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Kutatási jelentés 

 

A sepsiszentgyörgyi szakoktatás helyzetének elemzése a 

szülők attitűdjei alapján 

 

 

1.Bevezető  

 

A Háromszéki Fejlesztési és Kutatási Központ 2017. július-november 

között kutatást végzett a sepsiszentgyörgyi szakiskolákban és 

szaklíceumokban tanuló IX. és X. osztályos tanulók szülei körében. A kérdőíves 

adatfelvétel célja első lépésben az volt, hogy támogassa és ösztönözze a 

szülők (közvetve a helyi társadalom) körében a szakképzés társadalmi 

tematizációját. Emellett az adatfelvétel fontos feladata volt az, hogy 

helyzetképet körvonalazzon a szakoktatás szempontjából egyik legfontosabb 

társadalmi csoport, a szülők témához való viszonyulásmódjáról, elvárásairól és 

javaslatairól. Kutatási programunknak ilyen értelemben tematizációs és 

marketing szerepe is volt1.  

A kutatási program meghatározott periódusa a pályázat kapcsán 

biztosított anyagi feltételeknek megfelelően 6 nagyobb modulból épült fel: (1) 

tervezési időszak, (2) szakirodalmak gyűjtése és összegzése, (3) oktatási 

intézményekkel való kapcsolatfelvétel, (4) a kérdőíves adatfelvétel 

kivitelezése, (5) adatbevitel, valamint (6) az adatok feldolgozása és elemzése.  

Jelen összefoglaló a kérdőív tematikájához igazodva hét alpontban 

összegzi a kutatás legfontosabb eredményeit: 

- Miként választanak a családok szakot/szakiskolát? 

- A helyi (városi) képzéssel kapcsolatos vélemények. 

- Tanuláshoz, iskolához való általánosabb viszonyulások.  

                                                 
1
 A kutatási program kivitelezésében a Pályázó intézménnyel kialakított együttműködés keretében 

közreműködött a KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja  
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- Szakmai képzés előnyeinek és hátrányainak megítélése. 

- Információs, tájékozódási igények. 

- A társadalmi nyilvánosság szerepének megítélése. 

- Szülői javaslatok, problémafelvetések. 

 

A kutatás továbbvitelét képezheti az eredetileg tervezett (de a pályázat által 

biztosított anyagi feltételek miatt elhalasztott) interjús adatfelvétel készítése 

szülők és pedagógusok körében, ami biztosítaná a témára való jobb és 

alaposabb rálátást.  

 

   

 

2.Kiindulópontok, szakpolitikai kihívások  

 

A középfokú képzés keretén belül a szakmai képzés témakörének előtérbe 

kerülése egyike az utóbbi évek legfontosabb oktatáspolitikai kihívásainak. 

Nem véletlen, hogy a középfokú szakmai képzés (a továbbiakban: szakmai 

képzés) témaköre az utóbbi egy évtizedben nagy nyilvánosságot kapott 

Európa szerte, és a tematizációs fordulat mögött egyértelmű és határozott 

szakpolitikai elgondolások, tervek és stratégiák vannak. Nem csupán a 

változás iránti igény megfogalmazásáról van szó, hanem gyakorlati lépések 

kidolgozásáról is, amelyek az iskolarendszer módosításától a tananyaggal 

kapcsolatos kérdésekig, az oktatók átképzéstől  a különféle gazdasági-

társadalmi szereplőkkel való együttműködésig több területet is érintenek. Ez a 

szemléleti és gyakorlati fordulat minden kétséget kizáróan  kapcsolatba 

hozható az egy évtizeddel korábban kibontakozott gazdasági válsággal, a 

fiatal korcsoportok növekvő foglalkoztatási gondjaival, a munkakörök  

átalakítását kikényszerítő digitalizációval és több más globális jellegű, a 

centrális és periferikus térségeket egyaránt érintő társadalmi jelenséggel.    

Ezek a jelenségek, illetve az ezekre a jelenségekre adható szakpolitikai és 

oktatásszervezési kísérletek – fáziskéséssel ugyan – Romániában is jelentkeztek. 
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A szakiskolai képzés újbóli bevezetése és az ehhez kapcsolódó, jelentős 

adminisztratív-szerkezeti jellegű átalakítások (például: elméleti osztályok 

beiskolázási kereteinek drasztikus csökkentése, a hivatalos diskurzusban és a 

médiában a középfokú szakképzés hangsúlyos előtérbe helyezése az elméleti 

képzés és az egyetemi képzés ellenében) Romániában – és ezen belül 

szűkebb térségünkben, Kovászna megyében is – nem csupán a szakiskolai 

képzést helyezték a figyelem előterébe, hanem jóval átfogóbb szinten a 

középfokú szakmai képzés fontosságát és fejlesztését is.   A korábbi időszakhoz 

viszonyítva nagyobb fontosságot és prioritást kapott a szakmai műhelyek 

építése, a műhelyek felszerelése, a tananyagok kérdése, a szakképzés 

gyakorlati feladatainak megoldása, ehhez kapcsoltan a gazdasági 

szereplőkkel való együttműködés (a duális képzés igénye). Nem utolsó sorban 

fontos jelzés a szakképzés előtérbe kerülésével kapcsolatban az is, hogy a 

fenntartó intézmények (önkormányzatok), illetve maguk az oktatási 

intézmények egyre gyakrabban felvetik a stratégiai tervezés igényét is.  

Kisebbségi vonatkozásban fontos lépésnek számít, hogy a magyar kormány 

által kezdeményezett és támogatott „Szakképzés éve” programhoz 

kapcsoltan nem csupán jelentős pályázati jellegű támogatásokra került sor, 

hanem a romániai magyar szakképzés stratégiáját megfogalmazó 

szakpolitikai folyamat ösztönzésére és támogatására is.  

 

Ebben a konjunkturális helyzetben a háromszéki iskolák részint önerőből, részint 

a megyei szakintézmény támogatásával több kezdeményező lépést tettek 

(pályázatok készítése, beruházások, új szakok akkreditálása és beindítása, 

toborzási akciók szervezése). Sepsiszentgyörgy esetében a Polgármesteri 

Hivatal helyzetfeltáró munka és stratégiakészítés révén igyekezett és igyekszik 

lépéseket tenni a városban működő középfokú képzés intézményhálózatának 

tervezése, hatékony működtetése érdekében.    

 

Elemezve a fentiekben jelzett szélesebb körű és térségi léptékű kihívásokat, 

valamint az eddig megtett térségi, helyi fejlesztéspolitikai lépéseket, azt a 

következtetést vonhatjuk le, hogy elérkezett az idő az olyan részelemzések 
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készítésére, amelyek ennek a rendkívül fontos és komplex problémakörnek  

egy-egy konkrét szeletét célozzák meg, és amelyek szakmai információkat 

szolgáltatnak a helyi és megyei szakmai képzés tényleges stratégiai 

kezeléséhez. Kézenfekvő ugyanis, hogy a szakmai képzés gondjai egyfelől 

olyan aktuális mindennapi gondok (beiskolázási keretek feltöltése, 

tananyagok biztosítása, az intézményfenntartás aktuális kérdéseinek kezelése 

és hasonlók), amelyek gyors megoldásokat, esetenként tűzoltásszerű 

kezelésmódokat igényelnek. Ugyanakkor másfelől a szakmai képzés olyan 

gondokkal küszködik, amelyek közép- és hosszú távú tervezést igényelnek. 

Nem nehéz belátni ma már azt, hogy a szakmai képzés nem csupán az 

oktatási rendszer ügye és feladata. A stratégiai tervezés szükségessége 

mellett szól az a tény, hogy a versenyképes szakmai képzés többféle 

társadalmi ágazat és több társadalmi-gazdasági aktor együttes munkáját 

igényli. De ezt az állítást erősíti az a tény is, hogy a szakmai képzés elsősorban 

térségi fejlesztéspolitikai kérdés, amelynek kezelésében az iskola intézménye 

és oktatás maga nem cél, hanem eszköz.  

 

Kutatási programunk a szakmai képzés több kulcsfontosságú szereplője közül 

a család vizsgálatát helyezte a középpontba. Több szakmai érv is szól 

amellett, hogy a család (a szülők) viszonyulásának ismeretére – és lehetőség 

szerinti alakítására – egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Egyértelmű, hogy 

a gyerekek iskolaválasztásában az egyik legmeghatározóbb szereplő a 

család (a szülők), beleértve a családi mintákat, értékeket stb. Ez mindig is így 

volt, azonban az oktatási rendszer változásai, legfőképp a piac működési 

elveinek egyre nagyobb érvényesülése, most kivételesen szükségessé teszik a 

szakmai, kutatói figyelem ráirányítását erre a fontos célcsoportra. Ennek a 

problémakörnek a kifejtése nagyobb teret kíván, ezúttal csupán három olyan 

fontosabb tényezőre hívjuk fel a figyelmet, azokra, amelyek a kutatás 

eredményeinek értelmezésében is hasznosnak mutatkozhatnak.   

- Az első tényező, amelyet az iskolák fejlesztéspolitikai feladatainak 

tervezése során, illetve a vonzáskörzet (toborzási körzet) erősítése 

kapcsán célszerű figyelembe venni az a szülői viszonyulások 
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(alapmagatartások) fontossága. Nem csupán és nem elsősorban az 

egyes konkrét családi döntések, adott helyzetben való szülői 

viselkedések, vélemények megismerése a fontos, hanem azoknak a 

mintázatoknak (patterneknek) a feltárása is, amelyek egy-egy konkrét 

viselkedés, vélemény mögött állnak, és amelyek az eseti konkrét 

viselkedéseket kitermelik, fenntartják és a cselekvők számára 

visszaigazolják (legitimálják). Ez a megközelítés arra figyelmeztet, hogy a 

szülői viszonyulásokra a korábbinál nagyobb hangsúlyt érdemes 

fektetni, és ez nem csupán a feltáró/elemzőmunkára terjed ki, hanem 

az iskola-család együttműködési formákra is.  

- A szülői viszonyulás típusok kérdése már több évtizede a szakmai 

megközelítések előterében van, ez a szemlélet és módszertan azonban 

térségünkben eddig nem nyert teret. (Egy részterület kapcsán, az IKT 

eszközök otthoni használatára irányuló szülői viszonyulások vizsgálata 

vonatkozásban lásd Biró –Bodó 2017) Az ezzel kapcsolatos ún. Baumrind 

féle megközelítése (illetve az erre alapozó további szakmai elgondolás) 

a szülő és a gyerek közti nevelési/tanulási viszony értelmezésére irányult, 

azonban ma már úgy tűnik, ezt a megközelítést érdemes kiterjeszteni 

annak a kapcsolatnak az elemzésére is, amely a szülő és iskola, illetve 

általában a szülő és a gyerek számára adott tanulási/képzési folyamat 

közt alakul ki. Ez a tipológia a szülő és a gyerek viszonyában két tengely 

mentén értelmezi a kapcsolat alakulását. Az egyik a 

bevonódás/azonosulás  jellege és mértéke, amely elsősorban érzelmi 

komponenseket tartalmaz, és azzal kapcsolatos, hogy a szülő milyen 

módon és milyen mértékben igyekszik vagy nem igyekszik azonosulni a 

gyerek tanulási/nevelési feladataival, folyamataival. Ennek alapján 

beszélhetünk alacsony és magas bevonódásról, illetve e skála mentén 

különböző fokozatokról. A szülő-gyerek viszonyulás másik tengelye a 

tanulási/nevelési feladatok és folyamatok ellenőrzésével kapcsolatos, 

amely szintén két elméleti véglet (nagyon magas, nagyon alacsony 

szülői kontroll) között mozoghat. A két egymásra vetített tengely 
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koordináta rendszert alkot, amelyen a szülői viszonyulás (szülői stílus) 

négy alapmodellje különíthető el. Ezek a következők: 

o Megengedő szülői stílus: magas involválódás, alacsony kontroll 

o Laissez faire szülői stílus: alacsony involválódás, alacsony kontroll 

o Autoritatív szülői stílus: magas involválódás, magas szabályozás 

o Autoriter szülői stílus: alacsony involválódás, magas kontroll  

 

Kutatási tapasztalatink arra utalnak, hogy ezeknek a viszonyulási 

modelleknek az elemzése a szülő-iskola kapcsolatban, illetve a szülők és 

az általában vett tanulási folyamat közti kapcsolatban is hasznos eszköz 

lehet a kapcsolatok kezelése, erősítése érdekében. 

- Az iskola és szülők kapcsolata vonatkozásban egy új változásra és 

kihívásra is fel kell hívnunk a figyelmet, amely mint jelenség ismert és 

elfogadott, de hatásainak, következményeinek elemzése még ritkán 

kerül napirendre. A digitális eszközök megjelenése várhatóan már 

rövidtávon is átalakítja a pedagógus és iskola szerepét, az iskola és a 

szülő viszonyát, ugyanakkor a szülőt a korábbihoz képest sokkal 

aktívabb helyzetbe hozza. Közismert, hogy térségünk társadalmi 

hagyományai (de nagyon kevés kivételtől eltekintve jelenlegi 

gyakorlatai is) az iskola (intézmény+pedagógus+ tanulási folyamat) és a 

család viszonyát olyan aszimmetrikus kapcsolatként kezelik, amelyben a 

családnak (szülőnek) az a feladata, hogy a lehető legjobban segítse (!) 

az iskola célkitűzéseit, munkáját, működjön közre a kapott iskolai 

feladatok teljesítésében.  A digitális eszközök és tartalmak önálló 

szocializációs ágensként jelennek (sok esetben az iskolától és a szülőktől 

függetlenül), és ez azzal is együtt jár, hogy az iskolának/tanárnak, illetve 

a szülőnek a tanulási folyamatban korábban működő autoritása 

nagymértékben csökken. Ebben a helyzetben rendkívüli módon 

fölértékelődik az iskola és a szülő együttműködésének fontossága, az 

iskola és a család szimmetrikus jellegű együttműködésének kényszere (a 

korábbi aszimmetrikus kapcsolat helyett). Ez azonban csak a szülői 

viszonyulások ismerete alapján lehet megtervezhető és kialakítható. 
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Jelen kutatás keretében arra nyílt lehetőség, hogy feltáró kutatás keretében 

ismereteket szerezzünk a szakmai képzésben részt vevő sepsiszentgyörgyi 

középiskolások (IX. és X. osztályos, szaklíceumi és szakiskolai tanulók) szüleinek 

az oktatási folyamathoz, ezen belül a szakmai képzéshez való viszonyulásáról. 

Feltáró kutatásról van szó, mert erre a térségre vonatkoztatva nincsen 

tudomásunk olyan korábbi elemzésekről, amelyek eredményeire alapozva 

részletesebb és célirányosabb adatfelvételre nyílt volna lehetőség. Amint azt 

a fentiekben már jeleztük, a szülői stílusok kutatásában még csak nemrégiben 

indultak el az első elemzési kísérletek, és azok egy szűkebb szegmensre, a 

digitális eszközök használatához kapcsolódó szülői viszonyulásra irányultak. 

Jelen adatfelvételünk egyik fontos szakmai eredménye az is, hogy 

kiindulópontokat kínál célirányosabb, más adatfelvételi módszereket is 

hasznosító kutatásokhoz. 

 

Elemzésünk hét témakörre irányul:  

- Miként választanak a családok szakot/iskolát?  

- A helyi (városi) képzéssel kapcsolatos vélemények 

- Tanuláshoz, iskolához való általánosabb viszonyulások   

- Szakmai képzés előnyeinek és hátrányainak megítélése  

- Információs, tájékozódási igények 

- A társadalmi nyilvánosság szerepének megítélése 

- Szülői javaslatok, problémafelvetések 
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3.Elemzés  

 

3.1.Miként választanak a családok szakot/iskolát?  

 

A nyolcadik osztály utáni iskola, illetve szakválasztás egyike a legfontosabb 

családi döntéseknek.  Ez a döntés sok esetben véglegesen eldöntheti a 

munkaerőpiaci életút irányát, a továbbtanulás mikéntjét és időtartamát, de 

fontos ez a döntés abból a szempontból is, hogy ekkor már a gyerek 

véleménye is nagy szerepet kap a döntésben (eltérően az iskolai életpálya 

korábbi szakaszaival kapcsolatos döntésektől). A döntésnek ez a fontossága 

és összetettsége azt eredményezi, hogy a döntés mögött több tényező 

mérlegelése húzódik meg, a mérlegelési folyamatok hátterében pedig 

többféle objektív, ismereti vagy akár szubjektív tényező állhat. Az utólagos 

rákérdezés (a célcsoport tagjai az egy vagy két éve már meghozott döntésről 

nyilatkoztak) segít feltérképezni a döntést befolyásoló tényezők súlyát, illetve 

egymáshoz való viszonyát. Ezek az információk nem csupán az aktuális 

felvételi toborzási munka megtervezésekor hasznosíthatók, hanem a szülőkkel 

való kapcsolattartás gyakorlatában is.  

A kérdőív hét befolyásoló tényezőt sorolt fel, a válaszolók ötfokozatú skálán 

jelölték be opcióikat.  Az alábbi táblázat párhuzamba állítva mutatja be, 

hogy az egyes tényezőknek a válaszolók hány százaléka esetében volt 

egyértelmű vonzereje, vagy pedig nem volt szerepe.  

Láthatjuk, hogy a szülők válaszai alapján az iskolaválasztást leginkább a 

gyerek akarata (72,3%), valamint a szakok hasznosíthatósága (67,7%) 

határozta meg. Ugyanakkor ebből a szempontból nagy fontossága van az 

oktatók felkészültségének (41,5%) és az iskola elérhetőségének is (37,8%). 

Látszólag kevésbé meghatározó az ismerősök, rokonok véleménye (26,6%), 

valamint a családi hagyományok (20,7%), de feltételezhető, hogy ezek a 

tényezők indirekt módon hatnak az első három, leginkább meghatározó, 

iskolaválasztási szempontra. Ez a kérdéskör, fontossága miatt mindenképp 

további vizsgálódást igényel.  
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1. számú táblázat: Iskolaválasztási szempontok az említések százalékos 

aránya szerint (%) 

Iskolaválasztási 

szempontok 

Nagy szerepe volt  Nem volt szerepe, vagy 

kis szerepe volt 

A gyerek akarata 72,3% 7,7% 

A szakok 

hasznosíthatósága 

67,7% 6,9% 

Oktatók felkészültsége 41,5% 14,6% 

Az iskola elérhetősége 37,8% 27,6% 

Az iskola hírneve 34,2% 26,6% 

Ismerősök, rokonok 

véleménye 

26,6% 40% 

Családi hagyományok 20,7% 46,2% 

 

1. számú ábra: A gyerek akarata és az iskolában oktatott szakok hasznosítási 

lehetőségeinek szerepe az iskolaválasztásban (%) 
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2. számú ábra: Az Elérhetőség mint iskolaválasztási szempont a lakhely típusa 

szerint (%) 

 

 

A fenti ábrán látható, hogy a falun élő családok esetében az iskolaválasztást 

nagymértékben az iskola elérhetősége határozza meg: a városon lakó 

családokhoz képest a falun élők közel 15%-al nagyobb arányban jelölték meg 

az elérhetőséget a legmeghatározóbb tényezőként.  

 

3. számú ábra: az iskola hírneve mint iskolaválasztási szempont a lakhely 

típusa szerint (%) 
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A 3. számú ábrán látható, hogy a szülők körében falu-város szerint viszonylag 

jelentős különbségek vannak azt illetően, hogy az iskola hírneve milyen 

mértékben játszik fontos szerepet az iskolaválasztásban: a falun élő szülők 

15%-a válaszolta azt, hogy az iskola hírneve teljes mértékben meghatározza 

az iskolaválasztást.  

Az eredmények azt mutatják, hogy a falun élők esetében a családi 

hagyományoknak is valamivel nagyobb szerepe van az iskolaválasztásban (4. 

számú ábra).  

 

 

 

4. számú ábra: A családi hagyományok szerepe az iskolaválasztásban a 

lakhely típusa szerint (%) 

 

 

 

 

A gyerek osztályának típusa szerint (líceum és szakiskola) kevés eltérés 

mutatkozik annak megítélésében, hogy a gyerek akarata és az iskolában 

oktatott szakok hasznosítási lehetőségei milyen mértékben játszanak szerepet 

az iskolaválasztásban.  
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A többi iskolaválasztási szempont esetében viszonylag nagy különbségek 

vannak a líceumi és a szakiskolai osztályokban tanuló diákok szülei között. 

Például az 5. számú ábrán látható, hogy az iskola elérhetőségét a 

szakiskolában tanuló diákok szülei a líceumban tanuló diákokéhoz képest 

30%-kal nagyobb arányban jelölték meg az egyik legfontosabb tényezőként. 

Ehhez hasonlóan, az iskola hírneve is sokkal fontosabb szempont a 

szakiskolában tanuló diákok szülei számára: a líceumban tanuló diákok 

szüleihez képest 20%-kal nagyobb arányban válaszolták azt, hogy teljes 

mértékben egyetértenek azzal, hogy az iskola hírneve nagymértékben 

szerepet játszott az iskolaválasztásban (6. számú ábra). Ez azt jelzi, hogy a 

szakképzésben az iskolaválasztási szempontok sokkal ”hagyományosabbak”, 

mint a szaklíceumi képzés esetében.  

 

 

 

 

5. számú ábra: az iskola elérhetőségének szerepe az iskolaválasztásban az 

osztály típusa szerint (líceum-szakiskola, %) 
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6. számú ábra: az iskola hírnevének szerepe az iskolaválasztásban az osztály 

típusa szerint (líceum-szakiskola, %) 

 

 

 

 

3.2. A helyi (városi) képzéssel kapcsolatos vélemények 

 

A szülői viszonyulások egyik fontos mutatója azzal kapcsolatos, hogy van-e 

véleményük annak az iskolának a tevékenységéről, amelybe a gyerekük jár, 

illetve ha van véleményük, akkor az milyen.  

Ezzel a témakörrel kapcsolatosan az első kérdéscsomagunk arra vonatkozott, 

hogy miként vélekednek a szülők a választott iskola szakmai képzésnek 

eredményességéről.  Véleményezésre hatféle opciót soroltunk fel, ezek az 

alapozó tárgyak oktatásával kapcsolatos véleményekre, az intézményen 

belüli és intézményen kívüli gyakorlati képzésre, valamint a szakmai 

érvényesülés esélyeire vonatkoztak.  

Az adatsorok kapcsán az első és legfontosabbnak mutatkozó észrevétel az 

lehet, hogy a szülők 20-25 százaléka ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban nem 

tud, vagy nem akar véleményt nyilvánítani. Ez magas százalékarány, arra utal, 

hogy a szülők közel egynegyede nem rendelkezik értékelhető ismeretekkel 
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annak az intézménynek az oktatói munkájáról, illetve az oktatói munka 

eredményességéről, amelybe a gyereke jár. Természetesen feltételezhetjük 

azt is, hogy a szülők egy része esetleg nem tanúsít érdeklődést e téma iránt, 

azonban következményeit illetően ez még negatívabb üzenet, mint az 

ismerethiány.  Lakhely tekintetében ebben a vonatkozásban nem mutatkozik 

különbség, a városon lakók esetében valamivel gyakrabban fordul elő a 

”nem tudom válasz”, míg a falun lakók körében a válasz elmaradása 

gyakoribb. Hasonló jellegű eltérést a szaklíceum-szakiskola megoszlás mentén 

is tapasztalhatunk, a szaklíceumba járó gyerekek szülei gyakrabban 

hivatkoznak arra, hogy nem tudnak erről nyilatkozni, míg a szakiskolába járók 

szülei esetében gyakoribb a válasz hiánya.  

A választott intézmény szakmai képzésével kapcsolatos szülői vélekedések 50-

60 százalékban pozitívak, ez alól egy kivétel van: kevesebben gondolják azt, 

hogy az iskolai képzés hozzájárul a versenyképes munkabérek eléréséhez.  

 

 

 

7. számú ábra: Miként vélekedik a szakmai képzés eredményességéről a 

gyakorlati képzésben az iskola műhelyeiben? (%) 
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8. számú ábra: Miként vélekedik a szakmai képzés eredményességéről a 

tanulók egyéni szakmai képességeinek kibontakozásában és a 

munkapiacon való boldogulás elősegítésében? (%) 

 

 

 

 

9. számú ábra: Miként vélekedik a szakmai képzés eredményességéről a 

versenyképes munkabér megszerzésének elősegítésében? (%) 

 

 

A fenti adatsorok tekintetében nagyon lényeges különbségek mutatkoznak 

lakhely szerint és képzési forma szerint is. A falun lakó szülők pozitív értékelése 
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több mutató tekintetben jóval magasabb, mint a városi szülőké, a kétféle 

képzési forma szerint pedig a szakiskolás gyerekek szülei fogalmaznak meg 

jóval magasabb értékeléseket, mint a szaklíceumi gyerekek szülei. Ez 

megítélésünk szerint arra utal, hogy a városi lakhelyű szülők és a szaklíceumi 

képzést előnybe részesítő szülők kritikusabbak az iskola szakmai képzésének 

eredményességével szemben.  

 

10. számú ábra: Miként vélekedik a szakmai képzés eredményességéről a 

gyakorlati képzésben az iskola műhelyeiben? (falu-város szerinti megoszlás, 

%) 
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11. számú ábra: Miként vélekedik a szakmai képzés eredményességéről az 

alapozó tárgyak oktatásában? (líceum-szakiskola szerinti megoszlás, %) 

 

 

 

A fentiekhez hasonló eredményeket mutat a kutatás abban az esetben is, 

amikor tantárgyakra vagy tantárgy típusokra vonatkoztatva kérdezzük a 

szülők véleményét.  Az elégedettségi, illetve az elégedetlenségi mutatókat az 

alábbi táblázatba foglaltuk össze.  

 

2. számú táblázat: Szülők elégedettsége az iskola munkájával a 

tantárgyakra/tantárgytípusokra vonatkoztatva 

Tantárgyak, 

tantárgytípusok 

Elégedett, nagyon 

elégedett 

Kevéssé vagy nem 

elégedett 

Gyakorlati képzés 68,4% 9,2% 

Nyelvoktatás 51,3% 13,8% 

Informatika 44,7% 17,8% 

Reál tárgyak 45,8% 11,6% 

Humán műveltség 46,9% 13,1% 
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A lakhely és képzési forma szerinti különbségek ebben a tekintetben is 

hasonlóképpen alakulnak, mint az előző témakörnél. A gyereküknek 

szakiskolát választó szülők, illetve a falusi környezetben lakók sokkal 

pozitívabbnak értékelik az iskola munkáját a tantárgyak tekintetében is, mint 

városon lakó, a gyereküket szaklíceumba küldő társaik.  

 

 

 

12. számú ábra: Mennyire tartja megfelelőnek az iskola munkáját a gyakorlati 

képzés területén? (líceum-szakiskola szerinti megoszlás, %) 
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13. számú ábra: Mennyire tartja megfelelőnek az iskola munkáját a 

nyelvoktatás területén? (líceum-szakiskola szerinti megoszlás, %) 

 

 

 

14. számú ábra Mennyire tartja megfelelőnek az iskola munkáját a gyakorlati 

képzés területén? (falu-város szerinti megoszlás, %) 

 

 

A szülői vélemények kialakulásban, illetve fenntartásában, térségünkben 

fontos szerepe van az identitáskomponenseknek is, az iskolai oktatás 
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tekintetében általában az olyan városokhoz való ragaszkodásnak, amely egy 

térség központja. Nem véletlen ezért az az eredmény, hogy a városi (jelen 

esetben: sepsiszentgyörgyi) szakmai képzést a válaszolók valamivel 

magasabbra értékelik, mint a választott iskola szakmai képzését. Alacsonyabb 

szintű értékelést csak a szakképzés és a munkaerőpiac összehangoltságával 

kapcsolatos vélemények tartalmaznak. Az alábbi ábrák tulajdonképpen a 

városhoz való ragaszkodás jelei, hiszen a válaszolók nem ismerhetik a város 

által kínált szakmai képzések összességét. Az ilyen esetben megfogalmazódó 

pozitív válaszok azonban a távlati tervezés szempontjából hasznos információt 

kínálnak.  

 

 

 

 

15. számú ábra: Ön mennyire ért egyet azzal, hogy a sepsiszentgyörgyi 

szakképzés lehetőséget ad arra, hogy a tanuló idővel szakemberré váljon? 

(%) 
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16. számú ábra: Ön mennyire ért egyet azzal, hogy a sepsiszentgyörgyi 

szakképzés összhangban van a helyi munkaerőpiac kínálatával? (%) 

 

 

 

 

 

 

3.3. Tanuláshoz, iskolához való általánosabb viszonyulások   

 

A saját iskolához kapcsolódó viszonyulásokat követően vizsgáljuk meg azokat 

a szülői viszonyulásokat, amelyek általában vonatkoznak a tanulási 

folyamathoz. A stratégia tervezés szempontjából ezeknek a viszonyulásoknak 

az ismerete fontosabb, hiszen ezek hordozzák azt a részben rejtett, részben 

explicit tudást, amely a mindennapi konkrét magatartásokhoz, 

véleményekhez támogató, értelmező hátteret ad. Az ezzel a témakörrel 

kapcsolatos kérdéscsomagjaink az iskolai oktatás általános megítélésre, illetve 

a középfokú szakképzés általában vett szerepére vonatkoztak.  

Az iskolai oktatás szerepével kapcsolatban a válaszolók hat kijelentést 

minősítettek, a korábban már említett ötfokú skálán. Ezek a kijelentések a 

következőkre vonatkoztak: gyakorlati képzés, elméleti oktatás, külföldi 

tapasztalatszerzés, idegen nyelvoktatás, továbbtanulási lehetőségek, 
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vállalkozási alapismeretek. Az eredményeket a 17. számú ábra szemlélteti. 

Láthatjuk, hogy a szülők a felsorolt hat szempont közül az iskola legfontosabb 

szerepét a továbbtanulásban látják (66%). Jelentősen nagy, 60%-os arányban 

fontos tartják ezt követően a vállalkozási alapismeretek oktatásában betöltött 

szerepet is. Továbbá a szülők elvárják, hogy az iskola megfelelő szinten 

oktasson idegen nyelvet (48%). Az iskola szerepét a szülők legkevésbé az 

elméleti oktatás kapcsán tartották fontosnak (28%). Ezek az eredmények 

egyértelműen jelzik az elméleti oktatástól való elfordulást a gyakorlati oktatás 

irányába.  

17. számú ábra: Az iskolai oktatás szerepének fontossága (%) 

 

 

 

A középfokú szakképzés kapcsán a válaszolók szintén hat kijelentést 

minősítettek egy ötfokú skálám: munkavállalásra történő felkészítés, egyetemi 

továbbtanulásra való felkészítés, általános műveltség bővítése, anyanyelv és 

nemzeti tudat erősítése, külföldi munkavállalás megalapozása, iskolai 

végzettséget igazoló okirat megszerzése.  

A szülők a középfokú szakképzés legfontosabb szerepét a munkavállalásra 

történő felkészítésben látják (78%). Ezt követi az iskolai végzettséget igazoló 

okirat megszerzésében betöltött szerep (70%), az általános műveltség 
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megszerzésében betöltött szerep (68%) fontossága. A szülők a középfokú 

szakképzést legkevésbé a külföldi munkavállalás (31%) és az egyetemi 

továbbtanulás (53%) kapcsán tartották fontosnak.  

 

18. számú ábra: A középfokú szakképzés szerepe a munkavállalásra történő 

felkészítésben (%) 
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3.4.Szakmai képzés előnyeinek és hátrányainak megítélése  

 

Szakmai képzés helyzetének elemzése kapcsán nagyon fontos, hogy a 

megkérdezett szülők miként vélekednek a szakmai képzés előnyeiről és 

hátrányairól. Kérdőívünk öt olyan kijelentést/érvet tartalmazott, ami a szakmai 

képzés mellett szól. A szülők egy ötfokú skálán kellett bejelöljék, hogy ezekkel 

a kijelentésekkel milyen mértékben értenek egyet: 

- az elméleti oktatás segítségével egyre nehezebb munkahelyet találni, 

ezért a szakmai képzésre kell helyezni a hangsúlyt 

- a szakképzést előtérbe kell helyezni az új tudás és technológiák 

bevezetésének céljából 

- szakemberhiány van a megyében 

- az elméleti oktatásban nincsen jövő, a szakoktatásra kell összpontosítani 

- fontos a vállalkozók és iskolák közötti együttműködés a szakoktatásban, 

ezt ösztönözni kell 

 

A felsorolt kijelentések közül a megkérdezettek a vállalkozók és az iskolák 

közötti együttműködés ösztönzését tartották a legfontosabbnak (19. számú 

ábra). Ugyanakkor a megkérdezettek jóval több mint fele fontosnak ítéli meg 

a szakképzést előtérbe helyezését a szakemberhiány csökkentése (64%), az új 

tudás és technológiák bevezetése (59%), munkahelyteremtés (58%) 

szempontjából is.  
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19. számú ábra: Mennyire ért egyet azzal a kijelentéssel, hogy fontos a 

vállalkozók és iskolák közötti együttműködés a szakoktatásban, ezt 

ösztönözni kell (%) 

 

 

 

A szakmai képzés hátrányaival kapcsolatos attitűdök beazonosítása 

érdekében hat olyan kijelentést tartalmazott, ami a szakmai képzés ellen szól, 

vagy annak hiányosságait összegzi. A szülők az előnyökhöz hasonlóan szintén 

egy ötfokú skálán kellett bejelöljék, hogy ezekkel a kijelentésekkel milyen 

mértékben értenek egyet: 

- elavult a meglévő új tudás, új technológiák megismerésére van szükség 

- a szakmai képzésben kevés a megfelelő szakember 

- ebben a városban a szakoktatás helyzete jó ideig változatlan marad 

- rossz a szakmai képzés társadalmi megítélése 

- nincs kialakítva a vállalkozók és iskolák között egy jól működő 

kapcsolatrendszer 

- kevés az olyan nagyvállalat, ahol a szakképzésben résztvevő diákok 

megfelelő gyakorlati tudást szerezhetnének 

A 20. számú ábrán látható, hogy a megkérdezett szülők a szakképzés melyik 

hátrányával értenek teljes mértékben egyet: legnagyobb problémának a 

megfelelő szakemberek hiányát látják (56% teljesen egyetért ezzel a 
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kijelentéssel). Ezt követi a nagyvállalatok hiánya, ahol megfelelő gyakorlati 

tudást lehetne szerezni (54% ért teljes mértékben egyet), az elavult tudás (48% 

ért teljes mértékben egyet). Pozitívumként értelmezhető, hogy a 

megkérdezettek csupán egyharmada látja úgy, hogy a szakképzés terén jó 

ideig változatlanság lesz. Ez alapján a szülők többsége változásokat érzékel és 

vár, illetve úgy látja, hogy javul a szakképzés társadalmi megítélése.  

 

20. számú ábra: A szakoktatás hátrányai és az azokkal kapcsolatos teljes 

mértékű egyetértés aránya a szülők körében (%) 

 

 

3.5.Információs, tájékozódási igények 

 

Az oktatással és a szakoktatással kapcsolatos attitűdök megismerése után 

stratégiai szempontból fontos kérdés, hogy a célcsoport milyen mértékű 

információs, tájékozódási igényt támaszt az iskolával szemben. Ahogyan a 21. 

számú ábra is szemlélteti, a megkérdezettek fele igényelne több információt 

az iskola részéről a képzések tartalmáról, megszervezéséről. Bár minden 

második szülő nem igényel több tájékoztatást, illetve jelentős, 25%-os azok 

aránya, akik semlegesen viszonyulnak a témához, stratégiai szempontból 

mindenképp azokkal kell foglalkozni, akik információszerzési igényt 

fogalmaznak meg. Ebből a szempontból a falun és a városon élő szülők között 

nincs eltérés. Ugyanakkor a líceumban tanuló diákok szülei közel 10%-kal 



HKFK: SEPSISZENTGYÖRGYI SZAKOKTATÁS – SZÜLŐI ATTITŰDÖK 

************************************************************** 

27 

 

többen igényelnek több információt az iskola részéről, mint a szakiskolában 

tanuló diákok szülei. 

 

21. számú ábra: Igényelne-e több információt az iskola részéről, ami a képzés 

tartalmát, megszervezését illeti? 

 

 

 

 

 

3.6.A társadalmi nyilvánosság szerepének megítélése 

 

Kutatásunk során megkérdeztük a szülőket arról, hogy miként értékelik a 

szakmai oktatás témájának megjelenését a társadalmi nyilvánosságban. Itt 

fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy jelentős a semleges válaszok aránya, ami 

feltehetően leginkább a témával kapcsolatos ismeretek hiányával hozható 

összefüggésbe és nem a szülők érdektelenségével. Ahogyan a 22. számú 

ábrán is látható a szülők csupán egyharmada tartja megfelelőnek a médiák 

tájékoztatását a szakmai oktatás kapcsán. A 24. ábra adatait és az előző 

kérdést is figyelembe véve elmondható, hogy a szülők jelentős hányada még 

több információt vár el ebben a témában az iskoláktól és a médiáktól 

egyaránt.   
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22. számú ábra: Ön egyetért azzal a kijelentéssel, hogy a médiák 

tájékoztatása megfelelő? 

 

 

 

 

 

23. számú ábra: Ön egyetért azzal a kijelentéssel, hogy túlságosan negatív a 

szakmai oktatás megítélése? 
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24. számú ábra: Ön egyetért azzal a kijelentéssel, hogy nem kap elég 

hangsúlyt ez a téma? 

 

 

 

 

 

 

3.7.Szülői javaslatok, problémafelvetések 

 

Kérdőívünk tartalmazott néhány nyílt kérdést is, amelyek lehetőséget 

biztosítottak a szülői vélemények bővebb kifejtésére. Ilyen értelemben 

megkérdeztük a célcsoportot arról, hogy mit tart fontosnak a szakoktatás 

fejlesztése céljából, mit tart a választott iskola/szakosztály erősségének, illetve 

mit tart a választott iskola/szakosztály gyengeségének. 

A nyílt kérdésekre adott válaszok alapján a szakképzés kapcsán 

körvonalazódó javaslatok és problémafelvetések két típusát lehet 

beazonosítani: (1) a képzés minőségére, illetve (2) tartalmára vonatkozó 

megjegyzések.  
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A képzés minőségével kapcsolatban sok szülő nem tartja megfelelőnek a 

tanárok felkészültségét, a tantermek/műhelyek felszereltségét, a szakmai 

gyakorlat helyét biztosító vállalatok felkészültségét, ami rossz hatással van a 

munkaerőpiacon való boldogulásra.  

Néhány tipikus javaslat, problémafelvetés a szakképzés minősége kapcsán: 

- „versenyképesebb pedagógusokra van szükség” 

- „a bejutás nem választás kérdése, ezért alacsony a színvonal és nagy 

az érdektelenség” 

- „a gyárakban ne dolgoztassanak, hanem tanítsanak” 

- „színvonal, lépéstartás kell a fejlődéssel” 

 

A képzés tartalmára vonatkozóan sok szülő szerint kevés hangsúlyt fektetnek 

az idegen nyelvek oktatására, több szakmai gyakorlatra és kevesebb elméleti 

órára volna szükség, az iskola jó kapcsolatot kellene kialakítson a 

vállalatokkal, illetve az iskola kellene motiválja a gyerekeket a szakképzés 

választására.  

Néhány tipikus javaslat, problémafelvetés a szakképzés tartalmára 

vonatkozóan: 

- „ne a diák vagy a szülő kelljen megtalálja a gyakorlat helyét” 

- „meg kellene szerettetni a szakmát” 
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4.Összefoglaló megjegyzések, javaslatok  

 

A szülők kérdőíves vizsgálata gazdag és több szinten is feldolgozható 

adatbázist eredményezett, amely további szakmai részelemzésekre is 

lehetőséget kínál. Az alábbiakban elsősorban azokra  a megfigyelésekre 

hívjuk fel röviden a figyelmet, amelyeknek közvetlen szakpolitikai vonatkozásai 

vannak, és amelyek a szakintézmények, fejlesztő szakemberek, intézményi 

menedzserek számára rövid távon is  hasznosíthatók. 

 

 Nagyon jelentős azoknak a családoknak a száma, akik nem 

rendelkeznek ismeretekkel arról a szakképzésről, amelyben gyerekük is 

részt vesz, nem tudnak állást foglalni az ezzel kapcsolatos kérdésekben. 

Ennek a rétegnek a nagysága megközelíti, egyes témakörökben pedig 

jóval meghaladja a 25 százalékot. A rurális térségben élő családok 

körében, illetve a szakiskolát választó családok körében ez az arány 

ennél is magasabb. Ugyanakkor azt tapasztaltuk, hogy a családok 

nagyobb része szívesen fogadna több tájékoztatást, illetve úgy 

vélekedik, hogy a média ezzel kapcsolatos tájékoztató munkája 

jelenleg nem elégséges.  Ezzel kapcsolatban két megjegyzést érdemes 

kiemelni:  

- A jelenség oka többféle, de minden bizonnyal szerepet játszik benne 

az, hogy az iskolák – a kurrens toborzási akcióktól eltekintve – 

tájékoztatási feladatokkal keveset foglalkoznak, illetve – 

társadalomtörténeti hagyományok alapján – úgy vélekednek, hogy a 

tájékozódás legyen a szülő feladata.  

- A családok tájékozottságnak mértéke nem csupán arra utal, hogy 

rendelkeznek-e információkkal saját gyerekük iskolai előrehaladásáról. 

Sokkal többről van szó, az iskolával mint intézménnyel és az oktatási 

tartalommal kapcsolatos „társadalmi bizalom”  meglétéről vagy 

hiányáról van szó ebben az esetben. Ez pedig olyan tényező, amely az 

iskola és a szülő közti kapcsolatot alapvetően és tartósan befolyásolja. 
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 A szakmai képzéshez való viszonyulásban a szaklíceumot választó szülők 

és a szakiskolát választó szülők attitűdjeiben nagyon lényeges eltérések 

vannak. Leegyszerűsítve azt lehet mondani, hogy a szaklíceumot 

választó családok az iskolával és a tanulással szemben kritikusabbak, 

jobban odafigyelnek, több elvárásuk van. A szakiskolát választó 

családok az esetek többségében megengedőbbek, passzívabbak, 

sokkal jobban rábíznak mindent az iskolára. Ez a megfigyelés azért lehet 

fontos, mert az iskolák többsége – tapasztalatunk szerint – a szakmai 

képzéssel kapcsolatos feladatokat (a beiskolázástól eltekintve) igyekszik 

egységesen kezelni. Az eredmények alapján úgy tűnik, hogy a kétféle 

szakmai képzés (szaklíceumi, szakiskolai) kétféle, egymástól céljait és 

módszereit tekintve eltérő pozícionálási munkát kíván. 

 

 A fentiekben bemutatott különbség tapasztalható a családok lakhelye 

szerinti megoszlásban is, az urbánus környezetben élő családok 

előnyére, a rurális környezetben élők családok hátrányára.  Ez olyan 

társadalmi folyamatot jelez (a szakmai képzés ruralizációja, a középfokú 

elméleti képzés és szakmai képzés polarizációja) amely minden 

kétséget kizáróan kapcsolatba hozható a szakmai képzés utóbbi 

években való előretörésével. Azzal azonban számolni kell, hogy ez a 

polarizáció térségi társadalmi léptékben negatív hatású.  

 

 Az eredmények azt mutatják, hogy a megkérdezett szülők többsége sok 

szempontból fontosnak tartja a szakképzés előtérbe helyezését a 

térségben, ami meglátásukban hatással lehet a szakemberhiány és a 

munkanélküliség csökkentésére, valamint a térség modernizációs 

folyamatokba való bekapcsolódására egyaránt. A megkérdezettek 

annak ellenére, hogy a jelenben hiányosságokat tapasztalnak a 

szakképzés gyakorlati működése és hasznosítása kapcsán, pozitívan 

vélekednek a szakképzés jövőjével kapcsolatos változásokról. Ez a 

támogató magatartás stratégiai szempontból nagyon fontos.  
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 Javaslatként fogalmazható meg az iskola-család kapcsolat javítása, 

ami az oktatási intézmények és képzési programok részéről a 

jelenleginél sokkal nagyobb mértékű és szélesebb tematikájú 

tájékoztatási (megmutatkozási) munkát jelent. Ez egyaránt jelent 

tájékoztatási munkát (erre sokféle eszköz és csatorna áll rendelkezésre, 

különösen fontosak a digitális eszközök, nehézség inkább a tartalmak 

elkészítésében várható, illetve az intézménypozícionálási munka 

folyamatos végzésének biztosításában), illetve  a jelenlegi gyakorlatot 

lényegesen bővítő iskola-szülő ”együttműködési formák”  kialakítását.  

 

 A szülők javaslatait két típusba lehet sorolni: a képzés minőségére és 

tartalmára vonatkozó javaslatok/problémafelvetések. A képzés 

minősége kapcsán legtöbben úgy látják, hogy az infrastrukturális 

ellátottság javítására, a vállalatoknál történő szakmai gyakorlat 

hatékonyabbá tételére és versenyképes oktatókra volna szükség. A 

képzés minőségével kapcsolatos meglátásokat a szülők a gyerekek 

jobb munkahelyszerzési lehetőségeinek biztosítása kapcsán tartják 

fontosnak. A vélemények alapján ezen a területen leginkább az 

iskoláké a felelősség.  

A képzés tartalmára vonatkozó javaslatok alapján egy határozott igény 

körvonalazódik az elméleti oktatással szembeni több gyakorlati oktatás, 

a vállalatokkal való hatékony együttműködés, valamint az iskolák és 

szakok népszerűsítési és motivációs tevékenységei iránt.  

 

 


