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BEVEZETŐ 

Jelen tanulmányban kísérletet teszünk arra, hogy bemutassuk azokat a folyamatokat, 

amelyek az elmúlt 30 évben végbementek a közoktatásban a pályaorientációs, valamint 

gazdasági és pénzügyi ismeretek fejlesztése terén. A tanulmány három nagy egységre 

osztható. Az első egységben a közoktatás általános fejlesztési irányait mutatjukbe 

oktatásszervezési és oktatásirányítási szemszögből vizsgálva, különös tekintettel a 30 év 

során megjelenő legfontosabb oktatási normaszövegekre (közoktatási törvények, 

nemzeti alaptantervek és kerettantervek). A második egységben ezen oktatásfejlesztési 

folyamatokat és a közoktatást meghatározó oktatásirányítási dokumentumokat vizsgálja 

meg a szöveg a pályaorientáció, valamint a gazdasági és pénzügyi ismeretek átadása 

terén. A harmadik egységben pedig különböző önálló programokon keresztül vizsgálja a 

pályaorientáció, valamint a gazdasági és pénzügyi ismeretek fejlesztését.  

Elemzésünkben törekedtünk arra, hogy minden olyan oktatásirányítást érintő 

normaszöveget és programot bemutassunk, amelyek hatással voltak a pályaorientációs 

fejlesztés megjelenésére a 30 év alatt. A bemutatott normaszövegek és programok 

esetében a következő típusokat vizsgáltuk:  

A. A közoktatás egészére kiterjedő normaszövegek és programok.  

B. A közoktatás valamely szegmenség érintő programok. 

Az első esetében a következőket néztük: 

a) Közoktatási/köznevelési törvény(ek) 

b) Nemzeti alaptantervek (1995/2003/2007/2012) 

c) Kerettantervek (2001/2012) 

d) Duális szakképzés 

A második esetében a következőket néztük: 

a) Világbanki program 

b) Arany János Programok 

c) Útravaló Ösztöndíjprogram 

d) Szakiskolai Fejlesztési Program 

e) HEFOP 3.1 „Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek és 

kompetenciák fejlesztése” című intézkedés és a HEFOP 3.1.1 központi 

programban megjelenő „Életpálya-építés kompetenciaterület” 

f) TÁMOP 2.2.2-es program. „A pályaorientáció rendszerének tartalmi és 

módszertani fejlesztése” 

g) Új Nemzedék Plusz Bázisiskolai Program 

h) Dobbantó Program 
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i) Az OTP, Fáy András Alapítvány O.K. Programja 

j) Az MNB Pénziránytű Programja 

A programok és a normaszövegek vizsgálata során arra törekedtünk, hogy megjelenítsük 

azokat a tartalmakat, amelyek a pályaorientáció, valamint a gazdaság és pénzügy 

ismeretek fejlesztését befolyásolják. Ennélfogva nem tartottuk fontosnak a programokat 

és a normaszövegeket önmagukban elemezni és értékelni. Számunkra az volt a fontos, 

hogy képet kapjunk arról, hogy az elmúlt 30 évben milyen folyamatok zajlottak ezen a 

téren.  

A programok vizsgálata esetében mindegyik program végén összefoglaltuk a program 

legfontosabb, számszerűsíthető mutatóit annak érdekében, hogy láthatók legyenek 

azokat az adatok, amelyek azt mutatják meg, hogy az elmúlt 30 évben  

 hány diákhoz, 

 hány pedagógushoz, 

 hány programtípus és 

 milyen fejlesztés típusok jutottak el. 
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A TANULMÁNY ÁLTALÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSAI 

A megvizsgált oktatási és nevelési normaszövegek és programok alapján egyértelmű és 

egy irányba mutató kijelentéseket nem tehetünk. Ettől függetlenül látunk olyan 

folyamatokat és adatokat, amelyekből levonhatunk megállapításokat. Minthogy egy 30 

éves folyamatot vizsgáltunk meg, lehetőségünk nyílt arra, hogy jobban szemügyre 

vehessük a döntések mögött húzódó folyamatszerűségeket, tendenciákat. A 10 program- 

és 4 normaszövegtípus vizsgálata alapján a következő megállapításokat tehetjük az 

elmúlt 30 évben zajló közoktatási folyamatokról a pályaorientációs, valamint gazdasági 

és pénzügyi vizsgálat terén: 

 Számos oktatáspolitikai, oktatási, oktatásszervezési fejlesztés indult el komoly 

szakmai háttérrel és infrastruktúrával. 

 Az oktatáspolitikai, oktatási, oktatásszervezési fejlesztések nagy része 

félbemaradt vagy befejezetlen lett, kifutására nem maradt idő. Óriási mértékű 

tananyagfejlesztésnek lehettünk tanúi a pályaorientáció terén, főleg az elmúlt 25 

esztendőben. 

 A pályaorientáció fogalma hasonló implementációt ért meg a közoktatásban, mint 

más európai uniós országban. A pályaválasztástól az életpályatanácsadásig, egész 

életen keresztül nyúló segítségnyújtásig jutott el a fogalom használata és 

jelentése. 

 Nem tudott gyökeret verni a magyar közoktatásban a pályaorientációhoz 

kapcsolódó oktatási módszertan, így annak gyakorlata nem is tudott beépülni a 

közoktatás rendszerébe. 

 A pályaorientáció terén a gazdasági és a pénzügyi ismeretek fejlesztése alig 

jelenik meg az elmúlt 30 esztendőben. 

 A pénzügyi és gazdasági ismeretek fejlesztései megrekednek a gazdasági és 

pénzügyi tantárgyak keretei között. Külön programok a 2000-es évek második 

felétől indulnak el a pénzügyi és a gazdasági szektorból kiindulva. Tudatos 

pénzügyi nevelés igénye kormányzatok részéről csak a 2000-es évek elejére 

datálható. 

 A félbeszakadt folyamatok ellenére tapasztalunk egymásra épülést a közoktatás 

folyamatában. 

 A legmeghatározóbb oktatási és oktatáspolitikai normaszövegekben megjelentek 

azok az innovációk, amelyek a programfejlesztések során kidolgozásra kerültek. 

Ennek tükrében számtalan kísérlet és fejlesztés tudott szervesen beépülni az 

oktatás kánonszövegeibe. Ennek eredményeképpen ma már 
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megkérdőjelezhetetlen számtalan fejlesztési elem, amely az elmúlt 30 évben 

jelent meg program, projekt szintjén.    
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I. SZERVEZETI ÉS TARTALMI FEJLESZTÉSEK A KÖZNEVELÉSBEN 

AZ 1985–2015 KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN 

1. A decentralizáció folyamata 1985–1995 

Az 1985-ös oktatási törvénykezés (a továbbiakban: 85-ös Tv.) egy új paradigmát hozott 

a közoktatás rendszerében. A paradigmaváltás legfőképpen szerkezeti, oktatásirányítási 

szempontból zajlott le. Az oktatásirányításban ekkor megjelenő folyamatot többen is az 

1989/1990-es rendszerváltás előfutárának tekintik (Báthory, 2000;Kelemen; 2003). Az 

1978-as „(tan)tervutasításos”, egységes központi tanterv tantervelméleti újításai: a 

törzsanyag és kiegészítő anyag, a tantervi optimum és minimum különválasztása és 

fakultatív foglalkozások megjelenése, illetve kiterjedése volt. 

Az 1985-ös, Gazsó Ferenc1 nevével fémjelzett decentralizációs folyamat következtében 

egy olyan autonóm rendszer létrehozása valósult meg,melynek központjában az iskola 

szakmai önállósága áll.. Ebből következik, hogy az iskola meghatározhatja saját nevelés-

oktatási feladatait, így helyi nevelési rendszert és/vagy kiegészítő tananyagot dolgozhat 

ki, amely által a pedagógus – bizonyos korlátok között – megválaszthatja a tananyagot. 

A 85-ös Tv. 1986. szeptember elsejével vált hatályossá, azonban a központi tantervek 

kötelező voltát semmilyen szinten nem érintette. Olyan Janus-arcú szabályozás valósult 

meg a közoktatásban, amely egyrészről már a plurális világhoz való alkalmazkodást 

testesítette meg, másrészről a központi tervutasításos rendszert szolgálta.  

Ekkortól jelennek meg azok az alternatív pedagógiai módszereket tartalmazó ún. kísérleti 

tankönyvek, amelyekben a pályaorientációt megalapozó szemlélet már megjelenik úgy, 

mint az egyén szerepének fontossága a változó világban. Természetesen innentől 

jelennek meg a kísérleti jellegű oktatási formák, reformiskolák, továbbá a 6 és 8 

osztályos gimnáziumok. Azonban ez kevés intézményt érintett, és azt mondhatjuk, hogy 

1995-ig tantervi szabályozás szintjén maradtak a miniszteri tantervek és amellett 

számtalan kísérleti tanterv.(Szüdi, 2002) 

Az 1985-ös decentralizációs, modernizációs folyamat előkészítője volt a közoktatásról 

szóló 1993. évi LXXIX. törvénynek (a továbbiakban: 93-as Tv.), amelyrögzítette egy 

nemzeti alaptanterv kidolgozását és bevezetését. Erre jogalkotási szempontból 1995-ben 

került sor. Ennek kialakításához teremtette meg a 93-as Tv. azt az oktatásszervezési 

hátteret, amelyet hármas szintű szabályozásnak nevezhetünk, úgymint: 

 Nemzeti alaptanterv 

                                          

1 1981-től az Oktatáskutató Intézet főigazgatója, majd 1983-tól a művelődési miniszterhelyettes, aki az 1985-

ös törvénykezési folyamatot jelentősen meghatározta. A törvényt szokták „Lex Gazsó” néven is említeni. 
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 Kerettanterv 

 Iskolai helyi tanterv 

2. Nemzeti alaptantervek (1995, 2003/2007, 2012) és a különböző 

oktatásszervezési, irányítási filozófiák 2015-ig 

A Művelődési Minisztérium megbízása alapján 1989-ben indult el hazánkban a nemzeti 

alaptanterv kidolgozása.2Az első hivatalosan elfogadott NAT 1995-ben jelent meg (a 

továbbiakban NAT 95), amit a Nemzeti alaptanterv kiadásáról szóló 130/1995. (X. 26.) 

Kormányrendelet szabályozott, és bevezetése szakaszosan, az 1998/99-es tanévben 

kezdődött el (1998. szeptember 1.) az első és a hetedik évfolyamon. Ez azt jelentette, 

hogy az iskoláknak 1998. szeptember elsejéig kellett a pedagógiai programjukba 

beépíteni és a helyi tantervbe implementálni a Nemzeti alaptantervet. Minthogy a NAT 95 

nem tantárgyi tartalmakat, hanem műveltség területeket határozott meg, így azokat 

kellett tantárgyi szinten az intézmények fenntartóinak beépíteniük az iskolai 

dokumentumokba. Így tovább folytatódott az intézményi szakmai autonómia, ugyanis ez 

a rendszer lehetőséget biztosított a fenntartók – intézmények – számára, hogy az iskolák 

saját elképzelésük szerint határozzák meg, hogy egyes műveltségi területek 

követelményeit hogyan szervezik tantárgyakba.  

A NAT által meghatározott műveltségi területek biztosították az egységes oktatási 

keretrendszert. A későbbiekben részletesen kitérünk a műveltségi területek és a 10 

évfolyamos fejlesztés tartalmi elemeire pályaorientációs szempontok elemzésén 

keresztül. Fontos látni, hogy a NAT 95 tíz évfolyamra határozta meg a fejlesztés 

keretrendszerét, ami azt jelenti, hogy tíz év áll a közoktatás rendelkezésére az 

alapműveltség tanítására. 1996-tól a tankötelezettség 18 évre emelése és a NAT 95-ben 

megfogalmazott 10 évfolyamra épülő fejlesztés között némi feszültség teremtődött. 

Pályaorientációs szempontból külön kitérünk erre a jelenségre.  

Az 1999-es törvénykezés visszanyúlt a 93-as Tv. filozófiájához. Visszatért a kötelező 

kerettanterv alkalmazása, ami a Nemzeti alaptanterv és a helyi tanterv közé ékelődve 

jelent meg, igaz, ezt a NAT 95 is így határozta meg.3 

                                          

21990-ben elkészült az első változat. 91-ben az országos és helyi vélemények figyelembevételével kidolgozásra 

került a második fogalmazvány, 92-ben újabb átdolgozás eredményeként megszületett a NAT-3. Szakmai viták 

sorozata után 1994-ben 23 műveltségi terület munkacsoportja decemberre kidolgozta a NAT újabb tervezetét, 

és 1995 augusztusában elkészült a végleges változat, amelyet a Kormány 1995 októberében elfogadott. 
3  „A NAT nem hagyományos értelemben vett tanterv, hanem alap a kerettantervek, a különböző tantervi 

változatok és a helyi tantárgyi programok számára. [A NAT 95] Kötelező jellege azt jelenti, hogy a 

kerettantervekben, a tantárgyi programokban, tankönyvekben és más taneszközökben – érvényesítendők a 

kiemelt elvek; – helyet kell adni a műveltségi területeknek, részterületeknek, témaköröknek; – olyan 

tananyagokat, tevékenységeket kell előtérbe állítani, amelyek megalapozhatják az általános és részletes 
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Így 2001. szeptember 1-jétől már a kerettantervek alapján kellett oktatni az 1., az 5. és 

a 9. évfolyamokon. A NAT 2003-as módosítását megelőzte a Kerettanterv-szabályozás, 

amely filozófiája tekintetében más irányú, mint a NAT 2003. A 2001-ben kiadott 

Kerettanterv lényegében a 95-ös Tv.-ben foglaltaknak próbált megfelelni. Sajnos sok 

anomália megfigyelhető a 93-as Tv.,a NAT 95, a 2001-es Kerettanterv és a NAT 2003 

viszonyában. A „nemzeti alaptanterv” és a „kerettanterv” fogalmak összecsúszása 

komoly problémákat okozott a közoktatás irányítóinak és szereplőinek. Nemzeti 

alaptanterv és kerettanterv egymáshoz viszonyított szerepe lényegében nem lett 

tisztázva. A 2001-es kerettanterv funkciója lényegében a NAT 95 műveltségi területeinek 

tantárgyakká alakítása lett. Emellett a 10 évfolyamos rendszer – ami az 1996-os kis 

csomag4oktatási koncepciója volt –filozófiáját újra felváltotta a 8 évfolyamos rendszer, 

azaz a 9. és 10. évfolyam már nem tartozott az alapműveltség elsajátításának 

időszakába. 

A második Nemzeti alaptantervet (a továbbiakban NAT 2003) 2003-ban fogadták 

el a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 

243/2003.(XII. 17.) Kormányrendelettel. 2003-tól már 12 évfolyam számára szólt az 

alaptanterv, ezt továbbvitte a 2012-es változtatás is.A Nat 2003-banmár a részletes 

követelmények helyett fejlesztési feladatok jelentek meg, és itt jelenik meg először a 

kompetenciaalapú oktatás leírása is. A NAT 2003-ban már megjelenik az Európai Unió 

kompetencia-keretrendszerével való összhang.5 A NAT 2003 már a kulcskompetenciákat6 

célkategóriaként kezeli, és a megfogalmazott kiemelt fejlesztési feladatokhoz köti. Így 

lényegében a NAT 95 műveltségi területei mellé bekapcsolódnak más szempontok is, 

pontosabban a műveltségi területekhez rendelődnek kiemelt fejlesztési feladatok és 

maga a kilenc kulcskompetencia. A NAT 2003 módosítása 2007-ben jelent meg a 

202/2007. évi (VII.31.) Kormányrendeletben. Ez a módosítás megerősíti a 

                                                                                                                                  

fejlesztési követelmények megvalósítását; – minden tanuló számára megteremtik legalább a minimális 

teljesítmények eléréséhez szükséges szakmai feltételeket.”  

http://e-oktatas.barczi.hu/extra/tudasbazis/f-jk/130-1995-korm.html 

4Fodor Gábor Oktatási és Kulturális Miniszter még 1995 októberében a kormány elé terjesztette a Nemzeti 

alaptanterv kiadásáról szóló rendeletet, aminek elfogadásával kihirdetésre került a tartalmi szabályozás ma is 

érvényben lévő legfontosabb dokumentuma. Közvetlenül ezt követően a parlament elfogadta azt a törvényt - az 

ún. "kiscsomagot" -, amely a közoktatási törvény legsürgősebbnek tekintett módosításait tartalmazta. A 

"kiscsomag" ezért mindössze a Nemzeti alaptanterv kihirdetéséhez szükséges legfontosabb módosításokat 

tartalmazta, ezenkívül néhány, a vertikális iskolaszerkezeti mozgások visszafogását szolgáló korlátozásról és az 

1993-as közoktatási törvény által létrehozott Tankerületi Oktatási Központok megszüntetéséről rendelkezett. 
5„Az uniós kompetenciafogalom leszögezi, hogy a kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden 

egyénnek szüksége van a személyes boldoguláshoz és fejlődéshez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi 

beilleszkedéshez és a munkához.”  

Vita a NAT 2003 felülvizsgálatáról. http://epa.oszk.hu/00000/00035/00113/2007-05-np-Kerber-Vita.html 

(letöltés: 2015.06.19.) 
6 A Nemzeti alaptantervben megjelenő kulcskompetenciák alapját a Recommendation of the European 

Parlament and of the Council of 18 December 2006 on Key Competences for Lifelong Learning (2006/962/EC) 

című dokumentum képezi. 

http://e-oktatas.barczi.hu/extra/tudasbazis/f-jk/130-1995-korm.html
http://epa.oszk.hu/00000/00035/00113/2007-05-np-Kerber-Vita.html
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kulcskompetenciák7 szerepét, megjelenik az élethosszig tartó tanulás fontossága (amely 

pályaorientációs szempontból még vizsgálat tárgya lesz számunkra). A 

kulcskompetenciák megerősítése a NAT 2007-ben(a továbbiakban NAT 2007) azt az 

európai uniós szemléletet tükrözi, amely az iskola oktatási és nevelési folyamatát a 

munkaerő-piaci világban való sikeres helytállásként kezeli. 

A 110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelettel megjelent „A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, 

bevezetéséről és alkalmazásáról” című dokumentum, a NAT 2012 (a továbbiakban 

NAT 2012), amely a „2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről” dokumentum 

szellemiségét jeleníti meg. Annak ellenére, hogy a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

gyökeresen változtatta meg a 93-as Tv.-t, a NAT 2012-ben ekkora változás nem volt 

tapasztalható. Összességében elmondható, hogy 10 éves kihagyással a közismereti 

tartalmak 2013-tól ismételten életbe lépnek,és meghatározóvá válnak felmenő 

rendszerben a magyarköznevelés rendszerében, miközben mindaz, ami 

aképességfejlesztés terén újításként megjelent a 2003-as és2007-es változatban, 

szerepet kap a 2012-es Nemzetialaptantervben is, összecsiszolva a tartalmi elemekkel. 

A Nemzeti alaptanterv négy fázisának (amelynél a 2007-es lényegében a 2003-as kis 

módosítása) prioritásait a következő táblázatban láthatjuk. 

1995 1–10. évfolyam 

Fejlesztési területek 

Műveltségi területek 

Kerettantervek (csak központilag) 

2003 1–12. évfolyam 

Kulcskompetenciák 

Kiemelt fejlesztési feladatok 

Műveltségterületek (fejlesztési feladatok, műveltségi 

tartalmak nélkül) 

Kerettantervek (szabadon választhatók) 

2007 1–12. évfolyam 

Kulcskompetenciák 

Kiemelt fejlesztési feladatok 

Műveltségterületek (fejlesztési feladatok, műveltségi 

tartalmak nélkül) 

Kerettantervek (szabadon választhatók) 

                                          

7  Az Európai Unió ajánlásában nyolc kulcskompetencia szerepel. A NAT esetében kilenc kulcskompetencia 

jelenik meg. 
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2012 1–12. évfolyam 

Kiemelt fejlesztési területek – nevelési célok 

Kulcskompetenciák 

Műveltségi területek, fejlesztési feladatok, műveltségi 

tartalmak 

Kerettanterv (központi) 

Forrás: dr. Dobó Márton: Az új Nemzeti alaptanterv értékei 

II. PÁLYAORIENTÁCIÓ ÉS ÉLETPÁLYA-TÁMOGATÁS, VALAMINT 

AZ EZEKHEZ KÖZVETLENÜL KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI ÉS 

PÉNZÜGYI NEVELÉS A KÖZNEVELÉSBEN AZ 1985–2015 

KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN 

1. A pályaorientáció fogalma a pályaválasztástól az élethosszig tartó 

tanulásig 

Mielőtt bemutatjuk az 1985 és 2015 között lezajlott oktatásszervezési, oktatásfilozófiai 

változásokat pályaorientációs, valamint az ezekhez közvetlenül kapcsolódó gazdasági és 

pénzügyi nevelés szempontjából, meg kell vizsgálnunk, hogy a pályaorientáció fogalma 

hogyan változott az elmúlt 40 esztendőben.  

A „pályaorientáció” mint kifejezés a 80-as évek végétől jelenik meg az oktatásban és a 

közgondolkodásban. A pályaorientáció fogalmának megjelenése a pályaválasztás, 

pályairányítás fogalma helyett együtt jár azzal a változással, amit úgy nevezhetünk, hogy 

egy statikus, egyszeri döntéshozatalt felvált egy folyamatos döntési sorozatrendszer. Ez 

azt jelenti, hogy amíg a pályaválasztás a piacgazdaság előtt egy egyszeri – sokszor 

irreverzibilis – eseménynek számított, addig az 1980-as évek közepétől, áttérve a piaci 

társadalomra, a pályaválasztás már egy folyamat, amely végigkíséri az egyént élete 

során. Így tehát a szocializmusban jelen lévő állami gondoskodás, irányítás helyett lassan 

belép az egyéntől függő döntési felelősség. A felülről irányított pályairányítás 

legismertebb példája a munkás-paraszt családokból kinevelt értelmiség megteremtése 

volt az 1950-es évektől. Az állam megszervezte és irányította ezt a folyamatot. 1961-ben 

találkozhatunk az első olyan Kormányhatározattal, amely foglalkozik a pályaválasztással. 

Az ehhez kapcsolódó feladatokról egy 1971-es határozat és annak 1972-es végrehajtási 

utasítása rendelkezik. Ebben nyer megfogalmazást a politika legfőbb szándéka, miszerint 

a tanácsadói munkának elsődlegesen „a népgazdasági igényeknek megfelelően irányító 

hatás érvényesítésére” kell törekednie. Ez a pályairányítási szándék prioritással bír a 
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munkaerő-szükségletek és a fiatalok személyi adottságainak összehangolásával 

szemben. (dr.Kenderfi, 2011) Ahogy azt fentebb említettük, ez a filozófia egészen a 

piacgazdaság megjelenéséig meghatározó Magyarországon. A fogalomhasználat 

megváltozása azt jelenti, hogy a  pályaválasztási döntés nem egyszeri, irreverzibilis 

lépés, hanem egy folyamat, amely több apróbb vagy nagyobb döntésből épül fel. Ez a 

folyamat jelleg jelenik meg az élethosszig tartó tanulás illetve az egész életen át szolgáló 

tanácsadás kifejezésekben. (Veronika, jegyzet) 

A 90-es évektől a pályaorientáció mármint kétszintes rendszer jelenik meg, amelynek 

egyik szintje a külső világ, a másik pedig az egyén belső világa. Most már nemcsak a 

külső lehetőségek megismerése válik fontossá, hanem az egyén belső világának 

megismerése is, azaz az interperszonális viszonyulás. Dr. Kenderfi megállapítása szerint 

„a pályaorientáció egy folyamat, amelyben a tanulómegtud, megtapasztal és megtanul 

önmagáról olyan tulajdonságokat és jellemzőket, amelyek iskolaválasztásában, 

szakmatanulásában, pályaszervezésében és életpálya-építésében hosszú távon 

meghatározók lehetnek. Önmaga megismerésével párhuzamosan ismereteket szerez a 

körülötte lévő világról, pályákról, munkafeladatokról és lehetőségekről, amit megpróbál 

összhangba hozni az önmagáról kialakított képpel. A pályaorientációnak mint 

folyamatnak a jelentősége abban van, hogy minden ember megtanulja önmagát 

figyelemmel kísérni, és felismerni értékeinek, valamint ezen keresztül céljainak 

átalakulását.” 

A belső világ változása mellett megjelenik a külső világ dinamikus volta is. Ez azt jelenti, 

hogy nemcsak a személyiség jelenik meg úgy, mint folyamatosan változó entitás, hanem 

a külső világ is folyamatosan változik, sőt ez a változás egyre gyorsabb és gyorsabb. A 

90-es évek közepétől már egy olyan posztindusztriális gazdasági modellt láthatunk, 

amelyben a szakmák, iparágak és az ezekhez kötött kompetenciák folyamatosan 

változnak. Ezáltal a pályaorientáció egy olyan folyamattá alakul át, amely a folyamatosan 

változó világra képes az egyén szintjén reagálni. „A dinamikusan változó világunkban az 

életpálya alakításához szükséges feltételek is folyamatosan változnak. A társadalomba 

való beilleszkedés záloga a változásokhoz való alkalmazkodás képessége. Az európai 

közösség foglalkoztatáspolitikája a rugalmasbiztonság (flexicurity) és munkavállalói 

alkalmazkodóképesség (adaptability) fejlesztésének előtérbe helyezésével reagált az új 

helyzetre. Világméretű versenyben való helytállást, a társadalom tagjainak jólétét csak 

az emberi tudás szüntelen fejlesztésén keresztül lehet biztosítani. Ennek megfelelően a 

pályaorientáció új angol megnevezése a teljes életpálya-támogatás érzékeltetésére a 

„vocationalorientation” helyett a „lifelongguidance” (LLG), amely életen át tartó támogató 

rendszert jelent. Ezt az egész szakmai életutat támogató pályaorientációt hívjuk 
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magyarul életpálya-tanácsadásnak, életpálya-építésnek, amely fogalmak a 2000-es évek 

első tizedére válnak beépültté a magyarországi fejlesztés világában.(Dr. Kenderfi 2003)” 

2. A pályaorientáció fogalmának megjelenése és változása a 

tantervszabályozás szintjén 1985 és 2015 között 

Az 1985-ös reformfolyamat után tíz esztendőnek kellett eltelnie, hogy megjelenjen a 

pályaorientáció fogalma az oktatásszabályozó dokumentum(ok)ban. A NAT 95 már 

használta, vagyis törvényileg vezette be a pályaorientáció fogalmát, amit csupán néhány 

évvel azelőtt kezdett el a szakirodalom is használni. Ez a pedagógiai alapdokumentum 

kellő fogékonyságot mutatott az életútszemlélet megjelenítésére. A NAT 95 bevezetője 

már kijelöli a modern világra való reagálás lehetőségét. „A NAT-ban képviselt értékek, a 

fejlesztési feladatokés az ezekre épülő differenciálás egyaránt azt a célt szolgálják, hogy 

a tanulók –adottságaikkal, fejlődésükkel, iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, egyéb 

tevékenységeikkel, szervezett és spontán tapasztalataikkal összhangban –minél 

teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. ”8 

3. NAT 95 

A NAT 95 tíz műveltségi területet fogalmaz meg, amelyből a 9-es műveltségi terület az 

„Életvitel és gyakorlati ismeretek: technika; háztartástan és gazdálkodás; 

pályaorientáció” nevet viseli. A pályaorientáció kitüntetett szerepét mutatja, hogy a 

horizontális szempontrendszerben is megjelenik.9 

Ebben a megfogalmazásban már a kétszintű pályaorientáció értelmezés jelenik meg, azaz 

a kinti világ megismerésénekszükségszerűségeésaz egyén belső pszichikumának, 

mentális világának a megismerési lehetősége. A NAT 95 az első tíz évfolyamon 

szabályozta a nevelés-oktatás kereteit, ami azt jelenti, hogy a közös műveltségi 

tartalmakat 16 éves korig kell mindenkinek elsajátítania. Minthogy a közös 

műveltségtartalmak közé besorolható a pályaorientáció, így azt látjuk, hogy 16 éves 

                                          

8  Jegyzet. Elérési útvonal; A Nemzeti alaptanterv szerepe a közoktatás tartalmi szabályozásában. 

http://www.nefmi.gov.hu/kozoktatas/archivum/nemzeti-alaptanterv-090803-2 (letöltés 2015.07.20.) 
9  „A műveltségi területek oktatásának közös követelményei” címsor alatt a következő tartalommal: „A 

pályaorientáció általános célja, hogy segítse a tanulók pályaválasztását. Összetevői: az egyéni adottságok, 

képességek megismerésén alapuló önismeret fejlesztése; a legfontosabb pályák, foglalkozási ágak tartalmának, 

követelményeinek és a hozzájuk vezető utaknak, lehetőségeknek, alternatíváknak tevékenységek és 

tapasztalatok útján történő megismerése; a lehetőségek és a valóság, a vágyak és a realitások összehangolása. 

Tudatosítani kell a tanulókban, hogy életpályájuk során többször pályamódosításra kényszerülhetnek. Az 

iskolának – a tanulók életkorához és a lehetőségekhez képest –átfogó képet kell nyújtania a munka világáról. 

Ennek érdekében olyan feltételek, tevékenységek biztosítására van szükség, amelyek elősegíthetik, hogy a 

tanulók kipróbálhassák képességeiket, elmélyedhessenek az érdeklődéseiknek megfelelő területeken, ezzel is 

fejlesztve önismeretüket és pályaismereteiket. A pályaorientáció csak hosszabb folyamat során lehet 

eredményes, és csak akkor, ha a különböző tantárgyak, órán és iskolán kívüli területek, tevékenységek 

összehangolásán alapul.”(NAT 95) 

http://www.nefmi.gov.hu/kozoktatas/archivum/nemzeti-alaptanterv-090803-2
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korig annak közvetlen fejlesztése megvalósul. A tíz évfolyamos műveltségfejlesztésből 

következik, hogy a szakosodás, szakmaválasztás, pályaválasztás kérdése az utolsó két 

évre esik, azaz a jogalkotók szándéka szerint az utolsó két év – a 11. és 12. – szerepe a 

vizsgákra való felkészülés és a szakmák kiválasztása. A szakmák kiválasztását előzi meg 

egy előkészítő szakasz, amelyet a később megjelenő kerettanterv szabályoz tantárgy-

követelményi szinten. 

Gazdasági és pénzügyi nevelés a NAT95-ben 

A Nat 95 műveltségi területei között két műveltségi terület biztosít lehetőséget az 

iskoláknak, hogy megjelenítség a gazdasági ismeretek – és ezen keresztül a pénzügyi 

ismeretek – oktatását. A két terület a: 

 Ember és társadalom: társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek, 

emberismeret; történelem és a  

 Életvitel és gyakorlati ismeretek: technika; háztartástan és gazdálkodás; 

pályaorientáció. 

Mindkettő műveltségi terület megengedi, hogy a pedagógus bővítse azon műveltségi 

területeket, amelyek a gazdasági és pénzügyi ismeretekhez szükségessek. Míg alsóban 

játékos formában tematizálódik a gazdaság fogalma, addig felső tagozaton 10. osztályig 

már megjelennek a különböző ismeretek. A gazdasági és a pénzügyi ismeretek a kát 

műveltéésgi területen két megközelítésből jelenik meg. Az „Ember és társadalom” 

műveltségi terület során egy vertikális ismeret átadást tapasztalhatunk, melynek során 

történekmi mélységben ismerhetjük meg a gazdasági és pénzügyi ismereteket, mígy az 

„Életvitel és gyakorlati simeretek” műveltségterületen horizontális szinten 

ismerkedhetünk meg a két fogalommal, mely a mindennapi használatra vonatkozik.  

4. Szakma-előkészítő oktatás és a 2001-es kerettantervek 

a) A szakma-előkészítő oktatás és a pályaorientáció oktatásának kezdeményezői, 
finanszírozása, törvényi szabályozása, a humánerőforrás fejlesztése és tananyaga 

A szakma-előkészítő oktatás és a pályaorientáció bevezetése a 10 évfolyamos 

közismereti fejlesztés eredményeként tudott megjelenni a szakképzésben. A 

szakmaoktatás és pályaorientáció megjelenését az Oktatási és Kulturális Minisztérium 

dolgozta ki azon háttérkutatások alapján, amelyek az életpálya-építéshez és az LLL10-hez 

szükséges kompetenciák megszerzéséhez több időt javasolnak, mint amennyi addig 

rendelkezésre ált. A kompetenciakutatások ismeretének tükrében a hazai és nemzetközi 

szakirodalmak egyértelműen mutatták, hogy sikeresebb és hatékonyabb életpálya-építés 

                                          

10Lifelonglearning, az élethosszig tartó tanulás elmélete. 
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valósul meg akkor, amikor az egyén rendelkezik azon kompetenciákkal, amelyek a 

folyamatos szakmaváltásokhoz és átképzésekhez szükségesek. A szakma-előkészítő 

oktatást és a pályaorientációt a Magyar Köztársaság költségvetése finanszírozta. 

A 10 osztályos általános műveltségi képzési rendszer eltörlésével és azzal, hogy a 

szakképző iskolákban 9.osztálytól kötelező a szakmaválasztás,teljesen megváltozott ez a 

rendszer. „Az 1996-os törvénymódosítás értelmében 1998-tól két évvel 

meghosszabbították az általános képzést. A szakképző iskolák 9., 10. osztályaiban a 

szakmával kapcsolatos ismeretújítást ettől kezdve kerettantervekben előírt 

pályaorientáció és a szakmai előkészítő tantárgyak oktatása jelentette.” 11  A 

pályaorientáció a szakmai iskolák nagy részénél 2001 után a kerettantervek 

megjelenésével került bele a helyi tantervbe. Azonban sok olyan iskola is akadt, 

amelymár 1998-ban beépítette helyi tantervébe, ugyanis ennek a lehetősége is 

biztosított volt.  

A 2001-től bevezetett kerettantervekben már részletesen megjelennek azok a 

szakmaorientációra vonatkozó tartalmak, amelyeket a szakközépiskolákban kell 

megjeleníteni. A 10/2003 (IV.28.) OM rendelet, mely megtalálható a Magyar Közlöny 

2001/28/II. számábana „Szakközépiskolák számára szakmai orientáció, szakmacsoportos 

alapozó oktatás kerettantervi programja” című összefoglalót, amely 9. és 10. évfolyamon 

meghatározza, hogy milyen szakterületen lehet érvényesíteni a szakmai orientáció 

tantárgyat.12  Fontos kiemelni, hogy a szakmai orientáció a pályaorientáció egy adott 

szegmense, eleme. A pályaorientáció, éltepálya építés fontos eleme a szakmai orientáció, 

amely semmilyen körülmények között nem azonos a pályaorientációval. 

b) Szakmai előkészítő tantárgyak bevezetése 

Orientáció a következő szakterületek esetében jelenik meg: 

A több szakterületet bemutató kerettantervi programok: 

 Szakmai orientáció a humán és a gazdasági-szolgáltatási szakterületre; 

 Szakmai orientáció az agrár és a gazdasági-szolgáltatási szakterületre. 

Az egy szakterületet bemutató kerettantervi programok: 

 Szakmai orientáció a humán szakterületre, 

 Szakmai orientáció a műszaki szakterületre, 

 Szakmai orientáció a gazdasági-szolgáltatási szakterületre, 

 Szakmai orientáció az agrár szakterületre. 

                                          

11Liskó Ilona, 2003, A szakmai előkészítő oktatás bevezetése. Oktatáskutató Intézet, 2003.  
12 10/2003 (IV.28.) OM rendelet, mely megtalálható a Magyar Közlöny 2001/28/II. számában.  
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Ezen szakterületeken a tanulók elméleti és gyakorlati tapasztalatot szerezhetnek, amely 

segíti őket a 10. évfolyam utáni szakmadöntésben. Láthatjuk, hogy ez a szabályozás a 

szakmaismeretet erősíti, és nem jelenik meg benne a pályaorientáció egyénre vonatkozó 

ismeretkövetelménye. A tananyag-központúság inkább visszanyúlás a 90-es évek eleji 

szakmatájékoztatói irányba, azonban megjelennek már olyan attitűdöt befolyásoló 

tartalmak, amelyek a kompetenciafejlesztés irányába mozdítják el a pályaorientációt. 

Ilyen attitűdöt befolyásoló tevékenység a kerettanterv szakterület részében a 

„viselkedéskultúra” és a „kommunikáció” beemelése az orientációs órák tartalmi 

szabályozásába. Vizsgált témánk tekintetében a szakterületek között már megjelenik a 

gazdasági, pénzügyi ismeret pályaorientációs tananyaga.  

A gazdasági-szolgáltatási szakterületen alkalmazott orientációs követelmény 9. és 10. 

évfolyamon 74 óra elméletet és 111 óra gyakorlatot követel meg. A tanterv a 

következőkben határozza meg a gazdasági-szolgáltatási pályaorientációs órák 

célrendszerét: „Agazdasági-szolgáltatási orientációs ismeretek tantárgy tanításának célja 

a gazdasági szakterületen a tanulók pályaválasztásának elősegítése és a szakterület 

tevékenységformáinak megismertetése. A tantárgy tananyagának feldolgozása adjon 

lehetőséget tapasztalataik rendszerezésére, értékelésére, elemzésére.” 13 A gazdasági-

szolgáltatási szakterületen a következő témaköröknek és tartalmaknak kellett 

megjelenniük: 

9. évfolyamon:  

Gazdasági alapismeretek;  

Szükségletek, termelés, szolgáltatás és kapcsolatuk, a gazdálkodás, gazdaság, 

infrastruktúra, munkamegosztás, a nemzetgazdaság ágazati szerkezete, a termelési 

tényezők, piac, kereslet, kínálat.  

                                          

13 10/2003. (IV. 28.) OM rendelet 2.számú melléklete, mely megtalálható a Magyar Közlöny 2003/43/II. 

számában. „A szakközépiskola 9–12. évfolyamain és a szakiskola 9–10. évfolyamain a közoktatási törvény 29., 

27. §-a szerint az általános műveltséget megalapozó oktatás keretén belül szakmai előkészítő oktatás is 

folyhat. A szakközépiskolában a 9–10. évfolyamon szakterületekre való szakmai orientáció, 11–12. évfolyamán 

szakmacsoportos alapozó oktatás; szakiskolában a 9. évfolyamon pályaorientáció és szakterületekre való 

szakmai előkészítés, a 10. évfolyamán szakmai alapozó oktatás folyhat. A szakközépiskolák 9–12. évfolyamain 

és a szakiskolák 9–10. évfolyamain folyó szakmai előkészítő oktatás nem szakmai képzés, hanem a 

pályaválasztási döntés megalapozására, a szakképesítés kiválasztására szolgál. Célja, hogy megismerjék a 

tanulók az OKJ-ben szereplő szakképesítéseket és a kapcsolódó tevékenységformákat. A szakközépiskolák 9–

12. évfolyamain és a szakiskolák 9–10. évfolyamain a szakmai előkészítő kerettantervek alapján meghatározott 

tananyagok tartalma elsősorban a szakképzésre és a munkatevékenységekre, az ezekhez szükséges tudás 

megszerzésére, a képességek és készségek fejlesztésére irányul, és a tanulók minél cselekvőbe részvételét 

feltételezi. Ennek érdekében a kerettanterv lehetőséget ad az általános műveltséget megalapozó évfolyamokon 

is a gyakorlati oktatás megszervezésére, növelve ezzel a tanulók motivációját, lehetővé téve sikerélményhez 

jutásukat. Amennyiben a szakközépiskola vagy szakiskola úgy dönt, hogy helyi tantervébe beépíti a szakmai 

előkészítő ismeretek oktatását, úgy a kerettantervben meghatározott időkereteket teljes egészében fel kell 

használni. Szakközépiskolák esetében arra is van lehetőség, hogy ötvözzék az egyes szakterületekre vonatkozó 

szakmai kerettantervi programokat (ún. moduláris építkezés), illetve a szakmai orientáció időkeretének egy 

részét a 9–10. évfolyamokon idegen nyelv vagy informatika oktatására fordíthassák, ezzel is elősegítve az 

intézmények közötti átjárhatóság gyakorlati megvalósulását.” 
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A gazdálkodás szervezeti keretei;  

Az állam szerepe és feladatai.  

A költségvetés szerepe, felépítése, az állam szerepe a piacgazdaság jogi feltételeinek 

megteremtésében, az adók és támogatások szerepe az állam gazdálkodásában.  

A háztartás gazdálkodása; 

A háztartás bevételei és kiadásai, megtakarítások a háztartásban és a hitel szerepe a 

háztartások pénzgazdálkodásában. 

10. évfolyamon: 

Vállalkozások; 

Az üzleti vállalkozás és a nonprofit szervezetek elhatárolása, a vállalkozások 

csoportosítása, a vállalkozás alapításának, működésének és megszűnésének jogi keretei, 

az egyéni vállalkozások működésének kérdései, kapcsolatuk más vállalkozással. 

Pénzügyi ismeretek; 

Az árucsere és a pénz, bankszámlapénz és pénzhelyettesítők, ár, jövedelem, a 

pénzintézetek. 

A gazdálkodás személyi feltétele; 

A munkaviszony, a munkaszerződés, a munkáltató és a munkavállaló jogai és 

kötelezettségei, az érdekképviselet. A tevékenység eredményének számbavétele a 

vállalkozás szintjén. Ráfordítás, költség, kiadás, árbevétel, fedezeti összeg. Külgazdasági 

kapcsolatok. Külkereskedelem, export, import. 

c)A pályaorientáció bevezetése 

A 10/2003 (IV.28.) OM rendelet, mely megtalálható a Magyar Közlöny 2001/28/II. 

számában tartalmazza a pályaorientáció bevezetésének kánonát a szakiskolai 

oktatásban. A rendelet megfogalmazása alapján láthatjuk, hogy a pályaorientáció 

legfőképpen szakmák megismerésének tananyagát fedi. „A pályaorientáció kiemelten 

fontos területe a szakiskolai munkának, amely összekapcsolja a különböző tárgyak közös 

elemeit, elősegíti a pályaválasztás folyamatát, és hozzájárul a tanulók eredményes 

szocializációjához. A pályaorientáció keretében a tanulók megismerik a négy szakterület 

– a humán, a műszaki, a gazdasági-szolgáltatási és az agrár – tevékenységformáit.” 

9. évfolyamon 74 órában írja elő a pályaorientáció oktatását a rendelet. Célként és 

fejlesztési követelményként hasonlót fogalmaz meg, mint amit a NAT 95. 

Tevékenységformák alapján a következőket mondhatjuk el:  
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Érdeklődés, hajlamok, képességek, munkamód – pályakövetelmények, pályafa – 

családfa. 

o Az érdeklődés definíciója, érdeklődésirányok, érdeklődés és képesség 

viszonya, tantárgyi érdeklődés és pályaérdeklődés, családi hagyományok 

felismerése a pályaválasztásban. 

 Életpálya-szemlélet, a pályatalálás folyamata. 

o Pályakívánság és realitások, élet- és pályatervek, a lakóhelyválasztás, 

munkahelyválasztás jelentősége, összefüggései, ellentmondások a 

lehetőségek és a kívánságok között, elakadás és tanácsadás. 

 A munka és tudás szerepe a társadalmi előrejutásban, jelentősége a 

munkaerőpiacon. 

o A foglalkozások világa, a pályák világa, a szakmák világa, változó 

lehetőségek a munkaerőpiacon, a munkavállaló szerepe és lehetőségei, az 

önálló vállalkozó szerepe és lehetőségei. 

 A magyar gazdaság főbb ágazatai, a húzóágazatok, a négy fő szakterület. 

o Egy-egy szakterület jellemzése, a kapcsolódó szakmai képzések, 

foglalkozások, pályák. Karriertervezés, a szakmai képzettség 

megszerzésének időigénye. A szakterület és a környezetvédelem 

kapcsolata, a szakterület és az egészség megőrzésének szükségessége, 

szakmai ártalmak. 

 A szakmai képzésekben szereplőjogok és kötelezettségek, az iskolai képzés 

jellemzői,  a munkaerő-piaci képzés jellemzői. 

o Szakmai követelmények, tanulási követelmények, tanulási módszerek, az 

OKJ-s szakmák sajátosságai, elérhetősége, támogatási formák (ösztöndíj, 

képzési támogatás stb.). 

d)A program sikerkritériuma és fenntarthatósága 

Az 1996-ban elgondolt oktatási filozófia, miszerint a szakmaválasztás kitolódik a 11. 

évfolyamra, és a szakmai előkészítés a pályaorientációval együtt teret kap a 9. és 10. 

évfolyamon, csorbát szenvedett a 2001-ben bevezetett kerettantervi szabályozással, és 

egy hibrid megoldásba torkollott. Az látható, hogy a kerettantervekben meghatározott 

előkészítő két év nem felelt meg a pályaorientáció szakmai követelményeinek. Liskó 

2003-as kutatása alapján 14  a pályaorientációt tanító pedagógusok nagy része nem 

tartotta sikeresnek a programot. A pályaorientációs oktatásban részt vevő pedagógusok 

nem voltak felkészülve annak oktatására. Legtöbbször szakmaismertetési órává szelídült 

                                          

14Liskó Ilona, Aszakmaielőkészítő oktatás bevezetésének bevezetése, OKI, Bp., 2003. 
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a kétszintű pályaorientáció helyett. Nem voltak megfelelő eszközök, tankönyvek, 

segédanyagok a pályaorientáció tanításához. A megkérdezett pedagógusok 68,5%-a 

közepesnek értékelte a pályaorientációs oktatás színvonalát. A megkérdezett 

pedagógusok 38%-a mondta azt, hogy szükség lenne pályaorientációs képzés oktatására 

a tanárok számára, ami annak igényét jelzi, hogy szeretnék a pedagógusok megtanulni a 

pályaorientáció oktatását. (Talán ennek a nem elégséges implementációs folyamatnak is 

köszönhető, hogy a 2008–2009-es gazdasági válság elsöpörte a programot, majd pedig a 

2010-es oktatásirányítási fordulat szinte teljesen elvetette annak szakmai irányát..) 

5. NAT 2003/2007 

A 202/2007. (VII. 31.) Kormányrendelettel módosítottNAT 2003-ban már megjelenik a 

kulcskompetencia fogalma. A kulcskompetenciák fejlesztése a tantárgyi fejlesztések 

helyett/mellett hasonló folyamat, mint az élethosszig tartó tanulás/keresés fogalmának 

megjelenése a pályatanácsadás fogalma helyett/mellett. 

A pályaorientáció fogalmi rendszere a NAT 2003-ban „Kezdeményezőképesség és 

vállalkozói kompetencia”15 elnevezéssel jelenik meg, a következő megfogalmazással: „A 

kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi 

életben – a munkahelyén is – abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes 

legyen a kínálkozó lehetőségek megragadására. A tudást, a kreativitást, az újításra való 

beállítódást és a kockázatvállalást jelenti, valamint azt, hogy célkitűzései érdekében az 

egyén terveket készít és hajt végre. Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek és 

képességeknek, amelyekre a gazdasági tevékenységek során van szükség.”16 

Ez az ismeret, készség és attitűd hármasát célba vevő fejlesztési koncepció a 2000-es 

évek után megjelenő gazdasági környezethez igazodik. „A kulcskompetenciák azok az 

átvihető, többfunkciós ismeretek, készségek és attitűdök, amelyekre minden egyénnek 

szüksége van a személyes önmegvalósításhoz és fejlődéshez, a társadalmi 

beilleszkedéshez és a munkavállaláshoz, amelyeket a kötelező iskolai oktatás időszaka 

alatt el kell sajátítani, hogy az egész életen át tartó tanulás részeként a további tanulás 

alapjául szolgálhassanak. Az Európai Parlament és a Tanács az egész életen át tartó 

tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról szóló, 2006. december 18-i ajánlása 

tartalmazza a kulcskompetenciák bevezetésének ajánlását. Ezen ajánlásnak azáltal kell 

hozzájárulnia az európai társadalom új szükségleteihez igazodó, a jövőorientált, minőségi 

oktatás és képzés fejlesztéséhez, hogy támogatja és kiegészíti a tagállamok annak 

biztosítására irányuló kezdeményezéseit, hogy az alapoktatási és szakképzési rendszerek 

                                          

15NAT 2003. 
16 Uo. 
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minden fiatal számára eszközöket kínáljanak kulcskompetenciáik olyan szintre 

fejlesztéséhez, amely felvértezi őket a felnőttkorra, és amely alapot teremt a további 

tanulásra és a munkába állásra, valamint hogy ezek a felnőttek kompetenciáikat 

fejleszteni és frissíteni tudják a koherens és átfogó egész életen át tartó tanulási 

szolgáltatások biztosítása révén.”17 

A NAT 2003 a kulcskompetenciák mellett kiemelt fejlesztési feladatokat is megjelöl.  

A pályaorientáció és a gazdasági, pénzügyi ismeretek külön egységként kerülnek a 

fejlesztési feladatok közé, kihangsúlyozva ezen területek szerepét. 

A pályaorientáció fogalma a „Felkészülés a felnőttlét szerepeire” kiemelt fejlesztési 

feladatnál jelenik meg: 

 Segítség az iskola- és pályaválasztásban. 

 Önismeret fejlesztése, egyéni adottságok megismerése. 

 Legfontosabb pályák, a hozzájuk vezető utak megismerése. 

 Tudatosítani a folyamatos pályamódosítás lehetőségét. 

 Átfogó kép a munka világáról. 

 Tevékenységek kipróbálásának biztosítása. 

 Rugalmasság, együttműködés és a bizonytalanság kezelésének képessége. 

 Szociális (együttműködés, versengés és a versenyzéssel kapcsolatos 

magatartásmódok kialakítása) és állampolgári kompetencia fejlesztése. 

 Öntudatos fogyasztói magatartás kialakítása. 

A „gazdasági nevelés” fejlesztési feladatnál a következő célok jelennek meg: 

 A gazdálkodás és a pénz világának ismerete. 

 A gazdaság alapvető összefüggéseinek megismerése. 

 Nyitottság a gazdaság felé. 

 A fogyasztói társadalom működésének megértése. Tudatos fogyasztói magatartás 

kialakítása. 

 Képessé válni arra, hogy az erőforrásokkal gazdálkodhassanak és a pénzzel 

bánjanak. 

 A gazdálkodási és pénzügyi képességek fejlesztése. 

 A marketingpiac ismerete. 

A kompetenciák és a fejlesztési feladatok mellett az alaptanterv még kijelöl egy 

életszakaszt is: „Az általános műveltséget elmélyítő, pályaválasztási szakasz a 

tizenegyedik vagy a tizenkettedik évfolyamon kezdődik, és a tizenkettedik, illetve a 

                                          

17OFI, http://www.ofi.hu/kulcskompetenciak-ljudmila-ivsek 

http://www.ofi.hu/kulcskompetenciak-ljudmila-ivsek
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tizenharmadik évfolyam végéig tart. Alapvető feladata –a tanulók érdeklődésének, 

adottságának megfelelően –a Nemzeti alaptanterv fejlesztési feladatainak és az érettségi 

követelményeinek az összehangolása. Ebben a szakaszban a munkaerőpiac 

kompetenciaelvárásainak és a Nemzeti alaptanterv kulcskompetenciáinak a 

tudatosítására kell elsősorban törekedni.” 

A NAT 2003-ban megjelenő fejlesztési feladatok esetében is megjelenik a pályaorientáció 

életpálya-építés elnevezéssel. Életpálya-építés esetén a különböző évfolyamoknál 

különböző elvárási szintek jelennek meg.  

Az 5–6. évfolyam esetében: 

„Különböző szakmák és életpályák megismertetése (a tananyaghoz kötődő példákkal).” 

A 7–8. évfolyam esetében: 

„A kreativitás, a kezdeményező-és vállalkozóképesség szerepének felismertetése a 

társadalmi-gazdasági fejlődésben (regionális és hazai példákon). Munkaerő-piaci 

alapismeretek (pálya- és szakmaismeret) nyújtása. A szakmaválasztásra való képesség 

kifejlesztése a tanulókban (pl. beszélgetésekkel, üzem- és intézménylátogatásokkal, 

esetelemzésekkel).” 

A 9–12. évfolyam esetében: 

„A munkaadók igényeinek és a tanuló saját kompetenciáinak összevetése, az egyéni 

boldogulást segítő döntéshozatal képességének kialakítása (pl. gazdasági 

esetelemzésekkel, szituációs gyakorlatokkal). A munkaerő-piaci ismeretek 

(intézményrendszer, pályaismeret, szakmaismeret) bővítése. Az ismeretek földrajzi 

alapjainak értékelése (pl. empátiagyakorlattal, érveléssel, vitával). A szakmaváltásra való 

képesség fejlesztése (pl. esetelemzésekkel, drámapedagógiai módszerekkel).” (NAT 

2003) 

6. NAT 2012 

A 110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelettel szabályozott NAT 2012 gyökeresen nem 

változtatott a NAT 2003/2007-ben szereplő pályaorientációs megközelítésen. Az a 

folyamat, amely az élethosszig tartó tanulás irányába mozdította el a nemzeti tantervi 

szabályozást, továbbra is megmaradt. A Nemzeti Pályaorientációs Tanács 18 

véleményezése alapján „a Nemzeti alaptantervben vázolt kiemelt fejlesztési területek a 

nevelés-oktatás átfogó közös értékeit, valamint az iskolai pedagógiai gyakorlat egészét 

átható tantárgyközi tartalmakat jelenítik meg. E területek – összhangban a 

                                          

18A magyar Nemzeti Pályaorientációs Tanács (NPT) 2008 januárjában alakult meg. 



Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 

TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 

Köznevelési reformok operatív megvalósítása 

22 
 

kulcskompetenciákban megjelenő attitűdökkel – egyesítik a hagyományos értékeket és a 

XXI. század új kihívásait megjelenítő fejlesztési igényeket. Ezek egy része a globalizáció 

és az urbanizált élet hatásait ellensúlyozni kívánó, a jövő nemzedéket felvértező 

szándékból fakad. (…) A Nemzeti Pályaorientációs Tanács üdvözli, hogy az új NAT ismét 

kiemelt fejlesztési területnek tekinti a pályaorientációt.”19 

Összevetve a NAT 95-ben szereplő pályaorientáció mint műveltségi terület leírással, sok 

hasonlóságot és némi differenciát is tapasztalunk. A NAT 95-ben a műveltségi 

területekhez kötött pályaorientáció definícióban részletesebben jelenik meg az egyén 

belső világának pszichés, pszichoszociális fejlesztése a pályakialakítással kapcsolatban, 

mint a NAT 2012-ben megfogalmazott, fejlesztési céloknál található pályaorientáció 

definícióban: „…az egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló önismeret 

fejlesztése; a legfontosabb pályák, foglalkozási ágak tartalmának, követelményeinek és a 

hozzájuk vezető utaknak, lehetőségeknek, alternatíváknak tevékenységek és 

tapasztalatok útján történő megismerése; a lehetőségek és a valóság, a vágyak és a 

realitások összehangolása. Tudatosítani kell a tanulókban, hogy életpályájuk során 

többször pályamódosításra kényszerülhetnek.” (NAT 95) A fejlesztési területek esetében 

a NAT 2003-ban még „Gazdasági nevelés” jelenik meg, míg a NAT 2012-ben „Gazdasági 

és pénzügyi nevelés”, viszont tartalmi szinten hasonló mindkét fejlesztési terület 

megfogalmazása. 

A kulcskompetenciák megfogalmazása terén kontinuitást látunk a NAT 2003-as 

folyamattal a pályaorientáció, vállalkozásfejlesztés terén, azaz szakmai megfogalmazás 

és követelményrendszer tekintetében jelentős eltéréseket nem tapasztalunk. 

7. Kerettantervek 2012/2013 

A NAT 2012 keretrendszert biztosít azoknak a központi kerettanterveknek, amelyek a 

2012/2013-as években jelentek meg a minisztérium gondozásában. A kerettantervek 

kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI-rendelet 

és ennek módosítása, a 23/2013. (III. 29.) számú EMMI-rendelet tantárgyszabályozás 

szintjén határozta meg a nevelés-oktatás folyamatát. Az EMMI-rendelet mellett a 

14/2013. (IV.05.) NGM-rendelet szabályozza a szakképzési kerettanterveket.  

                                          

19A Nemzeti Pályaorientációs Tanács állásfoglalása a Nemzeti alaptanterv (NAT) 2012-es vitaanyagról és a 

Szakiskolai közismereti kerettantervről. 
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A pályaorientáció, valamint a pénzügyi és gazdasági ismeretek megjelenése a 

kerettantervekben 

A kerettantervekben külön tantárgyi szinten nem jelenik meg a pályaorientáció. 

Ugyanakkor a gazdasági és pénzügyi ismeretek oktatása azon célból, hogy a tanulók 

kompetensek legyenek a gazdaság és pénzügy világában, több ízben is megjelenik. A 

rendelet következő fejezetei szabályozzák a gazdasági és pénzügyi kultúra oktatását: 

 Pénzügyi és gazdasági kultúra kerettanterve a 7–10. évfolyam számára20 

 Vállalkozzunk! Kerettanterv a 7–10. évfolyam számára21 

 Közgazdasági és pénzügyi alapismeretek22 

  

                                          

207–8. évfolyam 33 órás órakerettel: A Gazdasági és pénzügyi kultúra I. tanterv a NAT gazdasági és 

pénzügyi neveléssel, valamint a kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia fejlesztésével kapcsolatos 

célkitűzéseinek megvalósítását szolgálja. (…) A Gazdasági és pénzügyi kultúra I. két fontos szereplőn keresztül 

vezet be a gazdaság és pénz világába. Első részében a családok gazdálkodásán, második részében az egész 

nemzetgazdaság működésén keresztül mutatja meg a piacgazdaság legfontosabb folyamatait. (…) Fontos célja 

a tantárgynak, hogy a diák már gyerekstátuszban is ne csak fogyasztó, hanem a családi gazdálkodást értő 

résztvevője legyen a család közösségének, legyen képes saját zsebpénzét ésszerűen beosztani, felhasználni. 

Ismerjen meg családi költségvetési sémákat (háztartási naplókat), a költségvetésben legyen képes 

összegyűjteni a felmerülő kiadásokat, bevételeket, tudjon következtetni a megtakarítási, hiteltörlesztési 

lehetőségekre, ez alapján váljon képessé a hitelfelvételről való felelős döntésre. Váljon a diákok számára 

egyértelművé, hogy szoros kapcsolat van a családok rövid és hosszú távú pénzügyi döntései között. A tantárgy 

fejlessze a gazdasági, pénzügyi természetű problémák alternatív megoldási lehetőségének tudatosítását. 

Ismerjen kockázatokat, bizonytalanságokat egy család jövőjében, és ismerjen segítő megoldásokat, válaszokat 

a felmerülő problémákra. 9–10. évfolyam 65 órás órakerettel: Tevékenykedtető módszereket alkalmaz: a 

szereplők konkrét problémáiból kiinduló döntésekre koncentrál, a konkrét esetekben megmutatva az általános 

összefüggéseket. Alkalmazza a modellben történő gondolkodást. Bővíti a szakmai szókincset: részben a 

megértés (passzív szókincs), részben az aktív alkalmazás szintjén. (…) Gazdasági folyamatok, összefüggések 

megjelenítéséhez, elemzéséhez, döntések alátámasztásához alkalmazza a matematika eszköztárát (kamat, 

kamatos kamat, függvények, grafikonok, viszonyszámok, ráták), a digitális technikát, az internetet. 
21 7–8. évfolyam 32 órás órakerettel: A tantárgy elsősorban a NAT-ban meghatározott 

„Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia” fejlesztését szolgálja, illeszkedik a társadalmi, 

állampolgári és gazdasági ismeretkör „Pénzügyi és gazdasági kultúra” témájához, azon belül is a „Vállalkozói 

alapismeretek” részterülethez. A Gazdasági és pénzügyi kultúra I. választható tantervvel együtt alkalmazva 

átfogóbb ismeretek átadását és szélesebb körű kompetenciafejlesztést tesz lehetővé, de önálló tanterv. A 

Vállalkozzunk! I. tantárgy célja, hogy a diákok betekintést nyerjenek a vállalkozások működésébe, hogy ne 

csak fogyasztóként, hanem potenciális vállalkozóként, munkavállalóként gondolják át, ismerjék meg a 

gazdaság e fontos szereplőjének tevékenységét. Ismerjék meg a vállalkozók áldozatos, kockázatos és 

leleményes munkáját, becsüljék a tisztességes, felelős vállalkozói magatartást.(…) Gyakorlati példán keresztül 

tapasztalják meg, hogy a vállalkozások hosszú távú sikerének záloga, ha felelősen, a fenntarthatóságot is 

figyelembe véve működnek.(…) Mindezekkel a tantárgy járuljon hozzá a diákok önismeretének, 

pályaorientációjának gazdagításához. 

9–10. évfolyam 36 órás órakerettel: A Vállalkozzunk! tantárgy célja, hogy a vállalkozások működésének 

megismertetésével gazdag terepet biztosítson a diákok sokoldalú kompetenciafejlesztésének.(…)A 

vállalkozásokban zajló termelési folyamat megismerése lehetőséget biztosít egy technika, technológia 

megismerésére. A megvalósításhoz szükséges erőforrások összegyűjtése, a végrehajtáshoz alkalmazott 

munkamegosztás, szervezés, folyamat-ellenőrzés tapasztalatai erősíti a diákok tervező, szervező készségének, 

ismereteinek fejlődését.(…) A termékek/szolgáltatások költségkalkulációjával fejlődjön a diákok számolási 

készsége, logikus gondolkodása. Az üzleti terv megismerésével, alkalmazásával fejlődön tervező-, szervező- és 

rendszerző képességük. A marketing megismerése segítse a rendszerszemléletük kialakulását, cél- és 

eszközrendszerének megismerése járuljon hozzá a diákok fogyasztói tudatosságának fejlődéséhez is. 
2211–12. évfolyam 63 órás órakerettel:A Közgazdasági és pénzügyi alapismeretek oktatása feltétele annak, 

hogy a diákok az őket körülvevő világ összetett gazdasági jelenségeit megértsék, és életük következő 

szakaszaiban arra mint alapra támaszkodhassanak. A tantárgy témaegységei a diákokra közvetlenül ható 

gazdasági, társadalmi jelenségekre építenek. (…)A Közgazdasági és pénzügyi alapismeretek közvetlenül 

kapcsolódik a nevelési célok közül az erkölcsi nevelés, az önismeret és társas kultúra fejlesztése, a 

fenntarthatóság, környezettudatosság, pályaorientáció, médiatudatosságra neveléshez, és kiemelten a 

Gazdasági és pénzügyi nevelés fejlesztési területéhez.A szakképzési kerettantervek nem tartalmaznak 

pályaorientációs, valamint gazdasági és pénzügyi tartalmakat (lásd duális szakképzés). 
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8. Duális szakképzés 

 Szakmai előkészítés, tudományos alapok, tapasztalati háttér 

A duális szakképzés kialakítása egy új, paradigmatikus váltás a magyar szakképzés 

korábbi 15 évéhez képest. Ennek a paradigmatikus változásnak az első lépéseit a 

tanulmány megírásának időszakában tapasztalhatjuk, így hosszú távú, szakmai 

következtetésekre nem vállalkozhatunk. A 2010 után elfogadott, szakképzési 

paradigmaváltást szabályozó törvénykezések és rendeletek –a 2011. évi CLV. törvénya 

szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról, a 2011. évi 

CLXXXVII. törvénya szakképzésről,valamint a Kormány 1214/2010. (X.12.) 

Kormányhatározata a megkötendő szakképzési célú keretmegállapodásról a Kormány és 

a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara között – először a 2013/2014-es tanévben váltak 

gyakorlattá. A duális szakképzés bevezetése azonban nem előzmény nélküli, és a 

rendszer megváltozásának igénye már „érett a levegőben”. Az 1998-ban indult és a 

fentiekben már részletesen bemutatott Szakiskolai Fejlesztési Program (SZFP) nem hozta 

meg a hosszú távú változást a szakképzési reformelképzelésben. Annak ellenére, hogy a 

szakiskolai fejlesztés elképzelése korszerű volt, a résztvevő – az összes szakiskola 

egyharmadát kitevő – 160 iskolában csak korlátozott hatást ért el. A 2006-tól a 

kormánytól csökkenő anyagi és erkölcsi támogatást kapó program költségvetési okokból 

2009-ben meg is szűnt. A korábbihoz képest 1-2 évvel meghosszabbított tanulmányi idő 

nem segített jobban felkészíteni a végzősöket a szakma gyakorlására. A szakiskolai 

lemorzsolódás mértéke magas maradt, ami egyre komolyabb problémaként jelent meg a 

magyar és az európai szakképzésben is. Bár rohamosan nőtt a tanulószerződéssel a 

gazdaságnál gyakorlatot szerzők aránya, a gyakorlati képzésre fordítható idő továbbra is 

alacsony maradt. E nehézségek miatt széles körben generálódott nosztalgia a megelőző, 

korábban korszerűtlennek tekintett szakképzési, azaz az 1998-as szerkezet iránt. A 

2010-es években újra előtérbe került az a megközelítés, hogy a fiatalok oktatásban és 

képzésben tartását és a szakmunkás-utánpótlás biztosítását a szakképzés 

megkezdésének korábbra helyezésével látja megoldhatónak, így a szakképzés a 16 

helyett 14 éves korban kezdődhet meg újra. Így a parlament 2009 nyarán szinte 

egyhangúlagolyan törvénymódosítást fogadott el, amely 86 szakmában lehetővé tette a 

hároméves szakképzés bevezetését az akkori szakképzési szerkezettel párhuzamosan. 

A programot kezdeményező szervezetek 

A duális szakképzésre való átállás nem ragadható meg egy pillanatban. Egy olyan 

folyamatról van szó, amely törvénykezések sorozatában lassan átalakuló, új rendszert 

eredményezett. A duális szakképzés esetében két fontos kezdeményező akaratot 

emelhetünk ki: a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát és a 2010-től regnáló Magyar 
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Kormányt, amelynek foglalkoztatás- és szakképzési politikájában kiemelt hangsúlyt kap a 

duális, gyakorlatorientált képzésre való teljes átállás. Minthogy egy ilyen átállás 

interszektoriális változtatásokkal jár, a folyamatok teljes összehangolása a tanulmányok 

írásakor még folyamatban van. 

A fejlesztés általános bemutatása; a pályaorientáció és életpálya-támogatás, valamint az 

ezekhez közvetlenül kapcsolódó gazdasági és pénzügyi nevelés helye, szerepe a 
programon belül 

A szakképzés vonzerejének erősítése céljából 2010 februárjától ösztöndíjprogram indult 

az ún. hiányszakmákban tanuló szakiskolások számára. Az ösztöndíj összege a 

tanulmányi eredménytől függ, havonta 10–30 ezer Ft lehetett. Ehhez – gazdálkodó 

szervezetnél folytatott képzés esetén – a tanulószerződés juttatásai is hozzáadódtak. 

Ennek következtében minimálisan nőtt a szakképzésbe jelentkezők száma a 2010/2011-

es tanévben.23 Az látszott, hogy komoly ösztönzés a fiatalok számára, ha már az iskola 

elvégzése alatt átélhetik a munkaerő-piaci világban való részvétel előnyeit. Emellett 

egyre többen remélték/remélik, hogy a munkaerőpiac bekapcsolása a szakképzésbe 

javítani fog a korai iskolaelhagyás arányán. Az ebben atanulmányban is sokszor említett 

korai iskolaelhagyás problémájára nyújtott válasz egyre sürgetőbbé vált a kormányzat 

számára, és a beindított különböző európai uniós programokról és hazai forrásból 

támogatott kezdeményezésekről tudható, hogy pilot jellegű kísérletek lehetnek, de 

rendszerszerű megoldásokat nem tudnak nyújtani. A duális szakképzés viszont 

rendszerszinten kívánja a korai iskolaelhagyás problémáját (is) kezelni. 2010-től így több 

szinten is rendszerszerű változtatásokat kellett eszközölni, amelyek a következő 

kategóriákban foglalhatók össze: 

 A szakképzési hozzájáruláson változtatni kellett ahhoz, hogy a piaci szereplőket 

könnyebben össze lehessen kapcsolni a szakképzésben részt vevő ágensekkel. 

 A tanulói szerződés és együttműködési megállapodás tartalmai szabályozásán 

kellett változtatni. Az ösztöndíjrendszer szabályzása. 

 A szakképzés tantárgyfelosztásának és a tananyag-követelménynek, a 

kerettantervi szabályozásnak a változtatása. 

 A gyakorlati képzés, gyakorlati hely fogalom- és tartalomszabályozásán kellett 

változtatni. 

 A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szerepének megerősítése a 

szakképzésben. 

A pályaorientációs megközelítés szempontjából a legnagyobb változás  

 a képzési idő megváltoztatása, 

                                          

23Európai Szakképzés-fejlesztési Központ. A magyarországi szakképzés rövid áttekintése. 
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 a kerettantervek módosulása és 

 a gyakorlati képzés mint életpálya-építés szerepe. 

Életpálya-támogatás, valamint az ezekhez közvetlenül kapcsolódó gazdasági és pénzügyi 
nevelés helye, szerepe a programon belül 

A pályaorientáció, életpálya-építés és -tanácsadás, élethosszig tartó tanulás fogalmi 

rendszerében nagyon nehéz vizsgálni a duális szakképzést, ugyanis a rendszer nem 

közvetlenül ezen fogalmakra építi az innovációt. A duális szakképzés rendszerében a 

pályaorientációhoz kapcsolható fogalmi rendszer közvetetten van jelen. 

A 16 évről 14 évre leszállított szakmaválasztási idő nem kedvez a felelős döntésnek. A 

rendszer sokkal kevesebb átjárást biztosít, mint előtte biztosított. Ez azt jelenti, hogy a 

duális szakképzésben egy 14 éves tanuló által 9. évfolyamra meghozott döntés 

megváltoztatása csak úgy lehetséges, ha újrakezdi a 9. évfolyamot. Azonban ez 

elmondható a 11. évfolyamra is. Amennyiben 11. évfolyamos tanuló szembesül azzal, 

hogy 14 évesen rossz döntést hozott, újra kell kezdenie 9. évfolyamtól a szakképzést. 

Pályaorientációs szempontból ez komoly veszélyeket jelenthet a rendszerben, ugyanis 

akinél például 17 évesen alakul ki, hogy milyen szakmatípus érdekli, és az más, mint 

amiben tanul, akkor nagy valószínűséggel az átjárhatatlanság miatt kiszáll a rendszerből. 

Ezen okból indul a duális képzés 16 éves kortól Németországban és Ausztriában is, ahol 

magát a duális rendszert kitalálták. Ahhoz, hogy a fent említett veszélyek elkerülhetők 

legyenek, szükség van egy korszerű pályaorientációs programra az általános iskolába, 

amely éppen ezt az anomáliát szűri ki.24 

A duális szakképzésben megjelenő pályaorientációt egy gyakorlatközpontú 

pályafelkészítésnek nevezhetjük, amely életszerű körülmények között orientálja a 

szakképzésben részt vett diákot a szakmairányába. A törvény által szabályozott, 

minőségi gyakorlati helyek teljes szintű elterjedése még várat magára, de látszik, hogy 

nagyon gyorsan jelennek meg az olyan piaci szereplők, amelyek a legkorszerűbb 

körülmények között vezetik be a tanulót a szakma ismeretébe. A tanulói szerződés 

lényegében az életpálya-építés első lépcsőfoka. A jogok és kötelezettségek világát 

megtapasztaló 10. évfolyamos diákok a valóságban sajátítják el a gyakorlati ismereteket. 

Azt is mondhatjuk, hogy a duális szakképzésben a piaci szereplők részt vállalnak a diákok 

életpálya-építésében. Megfontolandó életpálya-tanácsadó alkalmazása olyan cégek 

számára, amelyek tanulószerződéssel foglalkoztatnak diákot. Az életpálya-tanácsadás 

folyamatában a cég is megbizonyosodhatna arról, hogy milyen karrierlehetőség van a 

nála dolgozó fiatalban.A duális szakképzés még várat magára, hogy pályaorientációs, 

                                          

24Ezért érdemel többek között komoly megfontolást a 9 évfolyamos általános iskola, amelyet az utóbbi időkben 

egyre gyakrabban vetnek fel kormányzati szakpolitikusok. 
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életpálya-építési tartalmakkal bővüljön. A gyakorlati képzésben részt vevő fiatalok 

szakmaközi mozgásának igénye nagy valószínűséggel kitermeli ezt az igényt. Minthogy a 

duális szakképzés bevezetésének éveit éljük, így későbbre marad a duális szakképzésben 

megjelenő élethosszig tartó tanulás kompetenciájának fejlesztési tartalma. 

A program finanszírozása 

A duális szakképzést a Magyar Köztársaság költségvetése finanszírozza nem elkülönített 

céltámogatásként, hanem rendszerszerűségéből és interszektoriális jellegéből fakadóan 

több költségsorból. A duális szakképzés legnagyobb elemét a tanulószerződések teszik ki, 

amelyek finanszírozását a Nemzeti Foglalkoztatási Alap biztosítja az állami költségvetés 

szabályozásával. A tanulószerződések összegének nagy részét a különböző, tanulói 

szerződéssel nem foglalkoztató cégek és vállalatok szakképzési hozzájárulása fedezi. 

A programhoz kapcsolódó jogszabályalkotás vagy -módosítás 

Mint említettük, a 2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés 

fejlesztésének támogatásáról, valamint a 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről és 

a Kormány 1214/2010. (X.12.) Kormányhatározata a legjelentősebb törvényi változtatás 

a duális szakképzésre való átálláshoz. 

A programba bevont köznevelési intézmények (intézménytípus, települési, regionális 
megoszlás) 

A duális szakképzésben Magyarország minden szakképző iskolája részt vesz, ami 

megközelítőleg 100 000 tanulót jelent. 

A programhoz kapcsolódó humánerőforrás-fejlesztés, megvalósítókat segítő szakmai 
támogatás 

A programhoz szorosan nem kapcsolódik humánerőforrás-fejlesztés. A duális szakképzés 

kialakításában megteremtődtek a szerkezeti váltáshoz szükséges jogszabály-

módosítások. A gyakorlati képzésnek helyet adó cégekben dolgozó mesterek képzése, 

pedagógiai fejlesztése még várat magára.  

A programhoz kapcsolódó tananyag-, taneszközfejlesztés és annak hozzáférhetősége 

A programhoz kapcsolódó tananyagfejlesztés nem más,minta köznevelésben az elmúlt 8-

10 évben lezajlott szakképzési oktatási kerettanterv változása. A NAT 2012-ben 

megjelent tartalmak már a duális szakképzés követelményrendszerét tartalmazzák. 

A program sikerkritériumai, fejlődésképessége, fenntarthatósága 

A duális szakképzésben a tanulószerződés kulcsfontosságú elem. Bevezetése fokozatosan 

zajlott le a szakképzésben. Azt látjuk, hogy a tanulószerződések száma növekedett az 

elmúlt évtizedben, és a 2012/2013-as tanévben megközelítette az 50 000-et. Így 
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átlagosan a képzésben részt vevő gazdálkodó szervezetek mintegy 10 fő tanuló képzését 

tudták vállalni. A legkedvezőbb ágazatok, amelyekben a legtöbb tanulószerződést 

kötötték/kötik, a vendéglátás, kereskedelem és egyéb szolgáltatás. Ezeken a területeken 

belül kiemelt szakképesítésnek számítanak a szakács, a pincér, az élelmiszer- és 

vegyiáru-eladó, a pék, a húsipari termékgyártó, ahol szakmánként akár több ezer 

tanulószerződés is él egy tanévben. Megközelítőleg 2013-tól az építőipari, gépészeti és a 

járműipari ágazatokban is jelentősen növekedett a tanulószerződések száma, ami 

feltehetőleg a nagy autógyárakkal kötött kiemelt partnerségi szerződésnek köszönhető. 

Ezek a szakmák a gépi forgácsoló, a karosszérialakatos, a hegesztő, a géplakatos, a 

szerszámkészítő és a kőműves, amelyek hiányszakmának is minősültek egyben. A 

gazdálkodó szervezetek gyakorlati képzésben való közreműködését az új szakképzési 

törvény és a szakképzési hozzájárulásról szóló törvények elfogadása és módosítása 

tovább ösztönzi. E törekvések megvalósulását segítik a Magyar Kereskedelmi és 

Iparkamara (MKIK) és a Kormány, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium között 2010 

végén, a szakképzési feladatok közös megvalósítása céljából létrejött megállapodások. Itt 

tudna megjelenni a gazdasági és pénzügyi szakmákban megjelenő duális irány, de ennek 

a rendszere még nem tudott kiépülni.  

A gazdasági kamara által nyilvántartott tanulószerződések száma 2013 végén mintegy 

46-47 000 volt. Az MKIK és az Agrárkamara között 2013 júniusában megállapodás jött 

létre egyes kamarai szakképzési feladatok ellátásáról, amely alapján az agrárképzésben 

megkötött tanulószerződések nyilvántartását átvette az Agrárkamara, ahol további kb. 

2000 tanulószerződéssel lehet számolni. A szakiskola és a szakközépiskola szakképzési 

évfolyamain, valamennyi érintett évfolyamon egy tanévben nagyságrendileg 100 000 

tanuló vesz részt szakképzésben, így elmondható, hogy arányában az érintett tanulók 

fele vesz részt a klasszikus értelemben vett duális képzésben. A szakközépiskola 

kilencedik–tizenkettedik évfolyamai nem minősülnek szakképzési évfolyamnak, bár a 

négy évfolyam egynegyedében szakmai képzés is folyik. (E tanulók azonban csak a nyári 

gyakorlat keretében vesznek részt külső gyakorlaton.) Ezért ezen tanulólétszám – egy 

évben megközelítőleg 120 000 tanuló – a fenti arány megállapításánál nem kerülhet 

figyelembevételre, mert oktatásuk elsősorban közismereti, azaz az érettségire készülnek 

fel. Viszont léteznek olyan ágazatok, szakmák, amelyek esetén kevésbé jellemző a 

tanulószerződéses képzési forma (egészségügyi, szociális, kulturális, művészeti, 

rendészeti stb. képzések).25 

                                          

25 Uo. 
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III. PÁLYAORIENTÁCIÓ, VALAMINT A GAZDASÁGI-PÉNZÜGYI 

NEVELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK MEGJELENÉSE 

A korábbi fejezetekben bemutattuk azokat a teljes közoktatás/köznevelés szintjén 

megjelenő tendenciákat, folyamatokat, amelyek a pályaorientáció oktatására, 

bevezetésére hatottak, irányultak. Az oktatás-nevelés egészében résztvevő iskolákra 

kivétel nélkül érvényes szabályozással ellentétben most olyan programokat veszünk 

górcső alá, amelyek valamilyen speciális célcsoportot – tanuló, intézmény, fenntartó – 

érint.  

A magyar közoktatásban a pénzügyi és gazdasági nevelés az elmúlt 30 esztendőben nem 

jelent meg külön fejlesztendő területként. A gazdasági és pénzügyi szakiskolák 

programjai megmaradtak/megmaradnak a currikulum keretei között. Az későbbiekben 

bemutatandó OTP és MNB által indított programok a 2000-es évek második felétől 

jelennek meg legfőképpen a gazdasági válság hatására. Azonban apróbb 

szemléletváltásnak a gazdasági és pénzügyi nevelés terén is tanúi lehetünk, ugyanis a 

Nat mindegyik  változatában megjelenik kiváltképpen a gazdasági nevelés fontossága. A 

kompetencia alapú oktatás magával hozta azt a fajta szemléletet, mely a gazdaségi és 

pénzügyi nevelést gyakorlati keretek között is ismerhetővé szeretné tenni.  

1. Világbanki program 

Szakmai előkészítés, tudományos alapok, tapasztalati háttér 

A világbanki program azon tapasztalatok alapján szerveződött, hogy a rendszerváltás 

idején lezajlott gazdaságszerkezeti átalakulás ütemét a szakképzés nem tudta felvenni, 

és láthatóvá vált, hogy szükség van egy újszerű szakképzési rendszerre. Az elemzések 

egyre nyilvánvalóbbá tették, hogy a szakképzés hosszú távon nem felel meg a gazdaság 

munkaerővel szemben támasztott igényeinek, a technikai fejlődésből fakadó 

elvárásoknak.26 A több évig tartó előkészítő szakaszt követően –Az emberi erőforrások 

megújításaelnevezésű világbanki projektifjúsági szakképzési komponenseként –kezdődött 

meg a középfokú szakképzés átalakításátcélzó új modell kidolgozása az 1990-es évek 

elején. 

                                          

26 A világbanki szakképzési modell.Tót Éva, Oktatáskutató Intézet. file:///C:/Users/G3/Downloads/ 

Tot_E_96_01%20(1).pdf (letöltés:2015.07.06.) 

file:///C:/Users/G3/Downloads/Tot_E_96_01%20(1).pdf
file:///C:/Users/G3/Downloads/Tot_E_96_01%20(1).pdf
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A programot kezdeményező szervezetek 

A Művelődési Minisztérium, amely felállította világbanki irodáját, bevonva a Nemzeti 

Szakképzési Intézetet, a Magyar Kormány felhatalmazása alapján szerződést kötött a 

magyar szakképzés innovációjára, amelyet világbanki programnak nevezünk.A Világbank 

a program megvalósulásához komoly összegeket biztosított. 

A fejlesztés általános bemutatása 

A program hivatalosan –a hitelszerződés aláírását követően –1991 áprilisában indult, és 

1996 végén fejeződöttbe. (Tót, 1995) 

A világbanki fejlesztés egyik alapvető célja az volt, hogy megváltoztassa a 

szakközépiskolai képzés szerkezetét, megszüntesse a korábban párhuzamosan folyó 

közismereti és szakmai képzést, s helyette a főképpen közismereti képzésre koncentráló 

szakmai előkészítő szakaszt és a kifejezetten szakmai képzésre koncentráló szakképzési 

szakaszt vezesse be. Az új képzési szerkezet következtében a világbanki 

szakközépiskolák első négyéves ciklusában megnőtt az általános képzés jelentősége, és 

megváltoztak az óratervek belső arányai a közismereti képzés javára. A közismereti és a 

szakmai képzési szakaszok legalább részleges szétválasztása nemcsak azt jelentette, 

hogy megnőtt az általános képzési idő, hanem azt is, hogy kitolódott a szakmaválasztás 

időpontja. Míg korábban a hagyományos szakközépiskolai képzésben a gyerekeknek 14 

éves korukban kellett eldönteniük, hogy milyen szakmát akarnak tanulni, az új képzési 

szerkezetben erre 18 éves korukig ráértek. Nemcsak a pályaválasztás időpontját lehetett 

így elhalasztani, hanem a képzési idő növelése jóvoltából a munkába állás időpontja is 

eltolódott egy-két évvel, a szakmai specializáció végéig (Liskó, 2002).Lényegében a NAT 

95 bevezetésétől a világbanki modell logikája válik érvényessé a szakképzésben. Többen 

is azt állítják, hogy a világbanki program a NAT 95 előfutára volt. A világbanki modell 

alapvetően megváltoztatta a szakközépiskolai képzés 70-es, 80-as években működő 

rendszerét, és az általános műveltséget adó közismereti és a szakmai képzést egy 

időben, párhuzamosan nyújtó struktúrája helyett az érettségire épülő szakképzést 

valósította meg.A program komoly pedagógiai módszertani és tartalmi változást is 

megkövetelt.  

A pályaorientáció és életpálya-támogatás, valamint az ezekhez közvetlenül kapcsolódó 
gazdasági és pénzügyi nevelés helye, szerepe a programon belül 

Az új tantervek a szűk, speciális szakmai területre korlátozódó ismeretátadás helyett 

többoldalú személyiségformálásra törekedtek, vagyis személetükben is törekedtek a 

korszerűségre. Nagyobb öntevékenységre építenek, más szerepet szántak a 

pedagógusnak, mint a korábbi tantervek. Újdonság volt az is, hogy az új tantervek 

mindegyikében helyet kapott a pályaorientáció, és némelyikben a tanulási technikák 
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oktatása is. És végül az új tantervek közös jellemzője, hogy komplexebbek, mint a 

korábbi tantervek, mert az oktatáshoz szükséges taneszközök felsorolását is 

tartalmazzák (Liskó, 2002). A programba bevont pedagógusok nagy része éppen ennek a 

pedagógiai módszertani fejlesztésnek a hasznosságát emelte ki, mint a program 

leghasznosabb tulajdonsága.  

A programban a kidolgozott szakterületek között megjelenik a Gazdasági-szolgáltatási 

szakterület, amely a következő szakmacsoportokat tartalmazza:  

 közgazdaság, 

 ügyvitel,  

 kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció (kereskedelem, marketing, üzleti 

adminisztráció, menedzselés, nem gazdasági ügyintézés, szervezés). 

A program finanszírozása 

A világbanki hitelmegállapodás szerint a szakképzési projekt megvalósítására fordítható 

összeg36 millió USD, amelyet a magyar kormánynak hasonló nagyságrendű 

költségvetésitámogatással kellettkiegészítenie. Arésztvevő iskolák számárakilátásba 

helyezett, iskolánkénti 200 000 –több szakmacsoport párhuzamos működtetése esetén 

300 000 – dolláros eszközfejlesztési lehetőség a legjobban felszerelt és a finanszírozás 

terén egyébként igen jó alkupozícióban lévő iskolák számára is rendkívüli vonzerőt 

jelentett. A résztvevő iskolák számára bevallottan ez volt a legerősebb motívum. A 

pénzeszközök hozzávetőleg 20%-át fordítottákkülföldi tanulmányutakra, szakértők 

igénybevételére, különféle továbbképzésekre,80%-át pedig a fejlesztést és 

kapcsolattartást szolgáló technikai eszközökre, illetve akidolgozott képzési programokhoz 

illeszkedő taneszközök vásárlására. 

A programhoz kapcsolódó jogszabályalkotás vagy -módosítás 

A programhoz nem kötődött külön jogszabály, amely a közoktatás rendszerét érintette. 

Azt mondhatjuk, hogy a program által kidolgozott szakképzési innováció került bele a 

NAT 95-be. 

A programba bevont köznevelési intézmények (intézménytípus, települési, regionális 

megoszlás)  

Az induláskor pályázati úton 61 iskola került kiválasztásra. Ezenfelül a pályázó iskolák 

egy része számára lehetővé tették, hogy nem hivatalos résztvevőként bekapcsolódjon a 

szakmacsoportok munkájába. Újabb pénzeszközök bevonásával további 19 iskola 

csatlakozása vált lehetővé. Közben a korábbinál is gyorsabb ütemben nőtt, s a 

résztvevők számát is meghaladta a követő iskolák száma.1995-re 79 modelliskola 

összesen 166 képzési programot kínált (egy-egy iskolaátlagosan két, néhány esetben 
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három szakmacsoportban volt érdekelt). A program során 13-féle szakmacsoport alapozó 

képzése indult el, amelyet 5. és 6. évre egy specializációs szakasz egészítettki. Sajnos a 

programban nem jutott elég idő a specializációs szakasz alapos kidolgozására. 1999-ben, 

amikor több osztály is elért a specializációhoz, hiszen eltelt négy esztendő, 

szeptemberben még nem tudták a tananyagot (Liskó, 2001). Több iskolában OKJ-s 

programmal helyettesítették.  

Azon iskolák száma,amelyek részben vagy egészben követték a képzési programot, 200 

és 300 között mozogtak,s ez a szám pár évig még meg is tudott maradni. Az 1995/96-os 

tanévben a világbanki modellszerinti képzésbe beiskolázott tanulók száma 15 000 fő. Ez 

az iskolatípus az általa kínált „kétesélyes”kilépési lehetőség révén elsősorban azoknak a 

rétegeknek vált az iskolájává, amelyek csak részben képesek vagy hajlandókvállalni az 

iskolázás révén elérni kívánt társadalmi felemelkedés kockázatait. A világbanki 

képzésben résztvevők nagy hányada eleve a felsőoktatásba törekszik,emiatt a képzéssel 

szemben megfogalmazódó elvárásaiban is hangsúlyos a továbbtanulásszempontjából 

versenyképes általános képzés iránti igény. 

A programhoz kapcsolódó humánerőforrás-fejlesztés, megvalósítókat segítő szakmai 
támogatás 

A programban megvalósuló közismeretitananyag-fejlesztést a programba bevont iskolák 

pedagógusai végezték el, különböző teameken keresztül. A fejlesztőmunkacsoportokban 

dolgozó mintegy 500 tanár mellett (az iskolában az új típusúi képzésbe bekapcsolódó 

kollégáikkal együtt) mintegy 1000 gyakorló tanár volt valamilyen mértékben részese az 

új képzési modell kidolgozásának és bevezetésének. Ezáltal a pedagógusok magukénak 

érezhették a fejlesztést, és nem egy felülről oktrojált tananyagnak élték meg. Ennek is 

köszönhető, hogy a program sokáig megmaradt az intézményekben még a finanszírozás 

megszűnése után is. Segítő támogatás a programban a megkérdezett pedagógusok és 

igazgatók válaszai alapján is az eszközbeszerzések és a tanulmányutakon való részvétel 

lehetősége volt. Tanulmányutakon több mint 900 gyakorló pedagógus vett részt. 

A programhoz kapcsolódó tananyag-, taneszközfejlesztés és annak hozzáférhetősége 

A világbanki modell szerint oktató iskolák 1995-ben a Nemzeti alaptantervhez igazították 

az egyes szakmacsoportok óraterveit, 1998-ban ezt figyelembe véve készítették el és 

hagyatták jóvá pedagógiai programjukat a fenntartóval, és miután a kerettantervek is a 

NAT-hoz igazodva, annak alapján készültek, nem jelenthet nehézséget a meglévő 

óratervek kerettantervek szerinti elkészítése. Kerettantervi óraterveknél is biztosítani 

lehet, pl. a szakmai orientáció, szakmacsoportos alapozó oktatás, illetve a szabadon 

tervezhető órák terhére, hiszen ezeken a szakterületeken az idegennyelv-ismeret 

fontosabb, mint néhány szakmai fogás elsajátítása a szakképzés megkezdése előtt. A 
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szétaprózott szakmák képzése helyett átlátható és jól strukturált szakmacsoportok 

bevezetését valósította meg a program, amely által modernebb, a munkaerőpiacon 

kelendőbb szakmák kerültek a rendszerbe. 

Az új modell a képzési időt jelentős mértékben meghosszabbítja, az általános és a 

szakmai képzés arányainak átrendezése mellett. A 2+2+x képlettel leírható képzés első 

két éve a közismereti tárgyak túlsúlyával jellemezhető (az első két évben az óraszám 

85%-a). A második két év (a szakmai tárgyak 40%-os arányával) szélesebb alapozású, 

szakmacsoport szintű ismeretszerzést tesz lehetővé. A szűkebb értelemben vett – 

közvetlenül a munkaerőpiacra irányuló –szakmai képzés a 4. év utáni időszakra 

sűrűsödik, s időtartama a választott konkrét szakmától függően néhány hónaptól 2 évig 

terjedhet. A 4. év után az érettségi vizsga lehetővé teszi a felsőfokú továbbtanulást. A 13 

szakmacsoportban az első négy évre vonatkozó tantervek készültek el. A 7közismereti 

fejlesztőcsoport munkájának eredményeként 25 közismereti tanterv került használatba. 

A szakmacsoportos tankönyvmodulok száma 41,a közismereti moduloké 78. A 

közismereti tárgyak esetében többnyire komplex tankönyvcsaládok kidolgozására került 

sor. Összesen 5 külföldi tankönyv adaptációja fejeződött be, és 22 tanári kézikönyvet 

adtak ki. 

A program sikerkritériumai, fejlődésképessége, fenntarthatósága 

Tót 1995-ben, a program zárása előtt egy évvel végzett felmérést a programban részt 

vettek között. A közel 1000 fő megkérdezett tanuló 59,7%-a, tehát jóval több mint fele 

nyilatkozott úgy, hogy vannak elképzelései az iskola befejezése utáni időszakra 

vonatkozóan, ami természetes is, hiszen a programba eleve olyan diákok kerültek, akik 

éreztek motivációt a továbbtanulásra. A programba bekerültek nyolcadik osztályos 

tanulmányi átlaga 3,8–4,3 közötti volt, ami megközelíti egy átlagos gimnázium 

bekerülési tanulmányi átlagát. Ez azt jelentette, hogy ezeken a szakokon erős szűrést 

lehetett végrehajtani, így a jelentkezők 63% került csak be a programba. A bekerült 

tanulókat sem az „átlagos” szakiskolás családok gyerekei alkották. A vizsgált tanulók 

szülei átlagosan magasabban iskolai osztállyal rendelkeztek, mint a nem világbanki 

programban részt vevő, azonos iskolatípusban tanuló diákok szülei. (Tót, 1995)  

A program zárása után Liskó Ilona végzett kutatást a program működésével 

kapcsolatban: 70 olyan intézményt kérdezett meg, amelyik részt vett a programban.27A 

kutatás megállapítása alapján egyértelműen kimondható, hogy a programnak komoly 

hatása volt azokban az intézményekben, ahol indítottak világbanki osztályokat. 1999-re a 

bevont intézmények nagy része sokkal több világbanki szakmát oktatott az 

                                          

27 Iskolakultúra, 2001/3, Liskó Ilona. http://epa.oszk.hu/00000/00011/00047/pdf/t2001-31.pdf (letöltés: 2015. 

07. 06.) 

http://epa.oszk.hu/00000/00011/00047/pdf/t2001-31.pdf
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intézményben, mint a program belépésekor. Ez azt jelenti, hogy a program nemcsak 

financiális kényszer volt az iskolák számára. 1999-ben minden magyarországi szakképző 

iskolában volt legalább egy világbanki osztály. Valószínűsíthető, hogy a program ilyetén 

való megmaradása abból is fakadhat, hogy a program közismereti tartalmi fejlesztését a 

programba bevont pedagógusok végezték –ahogy azt fentebb már említettük –, ami által 

a programot sajátjuknak érezhették a benne tanító pedagógusok. A világbanki tantervet 

lényegében azok a pedagógiai teamek írták, akik a programba be lettek vonva, ugyanis a 

hivatalosan kijelölt tantervíró cég anyagával a programba bevontak elégedetlenek voltak. 

Ennek pozitív következményeit már bemutattuk, de sajnos voltak negatív 

következményei is, ugyanis a tantervek minősége hagyott kivetnivalót maga után, és 

már a program első évében szembesültek azzal a pedagógusok, hogy változtatni kell 

rajta, legfőképpen csökkenteni a mennyiségen.  

A megkérdezett igazgatók 94%-a úgy látta, hogy a világbanki fejlesztés (tantervkészítés, 

továbbképzések, tapasztalatcserék stb.) jóvoltából javult a pedagógusok felkészültsége. 

Az igazgatók háromnegyede gondolja úgy, hogy a világbanki program jóvoltából 

szervezett külföldi utazások is jelentősen javították a pedagógusok szemléletét és 

felkészültségét. 

A világbanki szakmák közül a legnépszerűbb az informatika, amelyet a megkérdezett 

iskolák 40%-a bevezetett, és a közgazdasági, amelyet az intézmények 22%-a vezetett 

be.  

A program főbb mutatói: 

 69 iskola bevonása induláskor. 

 79 modelliskola 1995-re. 

 200-300 követő iskola 1999-re. 

 Megközelítőleg 15 000 diákhoz jutott el a program 1995-ig. 

 A vizsgált időszakban minden szakképző iskolában voltlegalább egy világbanki 

osztály. 

 A pedagógusok 94%-nak javult a felkészültsége. 

 A felvett diákok 3,8 és 4,3 közötti átlageredménnyel kerültek be a programba. 

 A tanulók 60%-a szeretne továbbtanulni. 

 Gyökeret ver a szakképzésben egy modern pedagógiai és szakma- 

irányultsági szemlélet. 

 Megjelenik a pályaorientáció. 
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2. Arany János Programok (a továbbiakban AJP) 

Szakmai előkészítés, tudományos alapok, tapasztalati háttér 

A program 1999-es kidolgozásának hátterében esélyegyenlőségi megfontolások 

húzódtak. Már az akkori oktatásirányítás is tapasztalta azt az egyenlőtlen oktatási 

teljesítést, amelyet a magyar oktatás produkál, több szinten is: családi háttérindex és 

települési elhelyezkedés alapján. A program mindegyik irányba kívánta biztosítani az 

esélyegyenlőséget. A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Program 

(továbbiakban: AJTP) a kistelepüléseken élő, szegény sorsú fiatalok, a Hátrányos 

Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Program (a továbbiakban AJKP) és Halmozottan 

Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programja (a 

továbbiakban AJKSZP) viszont az alacsony státusú, iskolázatlan családi hátterű fiatalokat 

célózza meg. Számtalan háttérkutatás birtokában, kiemelve a TÁRKI Monitor ’99-es 

kutatási anyagát a kistelepüléseken élők iskolázottságáról szükségét érezte a Pokorni 

Zoltán vezette oktatási tárca, hogy egy olyan segítő rendszert dolgozzon ki, amely a 

hátrányos helyzetű családokból érkező fiatalok „helyzetbe hozását” tűzi ki célul. Nem 

titkolt, hogy a program filozófiájának előzménye az 1946–49-ben működött NÉKOSZ-

mozgalom volt, amely számos, szegény sorból érkező értelmiségit bocsátott ki. 

A programot kezdeményező szervezetek 

A programot az Oktatási és Kulturális Minisztérium minisztere Pokorni Zoltán 

kezdeményezte. Ekkor vette fel a minisztérium a kapcsolatot azokkal a jól teljesítő 

gimnáziumokkal, amelyek bázisai lettek az első AJTP-nek. A program kidolgozásában 

részt vett az Oktatáskutató Intézet is. 

A fejlesztés általános bemutatása 

Az AJP-k Magyarország egyik legjelentősebb olyan oktatásszervezési és 

oktatásmegvalósítási programjai, melyek speciális társadalmi csoportot céloznak meg és 

program szinten működnek. Jelentőségük még abban is megmutatkozik, hogy immár 15 

éve – legalábbis az első program elem –folyamatosan működnek. Azt mondhatjuk, hogy 

kontinuitás tekintetében nem is létezik még egy ilyen típusú oktatásfejlesztési program. 

Az AJP három alprogramra osztható, melyek létrejöttében is különböző időkre tehetők.  

A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Program 5 éves, ami egy 

előkészítő évet és egy ráépülő négyéves gimnáziumot takar. Az előkészítő év célja a 

hátrányos helyzetű fiatalok otthonról hozott hiányainak pótlása. A program egyszerre fut 

az iskolában és a kollégiumban. Ez azt jelenti, hogy mind a két intézménytípusban egy 

speciális, egyedi fejlesztési programban vesznek részt a diákok. Az intézmény páros 

együtt alkotja a programot, külön nézve nem is értelmezhető. 
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A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programot az a szükség hívta 

életre, hogy kiderült az AJTP-ben nagyon kevés százalékban voltak/vannak jelen 

halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok, ugyanis a program fő fókusza az 5000 fő alatti 

település szegény sorsú diákjai voltak. A fiatalok kiválasztása során az osztályfőnökök 

előnyben részesítették a szegény sorsú, kiemelten tehetséges fiatalokat, a 

legszegényebb sorsú, kiemelten tehetséges, de iskolai kultúrával nem rendelkező 

fiataloknál. Így az AJTP programban nagyon kis arányban jelentek meg roma fiatalok. A 

program az Arany János Tehetséggondozó Program Roma Kollégiumi Alprogramjából jött 

létre. A program fő hangsúlya a kollégiumon van, ami azt jelenti, hogy a fejlesztés és a 

program a kollégiumban valósul meg 5 esztendőn keresztül. Az AJKP-ba belépő diák az 

iskolában egy előkészítő éven vesz részt, majd számára a program már csak a 

kollégiumban működik. Ez azt jelenti, hogy szemben az AJTP-vel a kollégium–iskola 

együttműködés csak 1 éven keresztül valósul meg, ugyanis egy év után az előkészítő 

osztály felbomlik, és minden diák olyan középiskolába megy tovább, amelyiket választja. 

Ebben a rendszerben az előkészítő osztály egyfajta pályaorientációs osztálynak is 

tekinthető, ugyanis ekkor kell eldöntenie a diáknak, hogy az előkészítő év után milyen 

középiskolába megy tovább. 

A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai 

Programja(a továbbiakban: AJSZKP),hasonlóan az AJKP-hoz, a kollégiumban valósítja 

meg a fejlesztés javát. Tekinthető az AJSZKP az AJKP szakiskolai változatának, ahol 

természetesen nem az érettségi megszerzése, hanem egy versenyképes szakmai vizsga 

sikeres lerakása a cél.   

Azt mondhatjuk, hogy az AJTP megjelenésének előzménye az alternatív pedagógiai 

rendszerekhez vezethető vissza, míg az AJKP és az AJSZKP az alternatív oktatási 

rendszerek mellett a 2003-ban elinduló Integrációs Pedagógiai Rendszert és a 

halmozottan hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó civilszervezetek tapasztalatait 

használta fel. 

Azt látjuk, hogy – szemben a 90-es évek második felében a szakképzésben megjelenő 

pályaorientációs órával –itt már tréningszerű, tervezett foglalkozás formájában jelenik 

meg a pályaorientáció. Ez a metodika már egy modern, élethosszig tartó tanulásra 

motiváló attitűdöt tartalmaz. 

Pályaorientáció és életpálya-támogatás, valamint az ezekhez közvetlenül kapcsolódó 
gazdasági és pénzügyi nevelés helye, szerepe a programban 

Az AJTP-ben már a célok és feladatok kijelölésekor hangsúlyt kapott a pályaorientáció a 

következő formában: „(…) az AJTP foglalkozási egység önismeret tantárgya az önismeret 

fejlesztését, a reális énkép kialakítását, a pályaválasztást előkészítő pályaorientációt, 
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karriertervezést segíti, a tanulásmódszertan/kommunikáció tantárgy a tanulástechnikák 

fejlesztésén túl a retorikai gyakorlatok és kreatív írás stb. segítségével a tanulók a saját 

tanulásukat tudatosítják, képességeiket fejlesztik”. A NAT 2003/2007-ben megjelenő 

fejlesztési feladatok logikáját átvéve az AJTP esetén is megjelentek fejlesztési feladatok. 

A pályaorientáció ekkor is szerepet kapott a következő módon: „Felkészülés a felnőttlét 

szerepeire. Kiemelten A munka világa témakörben nyílik erre lehetőség, segítve ezzel a 

pályaorientációt is. A tanulók hátrányos helyzete miatt fontos erősíteni a társadalmi 

mobilitás és felemelkedés lehetőségét”. A 13. évfolyamon 36 órában jelölte meg a 

rendelet azt a fejlesztőprogramot, amely tartalmazza a pályaorientációt. Az „Arra 

születtem…” nyitott mondatra épülő program már az életpálya-orientáció irányát 

jelenítette meg. Itt az általános fejlesztési követelményeknél jelent meg a 

pályaorientációs tartalom a következő módon: „Apályaorientációs tréning során sajátítsák 

el azokat az értékeket, attitűdöket, amelyek sikeressé tehetik őket választott 

szakmájukban”. Látható, hogy itt már a pályaorientációhoz szükséges kompetenciák 

megjelenése az elvárt tartalom.  

A foglalkozásleírások esetében 12 óra volt javasolt konkrétan az „Érdeklődés és 

pályamotiváció”, valamint a „Pályaorientációs tréning, pályaszocializáció” foglalkozás 

megtartására, amelynek tartalma a következőket foglalja magába: „Az érdeklődés 

kérdőíves felmérése, a pályamotiváció és a személyiség összhangjának vizsgálata alapján 

a diákok érdeklődésének megfelelően igény szerinti kiscsoportos pályaszocializációs 

tréning(ek) szervezése és lebonyolítása (lehetőleg szakember, tanácsadó 

szakpszichológus vezetésével).” 

Az AJKP-ban a pályaorientációnak jelentősebb szerepe van, ugyanis az első,ún. 

előkészítő év után a fiatalok újra iskolát, osztályt, szakmát választhatnak. „A középiskola 

a 9., előkészítő évben az e kerettantervnek a helyi tantervébe építésével hangsúlyt 

helyez a felkutatott halmozottan hátrányos helyzetű és rászoruló tanulók motiválására, 

kompetenciájuk, személyiségük fejlesztésére, pályaorientációs foglalkozásokkal segít a 

tanulóknak a középiskola választásban. Az előkészítő évben 16 óra állt rendelkezésre 

pályaorientációs óra megszervezésére. A 16 óra a következő témákat öleli fel:  

• Foglalkozások 

• Külső, belső tulajdonságok 

• Élethosszig tartó tanulás 

• Munkavállalás” 

Az AJKP-ban megjelenő patrónusi rendszer is tartalmazza a pályaorientációt 6 órában a 

következő tartalommal: „Az egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló 

önismeret fejlesztése. A legfontosabb pályák, foglalkozási ágak tartalmának, 
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követelményeinek és a hozzá vezető utaknak, lehetőségeknek a megismerése. 

Pályaválasztási és életvezetési tanácsok. A felkínált képzési lehetőségek, 

szakmacsoportok bemutatása. Önismereti és személyiségfejlesztő feladatok. Beszélgetés 

a tanulókkal.Pályaválasztási tanácsadó bevonása. Az un. „vendégváró program” és az 

interjúkészítés.”  

Gazdasági fogalomkör az AJP kerettantervében 

A 2010-es kerettantervben kiemelt fejlesztési területként jelenik meg a gazdasági 

ismeretek fejlesztése. A nyelvtanítás során a szituációs feladatok kiváló lehetőségeket 

nyújtanak az okos gazdálkodás képességének kialakítására. Vegyük figyelembe, hogy a 

hátrányos helyzetű tanulóknak több segítségre, odafigyelésre van szükségük, hogy 

eligazodjanak a fogyasztási javak és szolgáltatások területén. A pénzügyi kultúra 

fejlesztésére külön fejlesztő célzat nem jelenik meg. A „komplex humán nevelés” 

tematikáján belül szintén megjelenik a gazdasági nevelés a következő tartalommal: 

„Gazdasági nevelés: A fenntartható fogyasztás és az egyéni érdekek kapcsolatának 

felismerését kell elősegíteni a tanulókban. Környezettudatosságra való nevelés: A tanulók 

környezetkímélő magatartásának kialakítása, fejlesztése. A tanulás tanítása: Feladat a 

motiváció fejlesztése, változatos tanulási módszerek, színterek megismertetése a 

tanulókkal, a gondolkodási képességek fejlesztése.” 

Az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI-rendelettel kiadott kerettantervek 7. melléklete 

tartalmazza az Arany János Programok kerettantervét. A kerettanterv igazodik a 2010-

ben megfogalmazottakhoz, tartalmilag nagyon kevéssé tér el attól. 

A kerettantervben a pályaorientáció az önismeret témaköréhez kapcsolódik, ami megfelel 

a modern munkaerő-piaci igényeknek. Fontos változás méga 2010-es kerettantervhez 

képest, hogy a „pályaorientáció” mellett erősebben jelenik meg a „pályamotiváció” 

kifejezés, amelynek használata jobban alkalmazkodik a változó világban való folyamatos 

átképzésre való felkészüléshez. Az „érdeklődés és pályamotiváció” tárgykörében valósul 

meg a foglalkozás. Nevelési, fejlesztési célja a foglalkozásnak „az érdeklődés, a 

pályamotiváció és a személyiség összhangjának elősegítése”. Fejlesztési követelménye a 

foglalkozásoknak „az érdeklődés kérdőíves felmérése, a pályamotiváció és a személyiség 

összhangjának vizsgálata alapján a diákok érdeklődésének megfelelően igény szerinti 

kiscsoportos pályaszocializációs tréning(ek) szervezése és lebonyolítása (lehetőleg 

szakember, tanácsadó szakpszichológus vezetésével): 

• reál érdeklődés,  

• humán érdeklődés,  

• művészeti pályák.” 
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Az AJKP esetében a 2012-es kerettantervben két tananyagszinten jelenik meg a 

pályaorientáció. Az egyik az „életpálya-építés”, a másik a „patrónusi” foglalkozás. 

Az életpálya-építést a kerettanterv a következőkben határozza meg:„Az életpálya-építés 

olyan tevékenység, amely arra szolgál, hogy az egyén ambícióinak és lehetőségeinek 

megfelelően, tudatosan, tervszerűen alakítsa a sorsát. E tevékenység keretében az egyén 

életpályacélokat tűz ki, stratégiákat készít a célok eléréséhez, és a stratégiák szerint a 

célokat megvalósítja. Az életpálya-építés élethosszig tartó folyamat, amelyben a 

tanulásnak változó jelentőségű, de állandó szerepe van. Az életpálya-építés 

hagyományos értelemben nem iskolai tantárgy, hanem lehetőséget ad a tanulóknak arra, 

hogy megismerjék önmagukat, képesek legyenek reális célokat megfogalmazni és 

megvalósítani azokat. A tantárgy tanításának célja, hogy az egyén képes legyen felmérni 

lehetőségeit, saját adottságait, képességeit, az életpálya-építés szűkebb-tágabb, 

társadalmi-kulturális-szociális-gazdasági környezetét, megtervezni életpályáját, az 

óhajtott, elérni kívánt státuszt, identitást, és az egyéni terveket megvalósítani, hogy a 

társadalom számára értékes emberré váljon. Képes legyen a harmonikus életvitel 

kialakítására, ismerje meg tágabb környezetét, a közjó iránt elkötelezetté váljon, legyen 

toleráns az eltérő vélemények, kultúrák, irányzatok iránt.”  

A fejlesztési követelmények az életpálya-építés esetén a következők: 

a) Diákmunka (az egyéni képességek, ambíciók figyelembevételével aktuális döntés 

megalapozása). 

b) Önismeret, piackutatás, információkezelés, alkalmazkodás, önérvényesítés. 

c) Könyvtárhasználat. 

d) Lehetőségek a munkaerőpiacon. 

e) Piackutatás, információkezelés, a munkaerőpiaccal összefüggő statisztikai adatok 

értelmezése és az egyéni célok összehangolása a társadalmi rendszerek 

összefüggéseivel. 

f) Álláshirdetés, álláskeresés. 

g) Munkajogi ismeretekkel, szituációkkal való ismerkedés: hivatalos iratok 

megismerése, az információkezelés, nyomtatványkitöltés módja, hivatalos 

nyelvhasználat. 

h) Állásinterjú: a munkaerőpiacról gyűjtött eddigi ismeretek alkalmazása. 

i) A patrónusi foglalkozások keretében is megjelenik a pályaorientáció, amely a 

következő követelményeket fogalmazza meg: 

j) Pályaválasztás, foglalkozások. 

k) A legfontosabb pályák, foglalkozási ágak tartalmának, követelményeinek és a 

hozzá vezető utaknak, lehetőségeknek a megismerése. 
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l) Pályaválasztási és életvezetési tanácsok. 

m) A felkínált képzési lehetőségek, szakmacsoportok megismerése. 

n) Önismereti és személyiségfejlesztő feladatok. 

o) Szakember – pályaválasztási tanácsadó – bevonása. 

p) „Vendégváró Program”. 

q) Interjúkészítés. 

A pénzügyi és gazdasági ismeretek külön tematikus egységként nem jelennek meg a 

kerettantervben. 

A kollégiumi nevelés országos programja, függetlenül az AJP-től, tartalmaz 

pályaorientációs foglalkozás tartalmat. Ezt egészítik ki azok a foglalkozástervezetek, 

amelyeket évfolyamonként lebontva ajánl a rendelet. Az látható, hogy az AJTP esetében 

a foglalkozásokba építetten jelenik meg a pályaorientáció a kollégiumban. Az AJKP 

esetében, mint azt már említettük is, a pályaorientációnak jóval nagyobb szerepe van. A 

kollégiumi bevezető már célként fogalmazza meg a pályaorientációt: „Az AJKP előkészítő 

évfolyamon vagy a nyelvi előkészítő évfolyamon vagy a két tannyelvű középiskola 9. 

évfolyamán végzett tevékenységek: a) pályaorientáció: integrált osztályokba történő 

átvétel koordinálása és támogatása, b) a célzott középiskola felvételijére való felkészülés 

támogatása, c) stabil élet- és napirend kialakítása.”  

Emellett külön egységként fogalmazza meg a pályaorientációt: 

„Cél: Olyan folyamat kialakítása és működtetése, amely a tanuló irányultságának 

megfelelő életpálya sikeres építését szolgálja. Célindikátor: A programban tanulók 

legalább az érettségit megelőző két tanévre rendelkeznek karriertervvel – célokkal, azok 

elérését szolgáló tevékenységekkel –, amely célokat minden tanuló eléri az érettségi 

időpontjáig. A továbbtanulási és munkavállalási célok kijelölése érdekében a tanuló két 

tanévvel az érettségi előtt a nevelésében érintettekkel közösen karriertervet készít az 

egyéni fejlesztési terv keretei között, amellyel összefüggésben megvalósítandó 

tevékenységek: a) karrierterv készítése a célok, részcélok rögzítésével, b) a karrierterv 

céljainak elérését szolgáló tevékenységek megvalósítása, c) karrierterv értékelése és 

korrekciója.” Fontos kiemelnünk, hogy itt már megjelenik a karrierépítés, karrierterv 

fogalma.  

Hasonlóan fontos szerepe van az AJSZKP-ben a pályaorientációnak. Kiemelt célként 

fogalmazza meg a szöveg a pályaorientációt. „Olyan folyamat kialakítása és 

működtetése, amely a tanuló irányultságának megfelelő életpálya sikeres építését 

szolgálja. Célindikátor: A programban tanulók a szakiskola 9. évfolyamának végén 

rendelkeznek karriertervvel, célokkal, azok elérését szolgáló tevékenységekkel. A 

munkavállalási célok kijelölése érdekében a programban tanulók a szakiskola 10. 
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évfolyamának végén az egyéni fejlesztési terv keretei között karriertervet készítenek a 

nevelésükben érintettekkel közösen. A karriertervben a célokat, részcélokat és ezek 

megvalósítását szolgáló tevékenységeket rögzítik. A karrierterv sikeres megvalósítása 

érdekében megvalósítandó tevékenységek: a) munkaerő-piaci helyzetfelmérés, b) 

pályaorientációs vizsgálat a munkaügyi központ bevonásával, c) diákmunka szervezése, 

d) munkahelyek, gyakorlóhelyek látogatása a szakma megismerés céljából, e) karrierterv 

készítése, f) a karrierterv tevékenységeinek megvalósítása, g) a karrierterv értékelése és 

korrekciója.” Itt is fontos felfigyelnünk a karrierépítés megjelenésére. 

Az ajánlott pályaorientációs foglalkozás, hasonlóan az AJKP-hoz,a modern munkaerő-

piaci elvárásoknak felel meg. „Pályaorientáció: Olyan folyamat kialakítása és 

működtetése, amely a tanuló irányultságának megfelelő életpályája sikeres építését 

szolgálja. A programban tanulók a szakiskola 9. évfolyamának végén rendelkeznek 

karriertervvel, célokkal, azok elérését szolgáló tevékenységekkel. Munkaerő-piaci 

helyzetfelmérés. Pályaorientációs vizsgálat a munkaügyi központ bevonásával. 

Diákmunka szervezése. Munkahelyek, gyakorlóhelyek látogatása szakma megismerése 

céljából. Karrierterv készítése. Karrierterv tevékenységeinek megvalósítása.” 

A program finanszírozása 

Az AJP átlagos éves költségvetése 2006-ig 1,5 milliárd forint volt, ami bár kicsit csökkent 

azóta, de így is a legjelentősebb financiális hátterű oktatási fejlesztőprogram, ami az 

elmúlt 30 esztendőben Magyarországon létezett. A többlettámogatást a programban az 

iskola és a kollégium együtt használja fel. Sok esetben nehéz is szétválasztani, mit 

használ fel az iskola és mit a kollégium.  

A normatív finanszírozás rendszerében az AJTP-ben tanuló diák után dupla, az AJKP és 

AJKSZP-be járó diák után tripla kvótát kapott a kollégium és az iskola. Ez 2004-ben 

például 1 millió forint/év/diákot tett ki kollégiumra a 360 000 Ft helyett, ami az 

egyszeres normatíva volt. A programba részt vevő iskolák Liskó 2006-os kutatása 

alapján a többletforrást a tanulók szociális támogatására, technikai fejlesztésre és az 

oktatási szolgáltatás bővítésére és minőségi fejlesztésére szánták. 

A programhoz kapcsolódó jogszabályalkotás vagy -módosítás 

A program működésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket 2006 szeptemberében 

iktatta be a 11/1994. MKM-rendelet (39/I. §). Szakmai tartalmára vonatkozóan a 2006-

ban miniszteri közleményként kiadott pedagógiai program volt mindeddig irányadó. 

Az AJP elindulásához képest sokára rendelkezett kerettantervvel, amit az oktatási és 

kulturális miniszter 1/2010. (I. 8.) OKM-rendelete a kerettantervek kiadásának és 
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jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 

17/2004. (V. 20.) OM-rendelet módosításáról dokumentumban szabályozott. 

A program finanszírozási igénylésének operatív tevékenységeit tartalmazza az Oktatási 

és Kulturális Minisztérium az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 

igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének 

részletes szabályairól szóló 9/2008. (III. 29.) OKM-rendelete. 

Meghatározó normaszöveg az oktatási és kulturális miniszter 36/2009. (XII. 23.) OKM-

rendeletea kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 46/2001. (XII. 

22.) OM-rendelet módosításáról, amely a kollégiumi nevelés szabályozásábaépíti be az 

AJP-t. 

A programba bevont köznevelési intézmények (intézménytípus, települési, regionális 

megoszlás) 

Az AJTP 2000-ben lett bevezetve, akkor még az egyetlen AJP-ként. 23 intézménypárban 

indult be a program, ami azt jelenti, hogy egy jó színvonalú, általában megyeszékhelyen 

található gimnázium és egy kollégium együtt alkotott egy intézménypárt. AJTP-

osztályban megközelítőleg 8000 diák tanult 2000 és 2015 kötött.  

A 2004-ben indult AJKP programot 11 intézménypáros alkotja, ami egy középiskola és 

egy kollégium konzorciális együttműködése. A programba megközelítőleg 2004 és 2015 

között 3000 diák vett részt. 

Az AJSZKP program 2007-ben indult 7 intézménypárossal. A programba megközelítőleg 

1200 diák vett részt 2007 és 2015 között. 

A három programelemben időarányosan nagy humánerőforrás-fejlesztés valósult meg. 

Pontos adatokkal nem rendelkezünk a program során érintett pedagógusok számáról, de 

nagyságrendeket meg tudunk határozni. Minthogy minden program mindegyik iskolában 

más-más humánerőforrás-ráfordítással működött, csak hozzávetőleges adatokat tudunk. 

Az AJTP-program 15 tanéve során 23 intézménypárosban valósított meg fejlesztést. A 

gimnáziumi részen évfolyamonként 1 fő AJTP-osztályfőnök és az intézményben 1 fő a 

programért felelős személy dolgozik. A kollégiumi intézménypárban szintén 1 fő felelős a 

programért és szintén 1 fő „viszi” az AJTP-csoportot. Ezt tekinthetjük 

minimumlétszámnak.Ennek felszorzásából arra következtethetünk, hogy megközelítőleg 

minimálisan 2000 pedagógus vett részt szervesen a programban. Regionális 

megosztottság tekintetében más-más képet mutat a három program. Az AJTP kevésbé 

fedi le a magyarországi hátrányos helyzetű régiókat, de ott is találunk korrelációt a régió 

hátrányos helyzete és az intézményszám között. Azonban az AJKP és az AJSZKP 

esetében ez a korreláció erős. Ebből kifolyólag a Dunántúlon sokkal kevesebb az AJKP- és 
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AJSZKP-intézmény, mint az ország többi területén. A nyugat-dunántúli, közép-dunántúli 

és közép-magyarországi régióban nincs is AJKP és AJSZKP intézménypáros.  

A programhoz kapcsolódó humánerőforrás-fejlesztés, megvalósítókat segítő szakmai 
támogatás 

A programba bevont intézmények és pedagógusok folyamatos szakmai segítségben 

részesültek. Minden intézménypáros rendelkezett egy segítő mentorral, akit az Arany 

János Programiroda jelölt ki, és nagy szakmai tapasztalattal rendelkező szakember volt. 

A mentori segítség havonta egy teljes nap személyes, szakmai látogatást és folyamatos 

egyéb szakmai segítséget jelent(ett). A mentori segítség mellett a programiroda 

képzésekkel segítette a programban résztvevő intézmények pedagógusait. Ezen 

képzések 2008 előtt intenzívebbek voltak; 2008 után alig voltak már képzések a 

programban. 

A programhoz kapcsolódó tananyag-, taneszközfejlesztés és annak hozzáférhetősége 

Az AJP teljes kerettantervét 2010 januárjában fogadta el az Oktatási Minisztérium. Ezen 

kerettanterv magán hordja azt a 10 éves szakmai tapasztalatot, amellyel a program már 

rendelkezett. A kerettanterv mindenki számára megtekinthető dokumentum.  

(Elérhető többek között a 

 http://kerettanterv.ofi.hu/07_melleklet_miniszter/7.2_AJTP/index_AJTP.html oldalon.) 

A program sikerkritériumai, fejlődésképessége, fenntarthatósága 

Az AJP-programok sikerkritériumait a következőkben tudjuk összefoglalni. Az AJTP 

esetében a programba kerülő fiatalok sikeres érettségi bizonyítványt és felvételit 

szereznek valamely felsőoktatási intézménybe. Az AJKP esetében a sikeres érettségi 

megszerzése és az iskolai lemorzsolódás megszüntetése a sikerkritérium, míg az AJSZKP 

esetében a hiányszakma, piacképes szakma megszerzése és az iskolai lemorzsolódás 

megszüntetése. 

A program főbb mutatói: 

1. Az AJTP-be 8000 bevont tanuló, 23 intézménypáros. 

2. Az AJKP-ba3000 bevont tanuló, 11 intézménypáros. 

3. Az AKSZKP-ba 1200 bevont tanuló, 7 intézménypáros. 

4. 2000/2004/2007 óta folyamatosan működő oktatási program. 

5. Pályamotiváció, életpálya-építés megjelenése a pedagógiai rendszerben. 

http://kerettanterv.ofi.hu/07_melleklet_miniszter/7.2_AJTP/index_AJTP.html
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3. Útravaló Ösztöndíjprogram 

Szakmai előkészítés, tudományos alapok, tapasztalati háttérAz Útravaló ugyanabból a 

társadalmi szükségletből fakadt, mint az AJP. A program a társadalmi egyenlőtlenségek 

csökkentését tűzte ki célul, fókuszálva a társadalom legszegényebb rétegéreköztük 

kifejezetten a roma tanulókra. A 2000-es évek elejére egyre több olyan kutatás látott 

napvilágot, amely nélkülözhetetlennek tartott egy több, egymásra épülő esélyegyenlőségi 

programot, különös tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű és roma fiatalok 

körében. 28  Az Oktatáskutató Intézet munkatársai a leszakadó társadalmi csoportok 

oktatási segítségét tartották a legjelentősebb változást generáló elemnek. 2003-

tólindultak be Magyarországon a legintenzívebben olyan oktatási programok, amelyek 

középpontjában az esélyegyenlőség áll. Ennek a 2003-as esélyegyenlőségi vonulatnak az 

egyik programja az Útravaló Program. 

A programot kezdeményező szervezetek 

A Oktatási és Kulturális Minisztérium saját szakemberei dolgozták ki 2005-ben a 

programot. AZ OKM esélyegyenlőségi főosztálya volt hosszú ideig felelős a programért, 

majd 2010-től az esélyegyenlőségi programok a Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztériumhoz, illetve 2012. május közepétől az EMMI Társadalmi Felzárkózásért 

Felelős Államtitkárságához kerültek, összeolvadva a Magyarországi Cigányokért 

Közalapítvány támogatási rendszerével. 

A fejlesztés általános bemutatása 

A 152/2005-ös kormányrendelet alapján a programra a diák–mentor páros együtt 

pályázik. A program filozófiája alapján egy mentorált diák olyan egyéni törődésben 

részesül, amelyben nem részesül más iskolás diák. A mentorálási folyamat segítségével a 

tanuló tanulmányi továbblépése válhat olajozottabbá. Lényegét tekintve azt mondhatjuk, 

hogy a program éppen azt a folyamatot segíti, amikor egy diák egy adott típusú 

intézményből továbblép egy magasabb fokozatú intézmény felé. Ezen továbblépések 

különböző kategóriákra osztják a programot: 

1. Út a középiskolába ösztöndíj, amelynek célja a résztvevő tanulók felkészítése 

érettségit adó középiskolában való továbbtanulásra. 

2. Út az érettségihez ösztöndíj, amelynek célja a résztvevő tanulók támogatása a 

középiskola sikeres befejezése céljából.  

3. Út a szakmához ösztöndíj, amelynek célja a résztvevő szakiskolai tanulók sikeres 

tanulmányainak elősegítése, tanulási nehézségeinek leküzdése. 

                                          

28LásdLiskó Ilona (2002): A cigány tanulók oktatási esélyei.Educatio 2002/I: Mérlegen 1990–2002 
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4. Út a tudományhoz alprogram, amelynek célja a természettudományok, a műszaki 

tudományok és a matematika területe iránt kiemelt érdeklődést mutató tanulók 

tehetséggondozása. 

A 4 típus közül az első három esélyegyenlőségi programként működik, míg a negyedik 

tehetséggondozó programként. Ez azt jelenti, hogy az első három esetében hátrányos 

helyzetű fiatalokat vár a program, míg a negyedik esetében nem a hátrányos helyzet, 

hanem a tehetség a szűrőrendszer. 

A mentorprogram 2005–2011-ig önálló programként működött, majd 2011-től Útravaló–

MACIKA ösztöndíj néven fut(ott) tovább. Ennek oka, hogy a döntéshozók 

szerencsésebbnek találták az azonos célrendszerrel működő programokat összevonni és 

a párhuzamosságokat kivenni a rendszerből.  

Az Útravaló egy olyan ösztöndíjrendszer, amely a diák és a mentora számára is kínál 

motiváló ösztöndíjat. A mentor számára limitálva van a mentorált diákok száma, ami 5 

fő. 

A pályaorientáció és életpálya-támogatás, valamint az ezekhez közvetlenül kapcsolódó 
gazdasági és pénzügyi nevelés helye, szerepe a programon belül 

A programnak külön pályaorientációs, valamint gazdasági és pénzügyi 

tananyagrendszere, fejlesztési iránya nincs, annak ellenére, hogy maga az 

ösztöndíjfelhívás is szerepelteti a mentorok tevékenységi körében a pályaorientáció szót. 

Így a hagyományos tanári szerepből való kilépés megsegítése céljából a mentorok 

különböző szakmai felkészítéseken vettek részt, amelyek legfőképpen a 

szociáliskompetenciafejlesztését tűzték ki célul, amely alapja egy hatékony életpálya-

építési stratégiának. 

A program finanszírozása 

A programot a Magyar Köztársaság költségvetése finanszírozza. A 152/2005-ös,többször 

módosított Kormányhatározat rögzítette a program finanszírozási hátterét, amiről 

elmondható, hogy kezdetben körülbelül 2 milliárdforintos ráfordítással a célcsoport 10%-

át érte el.A 2006-ra felhasználható költségvetése a programnak 1,925 milliárd forint 

volt, 29  és ez a költségvetési keret megközelítőleg maradt 2010-ig. 2010-ben 

költségvetési megszorítások okán zároltak minisztériumi forrásokat, amelyeknek az 

Útravaló Programban résztvevő mentorok kiegészítő többlettámogatása is áldozatává 

                                          

29 A társadalmi felzárkózás szakpolitika-alkotás integrált folyamatmodellje. Készítette: Türr István Képző és 

Kutató Intézet Kutatási Főosztály. Lezárva: 2012. május 31. 

 http://arop119.kormany.hu/download/9/f9/50000/AROP119_Folyamatmodell.pdf (letöltés: 2015. 07. 06.) 

http://arop119.kormany.hu/download/9/f9/50000/AROP119_Folyamatmodell.pdf
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vált,30 amit a 1132/2010. (VI. 18.) számú határozat tartalmazott. Ez azt jelentette, hogy 

az előirányzathoz képest 485 millió forinttal lett kevesebb a felhasználható forrás, így az 

előirányzott 1,7 milliárdforint helyett 1,32 milliárdlett.2011-ben már csak 640 millió a 

felhasznált összeg, és 2012-ben 228 millió felhasznált összegről van tudomásunk31. Igaz, 

a 2010-es Útravaló–MACIKAprogramösszevonással az önálló költségsor is megszűnt, így 

pontos adatok nem állnak rendelkezésre. 

A jelenlegi,2014/2015-ös tanévben a mentori ösztöndíj 7000Ft/hó, míg a mentoráltak 

ösztöndíja tanulmányi eredménytől és alprogramtípustól függően 5000–15 000Ft között 

mozog, ami az alapösztöndíj tekintetében növekedést jelent a korábbihoz képest, mert 

2006/2007-ben átlagban 3500-4000Ft volt a tanulói, 4000 a mentori ösztöndíj, azonban 

a mentorok sikerdíja 32  is jelentős volt: 10 000–30 000/40 000Ft közötti összeget 

tartalmazott 2010 előtt. A program egy főre jutó költsége a 2005–2010 időszakban 

körülbelül 66 000Ft/fő/év volt.  

A programhoz kapcsolódó jogszabályalkotás vagy -módosítás 

A Magyar Kormány 1016/2005. (II. 25.) Korm. határozata rendelkezik az Útravaló 

Ösztöndíjprogram elindításáról, az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 

2.) Korm. rendelet pedig a program működésének feltételeit szabályozza. A Kormány a 

2010. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról szóló 1132/2010. (VI. 18.) 

számú határozata zárolást írt elő a Nemzeti Erőforrás Minisztérium előirányzataira, amely 

az Útravaló Ösztöndíjprogram költségvetését is érintette. A 12/2011. (III.30.) KIM-

rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet a 2011/2012. tanévben az Útravaló– MACIKA 

Ösztöndíjprogram esélyegyenlőségi alprogramjaiban való részvételre. 

A programba bevont köznevelési intézmények (intézménytípus, települési, regionális 

megoszlás) 

2006–2010-ben évente körülbelül 20 000 tanuló(2005/2006-ban 18 757) és 10 000 

mentor vett részt a programban. A program szempontjából releváns évfolyamokon a 

hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma összesen kb. 200 000, 

ami azt jelenti, hogy a program 10%-hoz tudott elérni. 

Az Útravaló Ösztöndíjban részesülők körében a középiskolások vannak többségben, 

arányuk 56 százalék. A középiskolás Útravaló ösztöndíjasok döntően érettségit adó 

iskolába járnak (a középiskolás ösztöndíjasok 95 százaléka), ez az ösztöndíj tehát 

                                          

30 Ez azt jelenti, hogy azt a plusztámogatást nem kapták meg a mentorok, amely akkor járt, ha a mentorált 

diák eredménye javult, és az intézmények sem kapták meg azt a pluszforrást, amely a program 

lebonyolításához volt szükséges. 
31Mihályi Krisztina, Kovács Katalin, ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM (2005-), PSIVET. 
32 A sikerdíj olyan plusz juttatás volt, mely a mentorált diák teljesítménytől függött. 
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elsősorban azokat támogatja, akik a munkaerőpiacon értékesebb végzettséghez 

juthatnak iskolai tanulmányaik során.A résztvevők számát tekintve a 2011/2012-es 

tanévben a 3 esélyegyenlőségi alprogramban drasztikus, majdnem 50%-os visszaesés 

tapasztalható. Ez azt jelenti, hogymár csak 11 422 diák és 5535 mentor vett részt a 3 

alprogramban. 

Régiós eloszlás tekintetében a következőt tapasztalhatjuk: 

Az Útravaló ösztöndíjasok százalékos eloszlása régiónként,18 757 fő viszonylatában: 

 Közép-Magyarország 9 

 Közép-Dunántúl 5 

 Nyugat-Dunántúl 4 

 Dél-Dunántúl 14 

 Észak-Magyarország 23 

 Észak-Alföld 31 

 Dél-Alföld 14 

 

A programhoz kapcsolódó humánerőforrás-fejlesztés, megvalósítókat segítő szakmai 

támogatás 

A program humánerőforrás-fejlesztési eleme abban testesült meg, hogy a mentorok 

kötelezettségei között szerepelt többek között, hogy részt vesznek azokon a 

találkozókon, szemináriumokon és egyéb rendezvényeken, amelyeket a pályázat kiírói a 

program sikeres lebonyolítása érdekében szerveznek. Az OKM által szervezett 

továbbképzéseket nagyon hasznosnak és érdekesnek tartották a mentorok. Az itt 

Régiók szerinti megoszlás

Dél-Alföld

Észak-Alföld

Észak-Magyarország

Dél-Dunántúl

Nyugat-Dunántúl

Közép-Dunántúl

Közép-Magyarország
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hallottak alapján készítették el az év végi beszámolókat, és a mai napig használják az ott 

elhangzott kritériumokat, információkat. Azzal együtt, hogy az OKMT kötelező 

tájékoztató rendezvényeit a mentorok hasznosnak találták, a programba a mentorok 

számára alapvetően nincs beépítve sem pedagógiai, sem adminisztratív jellegű 

rendszeres konzultáció.33 

A programhoz kapcsolódó tananyag-, taneszközfejlesztés és annak hozzáférhetősége 

A programhoz kapcsolódóan nem született tananyag. A mentorprogram fejlesztése maga 

a mentorrendszer kiépítése volt. A különböző felkészítések folyamán egyéb, a szociális 

kompetencia fejlesztéséhez szükséges tananyagokat használták a képzők. 

A program sikerkritériumai, fejlődésképessége, fenntarthatósága 

Az Útravaló program – a többi felzárkóztató program viszonylatában –alacsony egy főre 

jutó költséggel és magas hatékonysággal működőképes tud lenni. Megfelelő 

humánerőforrás-fejlesztési koncepcióval jelentős szemléletformáló hatást is el lehetne 

érni vele. 

A program főbb mutatói: 

1. A hátrányos helyzetű fiatalok 10%-át érte el a program. 

2. 2006–2010 között 20 000 diák és 10 000 mentor vett részt a programban. 

4. Szakiskolai Fejlesztési Program (a továbbiakban SZFP) 

Szakmai előkészítés, tudományos alapok, tapasztalati háttér 

A szakképzés-fejlesztési stratégiához tartozó kormányzati intézkedés az 1057/2005. 

(V.31.) számú Kormányhatározatban pontosan megfogalmazza azon okokat és célokat, 

amelyek szükségesek egy szakképzési fejlesztőprogram bevezetéséhez. 

A program előkészítése során a következő szempontokat, célokat tűzte ki az oktatási 

kormányzat: „A szakképzésben részt vevő fiatal és felnőtt élethelyzetéhez, előzetes 

ismereteihez, tapasztalataihoz igazodó módszerekkel, a képzés vonzóvá tételével, a 

szakmai képzés presztízsének növelésével, a képzéshez való hozzáférés feltételeinek 

fejlesztésével biztosítani kell, hogy javuljon a magyar lakosság szakmai képzettsége. El 

kell érni, hogy a fiatalok döntő többsége – a munkaerőpiacra való könnyebb belépés 

érdekében – a szakképző iskolákban a munkába állást biztosító szakmai végzettséget 

szerezzen.Olyan programokat kell kidolgozni, amelyek lehetővé teszik a szakképzésbe 

                                          

33 Útravaló Ösztöndíjprogram (2005–). Mihályi Krisztina, Kovács Katalin, PSIVET 
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való bekapcsolódáshoz szükséges iskolai végzettséggel nem rendelkező felnőttek 

számára is a piacképes szakképesítés megszerzését.34” 

Ezen célrendszer mögött meghúzódó problémák a következők voltak: 

 A szakiskolák presztízse folyamatosan csökken a rendszerváltás óta. 

 A korai iskolaelhagyók száma a szakiskolában éri el a legmagasabb arányt. 

 A magyar szakképzés nem tudott alkalmazkodni az élethosszig tartó tanulás 

koncepciójához, amely a folyamatosan változó munkatípusok közötti mobilitást 

szolgálná. 

A programot kezdeményező szervezetek 

A program kezdeményezői szakértők és szakpolitikusok voltak: Sári Lajos volt 

szakképzési helyettes államtitkár, a program koncepcionálója és elindítója az Oktatási 

Minisztériumból Jakab János volt szakképzési helyettes államtitkár. A program későbbi 

irányítója az Oktatási Minisztériumból Gál Ferenc, a szakiskolák fejlesztésének több 

területen is dolgozó szakértője, koncepcionálója volt. A program bevezetését támogatta a 

Nemzeti Szakképzési Fejlesztési Intézet is. 

A fejlesztés általános bemutatása 

A kormány szakképzés-fejlesztési stratégiájában, valamint a szakképzés-fejlesztési 

stratégia végrehajtásához szükséges intézkedésekről szóló 1057/2005. (V.31.) számú 

Kormányhatározatban megfogalmazott elvárások alapján indította el a Szakiskolai 

Fejlesztési Programot, amelynek első szakasza 2003 és 2006 között valósult meg (SZFP 

I.). Az SZFP II. a 2006 és 2011 közötti időszakra lett kidolgozva az Oktatási 

Minisztérium, a Nemzeti Szakképzési Intézettel kooperációjával, azonban a 2008/2009-

es gazdasági válság következtében 2009. december 31-én le kellett zárni a programot. 

A program célja a szakiskolai képzés középtávú komplex fejlesztése volt, amely így 

növeli a szakiskolák megtartóerejét a tankötelezettség teljesítésében, fejleszti mind az 

iskoláknál, mind a gazdálkodó szervezeteknél folyó gyakorlati képzést, a 

szakmacsoportos szakmai képzést, valamint a szakképző szakaszt. 

Az SZFP hasonló programkísérletet hajtott végre, mint a világbanki program, azonban az 

SZFP esetében szakmailag egy sokkal komplexebb, jelentősebb fejlesztésről 

beszélhetünk. Az SZFP által kijelölt tematikák a következők voltak: 

 A hátrányos helyzetűek reintegrációja (9. évfolyam) 

 A közismereti oktatás és szakmai alapozás megújítása (9–10. évfolyam) 

                                          

34Szakképzés-fejlesztési stratégia 2005-2013, 

http://www.okm.gov.hu/letolt/szakke/tanevnyito_2005_2006/strategia_050712.pdf (letöltés 2015.07.16) 

http://www.okm.gov.hu/letolt/szakke/tanevnyito_2005_2006/strategia_050712.pdf
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 A szakképzési évfolyamokon módszertani fejlesztés 

 Szakiskolai mérés-értékelés 

 Szakiskolai önfejlesztés 

 Szakiskolai minőségfejlesztés 

Az SZFP legfőképpen módszertani, szakmódszertani fejlesztéseket valósított meg. 

Rendszerszinten nem tett ajánlásokat, kizárólag a tanítás-tanulás módszertani 

folyamatait akarta innoválni. Több, korábban megvalósított program esetében is 

láthattuk azt a folyamatot, amikor egy adott tananyagfejlesztés azért nem képes 

beépülni az oktatás-nevelés mindennapi rendszerébe, mert hiányzik hozzá a kellő 

módszertani tudásbázis. A világbanki modell és az előkészítő oktatást megszervező 

szakiskolák esetében is ennek lehettünk a tanúi. Az SZFP fejlesztői éppen ennek a 

paradigmaváltásnak a szükségességét látták meg. Amennyiben nem történik egy 

pedagógiai módszertani változás a szakképzésben tanítók között, semmilyen oktatási 

fejlesztés nem tud gyökeret verni. (Az AJP-fejlesztések esetén azért is beszélhetünk 

sikerről, mert a fejlesztésekben mindig megjelent a módszertani bővítés képzésekkel, 

szakanyagokkal.) 

A pályaorientáció és életpálya-támogatás, valamint az ezekhez közvetlenül kapcsolódó 

gazdasági és pénzügyi nevelés helye, szerepe a programon belül 

A programban kidolgozott tananyagok különböző komponensekbe sorolhatók. A 3 éves 

pályaorientációs fejlesztés következményeként többfajta oktató segédanyag látott 

napvilágot: 

 Diákmunkatankönyv és kapcsolódó tanári kézikönyv kifejlesztése és közreadása 

elektronikus és nyomtatott formában 2004-ben. 

 Szakmaismertető filmek elkészítése – két szakaszban, összesen 35 db, a 

foglalkozásvezetésekhez felhasználható módszertani segédlettel – 2005 és 2006 

tavaszán. 

 Multimédiás CD kifejlesztése – 2005/2006 folyamán (ennek előzményeként 

néhány szakképesítésre és a kapcsolódó foglalkozásokra ún. Szakmatérkép CD 

előállítása kísérleti jelleggel). 

 Pályaorientációs kerettanterv kifejlesztése a szakiskolák 9. évfolyama számára (a 

2000-es kerettanterv továbbfejlesztéseként). 

Ez is mutatja, hogy a pályaorientáció kiemelt hangsúlyt kap a programban, ugyanis„a 90-

es évek közepén végrehajtott szakközépiskolai világbanki fejlesztés időszakában 

elvégzett kérdőíves vizsgálatok eredményei igen kedvezőtlenek a pályaorientáció 

fogalmának megértését illetően. A megkérdezett felnőttek ugyan helyesen 

tájékozódásnak, tájékoztatásnak határozták meg, azonban személyes élmény, 
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tapasztalat nem párosult mindehhez. Még 2004-ben a diplomás pályakezdők körében 

sem volt olyan fiatal, akinek iskolai pályafutása során sikerült volna kapcsolatba kerülnie 

a pályaorientáció ismeretanyagával, amelyet a világbanki modell már egy évtizede 

tartalmaz”.35 Ebből kifolyólag a pályaorientáció bevezetésére és implementációjára nagy 

hangsúlyt fektetett a program. Kaszás Judit, az SZFP projektvezetője, a pályaorientációs 

terület irányítója szerint a Szakiskolai Fejlesztési Programban arra törekedtek, hogy a 

pályaorientációs tevékenységet tantárgyként úgy vezessék be az érintett szakiskolákban, 

hogy az ott gyökeret verjen, és nemcsak a foglalkozásokat vezető pedagógus, hanem az 

egész iskolavezetés felismerje a tantárgyban rejlő lehetőségeket. Elmondása alapján a 

pályaorientációs foglalkozások vezetéséhez új típusú tanári magatartás szükséges. A 

moderáló tanári attitűd intenzív együttműködési és innovációs tevékenységet igényel a 

pedagógustól. A foglalkozásokon ahangsúly a tanulók aktivitásán és kooperatív tanulásán 

van, amelyet a pedagógus kísér, terel, segíti a diákokat. A programban pályaorientációs 

konzulens képesítést lehetett szerezni (55 fő szerzett), és további tréningeken 

gyakorolni, elmélyíteni a moderáló tanári viselkedést (100 fő vett részt moderációs és 

prezentációs tréningeken). Az ország több helyszínén pályaorientációs konferenciákon 

találkozhattak a pedagógusok a többi szakiskolában hasonló tevékenységet végző 

kollégáikkal.  

A 2000-ben kiadott kerettanterv 74 óraszámban állapítja meg a pályaorientációs órákat 

9. évfolyamon. A fejlesztés során ezen kerettantervben szereplők lettek kiegészítve 

kompetenciafejlesztési javaslatokkal, majd ezek lettek továbbfejlesztve. A modulárisan 

és részletesen kidolgozott, módosított kerettanterv az életpálya-építés előkészítő 

szakaszaként értelmezhető. A diákok egyéni aktivitását ún. portfólióban méri a rendszer, 

amit a diákok készítenek el saját maguk iskolai aktivitásáról. Ezáltal a diák folyamatosan 

visszajelez önmagának azokról a változásokról, hatásokról, amelyek őt érik a 

tanulmányaik során, legfőképpen szakmaválasztás szempontjából. 

Moduláris feldolgozás esetén a program a következőket javasolja feldolgozni: érdeklődés, 

képesség(ek), munkával kapcsolatos értékek, célok kitűzése, tanulási mód és stílus, 

munkamód, kockázati tényezők, társas kapcsolatok, szociális jellemzők, végzettség és 

hasonló foglalkozások, az információszerzés különféle módjai és azok összevetése, 

összeillesztése – egyenként átlagosan 4–6 óra időtartamban. A témák feldolgozásában az 

egyéni, kiscsoportos és tanári moderációval zajló tevékenységeket: gyűjtéseket, 

önbecslő eljárások és kérdőíves felmérés eredményeinek összevetését és 

szűkebb/tágabb körben történő megbeszélését tartják szükségesnek. A foglalkozások 

lényegét tekintve a diákok önismereti fejlesztése, reális énképük kialakítása. Igaz, hogy a 

                                          

35 „G” projekt. Szakiskolai Fejlesztési Program I. Pályaorientáció; összeállította: Kaszás Judit. 
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kerettanterv csak a 9. évfolyamon nevezi meg tantárgyi szinten a pályaorientációt, a 

SZFP javasolta, hogy 10. évfolyamon is folytatódjon pályaépítési ismeretek néven, a 

szakma-előkészítő órák terhére. Itt hasonló óraszámban, mint a 9. évfolyamnál, a 

következő témákat ajánlotta a program:életszerepek, a munka világa, változó 

lehetőségek a munkaerőpiacon, bővebb ismeretek a munka világáról, szakmai 

követelmények (a munkavégzés hatása az emberre), üzem- és tanműhely-látogatások, 

álláskeresési praktikák, konfliktusok kezelése, munkaügyi központok, az Európai Unió és 

a munkavállalás, közösségi jogok, lehetőségek. A gazdasági és pénzügyi ismeretek 

orientációja nem kapott hangsúlyos szerepet a pályaorientáció során.36 

A pénzügyi és gazdasági ismeretek fejlesztése a programban külön nem jelenik meg. 

                                          

36  Borbély-Pecze Tibor Bors Életút támogató pályaorientáció, A pályatanácsadás 

szerepének, tartalmának, mővelıi körének kiszélesedése és pedagógiai fejlesztésének 
lehetőségei, Bp. 2010. 
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A program finanszírozása 

A programot a Magyar Köztársaság költségvetése finanszírozta.  

2003 és 2006 között megközelítőleg 5 milliárdforint lett elköltve, ami az eredeti tervhez 

képest kisebb összeg. 

2006–2009-ig a következő összegekben valósult meg: 

 2006-ban 683 939 012 forint, 

 2007-ben 929 007 838 forint, 

 2008-ban 689 421 831 forint, 

 2009-ben 901 424 824 forint, 

 továbbá 2006–2008-banközvetlen intézményi támogatás szakmai feladatokra és 

eszközfejlesztésekre: 1 400 000 000 forint, így összességében a program második 

szakaszában 4 602 793 505 forint. Ezen összeg a Munkaerő-piaci Alap Képzési 

Alaprészének támogatásával került felhasználásra. 

A programhoz kapcsolódó jogszabályalkotás vagy -módosítás 

A program indítását a 2015/2003 (I. 30.) kormányhatározat biztosította. A program 

menete közben jogszabályi módosításokra nem volt szükség. 

A programba bevont köznevelési intézmények (intézménytípus, települési, regionális 

megoszlás)  

A program első – pályázat útján kiválasztott, minden régióból azonos számú, összesen 

90 szakiskola részvételével szervezett – hároméves szakasza 2006-ban befejeződött, és 

még ugyanebben az évben megkezdődött a fejlesztés második, 2011-ig tervezett ciklusa. 

A második pályázaton, a regionalitás elvét is figyelembe véve, hetven szakiskola 

bevonása vált lehetővé (lásdI. melléklet).  

A programhoz kapcsolódó humánerőforrás-fejlesztés, megvalósítókat segítő szakmai 

támogatás 

Ahhoz, hogy a pedagógusok a program során fejlesztett témákat és a felajánlott 

segédmódszereket használni tudják, szükség volt számukra képzéseket és tréningeket 

biztosítani. A képzéseken részt vett pedagógusok értékelése alapján a képzések 

hasznosnak bizonyultak. A kifejlesztett 4 tréningen közel 100 pedagógus vett részt.  

Azon tapasztalatok, amelyek a pályaorientációs fejlesztés bevezetése során összegyűltek, 

érdemessé váltak a megosztásra. Ennek okán a program 4 településen szervezett 

tapasztalatcsere-programot. A tapasztalatcserén lehetőség nyílt a pályaorientációt tanító 

pedagógusok diskurzusára, valamint a tanárok és programfejlesztők találkozására. A 

konferenciák során mind a plenáris, mind a kiscsoportos programok során számos 
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gyakorlati kérdés merült fel. A program fejlesztőiezen kérdéseket becsatornázták a 

további fejlesztésbe.  

A programhoz kapcsolódó tananyag-, taneszközfejlesztés és annak hozzáférhetősége 

A program során 7 komponensen belül dolgoztak ki tananyagokat: 

 Az „A” komponens keretén belül valósult meg a „közismereti oktatás és szakmai 

alapozás” tananyag fejlesztése. 

 A „B” komponens keretén belül valósult meg a „szakképzés-módszertani 

fejlesztése”. 

 A „C” komponens keretén belül valósult meg a „hátrányos helyzetűek 

reintegárciója– a szakképzést előkészítő évfolyam bevezetése” tananyag 

fejlesztése. 

 A „D”1 és „D”2 komponens keretén belül minőségfejlesztési és önértékelési anyag 

készült el. 

 Az „E”1 és „E”2-n belül az angol- és a németnyelv-tanítás fejlesztése valósult 

meg. 

 A „G” komponens keretén belül a fentiekben már kiemelt pályaorientáció 

fejlesztése valósult meg. 

 A „H” komponens keretén belül pedig az informatikai fejlesztés valósult meg. 

A program sikerkritériumai, fejlődésképessége, fenntarthatósága 

A program a tervezetthez képest korábban befejeződött, aminek nemcsak a gazdasági 

válság volt az oka, hanem az, hogy a nagyszabású reformkísérlet nem hozta meg a 

várva várt sikert. A program első felében megjelenő anomáliák – a tervezetthez képest 

kisebb lett a forrás, csúsztak a pénzek és emiatt a programok bevezetése is – 

következtében sok intézménynek kedvét szegte a programban való részvételre. Ennek 

ellenére a program során lefolytatott vizsgálatok alapján a pedagógusok elégedettek 

voltak. 

A programban „a pályaorientáció sikeressége” mondható el egyértelműen. 

A pályaorientációs projekt keretében fejlesztett eszközök, tananyagok fogadtatása 

kedvező volt, az egyes anyagok minősítésekor a programban végzett felmérés alapján a 

válaszok 80%-a pozitívan, 20%-a negatívan értékelte. A legkedvezőbb fogadtatása a 

szakmaismertetőknek, filmeknek és a szakirodalmi anyagnak volt, de a 

„Szakmaválasztásra készülök” munkafüzet és a tanári kézikönyv fogadtatása is igen 

jóvolt37.A fejlesztett eszközöket, tartalmakat tulajdonképpen több iskolában használták, 

                                          

37 Szakiskolai fejlesztési program 2006-2009, tanulmánykötet.  
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mint ahányan ténylegesen részt vettek a tematikus projektek munkájában. Az érintett 

pedagógusok mintegy fele számolt be szakértői óralátogatásokról, ezeket „nagyon 

hasznosnak”minősítették.A programban résztvevő iskolákban a pályaorientáció keretében 

az utolsó tanévben a vezetők szerint átlagosan több mint 10 külső helyszínt látogattak 

meg.Az intézményvezetők 52%-a, a tanárok 44%-a és a szakoktatók 62%-a szerint 

2006 tavaszára már biztosan volt pozitív hatása a „Pályaorientáció” tematikus 

projektnek. A projektben a magyarországi gyakorlathoz és szemlélethez képest korszerű 

tartalmi fejlesztések valósultak meg, amelyek összhangban vannak az eredetileg kitűzött 

célokkal, és kezdenek meghonosodni az intézmények egy nem jelentéktelen hányadában, 

beépülnek a mindennapi gyakorlatba. A tervezett képzések sikeresen megvalósultak, de 

a szereplőkre gyakorolt hatások csak a kérdőívek mentén azonosíthatók. 

A program főbb mutatói: 

 160 intézmény bevonása 

 Diákmunkakönyv, tanári kézikönyv elkészülése 

 35 db szakmaismertető film 

 Multimédiás CDkifejlesztése 

 Szakmatérkép fejlesztése 

 55 fő konzulens képesítést szerzett 

 Kerettanterv kidolgozása 

 100 fő moderáló tanár képzése 

 4 településen szakmai tapasztalatcsere 

 2003–2009 közötti megvalósulási időszak 

5. HEFOP 3.1 „Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek 

és kompetenciák fejlesztése” című intézkedés és a HEFOP 3.1.1 központi 

programban megjelenő „Életpálya-építés kompetenciaterület” 

Szakmai előkészítés, tudományos alapok, tapasztalati háttér 

Az intézkedés hátterében az a tény húzódik meg, hogy nemzetközi és hazai felmérések 

eredményei –köztük a PISA 2000 és PISA 2003 – azt mutatják, hogy oktatási 

rendszerünk a hozzánk hasonló fejlettségű országok tanulóihoz viszonyítva gyengébb 

képességekkel rendelkező tanulókat bocsát ki.  Erre az ún. PISA-sokkra reagál európai 

uniós forrásból a HEFOP38 3.1-es konstrukció. 

                                          

38 A Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program teljes szövege.  
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A HEFOP 3.1-es intézkedés (a továbbiakban: HEFOP-intézkedés) a magyar közoktatás-

fejlesztés kompetenciaalapú oktatás bevezetésének a legjelentősebb fejlesztési hátterét 

volt hivatott biztosítani. Az intézkedés mögött húzódó szemlélet szorosan összefügg a 

NAT 2003/2007-es kompetenciaalapú oktatás filozófiájával. A NAT 2003/2007-ben 

megfogalmazott kompetenciaalapú oktatás tartalmi, módszertani fejlesztésének hátterét 

dolgozta ki a HEFOP 3.1-es intézkedéscsomag. Azon szakemberek, akik a NAT 95 

módosításán dolgozva készítették elő a NAT 2003-at, a HEFOP 3.1-es intézkedés 

alapkoncepciójának kidolgozásában is részt vettek. „A két folyamat 2004 elején 

kapcsolódott össze. A Nemzeti alaptanterv implementációjának és a Nemzeti Fejlesztési 

Terv (a továbbiakban NFT) kompetenciaalapú oktatást támogató innovációinak egyaránt 

az oktatási programcsomagok biztosították azt a keretrendszert, amelyben számos 

oktatásmodernizációs törekvés ölthetett a gyakorlatban is megvalósítható formát.” 39 

Emellett fontos kiemelni, hogy a HEFOP-intézkedés volt az első olyan oktatási 

módszertani reformhoz köthető program, amely már európai uniós forrásból – 

strukturális alapokból –valósult meg úgy, hogy Magyarország is európai uniós tagállam. 

Ennek következtében a HEFOP-intézkedésbevezetése során számtalan technikai, 

adminisztratív anomália megjelent, (többször történt szerződésmódosítás, csúsztak a 

programok egymáshoz képest, sok volt a tervezési és alkalmazási probléma).  

Az intézkedésnek közvetlen és egyértelmű fejlesztéspolitikai előzménye azonban nincs. 

Az OKM megrendelésére 2003–2004 között készült egy középtávú stratégia, amely a 

kompetenciaalapú oktatás fejlesztését javasolta, ám a dokumentum szakértői javaslat 

maradt, és a minisztérium sohasem tette hivatalos állásfoglalássá. A HEFOP 3.1 

intézkedés megalapozásakor igényfelmérés nem történt. Az intézkedés tervezéséért 

felelős kulcsszemélyekkel készült interjúk egyértelműsítik, hogy a tervezők egyike sem 

birtokolta a társadalmi tervezés koncepcióját és technikáit.40 

A programot kezdeményező szervezetek 

A HEFOP az Európai Unió Strukturális Alapjaitól kapott támogatások 2004–2006 közötti 

felhasználását megalapozó Nemzeti Fejlesztési Terv részeként, számos európai uniós és 

hazai programmal összhangban, három szakminisztérium –az Egészségügyi Minisztérium, 

a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium és az Oktatási Minisztérium – 

együttműködésében jött létre. Hatékony végrehajtásáért a Foglalkoztatáspolitikai és 

Munkaügyi Minisztériumban működő HEFOP Irányító Hatóság volt a felelős. Az elért 

eredményeket a HEFOP Monitoring Bizottság értékelte. 

                                          

39  A közoktatás modernizációjáért. A kompetenciaalapú pedagógiai rendszer fejlesztése és bevezetése a 

Nemzeti Fejlesztési Terv időszakában.Educatio Társadalmi és Szolgáltató Közhasznú Társaság, Budapest, 2008 
40 HEFOP 3.1 intézkedés értékelése, Expanzio.  
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A fejlesztésre (I. komponens) vonatkozó tartalmakat a következő konzorcium valósította 

meg: 

1. SuliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. 

2. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Kht. 

3. Országos Közoktatási Intézet 

A fejlesztés általános bemutatása 

A HEFOP 3.1 intézkedés célja, hogy –a Közoktatás-fejlesztési Stratégiával összhangban –

elősegítse a közoktatás tartalmának és módszereinek megújítását, megteremtse a 

kompetenciaalapú oktatásra való átállás alapjait.   

Az intézkedés egy több elemből álló, összetett központi programot tartalmazó I. 

komponensre, valamint egy pályázati rendszerben megvalósított projekteket tartalmazó 

II. komponensre osztható fel. A központi program fejlesztései tehát elsősorban azoknak a 

közoktatási intézményeknek (óvodáknak, általános és középiskoláknak) szóltak, amelyek 

vállalkoztak arra, hogy –a központi programot támogató pályázatok keretében – 

befogadják, adaptálják és elterjesszék a kompetenciaalapú nevelés, oktatás és képzés új 

tartalmait, módszereit és eszközeit.41 

Az intézkedés hat kompetenciaterületen harminckilenc programcsomag fejlesztését tűzte 

ki célul tizenkét évfolyamra négy éven keresztül. A kidolgozott programokat azún. TIOK 

konzorciumok vezették be. 

Életpálya-támogatás, valamint az ezekhez közvetlenül kapcsolódó gazdasági és pénzügyi 
nevelés helye, szerepe a programon belül 

Az az életpálya-építési kompetenciák fejlesztésének célja, hogy a közoktatásból kikerülő 

gyerekek tisztában legyenek saját képességeikkel, meg tudják fogalmazni a jövőjükkel 

kapcsolatos elképzeléseiket, és ezek alapján képesek legyenek megtervezni és felépíteni 

majdani életpályájukat. A fentieket figyelembe véve fő feladat volt, hogy a közoktatási 

szakaszban felkészítsék a tanulókat arra, hogy életpálya-elképzeléseiket a valóságos 

helyzetekhez tudják igazítani, képesek legyenek terveiket felülvizsgálni és módosítani, 

erőforrásaikat átcsoportosítva a krízishelyzeteket elkerülni. A kidolgozott pedagógiai 

koncepció a következőféleképpen határozza meg az életpálya-építést: „Az életpálya-

építés olyan tevékenység, amely arra szolgál, hogy az egyén ambícióinak és 

lehetőségeinek megfelelően, tudatosan, tervszerűen alakítsa a sorsát. E tevékenység 

keretében az egyén életpálya-célokat tűz ki, stratégiákat készít a célok eléréséhez, és a 

                                          

41 HEFOP 3.1 intézkedés értékelése, Expanzio.  
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stratégiák szerint a célokat megvalósítja. Az életpálya-építés élethosszig tartó folyamat, 

amelyben a tanulásnak változó jelentőségű, de állandó szerepe van.”42 

6 programcsomag fejlesztése valósult meg a tárgykörben:  

„A” programcsomag: a programcsomagtípus az adott NAT műveltségi területhez 

tartalmilag szervesen kapcsolódó, a műveltségi terület (tantárgyak) feldolgozása során 

hasznosítható, kompetenciafejlesztő tananyagot tartalmaz. Az 1–6. évfolyamon és a 7–

12. évfolyamon a következő témákban határozza meg a fejlesztést: ember és 

társadalom, ember a természetben, művészetek, életvitel és gyakorlati ismeretek, 

testnevelés és sport, Földünk-környezetünk, osztályfőnöki óra.  

„B” programcsomag: ez a programcsomagtípus az adott kompetenciát több műveltségi 

terület tanításának keretében, kereszttantervi módon támogatja, a szaktárgyi tanórák 

témáinak feldolgozásával. Az 1–6. évfolyamon és a 7–12. évfolyamon magyar nyelv és 

irodalom és matematika tantárgyak esetében. 

„C” programcsomag: ez a programcsomagtípus a tanórán kívüli nevelési-tanítási 

helyzetekhez kínál modulokat a kompetenciafejlesztés kereteiben (például a napközi, 

szakkörök, tehetséggondozás vagy a kollégiumi nevelés számára): az 1–6. évfolyamon 

és a 7–12. évfolyamon. 

A szociális, életviteli és környezeti, valamint az életpálya-építési kompetenciaterület 

szakmai testületei a koncepcióalkotásnál a hazai alternatív iskolák gyakorlatát is 

figyelembe vették, hiszen a hazai reformpedagógiai mozgalmak már régebben 

foglalkoztak az egész személyiség fejlesztésének gondolatával és megvalósításával. 

Zsolnai Anikó korábbi – szociális kompetenciával foglalkozó – kutatásai és művei is 

fontos kiindulópontot jelentettek ezeken a területeken. De idesorolhatjuk a hazai és 

nemzetközi személyiség-lélektani, munkapszichológiai kutatásokat és a pályaorientációs 

tapasztalatokat is. 

Az Életpálya-építési kompetenciaterületen a tanári segédanyagok a következő elemeket 

tartalmazzák: 

Modulleírások: az ajánlott témában a tanítási-tanulási folyamat leírása, elágazásokkal, 

alternatívákkal, módszertani, tanulásszervezési, differenciálási javaslatokkal. 

Gyűjtemények: a tanulók számára sokszorosítandó és kiosztandó feladatok, amelyek 

nem jelennek meg a tanulói eszközökben, vagy a tanulói feladatok megoldásai. 

Mellékletek: a tanár felkészülését segítő szemelvények, amelyek a tanulói feladatban 

közvetlenül nem jelennek meg.  

                                          

42  Pedagógiai koncepció, életpálya-építés, 1–12. évfolyam, „A” programcsomag. http://www.sulinet.hu/ 

tanar/kompetenciateruletek/5_eletpalya/01_koncepcio/ep_ped__konc.pdf (letöltés: 2015. 07. 06.) 

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/5_eletpalya/01_koncepcio/ep_ped__konc.pdf
http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/5_eletpalya/01_koncepcio/ep_ped__konc.pdf
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Vannak olyan multimédiás szemléltető eszközök, amelyek legtöbbször a ráhangolást 

szolgálják, vagy a hagyományos demonstrációs eszközöket váltják ki. Legnagyobb részük 

előre elkészített PowerPoint-prezentáció, amely azonban szerkeszthető formában is 

rendelkezésre áll, hogy az alkalmazó tanár igény és hozzáértés esetén saját anyagait is 

beleilleszthesse. Kisebb részük filmrészlet, animáció vagy hanganyag. Mivel a modulok 

megjelenési formája elektronikus, minden modulhoz készült egy objektumkönyvtár, 

amely tartalmazza a modulhoz használható nyomtatható gyűjteményeket és 

mellékleteket, valamint a digitális tanári eszközöket.  

A kidolgozott programtervek és kerettantervek lefedték a közoktatás egész folyamatát 

elsőtől tizenkettedik évfolyamig.  

Az 1–6. évfolyamra kidolgozott életpálya-építési programcsomag a következő 

témaköröket nevezi meg: 

• Ön-és társismeret 

• Éljük az életet! Mindennapjaink 

• A természet. A mi világunk, népszokások. Helyem a természetben 

• Egészséges életmód 

• Foglalkozások, népi mesterségek 

• Hősök, példaképek, nagy egyéniségek 

• Tanulásmódszertan az élethosszig tartó tanuláshoz 

Ezen témákat 70 modulszámban és 116 óraszámban állapítja meg a programcsomag. 

A 7–12. évfolyamra kidolgozott életpálya-építési programcsomag témakörei a következő 

műveltségi területeken jelennek meg: 

• Ember és társadalom 

• Ember a természetben 

• Földünk és környezetünk 

• Művészetek 

• Testnevelés és sport 

• Életvitel és gyakorlati ismeretek. ismeretek 

Ezen műveltségi területeken megjelenő tematikák javasolt óraszáma 108, amit 42 

modulban javasolt megvalósítani. 

A programban a gazdasági és pénzügyi ismeretek kompetenciaalapú fejlesztése külön 

nem jelenik meg. 
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A program finanszírozása 

A program finanszírozása a Strukturális Alapok felhasználásán keresztül valósult meg.  A 

Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmazza azon célrendszert, amelyben a humánerőforrás-

fejlesztés HEFOP általunk vizsgált programeleme szerepel. A többi operatív programhoz 

hasonlóan a HEFOP finanszírozásában is megjelenik hazai és európai uniós forrás, 

amelynek aránya a HEFOP-fejlesztés tekintetében 2004–2006 között a 

következőféleképpen került felhasználásra:európai uniós forrásból 562 millió euró, hazai 

forrásból 187 millió euró állt rendelkezésre HEFOP-megvalósításra. 

A programhoz kapcsolódó jogszabályalkotás vagy -módosítás 

Magyarország 2004. május 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz, és ezt követően 

jogosulttá vált az EU Strukturális és Kohéziós Alapjainak támogatására. Az 1260/1999/EK 

rendelet 40. cikke értelmében megtörtént a program ex-ante értékelése a támogatás 

alapjának biztosítása érdekében. A Strukturális Alapok általános szabályozásáról szóló 

rendelet értelmében az alapok igénybevételéhez az 1. célkitűzés hatálya alá tartozó, 

kevésbé fejlett régiókkal rendelkező tagállamoknak Nemzeti Fejlesztési Terv keretében ki 

kell dolgozniuk és az Európai Bizottság elé kell terjeszteniük fejlesztési célkitűzéseiket és 

prioritásaikat. A Nemzeti Fejlesztési Terv tehát egy nemzeti stratégiai dokumentum, 

amelynek elkészítéséért a Magyar Köztársaság Kormánya a felelős. Ez a dokumentum 

képezi az alapját a Bizottsággal folytatandó tárgyalásoknak, amelyek eredményeként 

készül el a támogatások jogi keretét jelentő Közösségi Támogatási Keret. A Közösségi 

Támogatási Keret tartalmazza az EU és a magyar fél pénzügyi kötelezettségvállalását 

arra, hogy 2004 és 2006 között a közösen finanszírozott fejlesztési területekre milyen 

összeget fordítanak. 2002. július 30-án a 21. Regionális Politika csatlakozási fejezet 

lezárásakor a hivatalba lépő kormány megerősítette azt az elődje által tett 

kötelezettségvállalást, hogy 2002 végéig jóváhagyja a Nemzeti Fejlesztési Tervet. A 

2002. májusi kormányváltást követően a Gazdasági Minisztériumtól a Miniszterelnöki 

Hivatal keretein belül létrehozott Nemzeti Fejlesztési Hivatal felelősségi körébe került a 

Nemzeti Fejlesztési Terv elkészítése, amelyet aztán az 1030/2003. (IV. 9.) 

Kormányhatározat fogadott el.43 

A program jogszabályi előzménye a 2003-as kompetencia alapú Nat tartalma, mely 

megteremtette az az oktatási jogi környezetett, amelybe a HEFOP intézkedési kísérleti 

programjai szervesen bele tudtak illeszkedni. 

                                          

43 1030/2003. (IV. 9.) Korm. határozat a Nemzeti Fejlesztési Terv elfogadásáról és a Kohéziós Alap Stratégiáról. 
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A programba bevont köznevelési intézmények (intézménytípus, települési, regionális 

megoszlás)   

Több mint száz iskola és óvoda –1380 pedagógus –próbálta ki és javította, korrigálta a 

programcsomagokat javaslataival, ötleteivel. A korrekciók átvezetésére és a végleges 

eszközök előállítására további 361 oktatási-nevelési intézmény több ezer pedagógusa és 

diákja kezdte el alkalmazni az eszközrendszert, illetve 21 szakmai szolgáltató szervezet a 

további bevezetést előkészítő tréningeket, mintegy 1600 intézmény 6300 pedagógusa 

számára.   

A programhoz kapcsolódó humánerőforrás-fejlesztés, megvalósítókat segítő szakmai 

támogatás 

Mint fentebb már bemutattuk, aHEFOP-intézkedés első komponense a tanárok és az 

oktatási szakértők továbbképzésére irányult, azzal a céllal, hogy az intézkedés keretében 

fejlesztett kompetenciaalapú képzés oktatási programjainak megvalósítását és 

alkalmazását biztosítsa. Ezáltal 1380 pedagógus próbálta ki a kifejlesztett anyagokat, és 

6300 pedagógus kapott közvetlen képzési segítséget ahhoz, hogy a fejlesztést képes 

legyen megvalósítani. 

A programhoz kapcsolódó tananyag-, taneszközfejlesztés és annak hozzáférhetősége 

A központi, I. komponens programban hat kompetenciaterület fejlesztése valósult meg, 

tananyaggal, képzésekkel. A kompetenciaterületek ütemezése a program kidolgozása 

sorána következőféleképpen lett kigondolva: a 2005/2006-os tanévre az 1–2., 5., 7., 9. 

évfolyamokon, a 2006/2007-es tanévre a 3., 6., 8., 10. évfolyamokon, a 2008/2009-es 

tanévre a 4. és 11–12. évfolyamokon állnak rendelkezésre programcsomagok. Ennek 

nagy része meg is tudott valósulni, ugyanis a programcsomagok elkészültek, de más 

ütemezésben.  

A program sikerkritériumai, fejlődésképessége, fenntarthatósága 

A program azt tűztek ki célul, hogy az egész közoktatás kompetenciaalapú 

tananyagfejlesztését elvégzi. Ez olyan nagyszabású elgondolás volt, ami természetesen 3 

év alatt nem valósulhatott meg. A program sikere abban mérhető, amit a kipróbáló 

pedagógusok nyilatkoztak a programcsomagok bevezethetőségéről. A program 

értékelését az Expanzió Humán Tanácsadó végezte el 2007-ben. Az értékelésben részt 

vevő pedagógusoknak csak a 30%-a felelt igennel arra a kérdésre, hogy az 

intézkedésben megfelelnek-e az eszközök és módszerek. A pedagógusok 20%-a felelt 

teljesen egyértelműen igennel arra a kérdésre, hogy jónak tartaná-e bevezetni a 

programot a teljes magyar közoktatásba. A megkérdezettek 71%-a szintén jónak 

tartaná, de csak a szükséges feltételek megvalósulása mellett. Ez azt jelenti, hogy a 

know-how fejlesztéssel elégedettek voltak a résztvevők, azonban a megfelelő, 
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implementációs környezet még nem állt rendelkezésre. A diákok hozzáállásával 

kapcsolatban a válaszadók nagy része azt mondta, hogy még nagyon nagy az 

elutasítottság: a frontális oktatás komfortzónájából nehezebben mozdulnak ki a diákok az 

aktív tanulási zónába. 

A program fenntarthatósága a TÁMOP 3.1-es intézkedéssel tudott megvalósulni. 

6. TÁMOP 2.2.2-es program–A pályaorientáció rendszerének tartalmi és 

módszertani fejlesztése 

Szakmai előkészítés, tudományos alapok, tapasztalati háttér 

Magyarországon a számítógéppel segített pályaorientáció a 90-es évek közepén jelent 

meg. Az első magyar szakmaadatbázist, a Pályatükröt a Nemzeti Szakképzési Intézet 

fejlesztette ki PHARE-forrásból a frissen megjelent OKJ szakképesítéseinek 

bemutatására. Ekkoriban már a köz- és felsőoktatási intézmények és képzések adatait is 

adatbázisban tárolták. Ezen adatokra alapozva készült el 1995-ben az első magyar 

képzési adatbázis, a SÚGÓ, és 1999-ben az első pályaorientációs CD, a„Mit 

tanuljak?”„Hol tanuljam?” Ekkoriban készültek el az első önismereti szoftverek a 

Kollégium Kft. fejlesztésében.Az interneten először 1996-ban jelent meg képzési 

adatbázis. Néhány éven belül informatikai pályázati lehetőségeket felhasználva több 

rendszer is létrejött (SÚGÓ, Képzéstár, Képezd magad – Taninfo), és megjelentek az első 

piaci alapú rendszerek is (MOT, palya.hu). Általánosságban elmondható, hogy a 90-es 

évek végére, a 2000-es évek elejére Magyarország behozta a rendszerváltás előtt 

értelemszerűen felhalmozódott 10-15 éves lemaradását a nyugat-európai és észak-

amerikai on-line pályaorientációs felületekkel szemben. 

A TÁMOP 2.2.2-es programban fejlesztett portál legfontosabb informatikai előzményei a 

következők: 

 Nemzeti Pályainformációs Központ (NPK). A célcsoport képzési és pályaválasztási 

tanácsadással foglalkozó intézmények voltak. 1998-tól működött a portál. 

 Milegyek.hu:OKJ-s szakképesítések bemutatása, álláskereséssel, munkába 

állással kapcsolatos információk és aktualitások jelentek meg az oldalon. 2006-tól 

működött.  

 Pályanet: célcsoportja a pályatanácsadók, pályaválasztás előtt álló fiatalok voltak. 

 Necc.hu: önismerettel kapcsolatos kérdőívek, érdekességek, tudnivalók tárhelye 

volt. 

 Pályakezdő.hu:az LLL-lel és a pályakezdéssel kapcsolatos információkat 

tartalmazott, 2006-tól működött 2008-ig. 
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Az integrált, ágazatokat összekötő pályaorientációs rendszer kialakításának igénye a 

rendszerváltás után először a második Nemzeti Fejlesztési Terv keretei között merült fel, 

amelynek tervezésekor fontos szerepet szántak a pályaorientációs fejlesztéseknek. Az 

eredetileg három fázisra, 3+3+2 évre bontott program a 70-es évek óta nem látott 

mértékű szakmai fejlesztést vizionált a tervezéskor. A 2008-ban induló első időszak 

pályázati felhívása az alábbi helyzetértékeléssel indokolta a programot: „A 

pályaorientációs rendszer fejlesztésének szükségességét az indokolja, hogy hiányosak, 

illetve az egyes szakpolitikai rendszerekben elszigeteltek a pályaorientációs 

szolgáltatások, amely nagymértékben hozzájárul a nem tudatos pályaválasztáshoz, 

növeli a képzés során a lemorzsolódást, valamint a sikertelen pályaválasztások számát. 

Magas azoknak az aránya, akik nem abban a szakmában helyezkednek el, amelynek 

gyakorlására éveken keresztül készültek, emiatt a képzésbe befektetett erőforrások nem 

vagy nem kielégítően hasznosulnak.” (NFÜ, 2008) A feladat végrehajtását a 

foglalkoztatási szolgálat kapta meg. E döntés mögött óhatatlanul látszott a 

rendszerváltás előtti hazai gyakorlat maradványa, az oktatáspolitika és a munkaügyi 

politika folyamatos rivalizálása. 

A programot kezdeményező szervezetek 

A program megvalósítója a Nemzeti Munkaügyi Hivatal, a Projekt-végrehajtási Főosztály 

és a TÁMOP 2.2.2 – 12 Projekt-végrehajtási Osztály. A program a HEFOP-intézkedéshez 

hasonlóan az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alaptársfinanszírozásával 

valósul meg, támaszkodva a  Foglalkoztatási és Szociális Hivatalra. 

A fejlesztés általános bemutatása 

A program 2012 és 2015 között valósul meg. A pályaorientáció holisztikusabb 

elterjesztését tűzi ki célul. Amíg a HEFOP-intézkedésnél azt láthattuk, hogy a közoktatás 

a tanóra rendszerébe kívánja implementálni a pályaorientációhoz kötött fejlesztéseket, 

addig a TÁMOP 2.2.2-es program egy általánosabb, a pályaorientáció tágabb értelmezési 

tartományában megjelenő tartalmakat szeretné megjeleníteni a közoktatás rendszerében 

és a közoktatáson kívüli rendszerekben. A HEFOP-intézkedés esetében a módszertani 

fejlesztésen van a hangsúly, a TÁMOP 2.2.2-es program esetében pedig egy általánosabb 

tanácsadó szolgáltatási hálózat kiépítésén.  

A pályaorientáció és életpálya-támogatás, valamint az ezekhez közvetlenül kapcsolódó 

gazdasági és pénzügyi nevelés helye, szerepe a programon belül 

A program az életpálya-tanácsadás elterjesztését, annak módszertani fejlesztését 

valósítja meg különböző programtípusokon keresztül: 

 Szakemberfejlesztés 
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o Képzések:  

 Alapozó képzések: a pályaorientációs résztevékenységeket is végző 

szakemberek (pedagógusok, szociális szakemberek, munkaerő-piaci 

tanácsadók stb.) részére összesen 4000 fő bevonásával valósulnak 

meg képzések, amelyek révén életpálya-tanácsadási 

tevékenységeiket szélesebb ismeretekre alapozva, hatékonyabban 

tudják ellátni. Ezen képzések a következők: Pályaorientációs 

konzulens és Nemzeti Pályaorientációs Portál-felhasználó képzés. A 

képzéseken részt vevők 40%-a a közoktatásban dolgozó 

pedagógusok közül, szintén közel 40%-a a munkaügyi 

szervezetrendszer munkatársaiból került ki, valamint szociális, 

kamarai és civilszervezetekből érkező, munkakörükben életpálya-

tanácsadással foglalkozó szakemberek képviseltették magukat. 

Ennek érdekében kifejlesztésre kerül 5 tananyag, amelyek 

elektronikusan is elérhetővé válnak.  

o Szakma mesterei képzések: a szakképzett pályaorientációs tanácsadók 

részére szakma mesterei képzést indítanak. 

o Tananyagfejlesztés 

 Módszertani és eszközfejlesztés 

o Nemzeti Pályaorientációs Portál: évente 340 000 fő regisztrálását vállalta a 

program 

o Foglalkozásbemutató eszközök 

o Kérdőívek, tanulmányok 

 Hálózatépítés 

o Nemzetközi kapcsolatok 

o Hazai kapcsolatépítés 

 Életpálya-tanácsadás folyóirat44 

A fentiekben bemutatott fejlesztési irányok közül több is közvetlenül érte el a fiatalokat 

és a fiatalokkal foglalkozó szakembereket. Kérdőívek kitöltésével a program törekedett 

arra, hogy minél szélesebb körből becsatornázzon releváns információkat a fiatal 

pályakezdők tudásáról. Már a program elején, 2012-ben 3000 kérdőívet töltöttek ki a 

résztvevők a különböző fórumokon. Célcsoportok szerint dolgozott ki a program 

kérdőíveket. Érdeklődés-kérdőívek, kompetencia-kérdőívek általános iskolások számára, 

                                          

44 Nemzeti pályaorientációs portál. Forrás: http://eletpalya.munka.hu/eletpalya-tanacsadas-folyoirat (letöltés 

2015.07.15) 

http://eletpalya.munka.hu/eletpalya-tanacsadas-folyoirat
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munkamódkérdőívek középiskolások számára, foglalkoztathatóság-kérdőív álláskeresők 

számára.  

A program finanszírozása 

A projekt összköltségvetése 2 753 113 239 forint,amelyet az Európai Unió Strukturális 

Alapja finanszíroz. 

A programhoz kapcsolódó jogszabályalkotás vagy -módosítás 

A projekt megvalósításához külön jogszabály-módosításra és jogszabályalkotásra nem 

volt szükség. 

A programba bevont köznevelési intézmények (intézménytípus, települési, regionális 

megoszlás)  

A programba az általános iskola felső tagozatától az egyetemig minden típusú iskola be 

lett vonva. A program során kifejlesztett kérdőívek teszteléséhez az ország teljes 

lefedettségében törekedtek adatokat, információkat begyűjteni. Arról nincsenek adatok, 

hogy mely intézmények bevonására került sor, de azt látjuk, hogy a programnak sikerült 

lefednie a magyar közoktatás szereplőit. A megyei Munkaügyi Központok bevonásával 

230 közoktatási intézményt sikerült elérni országosan, így az általános és középiskolák 

több mint 10 000 diákja vett részt a fejlesztendő kérdőíveink előzetes kitöltésében, 

tesztelésében.45 

A programhoz kapcsolódó humánerőforrás-fejlesztés, megvalósítókat segítő szakmai 
támogatás 

A Pályaorientációs konzulens és a Nemzeti Pályaorientációs Portál-felhasználó képzésben 

résztvevők száma 4000 fő, akik közül 40% a közoktatásban dolgozik. Ez azt jelenti, hogy 

a programon belül ők kaptak olyan közvetlen segítséget, ami arra szolgál, hogy a 

programban kifejlesztett online életpálya-tanácsadási rendszert tudják használni. 

A programhoz kapcsolódó tananyag-, taneszközfejlesztés és annak hozzáférhetősége 

A program legjelentősebb fejlesztése a Nemzeti Pályaorientációs Portál (a továbbiakban 

Portál). 

A program során felvett nagyszámú kérdőív és személyes interjúsegítségével a Portál 

korszerű és a fiatalok számára releváns információkkal operáló segédeszközzé vált. A 

munkakeresés világában tájékozatlan kereső könnyedén el tud indulni azon az úton, 

amire neki igénye és szüksége van. A Portál legjelentősebb innovációja az online kérdőív 

                                          

45 Életpálya-tanácsadás Folyóirat 
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rendszer, amely korosztályra szabott pályaorientációs egyéni mérési rendszer. A 

korosztályok a következők szerint oszlanak el: 

 Általános iskolás korosztálynak szóló kérdőívek. 

 Középiskolásoknak/pályakezdőknek szóló kérdőívek. 

 Általános, felnőtt korosztálynak szóló kérdőívek.46 

Az online kérdőívek rövid elemzéssel és ajánlással látják el a kitöltő személyt. Az 

önismeret és reális énkép kialakítását szolgáló kérdőívrendszer azéletpálya-tervezés 

legalapvetőbb szakaszát támogatja. A portál szöveges és audioeszközökkel ellátottan 

mutatja be a szakmákat, és segít eligazodni abban a bonyolult terminushasználati 

rendszerben, amivel egy munkavilágába kilépő személy találkozik. 

A program sikerkritériumai, fejlődésképessége, fenntarthatósága 

 2012–2015 között valósult meg. 

 A Pályaorientációs konzulens és a Nemzeti Pályaorientációs Portál-felhasználó 

képzésben résztvevők száma 4000fő, akik közül 40% a közoktatásban 

dolgozik. 

 Nemzeti Pályaorientációs Portál, évente 340 000 regisztrációval. 

 5 tananyagfejlesztésére kerül sor. 

 2012-ben 3000 kérdőívet töltöttek ki a résztvevők a különböző fórumokon, 

összesen több mint 10 000 diák, ezekalapján elkészültek az online kérdőíves 

fejlesztések. 

 230 közoktatási intézményt sikerült elérni országosan. 

 550 foglalkozás profiljának összeállítása. 

 208 foglalkozásbemutató film.  

 300 új és 120 felújított, foglalkozást bemutató leírás készült. 

 1 db pályaorientációs portál fejlesztése. 

7. Új Nemzedék Plusz Bázisiskolai Program 

Szakmai előkészítés, tudományos alapok, tapasztalati háttér 

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramjának részeként elfogadta 2011-ben az Új 

Nemzedék Jövőjéért Program indítását.47 A program indításaként középtávú célok lettek 

megfogalmazva: a) kidolgozásra kerülnek az Új Nemzedék Jövőjéért Programban 

megjelölt, az „Ifjúság.hu–a sikeres nemzedékért” elnevezés alatt javasolt projektek, b) ki 

kell dolgozni az Új Nemzedék Jövőjéért Programban megjelölt, a „Van kihez fordulnod!” 

                                          

46 Bővebben lsd. Jelen tanulmány:Melléklet V.  
47Az 1494/2011. (XII. 27.) Korm. határozattal fogadták el a program indulását. 
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elnevezés alatt javasolt projektet, c) kezdeményezni és koordinálni kell az Új Nemzedék 

Jövőjéért Programban megjelölt, az ifjúságot érintő kezdeményezésekről, feladatával 

összefüggő jogszabályok előkészítéséről, valamint a szükséges intézményrendszer 

kialakításáról szóló kormányzati intézkedéseket előkészítő tevékenységet.48 

A programot kezdeményező szervezetek 

A programot a magyar kormány kezdeményezte a fent megnevezett rendelet kiadásával. 

Majd kiemelt projektként, európai uniós forrásból indult el a TÁMOP 3.3.12-12-2013-

0001 számú, „Ifjúság.hu– a sikeres nemzedékért – Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a 

köznevelésben tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében” című projekt. A 

kiemelt program kedvezményezettje az Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft. lett. 

A fejlesztés általános bemutatása 

A program részeként 2012-től elindult az ujnemzedek.hu portál, amely a program 

egészét szándékozik felölelni, hasonlóképpen, mint a pályaorientációs portál az életpálya-

tanácsadás program keretén belül. Az „ujnemzedek” portál mutatja be a bázisiskolai 

programot is, amely a középiskolai programban résztvevő negyven iskola (lásd melléklet) 

diákjait támogatja 

 az életpálya-építésben,  

 a vállalkozóikompetencia-fejlesztésbenés 

 a művészet eszközeivel megvalósuló kompetenciafejlesztésben.  

Életpálya-támogatás, valamint az ezekhez közvetlenül kapcsolódó gazdasági és pénzügyi 

nevelés helye, szerepe a programon belül 

Az életpálya-építés fejlesztése a programban ugyanarra a pedagógiai, módszertani 

folyamatra épül, amelyet már a 2000-es évektől tapasztalunk a magyarországi 

pályaorientációs szemléletben. Továbbá komoly szinergiát tapasztalhatunk a Nemzeti 

Pályaorientációs Portált generáló TÁMOP-2.2.2-es programmal. Olyan kontinuitást 

tapasztalhatunk a legfőképpen a NAT2003-tól megfogalmazott különböző 

pályaorientációt segítő kompetenciafejlesztési irányokkal, amilyen komoly garanciát 

nyújthat a fejlesztés sikerességére. „A megfelelő életpálya megtalálásához az 

önismereten keresztül vezet az út: az érdeklődés, a személyes stílus vagy az, hogy ki 

milyen értéket keres és talál a munkatevékenységben, ugyanúgy fontos összetevője a 

hivatás megválasztásának, mint az előnyben részesített munkamódok, a teljesítményhez 

való viszony vagy az interperszonális készségek. Mindezek az önmagukról szóló 

                                          

48  Nyitott Szemmel Közhasznú Egyesület. http://www.nyitottszemmelkhe.hu/index.php?option= 

com_content&view=article&id=90:uj-nemzedek-joevjeert-program&catid=40:hirek&Itemid=99 (letöltés: 

2015.07.06.) 

http://www.nyitottszemmelkhe.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=90:uj-nemzedek-joevjeert-program&catid=40:hirek&Itemid=99
http://www.nyitottszemmelkhe.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=90:uj-nemzedek-joevjeert-program&catid=40:hirek&Itemid=99
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ismeretek jelentik a kiindulási alapot ahhoz, hogy a diákok megfelelő pályaismeret és 

munkaerő-piaci ismeretek mellett helyes döntéseket hozzanak, képesek legyenek az 

életpálya-építésüket tervezni, és eszerint cselekedni.”49 Hasonlóan, mint a korábban is 

bemutatott nagyobb ívű programok esetében, ennél a programnál is együtt jelenik meg a 

tananyagfejlesztés (amely során hozzáférhetővé váltak a fejlesztett, modulárisan 

szervezhető foglalkozástervek és tanári útmutatók; fejlesztendő készségek szerint 

kereshetők lettek a gyakorlatgyűjtemények, megszülettek a tanórán kívüli programok és 

táborok megvalósítását támogató segédletek, valamint a diákoknak szóló információs 

kiadványok), a tanárképzés és az intézményi implementáció, amely mentorok 

bevonásával valósult meg. Ezzel együtt egy olyan hálózati szemlélet kialakítása, amely a 

fejlesztésbe bevont intézmények által valósul meg az intézmények hatókörén50 belül.  

Mint említettük, a bázisiskolai program foglalkozásfejlesztése során az életpálya-építést 

és a vállalkozói kompetenciák fejlesztését dolgozta ki. A vállalkozói kompetencia 

fejlesztésének leválasztása az életpálya-építés kompetenciaterületről szokatlan, ugyanis 

eddig azt tapasztalhattuk, hogy a pályaorientációs kompetenciafejlesztés tartalmazza 

azon kompetenciák fejlesztését, amelyek a vállalkozóikompetencia-fejlesztéshez 

szükségesek. A bázisiskolai program foglalkozásfejlesztése során azonban a vállalkozói 

attitűd megteremtése kiemelten fontos volt. A foglalkozástervek olyan alapkompetenciák 

fejlesztését érintik, amelyek arra szolgálnak, hogy egy 9–12. évfolyamos diák attitűdje 

változzon a vállalkozás világa iránt. Ebből kifolyólag nem is jelennek meg a 

foglalkozásleírások alkalmával akadémikus ismeretek gazdaságról és pénzügyről. Az 

önismeret, kommunikáció, együttműködés és versengés, projekttervezés,vállalkozás 

indítása témákból a vállalkozás indítása témaegység tartalmazza a legtöbb olyan 

ismeretet, amely a gazdasági és pénzügyi tudatosság fejlesztését szolgálja. 

A program finanszírozása 

A program az Európai Unió Strukturális Alapjaitól kapott támogatások 2007–2014 közötti 

felhasználását megalapozó Társadalmi Megújulás Operatív Program finanszírozásában, a 

teljes Ifjúság.hu projektre vonatkozóan 3 milliárdforintos összeggel valósult meg. 

A programhoz kapcsolódó jogszabályalkotás vagy -módosítás 

A program indítása az 1494/2011. (XII. 27.) Kormányhatározat kiadásával valósult meg. 

A Kormányhatározat maga a Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja, amelynek 

megvalósítási eleme az Ifjúság.hu program és azon belül a bázisiskolai program. 

                                          

49http://bip.ujnemzedek.hu/rolunk (letöltés: 2015.07.06.) 
50 A hatókör alatt azt értjük, hogy az intézmények úgy kerestek maguknak együttműködő, hálózati partnert, 

hogy az időben, térben és filozófiában is közel legyen. (szerk.) 

http://bip.ujnemzedek.hu/rolunk
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A programba bevont köznevelési intézmények (intézménytípus, települési, regionális 

megoszlás) 

A bázisiskolai programba 40 középiskola bevonására került sor. A bevont iskolák földrajzi 

elhelyezkedése kiegyenlített. Minden régióban található bázisiskola. A bázisiskolák 

bevonásakor fontos szempont volt, hogy az iskola innovatív szemléletű intézmény 

legyen, és képessé tudjon válni arra, hogy bevezessen újszerű programelemeket 

pedagógiai rendszerébe, valamint tudjon általános iskolákkal partneri kapcsolatot 

kialakítani. 

A programhoz kapcsolódó humánerőforrás-fejlesztés, megvalósítókat segítő szakmai 

támogatás 

A bevont bázisiskolák mentorálási segítséget kaptak, amely során az iskolák által 

megjelölt programelemek bevezetését és az általános iskolákkal való együttműködését 

facilitálták a mentorok. Ezen túl a bázisiskolákból pedagógusok és a bázisiskolákhoz 

tartozó általános iskolák –nem mindegyik bázisiskolához tartozott általános iskolai páros 

– pedagógusai kaptak olyan képzést, amely a programelemek bevezetésének 

módszertanát segítette. A program országszerte 200 tanár felkészítését valósította meg, 

bevonva mintegy négyezer diákot, akik számára lehetőséget nyújt a fejlesztések 

eléréséhez. 

A programhoz kapcsolódó tananyag-, taneszközfejlesztés és annak hozzáférhetősége 

Az ujnemzedek.hu portálon elérhetők a projektben fejlesztett, modulárisan szervezhető 

foglalkozástervek és tanári útmutatók, a fejlesztendő készségek szerint kereshető 

gyakorlatgyűjtemény, és tudásbázisukban elérhetők a tanórán kívüli programok és 

táborok megvalósítását támogató segédletek csakúgy, mint a diákoknak szóló 

információs kiadványok. Emellett több, a hazai és nemzetközi szakirodalom feldolgozásán 

alapuló, jó gyakorlatokat feltáró kutatási beszámoló is olvasható a portálon.   

A portál tartalmazza azokat a bázisiskolai programban használt fejlesztéseket, 

amelyekről a fentiekben beszéltünk. Ezen fejlesztések az ujnemzedek.hu oldalon a 

következő felosztással érhetők el: 

 Foglalkozás tervek, amelyek tartalmazzák az a) életpálya-foglalkozásokat, b) 

vállalkozói foglalkozásokat. 

 Gyakorlatgyűjtemény, amely különböző keresőszavak és csoportok szerinti 

keresést tesz lehetővé. 

 Tudásbázis, amely 

o olyan háttértanulmányokat tartalmaz, amelyek gyakorlati és akadémikus 

ismereteket nyújtanak gyakorló pedagógusok számára. 

o segédleteket tartalmaz foglalkozásvezetéshez. 
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o segédleteket tartalmaz szabadidős programokhoz és táborozáshoz. 

o ifjúsági kiadványokat tartalmaz a „Hogyan tovább?” kérdéskörein belül fiatalok 

számára. 

o olyan előadásokat tartalmaz, amelyeket a programba vont szakemberek 

mutattak be a program során. 

 Hasznos linkek, amelyek az életpálya-építés, pályaorientáció, életpálya-

tanácsadás témakörében mutatjákmeg a fejlesztési szinergiákat.  

 Bázisiskolák elérhetőségei. 

Az életpálya-építést foglalkozástervek olyan segédanyagok az iskolák számára,amelyek – 

hasonlóan a korábban bemutatott pályaorientációs segédanyagokhoz(lásda Nemzeti 

Pályaorientációs Portálban ajánlott foglalkozástervek)–a kompetenciaalapú fejlesztést 

helyezika középpontba, kiemelve a szociális kompetenciákhoz kötött tartalmakat. Az 

ajánlott foglalkozástípusok a következők: 

 Önismeret: a munkához kapcsolódó önismereti jellemzők feltárása 

 A kulcskompetenciák fejlesztése 

 Pályaismeret 

 Ismerkedés a munkaerő-piaci lehetőségekkel 

 Döntési alternatívák, döntési folyamatok 

 Cselekvési tervek 

Ezen foglalkozástervek 51  elsősorban a 9–13. évfolyamon tanuló középiskolásoknak 

szólnak, de gondolva a 6 osztályos gimnáziumokra, a fiatalabb korosztálynak készült 

modulokat a 7. és 8. évfolyamokon is használni lehet. A megadott időkeret 

(alkalmazkodva az iskolai gyakorlathoz) 45, illetve 90 perc. A megvalósításra az 

osztályfőnöki óra kerete mindenképpen lehetőséget nyújt, de jelölve lettek a 

foglalkozástervekben a tantárgyakhoz való kapcsolódások is, így a foglalkozások nagy 

része más óra keretében is megtartható. Minden témához két-két, 9–10. és 11–13. 

évfolyamos tanulók számára készített foglalkozásterv tartozik. A foglalkozástervek az 

adaptáció fontosságát veszik alapul, azaz úgy kerültek kifejlesztésre, hogy azt bármilyen 

háttértudással rendelkező pedagógus képes legyen alkalmazni. 

Témacsoport: 

Önismeret, 4–16 éves. 

Ilyen vagyok. 

                                          

51 A foglalkozástervek elkészítését az Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete koordinálta. Az anyag 

írásában, szerkesztésében, kipróbálásában részt vett: Balogh Irma, Daru Anita, Falus Katalin, Leiner Károly, 

Mandák Csaba, Szedenik Enikő, Szekszárdi Júlia, Tratnyek Magdolna, VilágosnéRozsonits Erika. 
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Ilyen vagyok. Mi legyek? 

Önismeret, 17–20 éves. 

Önbizalom-erősítés. 

Megküzdési módok. 
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Témacsoport: 

Kulcskompetenciák, 14–16 éves. 

Kommunikáció. 

Hogyan tanuljunk? 

Kulcskompetenciák, 17–20 éves. 

Együttműködés. 

Reflektív szövegfeldolgozás, kritikai gondolkodás. 

 

Témacsoport: 

Pályaismeret, 14–16 éves. 

Ki vagyok én? Szerepjátékok. 

Értékek és szabályok. 

Pályaismeret, 17–20 éves. 

Mi terem a pályafán? 

Igazítsd az iránytűd. 

 

Témacsoport: 

Ismerkedés a munkaerő-piaci lehetőségekkel, 14–16 éves. 

Szakmai iránytű. 

Álommunka. 

Ismerkedés a munkaerő-piaci lehetőségekkel, 17–20 éves. 

Reflektorban a munka világa. 

Hogyan adjuk el magunkat? 

 

Témacsoport: 

Döntési alternatívák, döntési folyamatok, 14–16 éves. 

Döntési konfliktusok 1. 

Döntési konfliktusok 2. 
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Döntési alternatívák, döntési folyamatok, 17–20 éves. 

Állást keresek 1. 

Állást keresek 2. 

 

Témacsoport: 

Cselekvési tervek, 14–16 éves. 

Cselekvési terv 1. 

Cselekvési terv 2. 

Cselekvési tervek, 17–20 éves. 

Lépésről lépésre. 

Tükröm-tükröm. 

A program sikerkritériumai, fejlődésképessége, fenntarthatósága 

A program általános mutatói: 

 40 bázisiskola 

 200 tanár bevonása, és 4000 diákhoz jut el a program 

 12 tréner 

 Gyakorlatgyűjtemények kidolgozása 

 Tanórán kívüli programok és táborok megvalósítását támogató segédletek 

kidolgozása 

 Diákoknak szóló információs kiadványok elkészítése 

 Bip – ujnemzedek.hu portál fejlesztése 

Ahogy azt említettük is, a program által kifejlesztett portál hozzáférhető minden 

pedagógus számára. A benne szereplő fejlesztési tartalmak a program pedagógiai 

fenntarthatóságát tudják biztosítani. A bázisiskolák által létrehozott együttműködés az 

iskolák innovativitásának mértékétől függően működik tovább. 
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8. Dobbantó Program (a továbbiakban: Dobbantó) 

Szakmai előkészítés, tudományos alapok, tapasztalati háttér 

A Dobbantó az Európa 2020 Stratégiában megjelenő 52 ,skolai lemorzsolódás elleni 

küzdelemben megfogalmazottakathívatottelőmozdítani. A legfőképpen a szakképzésben 

megjelenő problémára a mindenkori kormányzatok különböző programokat indítottak el. 

Az Európai Unió tagállamai vállalták, hogy a (korai) iskolai lemorzsolódást53 2020-ra 10% 

alá csökkentik. Ez komoly kihívás Magyarország számára is, ahol a korai iskolai 

lemorzsolódók aránya még nem csökken. „A korai iskolaelhagyás mutatója 

Magyarországon 2010-ig lassú ütemben csökkent 10,5%-ra, az elmúlt két évben 

azonban ismét növekedett. A 2012. évi országos adatok alapján a leszakadók aránya 

továbbra is alacsonyabb a nők esetében (10,7%), mint a férfiaknál (12,2%), de a nemek 

közötti különbségek kismértékben csökkentek. A régiók szerinti számottevő eltérések 

változatlanul fennállnak: a legkedvezőbb a korai iskolaelhagyók aránya Közép-

Magyarországon (8,5%), Nyugat-Dunántúlon az országos átlaggal majdnem megegyező 

(11,4%-os) a mutató. Tovább romlott Észak-Alföld és Észak-Magyarország helyzete, 

előbbi aránya 5, utóbbi 4 százalékponttal volt magasabb a 11,5%-os országos 

átlagnál.”54 

A Dobbantó elindítását nem előzte meg nyilvános vita. 2007-ben egy színvonalas 

előterjesztés készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács számára egy 850 

millió forintos támogatásra. Ezt feltételezhetően (lsd. hivatkozás a bekezdés alján) az 

Oktatási és Kulturális Minisztérium és/vagy az FSZK Fogyatékos Személyek 

Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. szakemberei készítették, nagy 

valószínűséggel minisztériumi kezdeményezésre. A részletes koncepció kialakításával, 

valamint a program vezetésével, koordinálásával egy, a felzárkóztatás és az 

iskolafejlesztés területén nagy tapasztalatokkal rendelkező oktatáskutatót bíztak meg. A 

                                          

52 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottságnak és a Régiók Bizottságának. Az iskolai lemorzsolódás felszámolása: Az Európa 2020 Stratégia 

sikerének 

előmozdítása.http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0018_/co

m_com(2011)0018_hu.pdf (letöltés: 2015.07.06.) 
53A „korai iskolaelhagyás” terminus uniós közvetítéssel került be a magyar szakmai köztudatba a kétezres évek 

elején, és definícióként is az uniós definíciót használjuk. Az Eurostat által használt, nálunk is meghonosodott 

definíció alapján a 18–24 éves korosztályokon belül a legfeljebb ISCED 2-es szintű vagy rövid 3C szintű 

végzettséggel rendelkezők közül azokat nevezzük korai iskolaelhagyóknak, akik a Munkaerő-felmérést (MEF, 

LabourForceSurvey) megelőző 4 hétben nem vettek részt semmilyen oktatásban vagy képzésben. A mutató 

elsősorban nemzetközi összehasonlításra szolgál, nem annyira a lemorzsolódást, inkább az ún. „leszakadást” 

tükrözi, amelynek azonban a legtöbb esetben a lemorzsolódás az egyik meghatározóan fontos előzménye. 

http://www.observatory.org.hu/wp-content/uploads/2013/09/ReferNet_2013_ESL_HU.pdf(letöltés: 

2015.07.06.) 
54 Uo. 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0018_/com_com(2011)0018_hu.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0018_/com_com(2011)0018_hu.pdf
http://www.observatory.org.hu/wp-content/uploads/2013/09/ReferNet_2013_ESL_HU.pdf
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szakmai koncepció megfogalmazása a korábbi fejlesztések ismeretében és 

figyelembevételével55: 

 Megelőzés – Alkalmazkodás – Gondoskodás /MAG/ projekt;  

 KID program (Komplex – Integrált – Differenciált);  

 Kompetenciaalapú felzárkóztatás a Szakiskolai Fejlesztési Programban;  

 HEFOP 2.2.1 „A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó 

szakemberek képzésével”;  

 HEFOP 3.3.1, kompetenciaalapú programcsomagok, azok szakmai elemeinek 

integrálásával készült, megtartva az előterjesztés fő irányait. A program 

alapdokumentumai átgondolt, szakmailag releváns, színvonalas anyagok.56 

A programot kezdeményező szervezetek 

A projekt 2008–2011 között valósult meg a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért 

Közalapítvány (FSZK) keretében. „Az informális hírek szerint a kezdeményezés a 

minisztériumtól eredt. Azt nem lehet tudni, hogy miért az amúgy kiváló szakmai 

hírnévnek örvendő FSZK-ra esett a választás, de ez abból a nézőpontból logikus 

választás volt, hogy az FSZK szoros kapcsolatot ápolt az SNI tanulók szegregált oktatását 

végző speciális szakiskolákkal a fogyatékostéma miatt, és a társadalmi integráció terén 

komoly szakmai tapasztalata volt.”57 

A fejlesztés általános bemutatása 

A Dobbantó egy olyan fejlesztési kísérletet valósított meg, amely a szakképzésben 

megjelenő korai iskolai lemorzsolódást hivatott csökkenteni. A program célcsoportja a 

szakképzésbe bevont legsérülékenyebb társadalmi csoport, ugyanis háttérmutatók 

alapján tudható, hogy a korai iskolai lemorzsolódás legfőképpen a sérülékeny társadalmi 

csoportokat érinti. A program oktatásszervezési szempontból egy plusz, extra tanévet 

épít be azon fiatalok számára, akiknek a felkészítése megvalósul – hasonlóan, mint az 

AJKP-ban és az AJSZKP-ban. Az ún. előkészítő – dobbantó – év lehetséges kimenetelei a 

következők: 

 a tanulás folytatása a szakiskola 9. vagy 10. évfolyamán, 

 szakképzési évfolyamra lépés iskolarendszerű képzés keretében, 

 szakképzési évfolyamra lépés felnőttképzés keretében, 

 belépés a munka világába. 

                                          

55 DOBBANTÓ PROGRAM (2008-2011) Mártonfi György.  
56 Uo.  
57 Uo. 
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A lehetséges kimeneteleket az egyéni életpályának irányt szabó konkrét cselekvési 

tervek tartalmazzák az extra év végén. Ebből kifolyólag az előkészítő év egy életpálya-

építés kialakítását megvalósító fejlesztőév. Ezért az előkészítő év azon kompetenciák 

fejélesztését tűzte ki célul, amelyek a tudatos életpálya-építéshez szükségesek. A 

Tartalomfejlesztési és a Híd csoport javaslata alapján az előkészítő év tervezését a 

következőféleképpen javasolt megvalósítani. „A tanév 36 hétből áll, ebből az első hét az 

ismerkedés és a tervezés hete, s a tanév végén egy hét a visszacsatoló és jövőre tekintő 

hét. Folyamatos munkára 34 hét, kb. 1020 óra jut, amelynek 60 százalékát – az 

összehangolás igényét figyelembe véve – a NAT-hoz köthető tartalmak révén, 40 

százalékát a munka világához kapcsolódó kompetenciafejlesztések töltik ki. Egy-egy 

hetet rugalmasan is be lehet osztani, de a célszerűség jegyében javasolt felosztás: 3 nap 

az iskolában elsősorban a NAT-hoz kötődőtartalmakkal, 2 napon pedig a munka világa áll 

a figyelem középpontjában. Ebből egy nap aziskolában és egy nap külső helyszínen vagy 

iskolában, az alapvető munkavállalói kompetenciákra és életpálya-építési kompetenciákra 

összpontosított módon, illetve a pályaorientációs tevékenységek hangsúlyával. A hétnek 

ez a két része a helyi körülményekhez igazodva kerülhet felosztásra.”58 

A pályaorientáció és életpálya-támogatás, valamint az ezekhez közvetlenül kapcsolódó 

gazdasági és pénzügyi nevelés helye, szerepe a programon belül 

Mint említettük, a program életpálya-építési filozófiája a kétszintű pályaorientációt 

tartalmazza, azaz a diákok szociális kompetenciájának fejlesztését és a szakmaismeret-

fejlesztést. Vagyis „az életpálya-építés tartalmazza a hagyományos önismereti, szociális 

készségeket fejlesztő, pályaorientációs, valamint szakmaismerettel kapcsolatos 

témaköröket. Mindezen fontos elemeken kívül – ismereteink szerint a jelenlegi 

magyarországi gyakorlattól eltérően – kiemelt figyelmet kap a valódi munkahelyekkel 

való rendszeres találkozás lehetőségének megteremtése, illetve biztosítása a dobbantós 

fiatalok számára.”59 

Így mind az életpálya-építéssel foglalkozó modulok, mind a 21 szakmacsoportot 

ismertető modulrendszerű tananyagok zömében információs-kommunikációs technikákra 

alapozódnak, teret adnak a tanulók önálló felfedező-kutató tevékenységének, sok 

személyiség- és kompetenciafejlesztő játékos feladatot tartalmaznak. A „Híd a munka 

világába” modulcsoport nagy hangsúlyt kapott a programon belül, így a teljes idő 40%-át 

ennek témakörei teszik ki, mivel a program nem kisebb célok elérését tűzi ki a tanév 

befejeztével, mint a diákok pozitív énképének kialakítását, megerősítését, továbbá a 

                                          

58 A DobbantóProgram tanulásszervezési keretei. Munkaanyag. 
59 Uo. 
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munkavállalói, illetve foglalkoztathatósággal kapcsolatos kompetenciáik és az életpálya-

tervezéssel, életpálya-építéssel kapcsolatos készségeik fejlődését. 

A program sikerét maguk a pedagógusok is igazolják, ahogy az a TÁRKI–TUDOK 60 

felméréséből kiderül. „Minden pedagógus megismert olyan jó gyakorlatokat, amelyekről 

azt gondolja, hogy használni fogja majd őket. A pedagógusok úgy ítélték meg, hogy 

elsősorban végtelen türelemre van szükség, amit egymástól tanulnak, ezért is tartják 

jónak, hogy teamben dolgozhatnak. A tanárok differenciálással kapcsolatos 

tapasztalatáról azt tudjuk, hogy a megkérdezettek csaknem 80 százaléka hetente 

többször is tartott ilyen módon szervezett tanórát, ebből több mint 40 százalék szinte 

minden tanórán differenciált.”  

A program finanszírozása 

2007-ben az Oktatási Minisztérium a szakképzés fejlesztését segítő központi keretéből –a 

Munkaerő-piaci Alap képzési alaprésze – 850 millió forintos támogatást nyújtott a 

feladatot megpályázó FSZK számára, hogy előkészítse és elindítsa a programot. 

A programhoz kapcsolódó jogszabályalkotás vagy -módosítás 

„A Dobbantó Program elindításának deklarált kiváltója a közoktatási törvény 126. 

paragrafusának 2006-os módosítása volt. Ez megteremtette a lehetőségét a korábban 

szegregált formában oktatott fiatalok integrációját előkészítő 9. évfolyamos 

felzárkóztatásnak, amely a szakképzésben való integrált oktatásuk előtt nyitotta meg az 

utat. Erre korábban intézményes lehetőség csak korlátozottan volt. A Dobbantó esetében 

már a törvény szövege is tartalmazta az egyéni ütemterven alapuló fejlesztést. Ezt a 

Dobbantó meg is valósította.”61 

Ez a törvénycikkely a megyei iskolafenntartók felelősségévé teszi, hogy jelöljenek ki 

olyan szakiskolákat, amelyek egyéni ütemterven alapuló fejlesztéssel segítik a nem 

organikus okok miatt tanulási nehézségekkel, magatartási problémákkal küzdő, 15–24 

éves, befejezett középiskolai végzettséggel, szakképesítéssel nem rendelkező fiatalokat. 

Számukra egyéni ütemterven alapuló fejlesztést biztosító, előkészítő szakiskolai 9. 

évfolyam (a szakiskolai képzés elé beiktatott extra tanév) szervezhető, alacsony 

létszámú csoportban. 

A programba bevont köznevelési intézmények (intézménytípus, települési, regionális 
megoszlás)  

Ebből kifolyólag a program olyan szakképző iskolákat vont be a programba, amelyeknek: 

                                          

60http://www.t-tudok.hu/?hu/monitoring-ertekeles/a-dobbanto-program-szakmai-monitoringja 
61Dobbantó Program (2008–2011), Mártonfi György.  
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 az intézmény alapító okiratában szerepel ellátandó feladatként a sajátos nevelési 

igényű tanulók nevelése, 

 a kijelölt iskolának van szegregált vagy nem szegregált gyakorlata a sajátos 

nevelési igényű tanulók nevelésében, 

 az intézmény megfelelő tanulási környezetet tud biztosítani a programhoz, 

 a programot megvalósító pedagógusok rendelkeznek a heterogén tanulócsoporttal 

való foglalkozáshoz szükséges kompetenciákkal, vagy készek e kompetenciák 

megszerzésére, fejlesztésére: a) elfogadja a sajátos nevelési igényű tanulókat, b) 

törekszik arra, hogy megértse egyediségüket és sokszínűségüket, c) hisz abban, 

hogy a heterogén tanulócsoportok optimális, az egyéni fejlődést is elősegítő 

környezetet jelentenek a diákok számára, d) kész a tanulás, nevelés szociális 

közegének megismerésére; képes hatásának értelmezésére és a szociális, 

pedagógiai befolyásolási lehetőségek kiaknázására a segítő partnerekkel 

együttműködve, e) jól felkészült saját tantárgyában és/vagy műveltségterületén. 

 Képes nem tantárgyakban gondolkodni, s látni a célok, a tartalom és a 

tanulásszervezés, valamint eredmények közötti összefüggéseket. 

 Érti, elfogadja a program pedagógiai prioritásait: ismeri és érti a személyre 

szabott nevelési szemléletmódot, vagy törekszik megismerésére, elfogadására. 

 Törekszik a személyre szabott nevelés gyakorlati megvalósítására a nevelés 

tervezésében, megvalósításában, fejlesztésében. Képes a tanulók egyéni fejlődési 

igényeire építve a diákokat önálló, felelős fejlesztőtevékenységekre, 

tudáskonstruálásra ösztönözni. Ismeri, érti a különböző szervezési módok 

lehetőségeit és korlátait, nem azonosítja a személyre szabottságot az egyéni 

munkával.  

 Képes kooperatív tanulásszervezés ösztönzésére, irányítására.  

 Törekszik a fejlesztő, támogató értékelés alkalmazására.  

 Kész együttműködni tanártársaival, a munkáját támogató szakemberekkel 

(mentor, szociális munkás, mentálhigiénés szakember, gyermekvédelmi 

szakember, pszichológus), a szülőkkel és az iskola/tanulócsoport szűkebb 

társadalmi környezetével. 

 Pedagógiai kihívásként értelmezi a programban való részvételt. Érdeklődik a 

pedagógusszakmában felmerülő új megközelítések, új módszerek iránt, kész 

ezekről párbeszédet folytatni és saját gyakorlatában kipróbálni.62 

A program 2008 és 2011 között 15 iskolában valósult meg. 

                                          

62 A DOBBANTÓ PROGRAM TANULÁSSZERVEZÉSI KERETEI Munkaanyag. 

 http://www.fszk.hu/dobbanto/szakmai_anyagok/dobbanto-program-tanulasszervezesi-keretei.pdf 

(2015.07.16) 

http://www.fszk.hu/dobbanto/szakmai_anyagok/dobbanto-program-tanulasszervezesi-keretei.pdf
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A programhoz kapcsolódó humánerőforrás-fejlesztés, megvalósítókat segítő szakmai 

támogatás 

A 15 intézményben megvalósult Dobbantó Program vezetői és pedagógusai sok szakmai 

támogatást kaptak. Egy ebben a szektorban kifejezetten újszerű és a nyilvános 

dokumentumok alapján alapvetően sikeres elemként megjelent a speciális vezetői 

tanácsadás: ennek keretében a vezetői tanácsadásban már jártas szakembereket 

képeztek tovább ún. edu-coach-okká. Ők általában kéthetenként egyszer, 

intézményenként pedig átlagosan 31 alkalommal szakmai támogatást biztosítottak a 

vezetőknek. Ezenfelül a dobbantós osztályok pedagógusait mentorok segítették, a 

program alatt intézményenként átlagosan 30 alkalommal. Összesen mintegy 80 

pedagógus vett részt képzéseken a program két tanévében. Mindezeken felül 12 

alkalommal került sor kétnapos továbbképzésre és szakmai tapasztalatcserére a két 

tanév során. Mindig egy-egy dobbantós iskola volt a rendezvény helyszíne, házigazdája, 

így a partnerintézmények jelenlévő képviselői a helyi viszonyokba is betekinthettek. 

A programhoz kapcsolódó tananyag-, taneszközfejlesztés és annak hozzáférhetősége 

A program során elkészült 36 modul, amelynek teljes dokumentációja a feladatlapokkal, 

diáktananyagokkal együtt összesen 5116 oldalt tesz ki.  

Mind az életpálya-építéssel foglalkozó modulok, mind a 21 szakmacsoportot 

ismertetőmodulrendszerű tananyagok zömében információs-kommunikációs technikákra 

alapozódnak, teret adnak a tanulók önálló felfedező-kutató tevékenységének, sok 

személyiség- és kompetenciafejlesztő játékos feladatot tartalmaznak. Illeszkednek a 

Dobbantó által megcélzott csoport érdeklődéséhez. A tananyagot a pedagógusoknak 

szóló részletes feladatleírások, szaktudományi és pedagógiai hátteret bemutató 

információs fejezetek, diákoknak szóló feladatlapok, ön- és társértékelő lapok, valamint 

több olyan kiadvány egészíti ki, amelyek a pedagógusoknak és a diákoknak a munka 

világához kapcsolódó tájékozódását segítikelő. Részletes kézikönyv áll rendelkezésre a 

program egyik, a hazai gyakorlatban új elemének, a tudatosan megtervezett és 

előkészített, majd a szerzett tapasztalatokat feldolgozó munkahelyi megfigyelésnek a 

támogatására. 

A program sikerkritériumai, fejlődésképessége, fenntarthatósága 

A program két tanévében összesen 394 tanuló végzett, és csupán 5 fő morzsolódott le! 

Óriási eredmény, hogy az első dobbantós diákok (2009/2010) 89,0%-a, a 2011-es évi 

csoportokban tanulóknak pedig 92,4%-a az oktatás-képzés valamilyen formájában 

folytatta további útját. A program nélkül nagy valószínűséggel „elkallódtak” volna, tehát 

a sok szakember bevonásával felépített program közel 400 gyereket mentett meg! 

Emellett fontos megemlíteni, hogy a diákcsoportokkal foglalkozó pedagógusteamek és az 
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iskolavezetők felkészítésén összesen 80 pedagógus kapott más területen is alkalmazható 

új tudást, módszereket. A résztvevő 15-ből 12 iskolában a támogatási időszak után is 

folytatják a programot, egy-egy helyen akár egyszerre több „dobbantós” csoportot is 

működtetve. Ezekben az iskolákban a 2012/2013-as tanévben is indultak előkészítő 

szakiskolai csoportok.63  (A program számszerű eredményeit lásd lejjebb.) 

A program sikerességét nemcsak az iskolákban való továbbműködés mutatja, hanem az 

is, hogy a kormány a Dobbantó filozófiáját továbbvitte a Köznevelési Híd Programokban. 

Azt is mondhatjuk, hogy a Dobbantó Program sikere komoly érv volt az 

oktatásirányításnak a Hídprogramok bevezetésére. 

2009 júniusában a 15 iskolába összesen 138 leendő tanulót regisztráltak. Szeptemberre 

ez a szám 174-re változott. A tanév közbeni mozgások okozta változások miatt az 

osztályokba beírt összes tanulói létszám a program első tanévében 221 fő volt, a tanév 

végén 191 tanuló végzett. A program jó hírének és a sikeres toborzásnak köszönhetően a 

második évben több volt az év elején beiratkozottak száma, mint az előző évben, de év 

közben – azok, akik sikertelenül próbálkoztak más oktatási formával – megkeresték az 

iskolákat, így 91 tanuló csatlakozott a programhoz. Az összes beiratkozott tanuló közül 

355-en (az összlétszám 79%-a) a Dobbantó-osztály elvégzése után is részt vesznek 

valamilyen képzésben.64 

A Dobbantó Program 2011 végén megszűnt. A 2011/2012-es – már nem támogatott – 

tanévben a 15 iskola közül „csak” 12 folytatta a programot. A Dobbantó Programját 

keretprogramként akkreditálták, de a képzési struktúrának a 2011. évi módosítása, 

illetve a markánsan új közoktatás-politika ennek az akkreditált keretprogramnak a direkt 

használatát már nem támogatja. Ugyanakkor a közoktatási törvényt felváltó, 2011 végén 

elfogadott köznevelési törvény Híd programjai lehetőséget teremtenek arra, hogy a 

Dobbantó fejlesztései a hasonló célú és hasonló struktúrában elképzelt programokban 

hasznosuljanak. A Dobbantó esetleges folytatása, kiterjesztése nincs napirenden, erre 

talán pár év múlva kerülhet sor, amikor a Híd programok strukturális korlátai szélesebb 

kör számára is nyilvánvalóvá válnak. 

A program mutatói: 

 2008 és 2011 között valósult meg a fejlesztés. 

 394 tanuló végzett.  

 Csupán 5 fő morzsolódott le. 

                                          

63Oktatásfejlesztési Intézet, http://observatory.org.hu/a-dobbanto-program-sikere-es-tovabbelese-eddig-kozel-

400-%E2%80%9Emegmentett-gyerek (letöltés: 2015.07.06.) 
64Dobbantó, az FSZK dobbantó projektje. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány, Budapest, 

2011. http://www.fszk.hu/dobbanto/szakmai_anyagok/zaro-kiadvany.pdf(letöltés:2015.07.06.) 

http://observatory.org.hu/a-dobbanto-program-sikere-es-tovabbelese-eddig-kozel-400-%E2%80%9Emegmentett-gyerek
http://observatory.org.hu/a-dobbanto-program-sikere-es-tovabbelese-eddig-kozel-400-%E2%80%9Emegmentett-gyerek
http://www.fszk.hu/dobbanto/szakmai_anyagok/zaro-kiadvany.pdf
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 15 intézmény bevonása. 

 80 pedagógus kapott más területen új tudást. 

 15-ből 12 iskolában a támogatási időszak után is folytatták a programot. 

 A 21 szakmacsoportot ismertető, modulrendszerű tananyagok zömében 

információs-kommunikációs technikákra alapozva készültek el. 

 34 hét és 2020 óra állt rendelkezésre a fejlesztéshez. 

 A 15 iskolában a pedagógusteameket intézményenként átlagosan 30 

alkalommal, kb. 120 órányi időben segítette a változást segítő mentor, a 

vezetőket pedig intézményenként 31 alkalommal, kb. 80 órában támogatta a 

személyes edu-coach. 

 12 alkalommal volt olyan, a pedagógusok és a vezetők számára szervezett 

kétnapos szakmai találkozás és továbbképzés, amelynek házigazdája más-más 

dobbantós iskola volt. 

9. A bankszektor megjelenése;OTP – Fáy András Programés az MNB – 

Pénziránytű Program és a „BankVelem” Program 

Szakmai előkészítés, tudományos alapok, tapasztalati háttér 

A 2008-as gazdasági válság felhívta a figyelmet arra, hogy szüksége van a 

társadalomnak egy tudatos pénzügyi szemléletmódra. Az OTP által létrehozott Fáy 

András Alapítvány és a Magyar Nemzeti Bank által létrehozott Pénziránytű Alapítvány 

éppen ennek a tudatos pénzügyi gondolkodásnak a kialakítását tűzte ki céljául, 

legfőképpen az iskolás korosztály számára.Király Júlia, a Magyar Nemzeti Bank 

szakértője bemutatása alapján a bevezetett banki programok tudományos indoklása a 

következőkben foglalható össze: 

 Az ország sérülékenysége a 2008-as gazdasági válságból csak lassan épül le; 

magas a külső eladósodottság, magas az államadósság, magas a devizahitel-

állomány. 

 Lassú lesz a recesszióból való kilábalás; visszafogott belső kereslet, bizonytalan 

külső környezet. 

 Szigorodó folyófizetésimérleg-korlát. A lakosság és az állami szektor korábbi 

eladósodását a jövőben megtakarításnak kell felváltania. 

 A lakossági hitelfelvétel már alkalmazkodik az új környezethez, a bruttó 

megtakarítás még nem. 

 A megtakarításokat segítő gazdaságpolitikai ösztönzők és a makrogazdasági 

stabilitás kulcsfontosságúak. 

A háztartási szektor nettó megtakarításait növelni kell: 
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 Eladósodottság csökkentése. 

 Forinthitelek térnyerése. 

 Bruttó megtakarítások növekedésével. 

 Lehetőleg hosszú lejáratú, forintalapú megtakarítási formákban. 

Ezen okokból következően szükség van tudatos pénzügyi ismeretekre orientáló 

programokra. 

A programot kezdeményező szervezetek 

A Fáy András Alapítvány O.K.programot az OTB Bank Fáy András Alapítványa 

kezdeményezte, együttműködve a Magyar Tudományos Akadémiával és az ELTE 

Pedagógiai és Pszichológiai Karával 2012-ben. 

A Pénziránytű Program a Magyar Nemzeti Bank kezdeményezésére, állami, szakmai és 

civilszervezetek széles körű támogatása mellett 2008 szeptemberében jött létre a 

Tudatos Pénzügyekért Alapítvány megvalósításával, amelynek kifejezett célja, hogy 

elősegítse az érdekeltek közötti párbeszédet. Az Alapítvány együttműködési lehetőséget 

kíván teremteni, és aktívan részt vállal a pénzügyi kultúra fejlesztésére irányuló, 

társadalmi jelentőségű programok kidolgozásában, továbbá kezdeményezi és támogatja 

a pénzügyi jártasság fejlesztését célzó, hosszú távú, nemzeti szintű kormányzati 

stratégia létrejöttét. A jegybank mellett az Alapítvány alapítója a Magyar Bankszövetség 

és a Diákhitel Központ. Az Alapítvány tevékenységét közhasznú szervezetként látja el. A 

kuratóriumban az alapítók képviselői mellett helyet kaptak a PSZÁF, a GVH és a 

Budapesti Értéktőzsde delegáltjai is. A kuratórium elnöke Várhegyi Éva, az MTA doktora, 

a Pénzügykutató Zrt. tudományos tanácsadója. 

A fejlesztés általános bemutatása; a pályaorientáció és életpálya-támogatás, valamint az 

ezekhez közvetlenül kapcsolódó gazdasági és pénzügyi nevelés helye, szerepe a 
programon belül 

Az O.K.projekt 2012. szeptember 10. és 2014. december 31. között került 

megvalósításra. A program nem előzmény nélküli, ugyanis az OTP Fáy András Program 

már korábban is több száz iskolát támogatott. A támogatások – határokon innen és túl – 

során tanórán belüli és tanórán kívüli tevékenységek oktatása valósult meg ingyenesen a 

gazdaság és gazdálkodás tudományán belül. Az O.K. Központ tulajdonképpen ennek a 

folyamatnak egy olyan állomása, amely során ezt a segítő tevékenységet egy központi 

rendszer segítségével lehet koordinálni. Így 2012 őszén a budapesti Benczúr utcában 

megkezdte működését a Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági 

Oktatóközpontja (a továbbiakban: O.K. Központ), amely a térségben teljesen egyedülálló 

kísérlet volt. Az intézmény a legmodernebb audiovizuális eszközökkel ellátott 

tantermeiben fogadta és oktatta az ország különböző pontjairól érkező diákokat, akik 
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saját fejlesztésű tréningprogramokon vehettek részt. Emellett az intézmény tudományos 

központként a diákok pénzügyi és gazdasági ismereteihez kapcsolódóan nyilvános 

kutatásokat is végzett, amelyek alapján szakmai ajánlásokat fogalmazott meg, valamint 

tananyag- és módszertani fejlesztéseket valósított meg. Az Alapítvány küldetése, hogy 

minél több emberhez eljuttassa azokat a pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási 

ismereteket, amelyek a XXI. századi sikeres élet elengedhetetlen elemei. 

A program közvetlenül segíti elő a pályaorientációt a pénzügyi és a gazdasági élet 

területén. A pályaorientáció a programon belül maga a pénzügyi és gazdasági ismeretek 

bővítése volt, életszerű, gyakorlati tapasztalatok és példák segítségével. A program 

megvalósuló tréningek, előadások, pénzügyi tanácsadói tevékenységek, a 2008-as utáni 

válsághoz köthető, praktikus pénzügyi ismeretek átadását vállalta. 

A Pénziránytű Program olyan pályaorientációs programsorozat, amely a tudatos 

pénzügyi tanácsadáson és ismeretterjesztésen keresztül valósítja meg a tudatos 

életpálya-tanácsadást és -építést. 

APénziránytű iskolahálózat elsődleges célja a pénzügyi kultúra, illetve a gazdasági 

nevelés minél eredményesebb megvalósítása, szakmai és anyagi támogatása, illetve az 

ilyen típusú kezdeményezések összefogása, összehangolása és a tapasztalatok 

megosztása. Az iskolahálózat keretében megvalósult eddigi legfontosabb kezdeményezés 

a Budapesti Értéktőzsde és a Magyar Nemzeti Bank támogatásával kifejlesztett Pénzügyi 

Oktatási Program (POP) létrehozása, amelynek központi elemét egy olyan, 28 pénzügyi-

gazdasági témakört átfogó, gyakorlati fókuszú oktatási anyag képezi, amelyet 

esettanulmányok, feladatlapok, tanári segédlet és valós tőzsdei szimulációs játék 

egészítenek ki. A „Pénziskola” honlap egyrészt a POP-ban korábban résztvevő diákok és 

tanárok számára a program legfontosabb, internetalapú bázisa, másrészt az iskolahálózat 

korábbi tagjainak és a téma iránt érdeklődőknek is hasznos információkat tartalmaz. 

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program törzsanyaga a következő témákat nevezi meg: 

• Útra kelünk 

• A mindenható pénz 

• Akik gazdálkodnak – szereplők a gazdaságban 

• A pénzpiac mindenkit összeköt 

• Mérlegelj és dönts! 

Azt mondhatjuk, hogy ezen pénzügyi program a pénzügyikompetencia-szerzés terén az 

ismeretek és az attitűd fogalmak erősítését valósítja meg. Nem jelenik meg a képességek 

fejlesztésének azon iránya, amely más programok esetében a szociális kompetencia 

fejlesztésénél valósult meg. A Mérlegelj és dönts! elemben jelenik meg a tudatos 
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pályaorientációs pedagógia. Az „Életpályánk pénzügyi döntései” fejezet a diákok, fiatalok 

döntési mechanizmusait szeretné befolyásolni a pénzügytudatosság tekintetében. Az 

életszakaszokon keresztül végigvizsgált döntési helyzetek az egyén szempontjából 

vizsgálja a pénzügyi világhoz való viszonyulást.  A különböző életszakaszokban 

megjelenő pénzügyi attitűdök vizsgálata után a program gyakorlati oldaláról vizsgálja 

meg az egyén pénzhasználati kultúráját és szokásait. Az látható, hogy a program olyan 

fejlesztési előzményeket igényelne, mint amelyeket láttunk a korábbi életpálya-építés, -

tanácsadás és a pályaorientációs kompetencia fejlesztése esetében. 

„BankVelem” Program 

A Pénziránytű Alapítvány 2014 júniusában kötött hároméves együttműködési 

megállapodást a PontVelem Nonprofit Kft.-vel. Az együttműködés célja az általános 

iskolásoknakszóló pénzügyi ismeretterjesztés és ehhez kapcsolódvaa„BankVelem” 

Programkialakítása,valamint megvalósítása. A program a pénzügyi kompetenciák 

fejlesztését valósítja meg nem formális és informális oktatás keretén belül. Ez azt jelenti, 

hogy játékos környezetben arra tanítják a diákokat, hogy az elvégzett munkával (iskolai 

szelektív gyűjtés) megkeresett jövedelmet (pontok) nem kell azonnal elkölteni (beváltani 

ajándékokra), hanem érdemes vele gazdálkodni, takarékoskodni, sőt, akár nemes 

célokra is fel lehet ajánlani. A diákok a PontBankban gyakorolhatják a betétlekötést, 

megismerkedhetnek a kamatszámítással, az alapvető bankszámlaműveletekkel és 

pénzügyi fogalmakkal. A „BankVelem”Program az egész tanév során számos játékot, 

aktivitást és nyerési lehetőséget kínál a résztvevő diákok és tanárok számára. 

A 2014/2015-ös tanévben a programban a diákok részt vehettek a „Rejtett biztonság” 

játékban, amelyben a forint bankjegyek biztonsági elemeivel ismerkedtek meg.  A 

programban részt vevő és pályázó osztályok az osztálykirándulás-tervező pályázaton 

megnyerhették álmaik kirándulását. A diákok mellett a „BankVelem” iskolák és tanárok is 

díjazásban részesültek, mivel az első 50 csatlakozó iskola értékes informatikai 

eszközöket nyert, illetve a félévente meghirdetett „BankVelem” tanári 

ösztöndíjpályázatra jelentkező pedagógusok közül 10 tanár féléves ösztöndíjazásban 

részesült.   

2015 elejére már közel 1000 általános iskola 30 000 diákja és közel 2000 osztálya 

regisztrált a programba. A Pénziránytű Alapítvány szakmai és anyagi támogatásával 

megvalósuló „BankVelem”Programhoz Magyarország minden általános iskolája 

csatlakozhatott65. 

                                          

65http://www.penziranytu.hu/penz7 

http://www.penziranytu.hu/penz7
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A program finanszírozása 

Fáy András Program 

A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.2.1 B-11/1 pályázaton a Fáy Alapítvány 1,1 

milliárd Ft-ot nyert el az Oktatóközpont létrehozására, de a program teljes költsége (a 

folyamatos programfejlesztéseket is felvállalva) mintegy 1,6-1,7 milliárd Ft. A 

különbözetet a Fáy András Alapítvány saját maga finanszírozta, az OTP Bank Nyrt. 

támogatásának köszönhetően. 

A Pénziránytű Program és a „BankVelem” Program teljes mértékben a Magyar Nemzeti 

Bank finanszírozásában valósult/valósul meg. 

A programhoz kapcsolódó jogszabályalkotás vagy -módosítás 

Két banki programhoz nem volt szükség jogszabályalkotásra vagy jogszabály-

módosításra. 

A programba bevont köznevelési intézmények (intézménytípus, települési, regionális 

megoszlás)  

Az O.K. programba 10, pályázati úton kiválasztott iskolát vont be, akikkel 

együttműködési képzési megállapodást írt alá. Emellett több mint 130 iskola, illetve több 

civilszervezet diákjai vettek részt a projekt képzésein. A csoportos interaktív képzések a 

budapesti központban folyamatosan folynak, továbbá az Alapítvány trénerei az ország 

bármely pontján lévő iskolába ellátogatnak, és a mobil tréneri eszközkészlet segítségével 

ugyanolyan értékű képzést tartanak, mint az O.K. Központban.66 

A Pénziránytű Iskolahálózatban a 2008-as pályázatra 142 iskola jelentkezett, közülük 

választotta ki a bírálóbizottság azt a 25-öt, ahol a kísérlet megkezdődhetett. Volt olyan 

iskola, ahol tantárgyként, máshol szakköri foglalkozáson tanították 37 héten keresztül a 

pénzügyi-gazdasági ismereteket. A 2009/2010-es tanévben pályázat útján 40 

középiskola vett részt a programban. A 2010/2011-es tanévben a program folytatására 

kiírt júniusi pályázat eredményeként a közreműködő iskolák száma 60-ra emelkedett.  

A két programba bevont iskolák regionális szinten minden régióban megjelentek. Az 

iskolák típusai között is többfajta intézménytípust megtalálhatunk. 

A programhoz kapcsolódó humánerőforrás-fejlesztés, megvalósítókat segítő szakmai 

támogatás 

Az O.K.projekt Európai Unió által támogatott időszaka alatt országszerte több mint 40 

ezer emberhez jutottak el a pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási alapismeretek, több mint 

                                          

66 Fáy András Alapítvány.http://www.otpfayalapitvany.hu/Az_O.K._K_zpont.pdf 

http://www.otpfayalapitvany.hu/Az_O.K._K_zpont.pdf
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15 ezer diák vett részt az O.K. Központ tréningjein, 1400 rendezvényt szervezett az 

Alapítvány, 130 iskola és több civilszervezet bevonásával. 

A Pénziránytű Program keretében megvalósított pénzügyi oktatási program központi 

elemét egy 28 pénzügyi-gazdasági témakört átfogó, gyakorlati fókuszú oktatási anyag 

képezi. Az oktatási anyag esettanulmányokat, feladatlapokat, tanári segédleteket és 

valós tőzsdei szimulációs játékokat tartalmaz, amelyek komoly segítséggel bírnak a 

programban részt vevő pedagógusok számára. 

A programhoz kapcsolódó tananyag-, taneszközfejlesztés és annak hozzáférhetősége 

Az O.K. program szakmai tartalma szerint a következő modulokatkínálja:  

 Alapok program 1. (Középiskolák 1. osztályosainak szánt oktatási modul) 

 Alapok program 2. (Középiskolák 2. osztályosainak szánt oktatási modul) 

 Alapok program 3. (Középiskolák 3. osztályosainak szánt oktatási modulok) 

 Alapok program 4. (Középiskolák 4. osztályosainak szánt oktatási modulok) 

 Alapok – kiegészítő modul (azoknak a diákoknak, akiknek nem volt lehetőségük 

egymás után meghallgatni az Alapok Programokat).  

 Sport és üzlet (a sport, a sporteredmények és a sportolók értékét, piaci 

lehetőségeit és üzleti tevékenységét, azok összefüggéseit bemutató oktatási 

modul).  

 Média és üzlet (a kommunikációs világ valóságát, üzleti és gazdasági 

összefüggéseit bemutató oktatómodul).  

 Környezetgazdálkodás és üzlet. A pénz evolúciója (az érték fogalmától a XXI. 

század pénzügyeiig). 

 Speciális gyakorlati programok (állatkertben, múzeumban, plázában). 

Gazdálkodási Alapok I–II. (a mikro- és makrogazdaság bemutatása az egyén 

szempontjából, interaktív oktatási modulokkal).  

 Takarékossági program  

 Vállalkozói diákakadémia I–II. (egyedi vállalkozási képzés diákok számára, 

előadásszerű és interaktív kiscsoportos oktatási modulokkal). 

 Civilszféra és gazdaság (a civil világ, a nonprofit szektor működését bemutató, 

annak működtetését és gazdálkodását tanító oktatási modul).  

 Üzlet és siker I–II. (az egyéni karrier és a leendő sikeres üzleti, gazdasági vezetők 

oktatási programja előadásszerű és interaktív kiscsoportos oktatási modulokkal).  

 Tudomány és pénz (a tudomány és a piac összefüggéseinek bemutatásáról szóló 

oktatási modul). 
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 Trend, divat és üzlet (a divat értéke, irányzatok és azok társadalomformáló 

hatása)67. 

A Pénziránytű Program 2013. áprilistól 2014. márciusig minden hónapban egy oktatási 

típusú előadást, az ún. pénzügyi oktatási programot valósította meg (anyaga 

hozzáférhető ahttp://www.mnb.hu/Penzugyi_kultura/penz-iranytu-alapitvany/alapitvanyi-

programok honlapon). A kifejlesztett tananyagok a következő témákat ölelték fel: 

 Likviditásmenedzsment a háztartásban – családi kassza 

 Szabad-e hitelből fogyasztani? Mit kell/lehet tenni a túlzott eladósodottság 

megfékezése érdekében? 

 Hurrá, nyaralunk! Hasznos pénzügyi információk a nyári utazásokhoz 

 Hogy nyugodtan nyaralhassunk! 

 Új munkahely keresése, munkahelyváltás –bankszámlanyitás, bankváltás 

 Megtakarítások I. Egyszerűbb termékek 

 Mindjárt karácsony! Hogyan kerüljük el a túlköltekezést? 

 Év végi hajrá megtakarítási fronton. 

 Új év, új élet! A pénzügyi tervezés fontossága 

 Életünk egyik legnagyobb döntése: az otthonteremtés 

 A hónap témája: Váljunk tudatos pénzügyi fogyasztóvá! 

A program sikerkritériumai, fejlődésképessége, fenntarthatósága 

2012 ősze óta az O.K. Program számos sikertörténetet tudhat maga mögött, sokszor a 

pályázati követelményeket többszörösen is túlteljesítve. A projektidőszak alatt több mint 

15 ezer diák vett részt valamelyik pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási képzésen, ez a 

szám több mint kétszerese a célszámként megállapított 6500-nak. 

A projekt két évében a központ munkatársai mintegy 1400 ismeretátadó és 

szemléletformáló eseményen vettek részt, amelyeken több mint 40 ezer személyt 

szólítottak meg, ezzel mintegy háromszorosan túlszárnyalva a projektben rögzített 

célszámokat, továbbá 10 db középiskolásoknak szóló tananyagot (oktatási modult) és 5 

db felnőtteknek szóló pénzügyi, gazdasági edukációhoz kapcsolódó programot állított 

össze az Alapítvány. A projekt keretében 104 fő pedagógus felnőttképzése is 

megvalósult, 4 pénzügyi, gazdasági edukációhoz kötődő kutatást, felmérést folytatott le 

az Alapítvány a projektidőszakban, és összegezte azok eredményét,valamintelkészített 6 

ismeretterjesztő kiadványt az újonnan kidolgozott oktatási modulokhoz.  

                                          

67 Hiánypótló program a pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási edukációban 2012-ben megkezdte m űködését a 

Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóközpontja (O.K. Központ) TÁMOP-3.2.1.B -11/1-2012-

0001 pályázati projekt  https://www.otpbank.hu/static/csr/download/OK_prezentacio.pdf (letöltés 2015.07.16.) 

http://www.mnb.hu/Penzugyi_kultura/penz-iranytu-alapitvany/alapitvanyi-programok
http://www.mnb.hu/Penzugyi_kultura/penz-iranytu-alapitvany/alapitvanyi-programok
https://www.otpbank.hu/static/csr/download/OK_prezentacio.pdf
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A program főbb mutatói: 

 2012–2014 a megvalósítás időszaka. 

 1 db Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóközpont létrehozása. 

 40 ezer emberhez jutottak el a pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási 

alapismeretek. 

 15 ezer diák vett részt az O.K. Központ tréningjein. 

 1400 rendezvényt szervezett az Alapítvány, 130 iskola és több civilszervezet 

bevonásával. 

 10 db középiskolásoknak szóló tananyagot (oktatási modult) és 5 db 

felnőtteknek szóló pénzügyi, gazdasági edukációhoz kapcsolódó programot 

állított össze az Alapítvány. 

 6 ismeretterjesztő kiadvány. 

A Pénziránytű Program esetében a program keretében 12 hónapon keresztül 18 

médiumban közel 600 cikk és önálló szerkesztőségi tartalom jelenik meg, amely a 

mindennapi élethez szükséges, praktikus pénzügyi ismereteket közvetít havonta változó 

témakörökben. 
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http://eduline.hu/felnottkepzes/2013/12/2/dualis_szakkepzes_kerdesek_valaszok_0E0MZP
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MELLÉKLETEK 

Melléklet I. 

A Szakiskolai Fejlesztési Program II.-ben részt vevő iskolák 

1. 500. sz. Angster József Szakképző Iskola (Pécs) 

2. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium (Dombóvár) 

3. 626. sz. Szakképző Iskola és Kollégium, a Teleki Blanka Gimnázium, 

Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Tagintézménye (Mezőtúr) 

4. Arany János Református Gimnázium, Szakképző Iskola és Diákotthon (Nagykőrös) 

5. Árpád Szakképző Iskola és Kollégium (Székesfehérvár) 

6. Barabás György Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (Sárvár) 

7. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Bajai Óvodája, Általános Iskolája, Speciális 

Szakiskolája, Kollégiuma, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és 

Gyermekotthona (Baja) 

8. Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Zwack József Kereskedelmi 

és Vendéglátóipari Tagiskola (Békéscsaba) 

9. Berg Gusztáv Szakiskola (Kapuvár) 

10. Bethlen Gábor Középiskola, Szakképző Iskola és Kollégium (Nyírbátor) 

11. Bolyai Farkas Szakképző Iskola (Ózd) 

12. Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium (Eger) 

13. Csepeli Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola (Budapest) 

14. Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola (Kazincbarcika) 

15. Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola (Budapest) 

16. Dózsa György Gazdasági, Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 

(Kalocsa) 

17. Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Kaposvár) 

18. Farkas Gyula Szakképző Iskola, Gimnázium, Speciális Szakiskola, Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium (Békés) 

19. FVM Dunántúli Agrárszakképző Központ, Csapó Dániel Középiskola, 

Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium (Szekszárd) 
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20. FVM Kelet-magyarországi Agrárszakképző Központ, Bethlen Gábor Szakképző 

Iskola és Kollégium (Gyomaendrőd) 

21. FVM Kelet-magyarországi Agrárszakképző Központ, FVM Mezőgazdasági 

Szakképző Iskola és Kollégium (Pétervására) 

22. FVM Közép-magyarországi Agrárszakképző Központ, Bercsényi Miklós 

Élelmiszeripari Szakképző Iskola, Kollégium és FVM Gyakorlóiskola (Budapest) 

23. Galamb József Szakképző Iskola, a Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és 

Kollégium Tagintézménye (Makó) 

24. Harruckern János Eleki Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 

Kollégium (Elek) 

25. Harruckern János Orosházi Szakközépiskola, Szakképző Iskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Orosháza) 

26. Hatvani Középiskola, Szakiskola Damjanich János Szakközépiskolája, Szakiskolája 

(Hatvan) 

27. Hefele Menyhért Építő- és Faipari Szakképző Iskola (Szombathely) 

28. Hild József Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 

(Dunaújváros) 

29. Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Nyíregyháza) 

30. Ipari Szakközépiskola és Szakiskola (Nagykáta) 

31. Jálics Ernő Általános, Művészeti és Szakképző Iskola, Diákotthon; Szakszolgálati 

és Szakmai Szolgáltató Intézmény, Nevelési Tanácsadó (Kadarkút) 

32. Jász-Nagykun-Szolnok MegyeiMészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és 

Kollégium (Jászapáti) 

33. József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Gyöngyös) 

34. KalyiJag Roma Nemzetiségi Szakiskola, Szakközépiskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény (Budapest) 

35. Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kocsis Pál 

Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskolája (Kecskemét) 

36. Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Széchenyi István 

Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskolája (Kecskemét) 

37. Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kandó 

Kálmán Szakközépiskola és Szakiskolája (Kecskemét) 



Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 

TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 

Köznevelési reformok operatív megvalósítása 

112 
 

38. Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola (Budapest) 

39. Kereskedelmi és Idegenforgalmi Középiskola (Tokaj) 

40. Kisbér Város Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézménye Bánki Donát 

Szakképző Iskola (Kisbér) 

41. Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Általános Iskola és Középiskola, Wattay 

Középiskola és Szakiskolája (Kiskőrös) 

42. Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 

Kossuth Lajos Középiskolája és Szakiskolája (Kiskunfélegyháza) 

43. Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 

Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Középiskolája és Szakiskolája (Kiskunfélegyháza) 

44. Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium (Pétfürdő) 

45. Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola, Idegenforgalmi és 

Vendéglátóipari Szakképző Iskola (Győr) 

46. Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium (Győr) 

47. Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium Baross László Mezőgazdasági 

Szakközépiskolai és Szakiskolai Tagintézménye(Mátészalka) 

48. Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Ibrány) 

49. Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola (Győr) 

50. Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és 

Szakiskola (Pécs) 

51. Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium (Budapest) 

52. Rétközi Szakiskola és Népfőiskola (Kék) 

53. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 

(Sopron) 

54. Szabómester Szakképző Iskola (Budapest) 

55. Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola (Budapest) 

56. Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola (Kaposvár) 

57. Szegedi Ipari és Szolgáltató Szakképző Iskola Szeged-Móravárosi Tagintézménye 

(Szeged) 

58. Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari 

Tagintézmény (Szolnok) 
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59. Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola Ruhaipari Tagintézmény 

(Szolnok) 

60. Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola (Balassagyarmat) 

61. Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Veszprém) 

62. Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola 

(Nagykanizsa) 

63. Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Tiszavasvári) 

64. Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma 

Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézménye (Szekszárd) 

65. Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma Jókai 

Mór Szakképző Iskolai Tagintézménye (Bonyhád) 

66. Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma 

Vendéglátó Szakképző Tagintézménye (Szekszárd) 

67. Trefort Ágoston Szakképző Iskola (Sátoraljaújhely) 

68. Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium (Karcag) 

69. Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Nyíregyháza) 

70. Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola (Nagykanizsa) 
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Melléklet II. 

Az Új Nemzedék Plusz Projekt Bázisiskolai Program iskolái 

1. Ady Endre–Bay Zoltán Középiskola és Kollégium, Sarkad 

2. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, Hatvan 

3. Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium, Balassagyarmat 

4. BéKSZI Trefort Ágoston Tagintézmény, Békéscsaba 

5. BéKSZI Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagintézmény, Békéscsaba 

6. BéKSZI Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagintézmény, Békéscsaba 

7. Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Zánka 

8. Európa 2000 Közgazdasági, Idegenforgalmi és Informatikai Középiskola, Budapest 

9. Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági Szakközépiskola, Miskolc 

10. Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium, Miskolc 

11. Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és AMI, Solymár 

12. Gépipari és Számítástechnikai Szakközépiskola, Békéscsaba 

13. Győri Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium, Győr 

14. Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium, 

Győr 

15. Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium, Hajdúböszörmény 

16. Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, AMI és Kollégium, Szeged 

17. KEM-i Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola, Dorog 

18. Kisfaludy Károly Gimnázium, Mohács 

19. Kisvárdai II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és Szakiskola, Kisvárda 

20. Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Budapest 

21. Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola, Budapest 

22. Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola és Kollégium, 

Tiszafüred 

23. Kölcsey Ferenc Gimnázium, Zalaegerszeg 

24. Keszthelyi Közgazdasági Szakközépiskola, Keszthely 

25. KRK Szilády Áron Gimnáziuma, Kiskunhalas 

26. Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon, Miskolc 

27. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő 

28. Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és AMK, Győr 

29. Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola, Budapest 

30. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai 

Szakközépiskola, Budapest 

31. Premontrei rendi Szent Norbert Gimnázium, Szombathely 
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32. II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, Budapest 

33. Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Dunaújváros 

34. Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium, Sárospatak 

35. Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola, Szekszárd 

36. Szent Mór Katolikus Általános Iskola, AMI és Gimnázium, Pécs 

37. Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola, Budapest 

38. Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium –Vályi Péter Szakképző 

Iskolai Tagintézmény, Tamási 

39. Újbudai József Attila Gimnázium, Budapest 

40. Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium, Nyíregyháza 
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Melléklet III. 

A Dobbantó-projektben részt vevő iskolák 

1. Addetur Alapítványi Gimnázium és Szakképző Iskola, Budapest 

2. Budai Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és 

Alapfokú 

3. Művészetoktatási Intézmény, Pécs 

4. Éltes Mátyás Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gyermekotthon, Kollégium és 

Pedagógiai Szakszolgálat, Nyírbátor 

5. „Esély Pedagógiai Központ” Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó, Tanulási Képességet Vizsgáló 

Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Békéscsaba 

6. Esély Kövessi Erzsébet Szakképző Iskola és Gimnázium, Budapest 

7. Göllesz Viktor Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium, Iregszemcse 

8. Harruckern János Közoktatási Intézmény, Gyula, Szabadkígyósi Tagintézmény 

9. Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium, 

Kecskemét 

10. Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 

Kossuth Lajos Tagintézménye, Kiskunfélegyháza 

11. Martin János Szakképző Iskola, Miskolc 

12. Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola, Budapest 

13. Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes 

GyógypedagógiaiMódszertani Intézmény, Tapolca 

14. Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola, Szolnok 

15. Than Károly Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Budapest 

16. VM Közép-Magyarországi Agrárszakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari 

Szakképző Iskola, Kollégium és FV. 
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Melléklet IV. 

TÁMOP 2.2.2-es program pályaorientációs kérdőívei 

 Általános iskolás korosztálynak szóló kérdőívek: 

o Képességek, készségek kérdőíve – általános iskolás, rövid verzió 

o Képességek, készségek kérdőíve – általános iskolás, hosszú verzió 

o Szabadidőmérleg – általános iskolás, rövid verzió 

o Tantárgyi érdeklődés – általános iskolás, rövid verzió 

o Munkaérték-kérdőív – általános iskolás, rövid verzió 

o Jellemző munkamód – általános iskolás, rövid verzió 

o Tanulási erőforrások – általános iskolás, rövid verzió 

o Pályaérettség – rövid verzió 

 Középiskolásoknak/pályakezdőknek szóló kérdőívek: 

o Vállalkozói erőforrások – pályakezdő, rövid verzió 

o Képességek, készségek kérdőíve – pályakezdő, rövid verzió 

o Képességek, készségek kérdőíve – pályakezdő, hosszú verzió 

o Kompetencialeltár – pályakezdő, rövid verzió 

o Munkamotiváció és értékpreferencia – pályakezdő, rövid verzió 

o Tanulási erőforrások – középiskolás, hosszú verzió 

o Szabadidőmérleg – középiskolás, rövid verzió 

o Tantárgyi érdeklődés – középiskolás, rövid verzió 

o Érdeklődési irányok – középiskolás, hosszú verzió 

o Pályaterület-kereső – középiskolás, rövid verzió 

o Munkaérték-kérdőív – középiskolás, rövid verzió 

o Jellemző munkamód – középiskolás, rövid verzió 

o Beilleszkedés és mobilitás – középiskolás, rövid verzió 

o Mobilitás – pályakezdő, rövid verzió 

o Szakmai identitás – pályakezdő, rövid verzió 

 Általános, felnőtt korosztálynak szóló kérdőívek: 

o Sikeres álláskeresés és -megtartás skála – felnőtt, rövid verzió 

o Munkanélküli deficit skála – felnőtt, rövid verzió 

o Kezdő vállalkozók tesztje – felnőtt, rövid verzió 

o Foglalkoztathatósági skála – felnőtt, rövid verzió 

o Foglalkoztathatósági skála – felnőtt, hosszú verzió 

o Képességek, készségek kérdőíve – felnőtt, rövid verzió 

o Képességek, készségek kérdőíve – felnőtt, hosszú verzió 

o Kompetencialeltár – felnőtt, hosszú verzió 
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o Munkamotiváció és értékpreferencia – felnőtt, rövid verzió 

o Jellemző munkamód – felnőtt, rövid verzió 

o Tanulási erőforrások – felnőtt, rövid verzió 

o Pályaérdeklődés – felnőtt, rövid verzió 

o Pályaérdeklődés – felnőtt, hosszú verzió 

o Szakmai identitás – felnőtt, rövid verzió 

o Vezetői képességek – felnőtt, rövid verzió 

o Mobilitás – felnőtt, rövid verzió 


