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Egytizedük ugyanakkor még 
nem tudta, milyen profilú osz-
tályban tanulna tovább.

Legtöbben természettudomá-
nyi osztályokba iratkoznának, 
ezt követi a filológia és a pedagó-
gia. A szakközépiskolai képzést 
választók között elsősorban az 
autóvillamosság szakot választa-
nák, amit a turisztika, fodrászat, 
kereskedelem, állategészségügy, 
könyvelés, mechatronika és me-
zőgazdaság követ, míg legkeve-
sebben a környezetvédelem és 
CNC-kezelő szakokat választa-
nák. A szakiskolai képzések kö-
rében a faipari szak a legkedvel-
tebb, legtöbben az asztalos szak-
mát választanák, ezt követi a pin-
cér szak, majd az élelmiszeripar, 
az autóbádogosság és a mező-
gazdaság. Hivatásfejlesztő osztá-
lyok esetében a diákok több mint 
fele a pedagógiát választaná, fe-
le arányban a zenét és teológiát, 
legkevesebben a sportot és rajzot.

A szakiskolákról a megkérde-
zett diákok tíz százaléka mond-
ta, hogy csak akkor választaná, 
ha indulásból látszana a munka-
hely lehetősége, ám 21 százalé-
kuk semmilyen körülmények kö-
zött sem választana szakiskolát. 
A megkérdezett tanulók 31 szá-

zaléka úgy látja, lakókörnyeze-
tében van olyan munkahely, ahol 
dolgozhatna: a legnépszerűbb az 
egészségügy, majd a pedagógi-
ai szakma és a szakértelmiségi 
munkakör. A fiatalok számára a 
negyedik legvonzóbb terület az 
autóipar, amit preferenciában a 
rendőrség, a katonaság és a tűz-
oltóság követ.

A szülők elképzelése

A szülők 54 százaléka azt szeret-
né, ha gyereke elméleti osztály-
ban végezné el a középiskolát, 
csak tíz százalékuk szavazott a 
szakiskolai oktatásra. Ameny-
nyiben a gyerek nem jutna be el-
méleti osztályba, a szülők hetven 
százalékának első alternatívája 
egy udvarhelyi szakközépiskola 
lenne, csupán 11,44 százalékuk 
íratná szakiskolába, és szintén 
ennyien iskoláztatnák gyerekü-
ket egy másik városban. A szak-
középiskolák közül a szülők szá-
mára a turisztikai szak a legnép-
szerűbb, második helyen áll az 
autószerelői szak. A szakisko-
lai osztályok közül a legnépsze-
rűbb a pincér szakma, amit az 
asztalosság és az autóbádogos-
ság követ. Ha a gyerek szakis-
kolában, duális képzésen tanul-
na, a szülők kétötöde lenne haj-

landó szerződést kötni egy he-
lyi vállalkozással, hogy a gyerek 
ösztöndíjért ott gyakorlatozzon, 
majd az iskola elvégzése után ott 
dolgozzon.

Vállalkozói elvárások

A kutatás részeként 154 vál-
lalkozót is megkérdeztek a kö-
zép- és szakiskolai képzések-
ről: ezek többségében kis- és 
mikrovállalkozások, egyötödük 
középvállalkozás és csak két 
százalékuk nagyvállalkozás. A 
választ adó cégvezetők zöme ke-
reskedelemmel foglalkozik, amit 
a turizmus és vendéglátás, illetve 
építőipar, textil- és nyomdaipar 
követ a sorban. Az online kérdő-
íves lekérdezések egyik érdekes 
következtetése: annak ellenére, 
hogy a vállalkozók abszolút több-
sége szerint nehéz munkaerőhöz 
jutni, mégis úgy értékelték, a kö-
vetkező három évben mintegy 
hétezer embert szeretnének al-

kalmazni. A válaszadók nem elé-
gedettek a munkavállalók felké-
szültségével, szerintük a frissen 
végzettek szakmai alkalmassá-
ga nem megfelelő.

A kutatás kimutatta: elsősor-
ban a nagy- és középvállalkozá-
sok alkalmaznának új munka-
erőt. A válaszadók főként a jelölt 
alkalmasságát és kompetenci-
áit vennék figyelembe, majd a 
szakmai tapasztalatát és tanult 
szakmáját. A jelölt magasabb is-
kolai végzettségét csupán negy-
ven százalékuk veszi figyelem-
be, egynegyedük szerint ennek 
különösebb jelentősége nincs, 
és az, hogy hol szerzett képe-
sítést, még ennyire sem számít. 
Mivel a cégek számára a kom-
petencia és tapasztalat a legfon-
tosabb, a kutatók szerint a tan-
intézményeknek arra kell töre-
kedniük, hogy a szakmák elmé-
leti és gyakorlati ismereteit is 
átadják a tanulóknak, ezért ja-

vasolják többek között a duá-
lis képzést.

Hiányszakmák

A cégek válaszaiból egyértel-
műen kiderült: a diákok és szü-
lők preferenciáitól eltérően há-
romszor több szakmunkásra van 
szükség, mint főiskolai és egye-
temi végzettekre. A legtöbb szak-
munkást a gépiparban, a turiz-
musban és vendéglátásban, az 
építőiparban, könnyűiparban, fa-
iparban, fémiparban, autóipar-
ban és a kereskedelemben kere-
sik. Legkeresettebb diplomások 
az IT-szakemberek, főként az in-
formatikusok. Az elemző csoport 
szerint a keresett munkakörökre 
elsősorban a szakiskolai képzet-
tek felelnek meg, hiszen kétke-
zi munkásokra van a legnagyobb 
szükség. A munkaadók egyötöde 
szaklíceumi végzetteket alkal-
mazna, egyetemi diplomásokat 
pedig a vállalkozók egyharmada. 
A legjobban keresett munkaerő a 
kereskedelmi ismeretekkel ren-
delkező dolgozó, de nagy arány-
ban keresnek CNC-operátort is, 
a szakmunkások közül főként az 
építőiparból hiányoznak az új al-
kalmazottak.

Kutatói javaslatok

A tanulmányt végző szakembe-
rek szerint a város középiskolái-
ban a hatékony képzési struktú-
rát csak úgy lehet kialakítani, ha 
azt a tanulók, szülők és a vállal-
kozások elvárásai alapján gon-
dolják újra. Az elemzők nem java-
solják az elméleti osztályok csök-
kentését, csupán a szakok módo-
sítását. Így például a matemati-
ka-informatika profilú osztályok 
számának növelését tanácsolják 
és a teológiai képzés újragondo-
lását, hiszen az utóbbit elvégzők 
többsége továbbtanuláskor más 
szakot választ. A kutatást vég-
zők szerint a pedagógusképzést 
prioritásként kellene kezelnie a 
városnak, tekintettel arra, hogy 
Székelyudvarhelyen nagy múlt-
ja van a tanítóképzőnek. A szak-
középiskolákat illetően kevesebb 
osztályt, de ezzel együtt maga-
sabb színvonalat javasolnak és 
szorosabb együttműködést az 
oktatási intézmények között. Az 
elképzelés szerint a szakisko-
lák akár közösen is kialakíthat-
nának egy szakképző központot.

Jövő ősztől módosítanak

Mivel a diákok egy része nem 
tudja, milyen képzések vannak a 
székelyudvarhelyi középiskolák-
ban, a tanulmány készítői szerint 
sokkal nagyobb hangsúlyt kelle-
ne fektetni a tanulók tájékoztatá-
sára. Ugyanakkor a szakközép-
iskolák infrastrukturális moder-
nizálását, illetve a hasonló, pár-
huzamos képzések megszünte-
tését és ezzel együtt a középis-
kolai hálózat átszervezését ja-
vasolják. Az elemzők szerint hi-
ába akarja az önkormányzat és 
a vállalkozói szféra a szakkép-
zést erősíteni, ha a diákoknak és 
a szülőknek rossz véleménye van 
az iskolák felszereltségéről és 
a szakoktatásról. Sokat kell be-
fektetni ahhoz, hogy ez megvál-
tozzon – vélekedik Geréb Lász-
ló kutatásvezető. A szeptember-
ben kezdődő 2017–2018-as tanév 
oktatási hálózatára egyelőre nem 
lesz hatással az elkészített tanul-
mány, az azt követő, 2018–2019-
es tanévre már igen, de az ön-
kormányzat egyelőre nem dön-
tött arról, hogy miként.
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A szakközépiskolai képzést választók között első sor-
 ban az autóvillamosság szakot választanák, amit a 
turisztika, fodrászat, kereskedelem, állat egész ség -
ügy, mechatronika és mező gaz daság követ.
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