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Szakiskolába terelik a gyengéket
A nyolcadikosok már nem jelentkezhetnek líceumi osztályokba 5-ös alatti felvételi átlaggal

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A z idei országos képességfel-
mérő vizsga eredményei alap-
ján kiszámolt felvételi átlagok 

szerint az új tanév végén nyolcadik 
osztályt befejező diákok közül várha-
tóan minden harmadik szakiskolába 
kényszerül majd a három székelyföldi 
megyében. Hargita, Maros és Kovász-
na megyében egyaránt 30 százalék fö-
lött volt idén az ötösnél kisebb közép-
iskolai felvételi átlagot elért tanulók 
száma, és az oktatási minisztérium 
által kiadott, múlt héten érvénybe 
lépett rendelet értelmében a hason-
ló eredményt elérő diákok a tegnap 
kezdődött tanév végén már nem irat-
kozhatnak be líceumi, szaklíceumi 
osztályokba, csakis szakiskolába. A 
felvételi átlagot 80 százalékban az or-
szágos képességfelmérő vizsga ered-
ménye, 20 százalékban pedig az 5–8. 
osztályos tanulmányi átlag alkotja. 

Az oktatási minisztérium au-
gusztus közepén ugyan tartott egy 
megbeszélést az érintett szervezetek 
bevonásával az intézkedés bevezeté-
séről, ám még a részvevők sem szá-
mítottak rá, hogy a szaktárca ilyen 
gyorsan döntést hoz a témában. 
Akkor a két oktatási szakszervezet, 
valamint a szülők szövetségének 
képviselői az intézkedés mellett 
szavaztak, a diákszövetségek képvi-
selői pedig ellene. A szülői egyesü-
letek szövetségének elnöke, Iulian 
Cristache a minisztériumi rendelet 
érvénybe lépése után azonban azt 
nyilatkozta az Edupedu oktatási 
szakportálnak, hogy ők azt szeret-
ték volna, ha az idén ötödik osztályt 
kezdő diákok esetében alkalmaz-
zák először a korlátozást, azaz csak 
négy év múlva, amikor ez a korosz-
tály befejezi az általános iskolát. 
Ebben a formában viszont csak az 
oktatási törvény módosításával le-
hetett volna meghozni a döntést, 
nem pedig egy minisztériumi ren-
delettel, ahogyan az végül történt. 
A szülői szövetség ugyanakkor hiá-
nyol egy sor kiegészítő intézkedést 
is, mint például a pályaválasztási 
tanácsadás megerősítését, illetve a 
szülők megfelelő felvilágosítását. 

A diákszövetségek határozottan 
ellenzik az intézkedést, álláspont-
juk szerint a korlátozás az eddiginél 
is jobban megbélyegzi a szakokta-
tást, és erősíti a „tanulj, hogy ne 
kerülj szakiskolába” típusú szülői 
mentalitást. Úgy vélik, az oktatási 
rendszernek nagyobb rugalmassá-
got kellene biztosítania a középis-
kolába készülő diákok számára.

Szükség van a szűrőre

A gyorsan meghozott minisztériu-
mi döntés a tanfelügyelőségeket is 
váratlanul érte. Csak a hírekből ér-
tesült az új intézkedésről, nem volt 
még ideje elolvasni a szabályozás 
módszertanát, ezért nem is tud még 
véleményt alkotni róla – közölte 
megkeresésünkre Demeter Levente 
megbízott Hargita megyei főtanfel-

ügyelő, akit az iskolakezdésről szóló 
minisztériumi videokonferencián 
értünk el pénteken. 

Kiss Imre Kovászna megyei fő-
tanfelügyelő, a Romániai Magyar Pe-
dagógusok Szövetségének (RMPSZ) 
székelyföldi területi alelnöke is azzal 
kezdte véleményezését, hogy az intéz-
kedés várható hatását még nem volt 
idejük megvitatni az iskolaigazgatók-
kal. Azt viszont elmondta, megoszla-
nak a vélemények a döntésről, de az 
oktatás minősége szempontjából nem 
egy elhibázott intézkedés az, hogy a 
középiskolai elosztásnál bevezetnek 
egy szűrőt. Jelenleg ugyanis semmi-
féle rosta nincs, alkalmanként, a sza-
bad helyek függvényében bejutnak 
líceumokba gyenge átlagot elérő diá-
kok is, ám azt nem szabad elfelejteni 
–ha ngsúlyozta –, hogy a négyéves

képzés vége az érettségi, ami nem egy 
formaság, hanem komoly felkészülést 
igénylő vizsga. A magyar nyelvű ok-
tatásban azonban a korlátozás elmé-
leti líceumi osztályok fennmaradását 
veszélyezteti a szórványtelepülése-
ken, ott ugyanis általánosabb, hogy 
a gyengébb átlagot elérő gyerekek is 
bejutnak az elméleti osztályokba. A 
tömbmagyar településeken ez legin-
kább a szaklíceumi osztályok eseté-

ben jellemző, így a megszűnés is ezek 
egy részét fenyegetheti. A tömbma-
gyar területeken az elméleti osztályok 
megerősödhetnek, gyereklétszám 

tekintetében pedig a szakiskolai 
osztályok is – sorolta az intézkedés 
várható következményeit az RMPSZ 
alelnöke. Szerinte megtörténhet, hogy 

a gyengébb átlagú diákok szakisko-
lákba történő beterelésének negatív 
hatásaként ideiglenesen romlik a 
szakiskolák megítélése, de lehet, hogy 
az intézkedésnek néhány éven belül 
nagy minőségi javulás lesz az ered-
ménye. A stigmatizálást elkerülendő 
alternatív megoldás a szűrés beveze-
tésére az lehetne, ha maradna minden 
a régiben, annyi különbséggel, hogy a 
középiskolák hirdetnének felvételit az 
elméleti líceumi osztályokba – vázolta 
elképzelését Kiss Imre.

Nem a korlátozás a jó megoldás

„Örülünk is, meg nem is. Attól tar-
tunk, hogy a műszaki szakközép-
iskolában nagyon nehezen fognak 

megtelni a líceumi osztályaink, 
pedig nekünk ezek nagyon lényege-
sek. Az sem jó, hogy a szakiskolába 
kerülő tanulók azt fogják érezni, 

hogy büntetésből kerülnek ezekbe 
az osztályokba” – fogalmazott meg-
keresésünkre Szakács Paál István. 
A székelyudvarhelyi Bányai János 

Műszaki Szakközépiskola igazga-
tója elmondta, igaz ugyan, hogy 
a szakiskolások száma várhatóan 
megnő majd a következő tanévtől, 
de ez egy újabb problémát is felvet. 
Az osztályok indításakor nekik ga-
rantálniuk kell, hogy a szakisko-
lások a hároméves képzés végén 
elhelyezkedhetnek, de kérdés szá-
mára, hogy lehet-e ezt garantálni 
jóval nagyobb diáklétszám esetén 
is. Gondnak tartja továbbá azt is, 
hogy az ötösnél kisebb felvételi át-
lagot elérő tanulóknak fenntartott 
helyek miatt lehet, hogy nem kerül-
hetnek majd be a szakiskolai osztá-
lyokba azok a magasabb átlaggal 
rendelkező diákok, akik tudatosan 
éppen oda készülnek, mert szak-

mát szeretnének tanulni. Azt pedig 
el sem tudja képzelni, hogy azokat 
a nyolcadik osztályt végzett diáko-
kat, akiket nem érdekel a tanulás 
és el sem mennek a képességfelmé-
rő vizsgára, milyen szakra tudják 
majd felvenni. 

Szakács Paál István szerint nem 
egy korlátozó intézkedéssel kel-
lene beterelni a szakiskolákba a 
diákokat, hanem vonzóbbá kelle-
ne tenni számukra a szakoktatást, 
például a havi kétszáz lejes ösz-
töndíj megemelésével, ingyenes 
ellátással, kollégiumi elhelyezés-
sel. Úgy véli, az lenne a legészsze-
rűbb, ha a túlságosan sok elméleti 
líceumi osztály egy részét megszün-
tetnék, és a közepes eredményű di-
ákoknak a szaklíceumi osztályok-
ban biztosítanának helyet.

Székelyföldön minden harmadik 
diák szakiskolába kerül az idei 
eredmények alapján
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• A tanév végén ötösnél kisebb felvételi átlagot elérő nyolcadikos diákok kizárólag
szakiskolában tanulhatnak tovább, erről hozott döntést múlt héten az oktatási mi-
nisztérium. Az intézkedés pozitív hatása az lehet, hogy erősödik az elméleti líceumi
oktatás és javul az érettségin az átmenési arány, negatív következményei miatt vi-
szont veszélybe kerülhet egyes szaklíceumi osztályok fennmaradása, a szakiskolák
pedig még jobban stigmatizálódhatnak.

„ A nyolcadik osztályosok 
közül várhatóan minden 
harmadik szakiskolába 
kényszerül majd a három 
székelyföldi megyében.




