
A székelyudvarhelyi Bene-
dek Elek Pedagógiai Líce-
um jogi státuszának meg-

szüntetése is felmerült lehető-
ségként tavaly decemberben, 
amikor Székelyudvarhely okta-
tási hálózatának átszervezésé-
ről tartottak kerekasztal-beszél-
getéseket a város iskolaigazga-
tói és az önkormányzat képvise-
lői. Ez annyira felborzolta a kedé-
lyeket, hogy a városvezetés végül 
az iskolarendszerről szóló tanul-
mány megrendeléséről döntött, 
amely a tanulók, szülők és vállal-
kozók igényeit méri fel. Idén ja-
nuár 23. és május 22. között 394 
tanuló, 308 szülő és 154 vállal-
kozó válaszolt a felmérést készí-
tők kérdéseire, válaszaik révén a 
város jelenlegi oktatási intézmé-
nyi hálózatának és képzési szer-
kezetének feltérképezése mel-
lett a tanulók, szülők és helyi vál-
lalkozók elvárásait is felmérték. 
Orbán Árpád, Székelyudvarhely 
alpolgármestere szerint az el-
készült tanulmány időszerű, és 
megéri az érte kifizetett 48 ezer 
lejt. Szakmailag jól összeállított, 
konkrét cselekvési tervvel zárul, 
még a kényesebb témakörökre is 
kitér, és az oktatás szempontjá-
ból hosszú távon hasznos lehet. 
„Ha Székelyudvarhelynek nincs 
jó oktatási rendszere, akkor meg-

felelő információk nélkül ennek 
hatékony fejlesztésére sem ke-
rülhetne sor” – magyarázta a ta-
nulmány szükségességét.

Székelyudvarhely és vidéke

A városban összesen 779 kilen-
cedikes tanuló kezdte meg 2016–
2017-ben a tanulmányait: a di-
ákok 27 százaléka szaklíceumi 
oktatásban, 24 százaléka elmé-
leti profilú osztályban, 25 szá-
zaléka hivatásfejlesztő osztá-

lyokban, a maradandó 24 szá-
zalék pedig szakiskolában ta-
nul. A felmérést készítő csapat 
megállapította, hogy az elkö-
vetkező tizenkét évben a 9. osz-
tályos diákok száma nőni fog 
Székelyudvarhelyen. A város 
középiskolásainak hatvan szá-
zaléka nem székelyudvarhelyi, 
ugyanis a nyolcadik osztály el-
végzése után a vidéki diákok 
nagy számban iratkoznak be ud-
varhelyi tanintézetekbe. Az el-
méleti oktatásban 60 százalék-

ban udvarhelyi diákok tanulnak, 
a szakiskolákban és szakközép-
iskolákban arányuk viszont sok-
kal kisebb, itt a tanulóknak mint-
egy 30 százaléka udvarhelyi. A 
felmérést végző REGA Régióku-
tató Egyesület részéről Geréb 
László kifejtette: az adatok tük-
rében a városnak a környékbe-
li vidéki településekkel egyeztet-
ve kell kidolgoznia a középiskolai 
oktatás fejlesztését.

Eltérő székelyföldi képzés

A kutatásban összehasonlí-
tották Székelyudvarhely isko-
lai hálózatát több más székely-
földi városéval is. Az idei tan-
évben Csíkszeredában 997, 
Gyer gyószentmiklóson 417, Kéz-
di vásárhelyen 441, Sepsiszent-
györgyön 835 kilencedikes di-
ák tanult a tanintézményekben. 
Sepsiszentgyörgy és Székely-
udvarhely képzési arányait te-
kintve a kutatók nagymértékű 
eltéréseket tapasztaltak. Sep-
siszentgyörgyön több szakis-
kolai és elméleti szak közül 
választhatnak a tanulók, míg 
Székelyudvarhelyen a szakkö-
zépiskolai oktatásban és a hiva-
tásfejlesztő képzésben szélesebb 
a kínálat. Szentgyörgyön ará-
nyaiban több tanuló vesz részt 
elméleti és szakiskolai kép-
zésben. Csíkszeredában mind 
a szakiskolai, mind a szaklí-
ceumi képzési kínálat széle-
sebb, mint Székelyudvarhelyen. 
Gyergyószentmiklóson az el-
méleti és hivatásfejlesztő kép-
zés arányában találtak eltérést: 

míg Gyegyóban egy római ka-
tolikus teológiaosztály képvi-
seli a hivatásfejlesztő szakot, 
Székelyudvarhelyen hat közép-
iskolában összesen hét osztály, 
majdnem kétszáz tanuló vesz 
részt hivatásfejlesztő oktatás-
ban. Az elméleti oktatást illetően 
16 százalékkal több diák tanul el-
méleti szakon Gyergyóban, mint 
Udvarhelyen. Kézdivásárhely a 
kínálat szempontjából tér el Ud-
varhelytől: változatosabb a kép-
zési profilok és hivatásfejlesz-
tő osztályok esetében is. Összes-
ségében megállapították, hogy 
Székelyudvarhelyen nagyon erős 
a vokacionális képzési ágazat, 
amely Kézdivásárhely kivételé-
vel a többi városban még fele ak-
kora arányt sem mutat.

A diákok jövőképe

A kutatás kitér a továbbtanulás-
sal kapcsolatos preferenciák-
ra mind a diákok, mind a szülők 
szemszögéből. A jelenlegi nyolca-
dikosok 81 százalékát, azaz min-
den iskolából egy osztálynyi diá-
kot kérdeztek meg jövőbeni ter-
veikről. A 394 nyolcadikos és 308 
szülő válaszaiból kiderült: a diá-
kok majdnem fele (49 százaléka) 
elméleti profilú osztályban tanul-
na tovább, és csak 16 százalékuk 
folytatná hivatásfejlesztő osz-
tályban tanulmányait, szakkö-
zépiskolába a diákok 23 százalé-
ka iratkozna, szakiskolába pedig 
a megkérdezett fiatalok mindösz-
sze 12 százaléka.
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Egy udvarhelyszéki tanulmány szerint jelentősen eltérnek a diákok, a szülők és a vállalkozók elvárásai

Oktatás: mindenki mást akar
A székelyudvarhelyi iskolahálózat fejlesztési lehetőségéről rendelt átfogó tanul-

mányt a város önkormányzata. Az elkészült felmérés hosszú távon meghatá-

rozza majd a helyi oktatási stratégiát. A kutatás eredményei jelentős eltéréseket 

mutatnak a diákok és szülők, valamint a munkaadó vállalkozók elvárásai között.

REKLÁM

Oktatási stratégia: Geréb László szerint minden érdekelttel egyeztetni kell
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