
A képzési hatékonysággal és a komplex vizsgával 

kapcsolatos tapasztalatok az iskolarendszerű duális 

szakképzésben

Elméleti háttér
Az elmúlt 20 évben számtalan kisebb változtatás mellett legalább 5 nagyobb léptékű, rendszerszintű változás következett be a szakképzésben (OKJ változások sora,

a szakképzés rendszerének többszöri átalakítása, fenntartóváltások stb.), ami miatt szinte lehetetlen értékelni az egyes intézkedések hatását a kimenetre. A 2020-as

év különös sok változást magával; megújul a képzési jegyzék, intézménytípusok, finanszírozási megoldások, oktatói gárda biztosítása, duális képzéshez kötődő

jogviszonyok átminősítése és még hosszan sorolhatnánk. A fejlesztési elképzelések jelentős részét a Szakképzés 4.0 stratégia tartalmazza.

Kutatási kérdések, hipotézisek
Jelen kutatás arra hivatott rávilágítani, hogy a szakképzési rendszer egyik kulcsfontosságú változtatása, a duális képzés (és a hozzá köthető komplex vizsga) újbóli

megerősítése sem mentes a problémáktól és feszültségektől. Próbáltunk egy másik nézőpontot keresni, és alapvetően a szakmai záróvizsgán begyűjthető

információkból kiindulni (komplex vizsga eredményei, illetve a képző intézmények és vizsgabizottság meglátásai, tapasztalatai). Jelen kutatás egyenes folytatása

lehet annak a korábbi vizsgálatnak, amit 2015 őszétől 2016 tavaszáig folytattunk, és konkrét célja volt a szakképzés különböző szintjein, adott szakmacsoportokban

végzett (szakképesítést szerzett) pályakezdőkkel szemben a munkaerőpiac, munka világa részéről megfogalmazódó elvárások vizsgálata (Vámosi, 2017). További

kutatási előzmény a korábban már elvégzett, hasonló nézőpontból történt vizsgálat, amely szintén ezen információs forrásokat használta fel, a 2016 nyarán

lebonyolított komplex vizsgákat tekintve (Vámosi, 2018).

Fontosabb kutatási kérdések:

Milyen oktatásszervezési, infrastrukturális és felkészülési jellemzők determinálják a vizsgaeredményeket?

Milyen adminisztratív és szervezési tartalmak gyakorolnak negatív hatást a vizsgafolyamatokra, amelyek egyébként kiküszöbölhetőek lennének?

Milyen szerepet játszik a duális képzés munkáltatói oldala a vizsgaeredmények alakulásában?

Módszerek
A kutatás jelen fázisában a 2017-es, 2018-as és 2019-es komplex vizsgák jegyzőkönyveit tekintettük át, területi lefedettséget tekintve csak Baranya megyében. Az

érintett szakmák a kamara gondozásában állnak, vagyis a vizsgálat nem fedi le a teljes szakmastruktúrát, elsősorban a hiányszakmákra, fizikai jellegű

foglalkozásokra fókuszál. Mennyiségét tekintve ez 112, 131, illetve 116 záróvizsgát jelent, évtől függően. A vizsgálatban nagy segítséget nyújtott a Pécs-Baranyai

Kereskedelmi és Iparkamara a jelentések átadásával, a Pécsi Szakképzési Centrum a vizsgaeredmények átadásával, illetve az a szakmai tapasztalat és párbeszéd,

ami a szerző esetében a mestervizsgák elnöki megbízásából fakad.
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Eredmények
1. Központi írásbeli feladatsorral és szóbeli tételekkel kapcsolatos

tapasztalatok

Az összeállított írásbeli feladatok a szaktanárok és a vizsgabizottságok

tagjainak elmondása szerint nagy többségében megfeleltek a szakmai és

vizsgakövetelményeknek, de továbbra is sok helyen találhatóak

pontatlanságok a feladatok megfogalmazásában és a javítási útmutatókban.

Visszatérő probléma, és különösen sok panasz érkezik minden évben az

alaprajzokat, ábrákat, szakrajzokat tartalmazó feladatsorokra, hogy nem elég

élesek, nagyok vagy jól kivehetőek a képek, rajzok. Ez különösen azokban az

esetekben problémás, amikor az alaprajzokról leolvasható adatokkal kell

számolnia a vizsgázóknak. Ilyen visszajelzés érkezett többek között a gépi

forgácsoló, elektronikai technikus, ács, kőműves és hidegburkoló, női szabó

feladatlapokról.

További rendszeres hiba, hogy a kérdések, iránymutatások nincsenek

pontosan megfogalmazva, nem egyértelműek, rossz a magyarságuk, nem

egyszer helyesírási hibákkal van fűszerezve a feladatsor. Bizonyos esetekben

a feladatsor a technikusképzéshez nem méltó, színvonalában túl erős, és a

kerettantervet olykor teljesen figyelmen kívül hagyja (gépi forgácsolással

kapcsolatos kérdések). Tárgyi tudást, képességeket, készségeket egyaránt

nem mér. A vizsgabizottságok elmondása szerint az elméleti felkészülésnél jól

látszik az alapok hiánya, már az általános iskolából hiányossággal érkeznek,

és itt nincs idő ezt pótolni, az elméleti tételeket úgy ahogy megtanulják (mint a

verset), de az összefüggésekkel, a dolgok logikájával nincsenek tisztában.

Természetesen vannak kivételek, de a visszajelzések alapján általánosságban

elmondható, hogy a vizsgázók szóbeli kifejezőképessége már a szakmai

nyelvezetet illetően is romló tendenciát mutat. Szókincsük szegényesedik,

egyszerűsödik, igénytelenedik.

2. Gyakorlati feladatsorokkal kapcsolatos tapasztalatok

Az iskoláknak sok éves tapasztalatuk van a gyakorlati feladatsorok

összeállításában, ennek is köszönhető, hogy egy-két kivételtől eltekintve

megfeleltek a szakmai és vizsgakövetelményeknek, és alkalmasak voltak a

tanulók gyakorlati tudásszintjének felmérésére. Ahol mégis javítani,

módosítani kellett, vagy tételszámot növelni volt szükséges, azokban az

esetekben a vizsgabizottság kérésére az iskolák ezt gyorsan meg is tették. A

vizsgázók gyakorlati felkészültsége általában véve jobb volt az elméletinél, de

nagy a szórás, attól függően, hogy ki melyik gyakorlati képzőhelyen tanult.

Nem látszott kellő mértékben, hogy a gyakorlati képzőhely felkészítette a

vizsgázókat a komplex vizsgára. A külső gyakorlati felkészítés mellett

tanüzemi gyakorlásra is igényük lenne a tanulóknak. Az autószerelő szakma

gyakorlati vizsgáján jó megoldásnak tűnt az a 2019-es tavaszi

kezdeményezés, miszerint a szervizek biztosították az autókat a tanulók

részére. Ezáltal minden tanuló olyan típusú járművön végezhette el a

vizsgafeladatokat amelyen a gyakorlati képzőhelyen is felkészült. A vizsgát

megelőző az iskola és a képzőhelyek között történő megbeszéléseken a

kamara is aktívan részt vett.

3. Szakmai záróvizsga előtti iskolai gyakorlati felkészítés és próbavizsga

Iskolánként és szakmánként eltérő a próbavizsgák gyakorlata. Van olyan

intézmény, ahol évek óta folyamatosan működik a próbavizsga/elővizsga

rendszere, van ahol csak akkor kérik számon ilyen módon a tanulókat, ha az

oktató úgy érzi szükségük van a gyakorlásra, de van olyan intézmény is,

amely elzárkózik a bevezetésétől. Tovább bonyolítja a helyzetet az a fenntartói

szemlélet – ahol ez tapasztalható –, hogy az iskolai tanműhelyben tartandó

felkészítés és a komplex vizsga gyakorlati feladatainak gyakorlása

költségnövelő tényező, így sajnos kerülendő… Ahol a tanulók igényelték a

szakmai vizsgák előtti iskolában történő gyakorlati felkészítést, és vették a

fáradtságot, hogy részt vegyenek rajta, ott mindenképpen pozitívan

befolyásolta a vizsga eredményességét. Összességében azonban több oktató

azon az állásponton van, hogy egy kellően alapos külső gyakorlati képzés

esetén erre nem kellene, hogy szükség legyen, talán csak annyiban, hogy

valóban megismerkedhessen a tanuló az adott helyszínnel és eszközökkel,

vagy felfrissíthesse ezen ismereteit.

Diszkusszió, következtetések
Noha a szakképzéshez kapcsolódóan az elmúlt években számos, jelentős

volumenű változás történt, nem jelenthetjük ki, hogy az átalakítás véget ért.

Mivel a folyamatok központilag vezéreltek, így mindenképpen a

centralizáltságot, és ebből adódóan az uniformizáltságot célozzák meg. Az

egységesítés mellett figyelni kell(ene) az egyedi igényekre, ami teljesen

ellentétes az előzőekben leírt alapelvekkel. A vizsgálat eredményei

rámutatnak azokra a tervezési és adminisztrációs hibákra, amelyek a mérés-

értékelés folyamatát jellemzik. Ezek kiküszöbölése a rendszer elemi érdeke.

Az már eldöntött kérdés, hogy a magyar szakképzési rendszer központi eleme

a duális képzés, de az is pontosan látszik, hogy bizonyos keretek

kialakításával és meglévő zavarok kijavításával a remélt hatékonyság

javítható. Továbbra is potenciális problémaforrásként jelenik meg a

rendszerben a duális képzés keretében átadott szakmai ismeretek

teljességének vizsgálata. Hiába van ennek egy dokumentációs alapja

(gondolunk itt elsősorban a kerettantervekre és a szakképző intézmény

szakmai programjára), nem tűnik biztosítottnak, hogy a tanuló valóban minden

szakmai ismeret birtokába kerül. Ez egyik oldalról felveti a munkáltató

felelősségét, az ő „ellenőrzésének” szükségességét, illetve annak a

lehetőségnek a megteremtését (sőt, biztosítását…), hogy a komplex vizsga

előtt a tanulók kiváló infrastrukturális feltételek mellett, szakoktatókkal és

szükséges készletekkel támogatva készülhessenek fel a megmérettetésre. Ez

többek számára nem csak ismétlést, hanem a szakmai ismerettel való első

találkozást is jelentheti. Ez mindenképpen igényli egy minőségbiztosítási

folyamat létrehozását, jogkörök és garanciák biztosításával, amelyek döntően

a Szakképzési Centrumokhoz tartoznának.

Szakképzés 4.0, letöltve: https://ikk.hu/files/Szakkepzes_4.0.pdf [2020. január

28.]
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jeles jó közepes elégséges elégtelen

gyakorlat
2017 6 11 11 8 3
2018 17 10 4 8 4
2019 10 15 11 5 2

központi írásbeli

2017 5 1 10 12 11
2018 9 0 2 17 15
2019 4 3 13 18 4

szóbeli
2017 8 10 14 7 0
2018 19 10 6 8 0
2019 9 13 8 12 1

érdemjegy
2017 3 11 10 3 12
2018 8 13 4 2 16
2019 4 16 17 1 4

A komplex vizsga eredményei gépi forgácsoló szakképesítés esetében, Baranya megye, 2017-2019


