
Polgári hetilap

A székelyudvarhelyi iskolahálózat fejlesztési lehe-

tőségéről rendelt átfogó tanulmányt a város ön-

kormányzata. Az elkészült szociológiai és oktatá-

si felmérés hosszú távon meghatározza majd a 

helyi beiskolázási terveket. A kutatás eredményei 

jelentős eltéréseket mutatnak a diákok és szülők, 

valamint a munkaadó vállalkozók elvárásai kö-

zött. A szakemberek végkövetkeztetései ugyan-

akkor rávilágítanak a székelyföldi iskolahálózat 

átalakításának szükségességére is.
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A székelyudvarhelyi polgármeste-
ri hivatal által megrendelt tanulmány 
ugyan a helyi iskolahálózat fejlesztésé-
re született, a szakemberek által meg-
fogalmazott következtetések azonban 
egész Erdélyre is érvényes tanulságok-
kal szolgálhatnak. A szakmai oktatás-
sal kapcsolatos kutatás eredményei 
jól érzékeltetik azt a mélyülő szakadé-
kot, amely a tizenéves tanulók és szü-
leik, valamint az érveiket és elvárásai-
kat megfogalmazó cégvezetők között 
tátong. A munkaerőpiac gondjait nem-
csak a nagy számban külföldre távo-
zó fiatalok okozzák, hanem a különbö-
ző szakmák iránt érdeklődő tizenévesek 
hiánya is. Nincs elegendő szakmunkás, 
mert a szakmunkásképző iskolákba ele-

ve kevés a jelentkező. Érthető, ha a leg-
több szülő azt szeretné, hogy csemeté-
je tanuljon tovább, legalább az ő élete 
legyen könnyebb. Természetes emberi 
igény ez, ami viszont pályaválasztáskor 
nem veszi figyelembe a tizenéves ké-
pességeit, hajlamait és rátermettségét. 
Ez a fajta szülői önkény az értelmisé-
gi munkára „kárhoztatott” gyerek éle-
tét teszi később kínszenvedéssé, hiszen 
Romániában már rég nem az a kérdés, 
hogyan szerezhet valaki egyetemi dip-
lomát, hanem az, hogy utána mit kezd 
vele. Nem kell ahhoz különösebb szo-
ciológiai ismeret, hogy szűkebb és tá-
gabb környezetünkben felmérjük, hány 
félresikerült diplomás fog hozzá máso-
dik vagy harmadik egyeteméhez, hiszen 

az elsővel sem tudott kezdeni semmit. 
Az sem titok, hogy sok érettségizett bo-
lyong szakma nélkül a nagyvilágban: 
mosogat, pincérkedik, idős emberekre 
vigyáz, vagy takarít valahol.

A rendszerváltás óta Romániában a 
szakma tanulása megvetett foglalatos-
ság, lenézendő oktatási forma lett, aho-
va a közvélekedés szerint a leggyen-
gébbek kerülnek. Miközben mindannyi-
an panaszkodunk, mennyire nehéz jó 
víz-, gáz- vagy villanyszerelőt találni, ha 
gond van a lakásban, netán egy kőmű-
vest vagy ácsot, ha építeni vagy javítani 
akarunk. Nem egy olyan szakmunkást 
ismerek, akinek hónapokkal előre „be 
van lőve” a megrendelése, és bizony na-
gyon körül kell udvarolni, ha soron kívül 

szeretné házhoz hívni valaki. Nem „hit-
ványabb” ember ő, mint a mérnök vagy 
a tanár, de az biztos, hogy legalább két-
szer annyi pénze van.

És akkor mi a gond? Ha mindannyian 
ismerünk ilyen példákat, a fiatalok mi-
ért ódzkodnak a szakmunkásképzés-
től? Miért hiszik azt a mai szülők, hogy 
minden gyerekből értelmiségit kell fa-
ragni? A hiba az oktatási rendszerben, 
a hiányzó pályaválasztási tanácsadás-
ban, a szakmai képzés alacsony színvo-
nalában és természetesen a közhangu-
latban keresendő. Ennek megváltozta-
tásához kellene átfogó oktatási straté-
gia, hogy sokkal több elégedett és mi-
nél kevesebb frusztrált fiatal kerüljön ki 
a munkaerőpiacra.

Miért nincs szakmunkás?
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Székelyföld-szerte kevés a szakmunkásképző iskola, a meglévő szakoktatási intézményeket pedig nem igazán kedvelik a diákok

Egy tanulmány szerint jelentősen eltérnek a diákok és a vállalkozók elvárásai
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