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Nem bátorítják a szakoktatást?
Utólag alakítaná igény szerint a beiskolázási terveket az oktatási tárca

BÍRÓ BLANKA

I gény szerint a tanügyminiszté-
rium jóváhagyja az osztályok 
más kategóriába sorolását, 

mindössze a tanfelügyelőségek-
nek ezt kérniük kell – jelentette be 
Luminița Barcari, az oktatási mi-
nisztérium államtitkára. „Várjuk a 
javaslatokat a tanfelügyelőségektől. 
Elemezzék körültekintően a helyze-
tet, hiszen ha egy gyerek 8-as, 9-es 
átlagot ért el a vizsgán, akkor ha úgy 
szeretné, középiskolában kellene 
folytatnia tanulmányait, nem szak-
munkásképzőben” – fogalmazott a 
szaktárca illetékese.

Szükség van a szakemberekre

Populistának és elhibázottnak tartja 
az államtitkár nyilatkozatát Görbe 
Péter oktatási szakember. A nyugal-
mazott Hargita megyei főtanfelügye-
lő, aki évekig szakoktatással foglal-
kozó tanfelügyelőként is dolgozott, 
a Krónika kérdésére úgy vélekedett, 
hogy ezzel a minisztérium tulajdon-
képpen leértékeli a szakoktatást, azt 
az üzenetet fogalmazva meg, hogy jó 
képességű, jó vizsgaeredményt fel-

mutató diák nem járhat szakmunkás-
képzőbe vagy szakközépiskolába. „A 
mézesmadzagot húzogatják a gyere-
kek orra előtt. Nem kell mindenkit 
elméleti középiskolába terelgetni, 
hiszen ennek az országnak csak úgy 
lesz jól működő gazdasága, ha min-
den szinten megfelelő tudással és 
képzettséggel rendelkező szakembe-
rek dolgoznak” – szögezte le Görbe 
Péter. Hozzátette, a minisztérium 
nem azzal segíti a diákokat, hogy 
mindenkinek gimnáziumi helyet biz-
tosít, hanem oda kellene fi gyelnie, 
hogy minden gyerek folytassa tanul-
mányait, és hogy megpróbálják von-
zóvá tenni a szakképzést a szülők és 
a fi atalok számára. „Hiába töreked-
nek arra, hogy mindenkinek érett-
ségi és egyetemi oklevele legyen, ha 
még mindig gyakori, hogy mesteri 
fokozattal végül a fi atal elvégez egy 
fodrásztanfolyamot vagy egy üzlet-
láncban rakja az árut a polcokra. 
Nem az oklevél szintje a fontos, ha-
nem a megélhetést biztosító, megfe-
lelően elsajátított szakma: a hegesztő 

tudjon hegeszteni, az esztergályos 
esztergálni, a pincér felszolgálni, és 
szeressék, ne szégyelljék a szakmáju-
kat” – összegezte Görbe Péter.

Felidézte ugyanakkor, hogy 
2009-ben még volt egy próbálko-
zás, amikor csak szakközépiskolai 
helyeket hagyott jóvá az oktatási 
minisztérium, aztán évekig „so-
pánkodtak”, hogy milyen gyengék 
az érettségi eredmények, nem mér-
legelve, hogy mindenkit odaterel-
tek a záróvizsgára.

Korszerű technológiát tanítani

Még így is túl sok az elméleti osztály 
a gimnáziumokban, sokkal több 
szakemberre lenne szükség – szö-
gezte le eközben megkeresésünkre 
Kádár Rezső vállalkozó, a Pro Wood 
faipari klaszter ügyvezetője. Meglá-
tása szerint a szakoktatás korszerű-
sítésével lehetne azt vonzóvá tenni 
a fi atalok számára. Tapasztalataik 
szerint például a számítógéppel ve-
zérelt technológia (CNC) iránt valós 
érdeklődés mutatkozik, ezt egyelőre 
a fémmegmunkálásban oktatják, 
de például a faiparban is lenne erre 
lehetőség. A vállalkozások ugyanis 
egyre inkább nyitnak a digitalizálás 
felé, automatizált munkafolyama-

tokat vezetnek be, ezeket a számí-
tógép által vezérelt gépeket pedig 
szakképzett alkalmazottaknak kell 
kezelniük, ám az ilyen jellegű kép-
zés Kádár Rezső szerint még gye-
rekcipőben jár. „Egy CNC-kezelő 
szakember bármelyik ágazatban 
megkeresi a havi 1000–1500 eurót, 
ebből a szempontból is vonzó lehet 
a diákok számára. A szakoktatás-
nak ma már nem azt kell jelentenie, 
hogy a diák mindennap sepreget a 
műhelyben, majd havonta egyszer 
kézbe kap egy körfűrészt, hanem 
korszerű technológiákat kell oktat-
ni” – húzta alá a klaszter vezetője.

Meglátása szerint ugyanakkor a 
minisztériumnak is rugalmasabban 
kellene kezelnie ezt a kérdést, lehe-
tőséget biztosítva a tanintézeteknek, 
hogy vállalatokkal, cégekkel partneri 
szerződéseket kössenek, nemcsak a 
gyakorlati képzésekre, hanem a mo-
dern felszerelések biztosítására is. „A 
nyugati országokban elterjedt marke-
tingfogás, hogy egy nagy gépgyártó a 
szakiskolákat felszereli a legkorsze-
rűbb gépeivel, arra számítva, hogy ha 
majd a diákok felnőttként vállalkozni 
fognak, a megszokott és bevált gépek-
be ruháznak majd be. Ezt a lehetősé-
get nálunk is alkalmazni lehetne” – 
mutatott rá a vállalkozó.

Nagy a verseny a helyekért

Mint néhány napja megírtuk, orszá-
gos szinten a képességvizsgán részt 
vettek közül 8570 diák első körben 
nem foglalt el helyet kilencedik 
osztályban az Edupedu.ro oktatási 
szakportál elemzése szerint. Ők a 
második elosztás során 3400 közép-
iskolai helyért versengenek, tehát 
2,57 jelölt van egy helyre. A portál 
szerint még ez sem ilyen egyszerű, 
mert a megmaradt középiskolai he-
lyek nagy része magyar, né-
met vagy szlovák tannyelvű, 
illetve intenzív idegen nyelv-
osztály. Tovább bonyolítja 
a helyzetet, hogy a megma-
radt helyek és a hely nélkül 
maradt diákok nem ugyan-
azokban a megyékben, te-
lepüléseken vannak. Tehát 
számításaik szerint 5170 diák a há-
roméves szakoktatásban folytatja 
majd tanulmányait. A tapasztalatok 
szerint egyébként magas jeggyel 
azért nem jutottak be diákok, mert 
csak nagyon kevés opciót jelöltek 
be, más lehetőséget, mint két-három 
áhított osztályt, nem is vettek számí-
tásba. Viszont idén magasabbak vol-
tak a jegyek, nem lehetett a tavalyi 
bejutási átlagokra alapozni. 

Elmélet vagy szakma? Két út áll a leendő 
9. osztályosok előtt

▸  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  G E R G E L Y  I M R E

H I R D E T É S

Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának Szociális 
Igazgatósága tájékoztatja a szociális támogatásban, 
valamint a családi pótlékban részesülőket, hogy július 
20-án elkezdődik az Európai Unió által biztosított élel-
miszer-segélycsomagok átadása. A csomag tartalma 
változott az utóbbi években megszokotthoz képest: 
finomlisztet (5 kg), kukoricalisztet (4 kg), tésztaféléket 
(800 g), étolajat (4 l), cukrot (2 kg), rizset (4 kg), marha- 
(5/300 g) és sertéshúskonzervet (3/900 g), májpástéto-
mot (5 konzerv/200 g), gyümölcskompótot (2 üveg/720 
ml) és lekvárt (1 üveg/360 g), illetve cukormentes 
lekvárt (1 üveg/360 g) vehetnek át az arra jogosultak. A 

szociális segélyben, illetve a családi pótlékban része-
sülők esetében is az a személy veheti át a csomagot a 
maga és családtagjai számára, aki kérvényezés után 
jogosulttá vált erre (titular). Átvételkor szükséges az 
érvényes személyi igazolvány felmutatása. A segély 
átvehető a Multiidea Kft. Hargita út 60/bis szám alatti 
raktárában hétfői, keddi és szerdai napokon 11–14 óra 
között. Bővebb információ a Szociális Igazgatóságtól 
kérhető e-mailen (social@szereda.ro) vagy a 0266-
315120/115-ös telefonszámon, illetve keddi és csütör-
töki napokon 9–11 óra között a Közművek Rt. (Goscom) 
korábbi székhelyén (Akác utca 1. szám).

• RÖVIDEN 

Kezdik az uniós élelmiszersegély kiosztását Csíkszeredában

• Előzmény nélküli forgatókönyvvel rukkolt elő Lu-
minița Barcari, az oktatási minisztérium államtitkára, 
amikor azt mondta, ha a tanfelügyelőségek kérik, a 
minisztérium jóváhagyja, hogy a szakiskolai osztályo-
kat alakítsák át szakközépiskolai osztályokká vagy 
ez utóbbiakat gimnáziumi osztályokká. A lapunk által 
megszólaltatott szakértők szerint ez egy populista 
húzás a minisztérium részéről.




