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A járvány itt is közbeszólt
A pandémia átrendezheti a szakoktatás gyakorlati képzéseit is

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A koronavírus terjedése elleni 
óvintézkedésként idén az ál-
talános iskolák titkárságain 

iratkozhatnak be a szeptemberben 
kezdődő új tanévben induló szak-
iskolai, illetve duális szakképzési 
osztályokba a végzős általános is-
kolás diákok. A jelentkezési időszak 
hétfőn kezdődött el, és július 7-éig 
tart – tájékoztatott Kedves Mónika, 
a Hargita Megyei Tanfelügyelőség 
szakoktatásért felelős tanfelügye-
lője, megjegyezve, hogy a líceumi 
oktatástól eltérően a szakiskolába 
jelentkező diákok csak egy taninté-
zetet jelölhetnek meg a jelentkezési 
lapon, de a szakok közül többet is.

Több a szakiskolai osztály, 
mint tavaly

Megyeszerte 43 elsőéves szakis-
kolai osztályban kezdődik el az 
oktatás ősszel, ez néhánnyal több, 
mint tavaly. A gyarapodás azon-
ban nem a megnövekedett igény 
miatt történt, hanem az oktatási 
tárca tavalyi rendeletének követ-
kezménye, amelynek értelmében 
azokban a középiskolákban, ahol 
az érettségizők nem érték el az ötös 
átlagot, a következő tanévben nem 
indíthatnak líceumi osztályt. Négy 
szakiskolai osztállyal bővült így 

a szakképzési paletta Hargita me-
gyében.  Az ősszel induló 43 osztály 
közül 32,5 hagyományos szakiskolai 
osztály lesz, 6,5-ben pedig duális 
szakképzés zajlik majd. A szako-
kat illetően újdonságnak számít a 

hús- és halfeldolgozás képzés. Ezt 
a szakmát a gyergyószentmiklósi 
Batthyány Ignác Szakközépiskolá-
ban tanulhatják ki a diákok – a 28 
fős osztály fele-fele arányban ha-
gyományos, illetve duális szakkép-

zésű lesz. Ilyen szakirányú oktatás 
legutóbb csak a szakiskolai képzés 
megszüntetése előtti időkben volt 
Csíkszeredában. Újdonság továbbá 
– de nem új szak –, hogy Székely-  
udvarhelyen ősszel szakiskolai 
fodrászképzés is indul – korábban 
csak a szakközépiskolai oktatás kí-
nálatában szerepelt ez a szakirány 
– mondta el Kedves Mónika.

A szakmai gyakorlat 
bizonytalanságai

A szakoktatásért felelős tanfel-
ügyelő kérdésünkre elmondta, 
a koronavírus-járvány kitörése 

előtt nagy volt az érdeklődés a 
Hargita megyei vállalkozások ré-
széről a szakoktatás, illetve ezen 
belül a duális szakképzések iránt 
– amelyben a cégek szakmai gya-
korlati lehetőséget, illetve ösztön-
díjat is biztosítanak a diákoknak 
–, azonban a pandémia kezdete 
óta némely cégek esetében kérdé-
sessé vált az együttműködés. „A 
szolgáltatások területén tevékeny-
kedő cégek nem tudnak gyakor-
latoztatni, az is lehet, hogy lesz-
nek cégek, amelyek meg fognak 
szűnni, miközben felvállalták a 
duális képzést” – vázolta a 
lehetséges problémákat a 
szaktanfelügyelő. Elmond-
ta ugyanakkor, hogy a tan-
felügyelőség korábban már 
készített egy felmérést erre 
vonatkozón, amelyben azt 
kérdezték meg a cégektől, 
hogy tudják-e teljesíteni a szerző-
désben vállaltakat. A vállalkozá-
sok működtetői azt válaszolták, 
hogy egyelőre igen, ő ugyanakkor 
tud már egy-két olyan székelyud-
varhelyi cégről, amely nem biztos, 
hogy részt tud majd venni a diákok 
gyakorlati képzésében. Az okta-
tás azonban nem kerül veszélybe, 
hiszen az esetlegesen kieső cégek 
helyére kereshetnek újakat, illetve a 
tanintézetekben is lesz mód a szak-
mai gyakorlat lebonyolítására. „Ter-
mészetesen az iskolák fel vannak 
készülve erre, mindenhol van tan-
műhely, többnyire labor is, vannak 
szakoktatóik, tehát nincs gond” – 
hangsúlyozta Kedves Mónika.

Leginkább a szolgáltatási szektorban 
tevékenykedő cégek esetében vált 
körülményessé a szakmai gyakorlat biztosítása
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Duális képzések megyeszerte
Hargita megyében hét tanintézetben indul ősszel duális szakképzés, 
többségükben fél osztálynyi, azaz 14 hellyel: a csíkszeredai Kós Károly 
Szakközépiskolában kőműves-kőfaragó-vakoló, ács-asztalos-parket-
tázó, valamint szigetelő szakon, a Székely Károly Szakközépiskolában 
elektromos hálózati villanyszerelő szakon, a csíkdánfalvi Petőfi Sándor 
Iskolaközpontban hegyvidéki gazda szakon. Székelyudvarhelyen a Kós 
Károly Szakközépiskolában pincér-élelmezési eladó, valamint szakács 
szakon indul duális képzés. Gyergyószéken az említett hús- és halfel-
dolgozó szak mellett a gyergyóditrói Puskás Tivadar Szakközépiskolá-
ban öntő, erdész, illetve cukrász szakon biztosítanak duális képzést. 
Székelykeresztúron a Zeyk Domokos Iskolaközpontban asztalos szakon 
zajlik majd duális képzés a 2020–2021-es tanévben.

• Az ősszel kezdődő szakiskolai képzések szakmai gyakorlatának lebonyolításá-
ban is gondokat okozhat a koronavírus-járvány: a pandémia okozta gazdasági prob-
lémák, korlátozások miatt várhatóan lesznek olyan cégek, amelyek a szerződésben 
vállaltak ellenére mégsem tudják majd fogadni szakmai gyakorlatra a diákokat. A 
Hargita Megyei Tanfelügyelőségen már most számolnak ezzel, és hangsúlyozzák, 
hogy nem lesz gond a gyakorlati képzések lebonyolításával. Elkezdődött a szakok-
tatásba, duális képzésű osztályokba történő beiratkozás, ami idén a megszokottól 
eltérően az általános iskolákban zajlik.

Létszámhiánnyal küzdenek a Maros megyei szakiskolák
Marosvásárhelyen az Elektromaros Szakközépiskolá-
ban működik duális képzés elektro-energetika szakon, 
magyar és román nyelven, valamint, ha megkapja a jóvá-
hagyást, Radnóton indul egy hasonló képzés – mondta 
el a Székelyhonnak Illés Ildikó. A Maros megyei főtan-         
felügyelő-helyettestől azt is megtudtuk, hogy fejlesztik 
a radnóti hőerőművet, amelynek új szárnyát tudomása 
szerint hamarosan átadják, és ott szakemberekre lesz 
szükség. Ami a szakiskolákba történő beiratkozást illeti, 
idéntől az az iskola küldi el a kiválasztott szakiskolá-
nak a diák által kitöltött űrlapot, ahol az a nyolcadik 
osztályt végezte. Amennyiben egy-egy adott osztályba 

többen jelentkeznek, mint ahány hely van, a szakiskola 
dönti el, hogy kiket vesz fel. „De ez valószínűleg nem 
fog bekövetkezni, ugyanis az előző években sem volt 
túljelentkezés” – tette hozzá a főtanfelügyelő-helyettes. 
A különböző szakképzést nyújtó iskolákra az a jellem-
ző, hogy továbbra is létszámhiánnyal küzdenek. „Még 
mindig az a trend, hogy a nyolc osztály elvégzése után 
gimnáziumba küldik a szülők a gyereket, hogy érettsé-
gizzen. Arra nem gondolnak, hogy az érettségi nem elég 
a boldoguláshoz, mert nem mindenki fog egyetemen 
tanulni utána. A jó szakemberekből pedig egyre nagyobb 
hiány van” – magyarázta. (Antal Erika)




