rossz hír-
nevétől, a régi tanári gárdával 
és a hiányos gyakorlati oktatás-
sal nem tehetők versenyképes-
sé. Ezzel magyarázható, hogy a 
szakiskolák egy része kong az 
ürességtől: sem a diákok, sem a 
szülők nem kedvelik. A maguk-
nak hírnevet szerző oktatási in-
tézményekben – például a Ko-
lozsvári Református Kollégium 
immár hat mesterséget kínáló 
szakiskolájában – viszont túlje-
lentkezés van. A jövő a minőségi 
szakoktatásé – mondják a mun-
kaerőt kereső cégek képvise-
lői és az oktatási szakemberek.

Fodrászok, szakácsok, 
villanyszerelők...

A Kolozsvári Református Kollé-
gium szakiskolai osztályai az 
erdélyi magyar nyelvű szak-
munkásképzés élvonalába tar-
toznak. 2014-ben a kolozsvá-
ri képzés indításakor dr. Szé-
kely Árpád kollégiumi igazgató 
és az akkori iskolalelkész, majd 
szakiskolai vezető, Kovács Ti-
bor számára az egyik legfonto-
sabb motivációt a munkaerőhi-
ány jelentette. A szakmunkás-
képző osztályok az egyház által 

visszakapott egyik ingatlanban 
kaptak helyet, az épületet ma-
gyar állami támogatással újítot-
ták fel. A Szász Domokos egy-
kori református püspök nevét 
viselő szakiskola épülete tíz-
éves jogvita után került vissza 
az egyház tulajdonába. A két vi-
lágháború között az épületben 
egészségügyi asszisztenseket 
képeztek diakóniai munkára, 
akik az utca túloldalán műkö-
dő református kórházban he-
lyezkedhettek el, ezt az épüle-

tet azonban nem kapta vissza 
az egyház.

Az iskolában egy fárasztó hét 
után, pénteken is mosolyogva fo-
gadnak, és végigvezetnek az im-
már három éve zsibongó folyóso-
kon: korszerűen felszerelt mű-
helyekbe és osztálytermekbe 
léphetek be. Az elektronikai mű-
szerektől a szakszerű fodrász-
szalonig több mesterség elsajá-
títására rendeztek be műhelye-
ket, mindenhol szorgos kezek 
ügyeskednek. Bár a konyha ott 

jártunkkor éppen üres volt, ki-
derül, hogy a szakácsnak tanu-
lók rendszerint nemcsak diák-
társaiknak főznek, hanem a ta-
nári kart is meghívják ebédre, 
ha valami különlegességet ké-
szítenek. A folyosókon kényel-
mes karfás székekben pihennek 
a tornaóráról érkezők. A szakis-
kola jelenlegi vezetője, Nagy Ti-
bor Sándor lelkész büszkén me-
séli, hogy idén végez az első év-
folyam. Induláskor két osztállyal 
számoltak, de már az első évben 
összegyűlt három osztályra va-
ló érdeklődő.

Vállalatokkal közös tanítás

„Eredetileg szakács-, fodrász, 
vízgázszerelői- és elektronikai 
szakmunkásképzést biztosító 
osztályok indultak, de az erede-
ti tervet már a következő évben 
asztalos- és villanyszerelő-kép-
ző osztályokkal bővíthettük” – 
magyarázza a lelkész. A három 
osztályban hat szakon tanulnak 
a diákok, így mindenik szak-
mára legalább tizennégy tanu-
ló jut. A hároméves képzés vé-
gén – érettségi helyett – szak-
vizsgát tesznek a diákok. Az Ok-
tatásügyi Minisztérium besoro-
lása szerint ez a hármas szintű 
szakoktatásnak felel meg, míg 
a négyes szintet az érettségit is 
nyújtó szakközépiskola jelenti.

„A munkaerőpiacon nem hi-
ányos szaktudású, érettségivel 
rendelkező fiatalokra van szük-
ség, hanem alaposan felkészült 
szakmunkásokra. Az iskolával 
partnerségben álló cégek képvi-
selőivel tartott gyűléseken a vál-
lalatvezetők azt hangoztatják, 
hogy a négyéves szakközépisko-
lai képzést kevesebb elméleti és 
több gyakorlati oktatással kelle-
ne átalakítani hatékonyabbra” – 
mondja az iskola vezetője. A re-
formátus kollégium szakisko-
lája mintegy nyolcvan gazdasá-
gi partnerrel működik együtt: a 
kilencedikeseket egy hétig év-
közben és négy hétig tanév vé-
gén várják fodrászszalonokba, 

éttermekbe, elektronikai cégek-
hez, a tizedikesek már hetente 
kétszer járnak gyakorlatra, de a 
kilenchetes tömbösített praktika 
már ennél is több gyakorlati ok-
tatás jelent, hiszen naponta vált-
va dolgoznak-tanulnak hat órát. 
A végzősök hetente háromszor, 
év végén pedig tíz hetet gyakor-
latoznak. A cégek a rátermetteb-
beknek hétvégenként diákmun-
kát is ajánlanak.

Tavaly már túljelentkezés 
volt a legnépszerűbb osztályok-
ba: a fodrász- és szakácskép-
ző mellett az elektronikai osz-
tály a legkeresettebb, mivel a 
német Bosch cég kolozsvári le-
ányvállalata járul hozzá jelen-
tős támogatással leendő mun-
kásainak képzéséhez. A cég a 
német szakiskolai tanítás min-
tájára igyekszik duális oktatást 
bevezetni, és a romániai szak-
iskolákkal partnerségben neve-

li ki fiatal alkalmazottjait. Nagy 
Tibor Sándor szerint a reformá-
tus iskola eddig kísérleti terep 
volt a romániai szakoktatásban 
mostanság népszerűvé váló du-
ális rendszer felépítésében: az 
elektronikaszakon már hivata-
losan is cégpartnerséggel kie-
gészülve oktatják a diákokat. 
A duális rendszer azt is lehe-
tővé teszi, hogy a tanterv har-
minc százalékát az együttmű-
ködő vállalattal közösen alakít-
sa ki a tanintézmény arra töre-
kedve, hogy az iskolai évek el-
végzése után ott helyezked-
hessenek el a fiatal szakembe-
rek, ahol korábban gyakorlatoz-
tak. Az iskola vezetője elmond-
ta: már vannak diákjaik, akiket 
munkaszerződéssel alkalmaz-
tak éttermekbe.
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Nő az érdeklődés a szakiskolai oktatás iránt, azonban csak a minőségi kép-

zést nyújtó intézményekre van igény. Ezt jól bizonyítja összeállításunk két 

példája: a Kolozsvári Református Kollégium három évvel ezelőtt indult szak-

iskolájába túljelentkezés van, az idén Sepsiszentgyörgyön összevont Kós 

Károly Szakközépiskola 15 év alatt elveszítette diákjainak kétharmadát.

Országos viszonylatban is új oktatási módszert honosított meg a kolozsvári református szakiskola

A jövő a minőségi szakoktatásé

FOLYTATÁS A 9. OLDALON

A kolozsvári kollégium szakiskolájának elektronikai osztálya egyre népszerűbbé válik a régióban

Erdély-szerte egyre nagyobb az igény a minőségi szakiskolai oktatás iránt

„A munkaerőpiacon 
nem hiányos szaktu-
dású, érettségivel 
rendelkező fiatalokra 
van szükség, hanem 
alaposan felkészült 
szakmunkásokra.”

Szakiskolai nyílt 
nap március 21-én
A szakiskola néhány diákjával 
is elbeszélgettünk. Mindegyi-
kük úgy fogalmazott: válasz-
tásuk azért esett erre a kép-
zésre, hogy az iskola elvég-
zése után kézzelfogható tu-
dással és azonnal hasznosít-
ható szakmai oklevéllel vág-
hassanak bele a munkába. 
Olyan tanuló is akadt, aki már 
kiskora óta határozottan az 
elektromosság iránt érdeklő-
dik. A Kolozsvári Református 
Kollégium szakiskolája már-
cius 21-re szervez nyílt napot: 
minden érdeklődő szülő és 
diák körbejárhatja a felszerelt 
műhelyeket, osztálytermeket 
és megismerkedhet a szak-
oktatókkal.

FOTÓK: KÁDÁR HANGA




