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Ajánlás  
 

Alig néhány évtizede, hogy a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok megjelentek a közbeszédben 

és ledőltek legalább az ideológiai korlátai annak, hogy célzott és érdemi döntések szülessenek 

róluk, értük. Az érvelő politizáláshoz társadalmi rétegződési- és mobilitási, továbbá 

értékvizsgálatok, a teendők megfogalmazásához az oktatásszociológiai és szociálpolitikai kutatások 

adtak fontos, érdemi információkat.  Életművek születtek a szegények, a-gyerekek, nők, cigányok, 

és mások helyzetéről, egyes kor-és munkajelleg csoportok-pl. a szakmunkástanulók-reménytelen 

sorsának újratermelődéséről. Az adatok és tények azonban régen túlnőtték a tudomány kereteit. A 

hátrányos helyzet jelen van, életünk részévé vált. Nemcsak látható, de tapintható is, 

következményei messzire mutatnak. És mégis, mintha nem lenne mind az, amit korábban 

felsoroltunk, mintha valami hiányozna az érvrendszerből ahhoz, hogy érdemi változások 

történjenek. Az oknyomozás itt már a politika, a hatalomgyakorlás, a megkésettség, a kemény 

költségvetési korlátok és hivatkozások világába vezet, és érinti a politikai szocializációt is. Hatalmi 

túlsúly esetén, érdemi nyomásgyakorlás híján miért kézenfekvő a halmozottan hátrányos 

helyzetűekről –róluk- nélkülük döntéseket hozni, a konszenzuskeresés helyett.  

A jelzett ellentmondások leszivárognak az oktatás és a pedagógia területére is, amelyet a politika-

gyakran függetlenedve az alrendszer sajátos céljaitól és a benne résztvevők rövid és távlatos 

érdekeitől, mindig a saját játszóterének tekintett. A politikai váltógazdaság sosem volt tekintettel az 

éppen zajló folyamatok sikerére és elfogadottságára, a szerves fejlődés és a kiszámíthatóság 

szempontjaira. A hatásvizsgálatok-hogy az oktatáson megtakarított forintok generálnak –e 

pótlólagos kiadásokat a szociálpolitikában-és a munkaerő piaci politikában, a rendvédelemben és 

az igazságszolgáltatásban, nem jelentek meg nyilvánosan a mérlegelés- döntés szempontjai között. 

A hátrányos helyzet kivételes elbánást, és módszereket igényel, de a kivételek, legyen szó sikeres 

programokról, módszerekről, pedagógusokról-ritkán dicsekedhetnek népszerűséggel nálunk.  

A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok sorsának javítására sokféle szándék fogalmazódott meg 

a múltban és a jelenben, a tartós sikertörténetek mégis hiányoznak. Híres pedagógiai innovátorok 

módszerei és megalapozottnak tartott adaptációk maradtak torzók a keretek rigiditása és nehezen 

magyarázható ellenérdekeltségek, a „nehogymárbajlegyenisták”(J. Jevtusenko) miatt. A ’90-s 

években, az interaktív vállalkozásoktatás például azért nem válhatott a szakképzés tantervi 

elemévé, mert a cselekvéstanulás felszabadító hatása zavarta a következő, közismereti óra 

fegyelmi követelményeit. Néha ilyen egyszerű ez.  
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Pedig a testreszabott módszerek fontosságát már a napi hírek is alátámasztják. A vidéki nagyváros 

szakképző iskolájának nyugalmát egy ideje rendőrök vigyázták, és a gyengébbek ellen elkövetett 

erőszakos cselekmények csak akkor szűntek meg, amikor kiemelték azt a hét- nyolc hangadót, aki 

miatt az iskolában eluralkodott a félelem. Mint kiderült, hetven, felzárkóztatásra szoruló fiatalt 

próbáltak beilleszteni a hagyományos keretek közé, hagyományos módszerekkel, az említett 

következményekkel.  

A borítékolható kudarc helyett komplex módszerek kellenek, bár ezek sem ígérnek könnyű és 

tartós sikereket. Molnár Máté könyve az elmúlt húsz évre visszatekintve azokról szól, akik a jogi 

paraméterek alapján kiestek az intézményrendszer figyelméből, akiknek származásuk okán nincs, 

vagy csak korlátozott lehetőségük van az informális tanulásra, akiket gyakran földrajzi koordinátáik 

miatt nem érnek el a második esély iskolái, és azok a civil kísérletek sem, amelyek a hátrányos 

helyzet más következményeit –kábítószer használat, alkoholfüggőség, stb. kezelve –alkalmaznak 

reform pedagógiai módszereket.  

A könyv, a teljesség igénye nélkül- bemutat néhány külföldi jóléti kísérletet, és felsorolja azokat a 

hazai projekteket, amelyek a tranzitfoglalkoztatás valamelyik formáját alkalmazva, a hiányos 

hazaiakat EU forrásokkal kiegészítve, európai bevált gyakorlatokat honosítva próbáltak megoldást 

találni az iskolai és munkaerő piaci re-integrációra.   A lisszaboni foglalkoztatási kritériumokra adott 

válaszkísérletekről is beszámol, így a második munkaerőpiacot jelentő szociális gazdaságról, és 

ennek egy aktuális hazai kísérletéről, a szociális szövetkezeti programról. A helyi munkanélküliség 

megoldása helyi szükségletek kielégítésével 2006 óta szerepel az uniós programokban, nagy 

sikerrel. Nálunk, a néhány lezárt projektek tanulságai között az már nagy bizonyossággal 

megfogalmazható, hogy a fenntartható működés kulcsa nagyrészt a hátrányos helyzetű résztvevők 

pszicho-szociális gondozásán és a felzárkóztatás módszerében rejlett. De éppen a kudarcok-

értetlen és sértett, mert cserbenhagyott menedzserek, magukat becsapottnak érző résztvevők 

mutatják, hogy mennyire hiányzik a kölcsönönös szolidaritás, a különleges bánásmód 

szükségességének belátása, az „örüljön, hogy dolgozhat” paternalista attitűdje helyett.       

A könyv gerincét a Dán- Magyar Termelőiskola programjának részletes bemutatása adja, ami a 

szerző múltját ismerve érthető is. Számára az elmúlt 15 év kísérletek és esetek sorozata, amelyből 

esettanulmányok, és ez a kézikönyvként is használható tananyag készült.  Az előzmények 

bemutatásakor a dán népfőiskolák alapítójának tekintett N. F. S Grundtwig teológus, püspök, 

gondolkodó nevével találkozunk, aki hivatása ellenére fontosnak tartotta az egyház és az iskola 

megkülönböztetését, előbbit a változatlanság, az iskolát pedig az „igazság felismerésén alapuló 

szabad fejlődés” terrénumának tartva, ahol nem a tudás átadás, hanem az emberi természet 
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fejlesztése az elsődleges feladat. Az élet befogadásához pedig nincs jobb, mint a konkrét, gyakorlati 

tevékenység.      

A tankönyv, lépésről –lépésre leírja a több tényezős, komplexitásra törekvő, az oktatási rendszer 

korábbi lépcsői hiányosságainak pótlását felzárkóztatással, a szocializációban elengedhetetlen 

személyes elégedettséget a gyakorlati munka adta sikerekkel, és élménypedagógiával elérni akaró 

módszer előkészületeit, gyakorlatát.  Adatokkal és tényekkel bizonyítja, hogy –e módszer jobb és 

hatásosabb, mint a fenntarthatóság minimális esélyével rendelkező olyan előzmények, amelyek pár 

hónapra felvillantották egy jobb élet reményét a résztvevőknek, majd magukra hagyták őket, 

gyakran nagyobb kárt okozva, mintha semmi nem történt volna velük. 

A Dán- Magyar Termelőiskolai program az oktató-nevelő aprómunka szépségének és 

nehézségének a dicsérete, és egyben egy újabb látlelet arról, hogyan lehet gúzsba kötve táncolni.  A 

jogszabályok nálunk, eleve kevesebb szabadságot engednek, mint ami a dán népfőiskolai 

modellben érvényesül. A projektek által, a feladatat jellegét és résztvevőit figyelem kívül hagyó 

pénzügyi korlátok pedig látványosan, napjainkban már a kimenetre kiható mértékben csökkentik a 

siker esélyeit.   Hiszen hogyan lehetne egy három évre tervezett modellhez képest fele annyi 

időben hasonló eredményeket elérni? Hogyan lehet drámaian kevés pénzből a pszicho-szociális 

gondozás legjobb módszerének tartott személyiségfejlesztő tréningeket tartani a résztvevők 

igényei szerint, a projekt alatt, és a követés időszakában? Pedig ez lenne a komplexitás lényege, és 

egy olyan, csorbítatlan pedagógiai-segítői szabadságfok, amelyet, a könyvből jól láthatóan ma 

tilalomfák és korlátok nehezítenek.    

  A bemutatott programok megpróbálnak esélyt adni a „nekem jut a neszesemmi” (Tordon Ákos) 

csoportoknak akkor, amikor nemcsak a pedagógiai háttér, hanem a kirívóan magas 

munkanélküliség, és a gazdasági válság is a végzettek munkahelyi befogadása ellen hat. Ahogy a 

szerző írja, a vállalatok és a vállalkozások problémamentes, kész munkaerőt akarnak.  A hátrányos 

helyzetű csoportok életkörülményei, elfogadhatatlan életminőségük, a további lecsúszás 

megakadályozása ezért, nem csak a szociális érzékenységünk és a lelkiismeretünk miatt, hanem a 

magyar gazdaság jövője szempontjából is azt igényli, hogy a bemutatott módszerekkel segítsük az 

alacsony tudás pótlását, az alkalmazkodóképesség javítását, és a tanulási képességek fejlesztését. 

Az első és a második munkaerőpiac is fogékonyabb, ha jövőképpel rendelkező, közvetíthető 

emberekre számíthat. A harmadik és további esélyek biztosítása így válik közös felelősségünkké.  
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I. Innovatív projektek, a hátrányos helyzetűek 

 társadalmi és munkaerő-piaci integrációjáért 
 

1. A komplex foglalkoztatási-képzési programok szükségessége 
 

Minden társadalomban – még az EU gazdagabb tagállamaiban is – élnek olyan hátrányos 

helyzetű csoportok, amelyek saját erejükből nem képesek élni a munkaerőpiac által biztosított 

lehetőségekkel. Ide tartoznak az alulképzettek, a munkaerőpiacon eladható szaktudással, erről 

szóló bizonyítvánnyal nem rendelkezők, a motiválatlanok, vagy a mentálisan leépült, esetleg 

beilleszkedési zavarokkal küzdő munkanélküliek. Egy részüknél a hátrányok halmozottan 

jelentkeznek. Ma Magyarországon kb. 900.000 aktív korú embernek nincs szakképzettsége, 

akik eladható tudás nélkül csak nehezen jutnak munkahelyhez, megélhetéshez. Többségük a 

társadalom perifériájára szorult, és esetükben szinte garantált, a hátrányos helyzet generációs 

átörökítése. Az érintettek között vannak azok a fiatalok, akik nem fejezik be az általános 

iskolát-a korcsoport mintegy 5-6 %- a-, ezért érdemi szakképzésben sem részesülhetnek. A 

létszámot növelik a szakképző iskolákból lemorzsolódók,- arányuk 25-30%, és az alapiskolát 

befejezők között évről- évre növekvő számú funkcionális analfabéták. Az Európai Unió 

Foglalkoztatáspolitikai Irányelveiben ezért fogalmazódott meg a társadalmi kirekesztés 

megakadályozása, a 2020-ig szóló tervekben a 70%-s foglalkoztatottság elérése és az iskolai 

lemorzsolódás 10% alá csökkentése. 1A hazai foglalkoztatáspolitika a „ha munka van, minden 

van” jelszóval hirdette meg a foglalkoztatási szint növelését, az egymillió adózó munkahely 

megteremtésének távlati programját, a következő prioritásokkal:2 

 A munkaerő-kínálat bővítése (munkába állást segítő támogatások és szolgáltatások, 

komplex munkaerő piaci programok, fenntartható és értékteremtő foglalkoztatás a 

non-profit szektorban.) 

 Közvetlen támogatás a munkahelyteremtéshez (munkahelyteremtő beruházások 

támogatása, a foglalkoztatási potenciál erősítése célzott támogatással.) 

                                                           
1 Fazekas-Köllő-Varga:Zöld Könyv a Magyar Közoktatás Megújításáért 2008 
2
 http://zmva.fw.hu/roadshow/Szechenyi20roadshow_Paktum_Foglalkoztatas.pdf 
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 A család és a munka összeegyeztetésének segítése (rugalmas foglalkoztatási  formák, 

családbarát kezdeményezések támogatása,a gyermekek napközbeni ellátását biztosító 

szolgáltatások fejlesztése, és kapacitásának bővítése.) 

 A versenyképes tudás megszerzésének támogatása (munkahelyi képzések támogatása, 

képzési lehetőségek az alacsony iskolai végzettségűek számára, a munkaerő-piaci 

kulcskompetenciák fejlesztése) 

 A szakképzés rendszerének fejlesztése. 

A megfogalmazott prioritások is aláhúzzák: a foglalkoztatási problémák megoldása csak 

komplex módon, rendszerszerű megközelítéssel, egymást feltételező és kiegészítő eszközök 

alkalmazásával történhet. 

 

1.1. A programok előzményei 

 „A modern kor vízválasztója, hogy rendelkezik-e valaki értékteremtő munkával, vagy sem. Aki 

kívül van a munka világán, az szinte majdnem minden esetben rászorul mások támogatására. 

Társadalmi figyelem nélkül könnyű elveszíteni az önbecsülést, a családi baráti kapcsolatokat.”3 

A kilencvenes évek társadalmi – gazdasági változásai nyomán kialakult munkanélküliség 

elsősorban a következő társadalmi csoportok számára jelentette az idézett kihívásokat:  

- a megszűnő szocialista nehézipari üzemek munkásai és műszaki értelmisége; 

- a felszámolt falusi termelőszövetkezetek dolgozói; 

- az alulképzett, korábban főleg segéd-és betanított munkás munkakörben 

foglalkoztatottak; 

- a pályakezdők, valamint 

- az 50 év felettiek számára. 

A változások következményeként egyre jobban növekvő munkanélküliségre válaszolva, néhány 

magyarországi civil szervezet, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány és az Állami 

Foglalkoztatási Szolgálat támogatásával, elkezdte a nyugat- európai országok bevált 

foglalkoztatási modelljeinek hazai kipróbálását, majd a kísérleti periódus befejeztével azok 

magyarországi adaptációját.  

Az adaptált foglalkoztatási megoldások szinte valamennyi ágazatra és foglalkoztatási csoportra 

kiterjedtek. Bevezetésük ideje szerint a következő, szociálpolitikai és foglalkoztatást segítő 

programok adtak lehetőséget a bekapcsolódásra:  

                                                           
3
 Eszik Zoltán: 100 szó a tranzitfoglalkoztatásról.9.p 
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- 1992  Szociális földprogram 

- 1995  Újra dolgozom programok 

- 1997-től Tranzitfoglalkoztatási programok, Termelőiskolai program 

- 1998-1999 Újrakezdési programok 

- 2000   Új esély program 

- 2000  Roma képzési – foglalkoztatási programok 

- 2002-2008 között a  

  HEFOP 2.3.1 Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzése és 

foglalkoztatása                

  HEFOP2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő piaci szolgáltatások  

 2005-2007 Komplex Integrált Differenciált (KID) program 

 2007. Szociális szövetkezetek 

 2005-2008 Második esély iskola EQUAL program 

 2009-2010 TÁMOP 1.4.1 és 1.4.3. komplex foglalkoztatási - képzési programok 

 

2. Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, az innovatív foglalkoztatási – képzési 
megoldások generálója  

Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány egyik fő profilja a munkaerő piac nem állami 

szerveződései (nonprofit szervezetek) részvételével megvalósuló munkaerő piaci 

szolgáltatások támogatása. 

A mindennapi megélhetési gondokkal küzdő, szociális ellátásra szoruló, tartósan 

munkajövedelem – és egyéb (legális) megélhetés nélkül periférián élő munkanélküliek számára 

a következő támogatási programcsoportokat alakították ki: 

- munkaerő piaci szolgáltatást nyújtó, a munkanélküliek munkaerő piaci 

visszailleszkedését segítő programok, 

- munkaerő-fejlesztési, képzési, munkatapasztalat szerző, beilleszkedési programok, 

- támogatott foglalkoztatást elősegítő, jövedelemszerzést biztosító programok,  

- nonprofit szerveztek, kisebbségi önkormányzatok vállalkozói-munkahely teremtő 

tevékenységét elősegítő programok, 

- munkaügyi tárgyú kutatások, szakmai, módszertani, fejlesztő munka. 

Az OFA pályázatokon nyertes projektszervezetek a szociális helyzetre és munkaerő piaci 

összetevőkre egyaránt válaszoló, a munkanélküliek személyes gondjait és törekvéseit 

figyelembe vevő eszközöket alkalmaztak céljaik megvalósítására. A programokat a relatíve 

alacsony költségigény, a térségi, esetleg regionális hatáskör, és a szolgáltatásokat 
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igénybevevők magas száma jellemezte. Az egyes projektekben a romák aránya meghaladta a 

20-30%-ot.  A becslésre alapozott hivatkozás oka, hogy a kisebbségi hovatartozás megjelölése, 

az önbesorolás, a személyiségi jogok tiszteletben tartásával csak önkéntes közlésen alapulhat, 

ezért az Állami Foglalkoztatási Szolgálat is becsült adatokkal dolgozik. 

2.1. Újra dolgozom program 

Speciális, alternatív programként indult Bács – Kiskun megyében 1995-ben, azóta hálózattá 

fejlődött. Jelenleg a fél országot lefedi, és komplex, személyre szabott szolgáltatásokkal segíti a 

munkanélküliek munkaerő piaci re-integrációját. A program legfontosabb eredménye, hogy –

célcsoporttól függően –, az ügyfelek 30-40%-a segítők közreműködésével képes volt 

elhelyezkedni a második, jobb esetben az elsődleges munkaerő piacon.  

Az első évek egyik fontos felismerése az volt, hogy a munkaerő piaci érvényesülés elsősorban a 

személyes versenyképesség, és a munkáltatói igényeknek való megfelelés függvénye a 

hátrányos helyzetűek esetében is. Ennek jegyében több, a személyes fejlesztésre, 

beilleszkedésre, a kompetenciákra fókuszáló képzési modell került a programokba, amelyek 

pozitív hatása kimutatható a romák körében is. Ezek közül kiemelésre érdemes az Újrakezdési 

és a Tranzitfoglalkoztatási program. 

2.2. Az Újrakezdési program (1998-1999)  

Előzményei a beilleszkedési (1996), majd a képzési – foglalkoztatási programok (1997) voltak, - 

amelyek a képzésből a munka világába vezető utat „tesztelték: a munkavégző képesség 

megőrzésén túl, e programoknál a „valahonnan- valahová” eljutás volt a kimeneti kritérium.  

Az esélyteremtés szándéka, és ennek módszertana eredményesnek bizonyult a hátrányos 

helyzetű, nyolc általános végzettséggel sem rendelkező munkanélküliek körében.  Akiknek 

„kitörési pontot” azaz állás- lehetőséget biztosított, azoknál bizonyította, hogy a huzamosabb 

ideje állástalan emberek megkopott munkavégző képessége helyreállítható, az ismeretek 

felfrissíthetők, és megfelelő motiválással fejleszthetők is.  Az újrakezdési program, 

foglalkoztatással egybekötve piacképes szakmákra készítette fel az érintetteket, 

- felzárkóztatással, munkaerő piaci képzésekkel, 

- hátrányokat csökkentő gondozással, és 

- munkatapasztalatot nyújtó foglalkoztatással, amelyben állami, önkormányzati, 

gazdálkodó, és nonprofit szervezetek vettek részt.  
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 A program további előnye az volt, hogy relatíve alacsony fajlagos költségekkel zajlott, és a 

szükséges szervezetfejlesztések révén a képzési- foglalkoztatási feltételeket a legtöbb 

településen sikerült megteremteni.   

2.3. Tranzit foglalkoztatási programok  

1996-tól kísérleti (pilot) projektek keretében indultak az OFA gondozásában, amelyek a 

munkanélküliségből a tartós foglalkoztatásig próbálták eljuttatni a szakképzetlen, hátrányos 

helyzetű munkanélkülieket. A projektben a programgazda közhasznú szervezetek 65-70%-os 

kilépési arányt értek el, ami nagyon jó eredménynek számít. A tranzitfoglalkoztatási 

programokban a foglalkoztatással szerves egységben megvalósított munkaviszonyon alapuló, 

iskolarendszeren kívüli szakképzésben vesznek részt a hallgatók, amelynek végén államilag 

elismert (OKJ-s) szakképesítést szereznek. A tranzitprogramok sikeréhez elengedhetetlen a 

gondos kiválasztás, a résztvevők lehetséges pályaképének személyes adottságokra építő 

kialakítása, és az ehhez kapcsolódó egyéni fejlesztési folyamat-motiváció, felzárkóztatás, 

kulcsképesség fejlesztés- meghatározása. A képzést a foglalkoztatottak egyéni pszicho- 

szociális problémáinak megoldását segítő folyamatos szolgáltatások egészítik ki, amit a 

projektből kilépők elhelyezkedése, követése, és utógondozása tesz teljessé. 

A tranzitprogramok hatékonynak bizonyultak a munkanélküli fiatalok re-integrációjában is. A 

vázolt folyamat: a rekrutáció, motiválás és a programba bevonás után, folyamatos szociális és 

mentális gondozás mellett, OKJ-s szakképzésben és jövedelmet biztosító foglalkoztatásban 

részesültek, és a programból kikerülve is „kísérték” útjukat. Az utógondozás révén a program a 

roma, és más halmozottan hátrányos helyzetű, pl. drogos, állami gondozásból kikerülő, 

gyógyulófélben lévő alkoholista fiatalok körében is hatékony volt, így hosszú távú megoldást 

jelentett. Az ok:„  A tranzit filozófia azzal válik ki a többi, képzést kínáló eszköz közül, hogy nem 

küldi vissza „az iskola infantilizáló világába” a segítségre igényt tartókat, hanem szerény 

jövedelmet biztosító foglalkoztatásukkal biztosítja számukra a munkavállalói szerephez 

kapcsolódó felelősség megélését.  A tanulás és a munka egyre közelebb kerül egymáshoz, ezt a 

posztindusztriális társadalomban egyre többen megélik, de nem mindenki olyan szerencsés, 

hogy a két kultúra közötti rugalmas váltásra önmagától, támogatás nélkül képessé váljon. 

Nekik találták ki ezt a szolgáltatást, amelynek megtérülését az biztosítja, hogy együtt kínálja a 

képzési és a foglalkoztatási támogatást, másrészt a résztvevők azt tanulják, amit a legnagyobb 

megtérüléssel hasznosítani fognak.”4 Az Oktatási Minisztérium-PHARE 2000. programja 

                                                           
4
 Eszik Zoltán i.m. 11.p 
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keretében több, korábban az OFA által támogatott tranzit szervezet is támogatásban részesült. 

A programok boom-ja idején indult civilek többsége ma, a megváltozott körülmények ellenére 

is végzi áldozatos tevékenységét. Ilyen a tranzitoknál is szokatlanul széles szolgáltatásokat 

kínáló debreceni RÉS Egyesület, - http://www.resegyesulet.hu/ ahol életvezetési tanácsadás 

révén sikerült valakit a hitelcsapdából kimenekíteni, egy korábban alkoholista munkanélküliből 

„minta”dolgozót nevelni. Multikulturális projektjei és sikeres módszertani kísérletei révén ilyen az 

Artemisszió Alapítvány, www.artemisszio.hu, az éttermében fogyatékkal élőket foglalkoztató 

szekszárdi Kék Madár Alapítvány, www.kekmadar.hu, az alkohol-és drog rehabilitációban 

sikeres budapesti Emberbarát Alapítvány, www.emberbarat.hu, és mások, (Humánnet, RECIk, 

Contact, Vargabetű stb,) akikről az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület honlapján5 

találhatnak bővebb információt az érdeklődők.  

2.4. A munkanélküliek tartós foglalkoztatását segítő helyi foglalkoztatási programok.  

A munkaerőpiac fő áramlatán kívüli munkahelyteremtést, a második munkaerőpiac kiépülését 

támogatták. A program döntően a megváltozott munkaképességűeket, illetve a tartósan 

munkanélkülieket érintette, de sikeres roma foglalkoztatási projekteket is eredményezett (pl.: 

Kaposvár, Barcs, Siklós, Hajdúszovát), ahol cigány szervezetek vállalkoztak a helyi romák tartós 

foglalkoztatására. Támogatásban részesült a Rádió C kisebbségi Műsorszolgáltató Kht. is, ezzel 

elindítva a roma fiatalok felkészítését saját médiájuk létrehozására. Ezek a programok azzal, 

hogy megpróbálták bevonni a befogadó környezet tagjait is, fontos lépést jelentettek a 

társadalmi előítéletek leépítésében. 

2.4.1. „Új esély” helyi foglalkoztatási program  

Olyan helyi projektek életre hívását célozta, amelyek megalapozzák a hátrányos helyzetű 

munkanélküliek első gazdaságban való foglalkoztatását, és hozzájárulnak a tartós 

munkanélküliek számának csökkentéséhez. 

A program célcsoportját a tartós munkanélküliek, az alacsony iskolai végzettségűek, a 

közmunkából, közhasznú foglalkoztatásból kikerülők, a romák, a 45 éven felüliek, és a 

munkanélküli házaspárok alkották. 

A projektek megvalósításában nonprofit szervezetek és települési önkormányzatok egyaránt 

részt vehettek, illetve konzorciumot alkotva együttesen is pályázhattak.  A program résztvevői 

a munkában maradást, és az első gazdaságban való elhelyezkedésüket segítő termelő és 

szolgáltató tevékenységet végeztek, tudatosan építve: 

- a helyi kezdeményezésekre, 

                                                           
5
 http://www.orszagostranzit.hu/index.php 

http://www.resegyesulet.hu/
http://www.artemisszio.hu/
http://www.kekmadar.hu/
http://www.emberbarat.hu/
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- az egyéni és közösségi szükségletek kielégítésére, 

- a partnerekre, 

- az Állami Foglalkoztatási Szolgálattal való kooperációra, 

- az addicionalitásra, azaz a helyi források mobilizálására. 

2.4.2. A KID program  

Célja a munkanélküliségnek kitett fiatalok munkaerő piaci és szociális kirekesztődésének a 

megelőzése volt, egy adott térség fejlesztési programjához illeszkedő kísérleti programok 

kidolgozásával és megvalósításával. 

A program elnevezése, -KID –angol betűszóként kölyköt jelent. De annak igazi különlegességét 

a három betűvel jelzett három módszer együttes alkalmazása adta: 

Komplex: a fiatalok problémáit összetett módon kezelő; 

Integrált: az adott térségben illetékes, érdekelt, érintett vagy szerepet vállaló önkormányzatok, 

önkormányzati és állami intézmények, közhasznú szervezetek és munkaadók (a továbbiakban: 

a közreműködők) együttműködésén alapuló; 

Differenciált: a fiatalok, illetve azok meghatározott csoportjainak szükségleteire építő. 

 A program értékelését végző szakértők szerint „a KID valóban jelentős sikereket ért el, hiszen 

olyan réteget mozgatott meg eredményesen, amely az oktatásba bekapcsolódás és a 

munkaerő-piaci kompetenciák biztosítása terén nem sok segítséget kapott volna az illetékes 

állami/önkormányzati intézményektől; egyéb próbálkozások, más hátterű kísérletek pedig csak 

szórványosan vannak jelen az országban. 6 A folytatásra vonatkozó javaslatok hangsúlyozták a 

programban alkalmazott módszerek elterjesztését, a befogadó környezet meghatározó 

szerepét, a kimenet mérésének fontosságát, a helyi adaptáció bürokratikus akadályainak a 

lebontását. A program folytatása várat magára, ami jelentősen összefügg a helyi irányítók 

iskolai integrációhoz kapcsolódó, kevéssé támogató magatartásával. 

2.4.3. A szociális földprogram  

Mint aktív szociálpolitikai eszköz, - híd a szociálpolitika és a foglalkoztatáspolitika között- a 

korábban említett helyi foglalkoztatási programokkal együtt egyértelműen bizonyítja: nem 

törvényszerű, hogy a tartós munkanélküliek a foglalkoztatáspolitika alanyából a szociálpolitika 

alanyává váljanak. 

                                                           
6
 Fehérvári-Györgyi: Kiút a gödörből, 2006. 84p. http://www.ofi.hu/kiadvanyaink/kiadvanyaink-

konyvesbolt-konyvesbolt/kutatas-kozben 



 

14 
 

 Az első szociális földprogram 1992-ben Békés megyében indult. Tíz év alatt tíz megyében, 

negyvennyolc kistérséget, háromszázötvenhét települést érintve, kettőszáztizenhat program 

született, száznegyvenezer résztvevővel. 

A szociális földprogramokban roma családok teszik ki a résztvevők több mint 60 %a-át. Az 

eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a részpolitikák, így a szociális, a foglalkoztatási, az 

agrár- és a kisebbségi politika,- amennyiben támogatóan reagálnak a lokális 

kezdeményezésekre, képesek olyan programokat előhívni, ahol: 

 az önellátás, önfenntartás, vagy 

 a többletet termelő, kiegészítő jövedelmet biztosító, esetleg 

 árutermelést folytató tevékenység egyaránt megvalósítható. 

A szociális földprogramokat felelősséggel gondozó minisztériumok és az érintett 

önkormányzatok mellett a civil szféra szervezetei és támogatói tettek a legtöbbet azért, hogy 

ezzel is enyhítsék a foglalkoztatási feszültségeket. 

2.4.4. A szociális gazdaság  

Életre hívó folyamatai középpontjában a válságjelenségek mellett a profitmaximálással 

összefüggő szűkülő munkavolumen áll, amely tartósan és széles körben rekeszti ki a 

munkaerőpiacról a munkavállalókat. Miután a hagyományos munkaerő-piaci politikák nem 

kínálnak megoldást erre, ezért szükség van tehát egy olyan, alulról építkező, szolidáris 

alternatív gazdaságra, amelynek hosszú távú céljai a haszonmaximalizálással szemben más 

alapértékeket követnek. A szociális gazdaság-(harmadik szektor, köztes gazdaság) fogalmához 

olyan kezdeményezéseket sorolnak, amelyek célja a nehezen elhelyezhető emberek 

integrálása a munka világába, foglalkoztatást, szakmai tudásuk, kompetenciáik fejlesztését és 

tanácsadást kínálva számukra. Emellett általános jellemzőjük, hogy: 

- lokális szinten működnek, a köz- és a piaci szektor között, 

- a magánszféra és a közintézmények által kielégítetlenül hagyott helyi szükségletekre 

reagálnak, 

- új munkahelyeket teremtenek, 

- jövedelmet generálnak,amit visszaforgatnak a vállalkozásba azért, hogy idővel 

önfinanszírozóvá, majd fenntarthatóvá váljanak, 

- a bevételeik között a magánfinanszírozás is megjelenik,  

- célcsoportjukban tartoznak a tartós munkanélküliek, az elhelyezkedési nehézségekkel 

küzdő pályakezdő fiatalok, a gondozási kötelezettséggel terhelt nők, az idős és 



 

15 
 

fogyatékossággal élő emberek, és más, társadalmi beilleszkedési zavarokkal küszködő 

személyek. 

- Ide sorolhatók a munkavégzést tartósan akadályozó vagy kizáró betegségekben 

szenvedők emberhez méltó életét, hasznosságát biztosító munkaformák, amelynek 

eredménye a szociális gazdaság keretei között értékesíthető.  

 

Az EU-ban a szociális gazdaság lehetséges területeiként a következőket említik. 

a./ Személyi szolgáltatások 

 otthoni segítség idős és testileg vagy szellemileg fogyatékos embereknek, háztartási 

alkalmazotti munkák: főzés, mosás, vasalás, takarítás, gyermekfelügyelet, 

korrepetálása, a problémás fiatalok szabadidő- és sportprogramjainak szervezése, 

boltok üzemeltetése (lásd: Jóléti Szolgálatok),házhoz szállítás. 

b./ Audiovizuális szolgáltatások, új információs és kommunikációs technikák bevezetése 

c./ Szabadidős és kulturális programok szervezése, hagyományőrzés 

d./ A környezet gondozása 

 elöregedett épületek felújítása, komfortosítása, őrzése, helyi közlekedés 

megszervezése, kényelmesebbé, gyakoribbá, elérhetőbbé tétele (pl. mozgás-

korlátozottak számára is) céltaxi-járatok üzemeltetése vidéki településeken belül és 

között, szelektív hulladék-gyűjtés, újrahasznosítás. 

e./ Környezet-védelem 

 természetvédelmi területek gondozása, csatornázás, csatornatisztítás, energia-

megtakarító eljárások elterjesztése, különösen a háztartások körében. 

Ezeknek a szolgáltatásoknak a fejlesztése ígéretes, mert: 

 egyfelől jobb életfeltételeket kínál a háztartásoknak, 

 másfelől ösztönzi és bővíti a foglalkoztatási lehetőségeket, mert olyan fogyasztó-

közeli, helyhez és időhöz kötött tevékenységekről van itt szó, amelyek a nemzetközi 

piacba nem integrálhatók, s így védettek a - nemzeti munkahelyeket veszélyeztető 

nemzetközi - konkurenciától. 

 Az említett területek egy részén a nonprofit szervezetek-innovatív programjaik, a 

demokratikus vezetésből következő bizalom, az önkéntesek részvétele alapján, 

alkalmasabbak a feladat ellátására, mint a profitorientált vállalkozások. 
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Magyarországon a legutóbbi időkig kb. 300 gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási célú nonprofit 

szervezetet tartottak nyilván, az ország duális szerkezetét követő területi eltérésekkel. Ezek a 

szervezetek munkáltatói szerepkörüket illetően messze nagyobbak, mint a többi nonprofit 

szervezet, amit jól mutatott a foglalkoztatotti létszámuk átlaga, ami 17,1 fő volt 2005-ben. A 

szociális gazdaság elterjedéséhez jó alapot teremtett a nonprofit társaságok megjelenése, és a 

szövetkezeti törvény módosítása nyomán létrejött szociális szövetkezetek. A fenntartható 

működés a külföldi példák alapján azonban etikus bankok, hitel-és garancia szövetkezetek, 

biztosítók létrejöttét is feltételezi, a civileknél alapvető kiszámítható finanszírozás mellett.7   

2.4.5. A szociális szövetkezet is a helyi gazdaságfejlesztés eszköze, társadalmi vállalkozás, 

 amely a munkanélküliek foglalkoztatására jön létre a gazdaság különböző szektoraiban azzal a 

céllal, hogy a projektfinanszírozás alternatívájaként megteremtse a fenntartható foglalkoztatás 

feltételeit. A szövetkezet a szociális gazdaság egyik megvalósulási formája. Működése az 

önkéntességre, szolidaritásra, nagylelkűségre, az emberbaráti szeretetre, bizalomra épül, 

további fontos értékük a közösségépítés, a környezeti tudatosság, a társadalmi párbeszéd, 

partnerség, és a tolerancia, stb. Egy szociális szövetkezet egyszerre gazdasági társaság, szociális 

intézmény és civil szervezet, amelynek jövedelmező működését üzleti tervek alapozzák meg. 

Bevételei, piaca mégis nehezen tervezhetők, mivel ezek speciális támogatásoktól, esetenként 

támogatott fizetőképes kereslettől függnek. (Voucherek, természetbeni juttatások, stb.)  

A szövetkezés alapelvei messze túlmutatnak a gazdasági feladatokon. Ezeket az alapelveket az 

1995-ös manchesteri nemzetközi kongresszuson fogalmazták újra, a következőképpen: 

 demokratikus tagi ellenőrzés 

 önkéntesség, nyitott tagság 

 a tagok gazdasági részvétele 

 autonómia és függetlenség 

 oktatás, képzés, tájékoztatás 

 szövetkezetek közötti együttműködés 

 a közösség iránti elkötelezettség.  

Az OFA 2007-ben a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal kötött megállapodás alapján 

ötéves pályázati programot dolgozott ki szociális szövetkezetek létrehozására és 

működtetésére, azzal a céllal, hogy növelje a szociális szövetkezetek szerepét az álláskeresők 

                                                           
7
 Soltész Anikó szinopszisa Csoba et: A szociális gazdaság kézikönyve.-ről. Kézirat. 
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és a tartós munkanélküliek foglalkoztatásában, és a Közösségi Alap segítségével 

szolgáltatásokat nyújtson a rászorulók számára. 

Szociális szövetkezeteket elsősorban helyi kulturális, szociális, környezetvédelmi, média és 

gazdasági szükségletek kielégítésére alapítanak, helyi munkanélküliek részvételével. Az 

elégtelen helyi kereslet azonban szükségessé teszi a kilépést térségi, régiós és országos 

piacokra, a kapacitások jobb kihasználása és az árbevétel növelése céljából.  A spanyol, olasz, 

holland és a dán „gyakorlati” szövetkezés jó példái számunkra is tanulságosak: ezekben az 

országokban a tervezés azért épülhet valós gazdasági szükségletekre, mert a rugalmas és 

életképes szövetkezeti rendszer alapja az alulról felfelé történő, a helyi viszonyok alapos 

ismeretét feltételező építkezés.   

A szociális szövetkezet egységben kezeli a gazdasági hatékonyságot a szolidaritással, a 

technológiai fejlődést a munkahelyteremtéssel, a munkát a képzéssel, és a rugalmasságot a 

helyi közösség jelenlétével. Olaszország nagyon jó példa erre, ahol 1991 óta a szövetkezetek 

hagyományt teremtettek és jelentős eredményeket értek el. Az olaszországi Cooperative 

Sociali az állami támogatások felhasználásának hatékony módját képviseli, bizonyítva, hogy 

azonos nagyságú közpénzt felhasználva, a szociális szövetkezet által nyújtott szolgáltatások 

sokkal több emberhez jutnak el, mint bármely más nonprofit szervezet esetén. 

A szociális szövetkezetek erősségei, gyengeségei: 

  

  

  

  

  

 

 

 

Az olasz gyakorlat üzenete, hogy a szociális szövetkezetek akkor lehetnek sikeresek a 

profitorientált gazdasági társaságok mellett, ha a vezetés-szervezési, illetve a vállalkozói 

kultúrájukat munkatársaik speciális igényekhez igazítják. 

A szociális szövetkezetek tehát a változó tőke és a nyitott tagság elve alapján működő, jogi 

személyiséggel rendelkező szervezetek. A szövetkezeti tag a feladatokat felvállaló szövetkezet 

aktív résztvevője; egyenlő joggal, az egy tag-egy szavazat elvének megfelelően vesz részt a 

ERŐSSÉGEK 
 

- Korlátolt felelősségű jogi személy. 

- Helyi igényekre épülő, rugalmas szervezet. 

- Képes jól képzett önkéntesek bevonására. 

- Függetlenség, innovatív szolgáltatások. 

GYENGESÉGEK 
- A túl gyors növekedést nem követte 

a szervezeti struktúra változása. 
- Túl sok állami feladatot vállalnak át, 

ami függőséghez vezet. 
- Sokan nem használnak 

önkénteseket, és alacsonyan tartják 
az emberi erőforrást. 

- Helyi kapcsolatok csökkenése, 
visszacsatolás elmaradása. 
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szövetkezet működését meghatározó döntésekben, a végrehajtás ellenőrzésében, vezetői 

megválasztásában. A szociális szövetkezetek autonóm testületek, a vezető tisztségeket a 

tagjaik töltik be. 

Természetesen a szociális szövetkezetnél is felmerül a gazdaságosság kérdése. Úgy gondoljuk, 

hogy az itt létrehozott támogatott munkahelyek a munkanélküli segélyhez viszonyítva 

megtakarítást jelenthetnek az állam számára, és nincs kiszorító hatásuk sem, mert olyan helyi 

piacokon működnek, ahol a piaci szereplők hiányoznak, illetve olyan ágazatokban, amelyek 

nem profitábilisak.  Ez a nonprofit szféra támogatott vállalkozásairól általában is elmondható. 

Ezek a szervezetek viszont képesek nem anyagi erőforrások (önkéntesek, adományok) 

mozgósítására, és ezzel költségeket takaríthatnak meg. 

A szociális szövetkezetek azzal is hozzájárulnak a helyi fejlődéshez, hogy a megvalósuló új 

munkahelyek döntő többsége munka intenzív, míg a tőke- és technológia intenzív fejlesztés a 

humánerőforrással való takarékosságot célozza. Ma már egyre nő az olyan szociális 

vállalkozások száma, amelyek húsz fő fölötti létszámot foglalkoztatnak, olyan megoldással, ami 

megvalósítható a költségvetési kiadások átcsoportosításával, azok növelése nélkül. De a forrás 

nem minden: e szervezetek jövője a szövetkezeti tagok és dolgozók hátrányos helyzete miatt 

alapvetően a szereplők közötti bizalomtól, a jól definiált, mindenki által elfogadott és betartott 

szabályoktól függ. Ha valaki ezeket felrúgja, az egész rendszert veszélyezteti. 

2.5. Munkaügyi Központok  

Segítették és támogatták az innovatív foglalkoztatási megoldásokat a helyi (megyei, városi, 

regionális) munkaügyi szervek is. A Zala Megyei Munkaügyi Központ kezdeményezésére és 

támogatásával pl.1995-ben indult az Első Magyar – Dán Termelő Iskola Alapítvány, amely a dán 

modell magyarországi adaptációját tűzte célul. Ma Magyarországon 4 termelőiskola működik: 

Zalaegerszegen, Pécsett, Szigetváron és Bácsalmáson. A zalaegerszegi és pécsi termelőiskolák 

több mint 10 éves működése igazolta, hogy programjuk alkalmas bármilyen összetételű és 

korosztályú hátrányos helyzetű csoport társadalmi és munkaerő piaci felzárkóztatására.  
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II. Re-integrációs programok és pedagógiai kísérletek néhány 
európai országban 

 

Az EU tagországaiban a munkanélküliség növekedésével egyre erőteljesebben jelent meg az 

átképzés és továbbképzés iránti igény. Ennek keretében történik a vállalkozói felkészítés, a 

csökkent munkaképességűek, beilleszkedési zavarokkal és szocializációs problémák küzdők 

integrálása. Ezekben az országokban a mienknél sokkal fejlettebb, a képzésre húzó hatást 

gyakorló gazdaság mellett, az iskolarendszeren belül tanulószerződésekkel próbálják 

megoldani a szakképzés rugalmas alkalmazkodásával kapcsolatos igényeket, a munkaügy 

támogató háttérintézményei gyakornoki rendszerrel ösztönzik a képzés hasznosulását, a 

jogalkotás pedig a hazainál pontosabban szabályozza a munkáltatói és munkavállalói jogokat.  

Az átképzésben és a re-integrációban ma, a korábban porosz oktatási hagyományokat követő 

országokban is a tréninget tartják a leghatékonyabb módszernek.  

A magyarországi innovatív foglalkoztatási – képzési programok  főleg osztrák, német, dán, ír és 

angol példák nyomán jöttek létre. 

1. Ausztriai tapasztalatok 
Az osztrák munkaerő piaci szolgálat az aktív munkaerő piaci politika híve. Aktív eszközökből 

finanszírozzák a képzéseket, az elhelyezkedést elősegítő támogatásokat.  Sikeres kísérleteik 

során  

- foglalkoztatási programokkal, 

- képzésekkel, tanfolyamokkal, és 

- munkaerő piaci tanácsadókkal segítették a munkanélkülieket. 

1.1.Foglalkoztatási projektek 

Céljuk új munkahelyek teremtése az idegenforgalom, a mezőgazdaság, a települési 

önkormányzatok, a szociális munka, és a környezetvédelem területén. A munkaviszonyt 

általában 1 évig támogatják, ilyenkor a bérköltségekből 8 hónapot fizet a munkaerő piaci 

szolgálat, és (Felső – Ausztriában) 3 hónapot a tartomány. A 45 éven felüli munkanélküliek 2 

évig támogathatók. Ennek előfeltétele a legalább kollektív szerződés szerinti munkabér, és az, 

hogy az utóbbi 4 hónapban az adott munkakörben dolgozók közül senkit sem bocsátottak el.  

A foglalkoztatási projektek két évig tartó tranzitmunkahelyet biztosítanak, ahonnan a 

munkanélküliek tartós munkahelyre távoznak. Elsősorban a közérdekű termékek és 

szolgáltatások piaca nyújt munkalehetőséget, felújítási projektekben, az idegenforgalmi 
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infrastruktúra fejlesztésében, újrahasznosításban, települési munkákban, stb. Ezekben a 

projektekben tartósan támogatást élveznek a szakmai, illetve a szociál-pedagógiai területeken 

kulcspozíciót betöltő szakembereket is, a felmerülő költségek teljes összegéig.  

1.1.1.Szociál-ökonómiai üzemek 

Ezek az üzemek termelnek, kereskednek és vállalkoznak, mint a normális gazdasági 

tevékenységet folytató vállalatok. Felső – Ausztriában maguk fedezik a költségeik 35-70%-át.  

Az aktív foglalkoztatáspolitika ausztriai elveinek megfelelően az üzemek támogatást kapnak a 

tranzitmunkaerő alacsonyabb termelékenysége, a szociál-pedagógiai munka időigénye 

következtében előállt, előre kalkulált termeléskiesés miatt. Felső- Ausztriában 110 ilyen üzem 

működik összesen kb. 150 tranzitmunkahellyel. A kínálatuk széles körű: a gépjárműjavító 

műhelytől, asztalos üzemtől, kertészettől, a szabadidő eltöltését szolgáló létesítmények 

építésétől, a ruházati termékek újrahasznosításától a felújítási munkákig terjed. Az ilyen 

üzemekben is kb. 2 évig állhatnak munkaviszonyban a tranzit munkavállalók. 

 

2. Képzési projektek és tanfolyamok 
A tanfolyamok bér – és anyagköltségeit 100%-ban támogatják. A résztvevők megkapják a 

munkanélküli járadékukat és ezen felül méltányos havi támogatásban részesülnek. A fiatalok 

részére szervezett pályaorientációs tanfolyamoktól a tréningeken át, a kétéves, 

szakmunkásvizsgával végződő képzésekig a lehetőségek széles palettája áll a munkanélküliek 

rendelkezésére.  

 

3.Tanácsadó irodák 
A tanácsadó irodák elsősorban az álláskeresésben segítenek, de közreműködnek az 

adósságrendezésben, és a migránsok beilleszkedésében is. Az irodák – más intézetekkel együtt, 

a munkaerő piaci politikában és a foglalkoztatásban betöltött szerepük szerint kapnak 

támogatást.  

 

4.Néhány innovatív osztrák projekt: 

4.1. „Chance B” Gleisdorf 

Célcsoport: 

Megváltozott munkaképességű, pszichés problémákkal küzdő, és különösen hátrányos szociális 

helyzetű személyek. 

Tevékenységi kör: 
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- konyha: étkezde, ételkihordó szolgálat, büfék 

- büfé: egészséges termékek, helye: BG/BRG Gleisdorf 

- asztalosműhely: fabútorok 

- mezőgazdaság: juh-, tyúk- és kacsatenyésztés, gyümölcstermesztés, faiskola, 

gabonatermesztés és feldolgozás 

- kertészet: palánta- és zöldségtermesztés (szerves biológia) 

- irodai szolgáltatások: másolás, postázás, kézbesítés 

- szociális segítő szolgálat: segítségnyújtás meghatározott időben és időre 

 

4.2. „Regionális projekt nők számára Cafe-Restaurant Zur Post, Feldbach 

Célcsoport: 

A Regionális Nőprojekt Egyesület 1993 novembere óta üzemelteti a Postáshoz címzett kávézó 

– éttermet Feldbachban. A projekt középpontjában egy gazdasági tevékenységet folytató 

szociális üzem áll, amely munkahelyeket, és képzést kínál újra elhelyezkedni akaró, tartós 

munkanélküli nőknek. Évente kb. 20 nő felvételére van lehetőség. 

Tevékenységi kör: 

- kávézó-étterem 

- menü – expressz: ételkiszállítás üzemekbe, hivatalokba és iskolákba, stb. 

- újra elhelyezkedő nők vendéglátó ipari képzése és továbbképzése konyhai és 

felszolgálói munkakörökben 

- szociál-pedagógiai tanácsadás 

- álláskeresés segítése/utógondozás 

 

4.3. „Leonhard – Műhely Leonhard werkstatte”, Feldbach 

Célcsoport: 

A Leonhard werksatte gazdasági tevékenységet folytató szociális foglalkoztatási projekt 

munkanélküliek és munkaerőpiacon hátrányos helyzetű személyek számára. Célja a 

munkanélküliek visszavezetése a munkaerőpiacra. 

Tevékenységi kör: 

- szövés: pamut-, birkagyapjú – és rongyszőnyegek, valamint patchwork (foltvarrással 

készülő) – munkák készítése 

- kisipari tevékenységek elsajátítása 



 

22 
 

- társadalmi kapcsolatok, a családi- és szociális helyzet rendezése 

- az önbecsülés erősítése, önállóságra nevelés 

- szakmai perspektívák és közvetítési stratégiák kialakítása 

- képzési és továbbképzési lehetőségek közvetítése 

 

4.4. „ReALTO” Güssing 

Célcsoport: 

A ReALTO tartós munkanélkülieknek nyújt munkát 1 évig. Ez alatt fejlesztik a munkavégző 

képességüket, és szakmai továbbképzéseken vesznek részt. A programot követően államilag 

nem támogatott munkahelyeken helyezkednek el. A projekt jelenleg 8 tartós munkanélkülit 

foglalkoztat. 

Tevékenységi kör: 

Tartós munkanélküliek szakmai és szociális integrációja. 

Ezt az un. önsegítő, azaz Self-help foglalkoztatási programot 1990-ben lelkes munkanélküliek 

kezdeményezték, önmaguk megsegítésére. Szükséges és hasznos munkát akartak végezni, 

ezért erdőgondozásba kezdtek a güssingi járásban, ahol az erdő nagy része,- a szakszerű 

művelés hiánya miatt- már súlyosan károsodott. Négy év alatt 38 munkanélküli dolgozott a 

ReALTO-nál, a létszám közel fele már 7 hónap után új állást talált. 

A munkaügyi szervezet a bér – és anyagköltségek egy részét átvállalta. A tartományi 

kormányzat ugyancsak támogatta a programot, mert érdeke az erdők gondozása és rendben 

tartása.  

 

4.5. „Buchschacheni falumegújítás. Dorferneuerung Buchschachen”. Markt Allthau 

Célcsoport: 

Tartós munkanélküliek és a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű személyek.  

Tevékenységi kör: 

- régi házak renoválása és karbantartása, a falukép ápolása 

- a falusi turizmus feltételeinek megteremtése 

- vízi biotópok, túraútvonalak és állatkert kialakítása 

- házi termékek közvetlen eladása 

- gyermekgondozás és a szomszédok segítése 

- öregek gondozása 
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5. Az innovatív foglalkoztatási megoldások közös jellemzői: 
- komplexitás: a foglalkoztatás szerves egységet alkot a képzéssel, továbbá a pszicho- 

szociális – mentális fejlesztéssel, a munkába helyezéssel, és az utógondozással. 

- differenciáltság, egyénre szabottság: a programok az egyéni szükségletek 

figyelembevételével, széleskörű munkaerő piaci szolgáltatásokkal egészülnek ki, mint: 

közismereti felzárkóztatás, pályaorientáció, elhelyezkedési tanácsadás, munkába 

helyezés. Azt nyújtják, amire a programok résztvevőinek szüksége van a társadalmi 

felemelkedéshez, és a munkaerő piaci integrációhoz. 

- a célcsoport előéletétől, felkészültségétől és mentális állapotától függően ezek a 

programok hosszabb időtartamúak és fajlagosan drágábbak, mint a hagyományos, 

foglalkoztatási programok, de hatásuk is jobb, és maradandóbb azoknál.  

- hatékonyabbak más foglalkoztatási megoldásnál.  Tranzitfoglalkoztatási programokban 

a résztvevők 95%-a államilag elismert szakképzettséget szerzett, és 80-85%-uk 

sikeresen elhelyezkedett az elsődleges munkaerőpiacon. 

- értékteremtés: a résztvevők termelő, értékteremtő tevékenységet végeznek, amely 

szerves egységet alkot a képzéssel. A termelés a képzés gyakorlatát jelenti.  

 

5.1. Az innovatív komplex foglalkoztatási programok főbb összetevői: 

A különböző foglalkoztatási programok tartalma több-kevesebb hasonlóságot mutat. 

A tranzit programok például 3 szakaszból állnak: előkészítés, megvalósítás és követés. 

Időtartamuk 18-24 hónap. 

5.1.1. Az innovatív komplex foglalkozatási programok főbb szakaszai: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiválasztás:  1-3 hó 

- Felkutatás 

- Pályaorientáció 

- Kiválasztás 

 

Foglalkoztatás – képzés:  8-13 hó 

- Közismereti felzárkóztatás 

- Foglalkoztatás (termelés) 

- Szakmai képzés 

- Pszicho – szociális gondozás 

- Kulcsképességek fejlesztése 

- Lemorzsolódás megakadályozása 

- Munkaerő-piaci tréning 

- Elhelyezkedés előkészítése 

 

Utógondozás:  2-6 hó  

- A résztvevők munkába helyezése  

- A résztvevők munkában tartása 

- Utógondozás 
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Foglalkoztatás 

- Értékteremtés 
- Közintézmények felújítása 
- Lakossági szolgáltatás 
- Intézményműködtetés 
- A képzés gyakorlati oldala 
- Kereseti lehetőség a résztvevőknek 
- Sikerélmény a résztvevőknek 

 

Mentális fejlesztés 

- Pozitív életvitel kialakítása 
-  Lemorzsolódás megelőzése 
-  Munkaerőpiacon igényelt kulcsképességek fejlesztése 
-  Álláskeresési technikák elsajátítása 
- Munkába helyezés 
- Munkában tartás, utógondozás 

 

 

 

5.1.2. A programok fő tartami elemeit az alábbi séma mutatja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.  A dán termelőiskolák gyökerei: 

 A termelőiskola a dán szabad iskolákkal mutat rokonságot, amelyek a XIX. század második 

felében, a népművelési hagyományok alapján jöttek létre.  A tradíció megalapozója N. S. F. 

Grundtwig (1783-1872) püspök volt, aki szembeszállt a „fekete iskolával”, amely a könyvből 

tanult ismereteket helyezte előtérbe, vagy a „halál iskolájával”, ahol az örömök megölése dívik, 

és amelyben csak látszólag élő emberek ténferegnek. A „nép” és az „élet iskoláját” hirdette: 

olyan iskolát, amely személyiségközpontú, és az egyént egy sajátos, nemzeti és történelmi 

összefüggés részeként kezeli. . Ebben az iskolában a diákok a szellemi élet atmoszférájában, 

intellektuális barátságok révén teljesíthetik ki magukat és az életüket.  Grundtwig nem verte 

bilincsbe a jövőt, az életet akarta megismertetni a tanulókkal, mozgásban, változásban. 

 A „népfőiskolák” szabályzataiban nem találunk precíz, részletes programot. Nehéz konkrét 

tanrendet, vagy módszert adni a mai termelőiskolák működéséhez, berendezéséhez is. Ezek 

A programok fő tartami elemei 

Képzés 

- Tanulási technikák elsajátítása 
- Közismereti alapok megerősítése 
(8.osztály befejezése) 
- Betanított szakmai képzés 
- OKJ szakmai képzés 
- Digitális írástudás elsajátítása  
- Életviteli tréning 
- Roma népismeret 
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munkája olyan pedagógiai elvek és módszerek újrafelfedezése és átültetése a XXI. század 

társadalmi viszonyaira és szervezeti kereteire, amelyek különböző formákban már az ókorban 

is léteztek. Céljuk az volt, hogy kitágítsák a lehetőségeket, az egyéni képességek jobb 

érvényesüléséhez: hogy megtalálják és megmutassák a tanuló számára járható utat, és segítsék 

abban, hogy megszabaduljon egyéni és társadalmi korlátaitól. 

Ami a korlátokat illeti: a tanulónak magának kell rájönnie, hogyan szabadulhat meg az őt 

„béklyóba verő láncoktól”, hogyan vállalhat felelősséget magáért, az életéért. A koncepció 

szerint a termelés, a termékek előállítása, során a fiatalok felelősségérzete és önbizalma 

erősödik, és ez segít abban, hogy akkor is felelősen járjon el, amikor a saját sorsáról dönt. 

Dániában kb. 120 termelőiskola működik, mintegy 5000 tanulóval.   Az előzmények az 1970-es 

évek elejére nyúlnak vissza, amikor „kombinált termelési és tanulási” kísérleti programok 

indultak annak érdekében, hogy a munkanélküli fiatalok számára értelmes foglakoztatást 

biztosítsanak. A működés törvényi szabályozására 1985-ben került sor, ennek nyomán a 

termelőiskolák száma 3-4 év alatt közel félszázra emelkedett. 1996. január 1-től a 

termelőiskolák az oktatás elismert intézményei. A helyi önkormányzatok, alapítványok, 

szövetségek kezdeményezhetik létrehozásukat, de megalakulás után a termelőiskola már tág 

mozgástérrel rendelkezik a termelés és a képzés megszervezésében. Az iskolai programok 

ugyan a helyi igényekre épülnek, de a szakok már távolodnak a klasszikus termeléstől a 

fiatalokat érdeklő témák-a film, színház, informatika felé. Az állam a létszám, és a képzésben-

foglalkoztatásban eltöltött napok alapján normatív támogatást nyújt, amelynek mértéke 

helyenként a működési költségek 80 %a-át teszi ki. Ezt egészíti ki a 10 %-s önkormányzati 

támogatás, és az iskolák saját bevételei, hasonló nagyságrendben. A tanulók száma iskolánként 

változó, a legkisebben 12 fő, a legnagyobb intézményben 150 fő körül mozog. 

A termelőiskolák működését legutóbb a dán Közoktatásügyi Minisztérium 2001-es rendelete 

szabályozta. Ennek alapján, a termelőiskolák a gyakorlati munka és a termelés összhangjára 

törekedve kínálnak képzési programokat olyan 25 év alatti fiataloknak, akik kiestek az 

iskolarendszerű oktatásból. A képzési felhívás a tanulók egyéni fejlődésének erősítésére és az 

oktatási rendszeren belüli, valamint a munkaerőpiacon jelentkező lehetőségek kiegészítésére 

szolgál, beleértve a rugalmas és védett munkakörökben történő foglalkoztatást is. Célja 

a”zűrös” nehezen kezelhető fiatalok személyiségének megerősítése, rehabilitálásuk, és pályára 

állításuk, de sok, csak a felnőtté válással kapcsolatos döntést halogató fiatal is jelentkezik az 

iskolák szellemisége miatt. Minden tanuló számára már a felvétel után egyéni tanulási tervet 

dolgoznak ki. A termelőiskolai program a gyakorlat, és a hozzá integráltan kapcsolódó elméleti 
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képzés mellett oktatási és szakképzési tanácsadást is tartalmaz. Azok a hallgatók, akik igénylik, 

a szakmai ismereteket erősítő korrepetálást is kaphatnak. Az oktatási program tartalmazhat 

továbbá: rövid képzést ipari vagy kereskedelmi tanulóknak magáncégeknél és állami 

vállalatoknál; kirándulásokat és cserelátogatásokat; korrepetálást és egyéb, különleges 

pedagógiai támogatást. A termelőiskolai programnak legfeljebb az 1/3-a épülhet jogszabályon 

alapuló, azaz tantervi oktatásra, nevelésre, vagy tanfolyamokra. Az iskolák a támogatott 

termékeiket és szolgáltatásaikat csak olyan feltételekkel árusíthatják, hogy az nem 

eredményezhet tisztességtelen versenyt a magánvállalkozások számára. 

5.2.1. A termelőiskolai filozófia hazai adaptációja 

A hagyományos iskolarendszerből lemorzsolódott fiatalok felzárkóztatását, készségeik 

fejlesztését, szocializációjukat, szakképzésre való előkészítésüket és képzésüket ma csak 

néhány, erre specializálódott intézmény vállalja és végzi sikeresen Magyarországon. Pedig 

sikeres munkaiskola kísérletre volt már példa hazánkban. Ilyen volt a Szentlőrinci iskolakísérlet 

(1969-1981), amely Gáspár László nevéhez fűződik.  Korunk intézményei a munkakultúra 

elsajátítása, a saját munka eredményéből származó öröm megismerése, a munkára és 

tanulásra egyaránt elegendő idő menedzselése mellett, ma már a re- szocializációt, a 

magatartási devianciák, beilleszkedési zavarok leküzdését tekintik elsődleges feladatuknak. 

Megpróbálják alkalmassá tenni tanulóikat a tanulásra és munkára, menet közben biztosítva a 

hiányzó ismeretek pótlását, a továbbtanuláshoz elengedhetetlen képzettség megszerzését, és 

a munkaerő piaci esélyek javítását. 

A tranzitprogramként működő termelőiskolákban iskolai rendszeren kívüli nappali képzés 

folyik, munkaszerződés keretében, amely két részből áll: egy szocializáló, közismereti 

alapkészség-fejlesztő, ismeretpótló, szakmai orientáló előkészítő részből, és-a dán modelltől 

eltérően, az OKJ-s követelményeknek megfelelő szakképesítés megszerzéséből. A program 

része még az elhelyezkedés segítése és a munkavégzés nyomon követése.  Tantárgystruktúrája 

egyéni fejlesztési terveken alapul. A foglalkozások jellemző helyszíne a munkatevékenység 

helye, azaz a műhely, tankert, taniroda, tankonyha stb. Az elméleti, felkészítés mindig a 

gyakorlati tevékenységhez kapcsolódik. Mivel az egyéni fejlesztési tervek megvalósulásának 

alapfeltétele a kiscsoport, ezért a tanulócsoportok létszáma maximum 12 fő, a tanulók-oktatók 

(nevelők) aránya 1: 4, ehhez a szakalkalmazottak száma az összlétszám legalább 30 %-a. A 

tanulók létszáma egy intézményben nem lehet több 100 főnél. 

A legtöbb termelőiskola egyfajta tanüzem, vagy tanműhely, ahol a munkát nevelési 

feladatokkal kombinálják. Ez által valóságos és életszerű munkakörülményeket teremtenek a 
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résztvevőknek, akiket reális feladatokkal, és a helyi piac igényeit kielégítő termékekkel 

ösztönöznek tanulásra és önfejlesztésre. A tanulók végzett munkájuk minőségétől függő bér 

jellegű juttatásban részesülnek, melynek összege elérheti a minimálbér nagyságát. A 

termelőiskolák a városokban és vidéken a szociális gazdaság részei, a szektorra jellemző 

feladatokkal: fém- vagy fatermékek előállítása, számítógépes szolgáltatások (videó, 

kiadványszerkesztés, stb.), állattenyésztés vagy biogazdálkodás.  

A termelőiskola koncepciója egyre népszerűbb, bár élénk vita folyik arról, hogy a 

lemorzsolódott fiatalok felzárkóztatása és szakképzése hol történjen. A hagyományos iskola 

hívei a meglévő iskolarendszer bővítésével akarják a kérdést megoldani. Azzal érvelnek, hogy a 

már működő intézményekben adottak a tárgyi, technikai és személyi feltételek, így a 

felzárkóztató –szakmai alapozó képzés jelentősebb anyagi ráfordítás nélkül biztosítható. 

Ellenérvként elmondható, hogy a termelőiskola tanulói a hagyományostól eltérő pedagógiai 

módszereket igényelnek, amelyeket pedagógusok egy része nem ismer, más része pedig 

idegenkedik tőle, vagy nem hisz benne. Kutatások sokasága jelezte, hogy egyebek között az 

említett eszköztelenség, és a bizonytalanság kompenzációjaként alkalmazott, a szakmát 

háttérbe szorító fegyelmezés vezet a szakmunkástanulók tömeges lemorzsolódásához. Ezért 

fontos érv az, hogy a fiatalok nehezen mennek vissza abba az intézménybe, ahol korábbi 

kudarcélményeiket megélték. Arról nem is szólva, hogy a nehezen kezelhető fiatalok 

magatartásukkal rombolnák a hagyományos iskolák fegyelmét és aláásnák annak 

követelményrendszerét.  

Az önálló termelőiskolai koncepció újszerűsége mellett eredményesebb is, mivel a fiatalok 

differenciáltan 1-3 évet tölthetnek az intézmény falai között, kapaszkodókat keresve. Az első 

év a felzárkóztatást, a második év a szakképzést, a harmadik év az átmeneti foglalkoztatást 

szolgálja. Ez az idő legtöbbször már elég arra, hogy a legproblémásabb fiatalok 

személyiségében is tartós változások következzenek be. 

 A bemutatott koncepció gyakran ütközik a hazai pályázati gyakorlattal.  Az intézmények 

fennmaradása, a folyamatos munkához jutás biztosítása gyakran évente változó pályázati 

kiírásokhoz igazodva történik.  A források kiszámíthatatlansága miatt a termelőiskola és annak 

személyzete állandó bizonytalanság mellett teljesíti küldetését. Nem lehet hosszabb távra 

tervezni, legtöbb pályázat maximum másfél éves, egyre nehezebb összehangolni az eltérő 

időintervallumokat, és a tartalmi követelményeket. A sok apró pályázat jelentős 

többletmunkát jelent, a bürokrácia a tartalmi munkától veszi el az időt, így csak 
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többletráfordításokkal lehet a kipróbált, megfelelő tapasztalatokkal rendelkező szakmai 

személyzetet megtartani. 

 

5.3. A termelőiskola újszerű megoldásai 

 az iskola önmagát építi 

 termelve tanít 

 vállalkozó és foglalkoztató intézmény 

 programja rugalmas és egyénre szabott, de 

 széleskörű szabadidős tevékenységgel segíti a közösség fejlesztését 

 szimbiózisban él a környezetével 

 családias  

 a hagyományostól eltérő pedagógiai elveket vall, pl.: 

- „senkinek nem lehet megtanítani semmit, ha ő nem akarja” 

- „nagymama törvényét érvényesíti: „Aki dolgozik az tanul is valamit” 

- újszerű tanár - diák kapcsolatot feltételez 

 

A tanulók maguk építik, vagy újítják fel a termelőiskola épületét, alakítják ki a tantermeket és a 

műhelyeket, elkészítik az iskola működéséhez szükséges egyszerűbb berendezéseket és 

eszközöket. A termelőiskola célja a „TANULNI-TERMELNI-ÉRTÉKESÍTENI” hármas jelszó 

megvalósítása. Az iskolában folyó szakmai felkészítés és személyiségfejlesztés minden 

résztvevőnél az egyéni képességekhez és a felkészültséghez igazodik.  Amikor a hallgatók 

önállóan, vagy csoportosan konkrét munkát, termelést és szolgáltatást végeznek, a teljes 

munkafolyamattal, annak minden fázisával megismerkednek és tapasztalatot szereznek.  

A termékek előállítása során a fiatalok részt vesznek a termelési koncepciók kialakításában, az 

árak meghatározásában, a termelés –és az értékesítés megszervezésében. A saját bevétel 

megtermelése mellett ez is hasznos, mert segíti a fiatalok életre nevelését, a pozitív vállalkozói 

szemlélet és a piaci alkalmazkodás kialakítását. Az iskola működtetésével kapcsolatos 

feladatok, mint a takarítás, főzés-étkeztetés, vendéglátás, adminisztráció, jelentős részét is 

hallgatók látják el, ez pozitívan hat az önállóságukra és a felelősségérzetükre.  Dániában a 

hallgató bármikor be- és kiléphet a programból, de magyar viszonyok között ez még nem 

funkcionál. A választás szabadsága nálunk abban jelentkezik, hogy iskolába kerülve a fiatalok 

több szakma kipróbálására is lehetőséget kapnak, és a saját élményeik, tapasztalataik alapján 

döntenek.  Ezzel egyfajta pályaorientációs funkció is megvalósul.  
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  A leírtak rugalmas, a piaci igényekhez gyorsan alkalmazkodó képzési feltételeket 

feltételeznek, amelynek hitelét az teremti meg, hogy a végzettekre valóban van igény, a 

fiatalok elhelyezkedése biztosított. Hosszú távon ez lehet a fenntartható működés garanciája: 

szoros kapcsolat egy település önkormányzatával, részvétel a helyi feladatok 

megvalósításában, parkosítással, épület felújítással, lakossági szolgáltatásokkal. A 

munkavégzés során együttműködés jön létre a település lakóival, köztük a kortárs csoporttal: a 

hátrányos helyzetű szakképzetlen, fiatalok szakmával rendelkező és felsőfokú végzettségű 

fiatalokkal dolgoznak, s közben egymástól is tanulnak. A programok rugalmassága azt is 

lehetővé teszi, hogy a hallgatók maguknak, vagy családjuknak végezzenek munkát az iskola 

eszközeivel, részt vegyenek egymás gondjainak megoldásában. A hallgatók és az oktatók 

közvetlen, emberileg egyenrangú és humánus kapcsolatban vannak: közös asztalnál étkeznek, 

munkaszünetekben együtt kávéznak és beszélgetnek.  Ez a tanóra kellemes is lehet a tanulók 

számára, mindenképpen más, mint amit korábban megéltek.  

 

5.4. A termelőiskola pedagógiai elvei 

A termelőiskolák tevékenységének alapelve, hogy „aki dolgozik az tanul is valamit”. Ezt 

Dániában- –ahogy korábban már idéztük, a nagymama törvényének nevezik. A másik 

kiindulópont, hogy nem lehet, vagy legalábbis nagyon nehéz valamit megtanítani valakinek, ha 

ő  nem akarja. A termelőiskola pedagógiai alapelve, hogy a tanóra irányítása a tanuló kezében 

van. Úgy kell alakítani a körülményeket, a tanítás légkörét, hogy a diák, ha akarja, akkor meg 

tudja tanulni, azt, amire éppen szüksége van.  Ebben a helyzetben az oktató feladata a 

tanuláshoz nélkülözhetetlen körülmények kialakítása, a hallgató motiválása a tanulás 

szükségességének felismerésére, az önállóan, jó minőségben és időre elvégzett munkára. A 

pedagógus (oktató) e folyamat gerjesztője, aki hitet ad a tanulóknak, hogy képességeik alapján 

elérhetik céljaikat. Ez újszerű követelményeket támaszt a pedagógussal szemben: el kell 

fogadnia, ha a tanuló többszöri magyarázat ellenére sem tudja a feladatot elvégezni. Hagyni 

kell a tévedéseket, az elrontott példákat, ösztönözni kell a tanulókat a további 

próbálkozásokra, azzal a biztatással, hogy végül sikerülni fog. A hagyományos, sematikus 

óraszervezés helyett ehhez adott a nagyfokú tanári szabadság a tanórák időtartama és a 

csoportlétszámok alakításában. Ha a termelés során kiderül, hogy a tanuló nem érti a 

munkafolyamatot, akkor indokolt az elméleti felkészítés. A pedagógusok tudják, csak akkor 

lehetnek sikeresek, ha egyenrangú parnerként kezelik a fiatalokat, bizalommal közelednek 

feléjük, és komolyan veszik őket. Új elem a szakszerűség és tényszerűség szerves egységének 



 

30 
 

biztosítása, ami azt jelenti, hogy a tanulók nem csak használói az eszközöknek, hanem képesek 

az egyszerűbb eszközök elkészítésére is. Az iskola utáni időtöltés megszervezése is része a 

programnak, a tanárok az önkormányzatokkal és különböző társadalmi szervezetekkel 

együttműködve gyakran szerveznek színházlátogatást, kirándulást, más kulturális és 

sportrendezvényeket, klubfoglalkozásokat, stb. 

 

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a jelzett problémák ellenére a közel két évtizedes magyar 

termelőiskolai gyakorlat igazolta a dán pedagógiai elvek helyességét: az alulképzett, 

motivációhiányos, hátrányos helyzetű, társadalmi beilleszkedéssel küzdő munkanélküli fiatalok 

felzárkóztatására és képzésére külön intézményekre, és a képzést, foglalkoztatást és mentális 

fejlesztést egyaránt tartalmazó programokra van szükség. 
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III. A komplex foglalkoztatási – képzési programok a 
gyakorlatban: a célcsoport jellemzői  

 

1. A hátrányos helyzetű csoportok munkaerő piaci jellemzői, avagy miért van szükség 
komplex programokra? 

A humán erőforrás fejlesztés elemzői szerint többszörösen bizonyított, hogy Magyarországon a 

társadalmi előrejutást a származás mellett, döntően a tudás és a képzettség determinálja.  A 

társadalmi mobilitás feltételei emiatt egyes társadalmi csoportok számára nem, vagy egyre 

kevésbé adottak. A származás mellett az elmúlt évtizedek elszegényedése is jelentősen 

hozzájárult a leszakadók számának növekedéséhez: az iskolarendszer integrációs funkciója 

csökkent, a szegregáció erősödött.  A kedvező családi háttérrel rendelkező csoporthoz 

tartozók-legalábbis eddig- képesek voltak a mindenkor szükséges tudás megszerzésére, és vele 

a vágyott társadalmi státusz elérésére. A leszakadók azonban csak segítséggel képesek tanulni, 

gyakran még azzal is nehezen. A munkanélküliség mutatóiból következően, e probléma 

jelentős létszámot érint.  A munkaerőpiacon a „legsérülékenyebbek” a szakképzetlen fiatalok, 

a 45 év felettiek, az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, az idősebb munkavállalók, a 

nők, köztük is a kisgyerekesek. Ők válnak a legnagyobb valószínűséggel munkanélkülivé, és 

közülük tartós munkanélküliek lesznek azok, akik tanulási gondokkal küzdenek.  

 

A hátrányos helyzet legtöbbször kumulált: az alacsony iskolázottság és a szakképzetlenség, a 

családi, a szociális és /vagy egészségügyi hátrányokkal együtt érvényesül, amelyeket 

életvezetési nehézségek is kísérnek. A halmozottan hátrányos helyzetet súlyosbítják a 

társadalmi, etnikai, illetve területi egyenlőtlenségből adódó további hátrányok, amelyek 

megoldása sokszor közvetlen kormányzati segítséget igényel.  

A hátrányos és különösen a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok és felnőttek munkaerő 

piaci helyzete csak akkor változhat, ha sorsuk, helyzetük javítása, kiemelt politikai és szakmai 

célként fogalmazódik meg.  Ez a társadalmi csoport öröklött társadalmi hátrányai révén csak 

segítséggel képes változtatni a helyzetén.   

 

2. A hátrányos helyzetűek számára szükséges programok jellemzői: 
A hátrányos helyzetű fiatalok és felnőttek munkaerő piaci helyzetének javítása a képzés 

oldaláról olyan egységes cél – és eszközrendszerre építve valósítható meg, amely egyéni 

szükségletre épülő, differenciált program elemeket tartalmaz, mint: 
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- a tanulási képességek, elsősorban a kommunikációs készségek fejlesztése,  

- a hiányzó iskolai végzettség megszerzése, illetve az alapismeretek pótlása  

- a szakképzettség megszerzése, 

- álláskeresési ismeretek és technikák, a munka világába történő beilleszkedéshez 

szükséges korszerű munkavállalói kompetenciák elsajátítása, 

- szociális és mentálhigiénés gondozás, krízishelyzetek kezelése, szükség esetén 

- a személyiség stabilizálása, illetve rehabilitációja, 

- az önálló életvitelre való felkészítés, 

- pedagógiai támogatás, 

- mentálhigiénés gondozás. 

A programok eredményessége érdekében – az adott célcsoport helyzetének konkrét elemzése 

alapján – egyszerre több elemet (felzárkóztatást, személyiségfejlesztést, pályaorientációt), 

illetve képzési fokozatot (pl.: alapozó, majd szakképesítő részprogramok) tartalmazó komplex 

szakképző programok kellenek. Ezek megvalósítása eltérő megoldásokat igényel a fiatalok és a 

felnőttek esetén, a képzés intézményi, tartalmi és módszertani feltételeit illetően egyaránt.  

 

3. A komplex programok résztvevőinek fontosabb jellemzői a következők: 
- halmozottan hátrányos helyezet 

- szakképzettség hiánya – emiatt gyakori a munkanélküliség 

- alulképzettség – funkcionális analfabetizmus: írási – olvasási – számolási 

alapkészségek hiánya 

- belső motiváció és akaraterő, továbbá környezeti pozitív példa hiánya 

- súlyos magatartászavar, esetleg deviancia 

- negatív életvitel, erős káros szenvedélyek, higiéniai problémák 

- labilis idegállapot, alacsony ingerküszöb, alacsony konfliktustűrő képesség 

- alultápláltság, gyenge fizikum és egészségi állapot 

- helyes tanulási módszerek hiánya 

- súlyos anyagi – szociális gondok 

 

4. A tapasztalatok alapján összegezhető, hogy mire van szüksége a résztvevőknek: 
- Megélhetést biztosító anyagi támogatás (munkabér, ösztöndíj) 

- Egyéni szükségletekre épülő közismereti és kommunikációs felzárkóztatás 

- Egyénileg differenciált pszicho – szociális,- mentális támogatás 

- Személyiség és életvitel pozitív irányú fejlesztése (életvitel tréning) 
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- Szakmai elméleti – gyakorlati képzés: felkészíteni az OKJ vizsgára 

- A munkaerőpiac által igényelt kulcsképességek fejlesztése 

- Munkaerő piaci felkészítés: álláskeresési és megtartási technikák 

- Utógondozás, nyomon követés: munkába helyezés, munkában tartás, társadalmi 

és munkaerő piaci beilleszkedés segítése. 

5. A Hátrányos helyzet ismérvei munkaerő piaci szempontból: 
A munkaerő piaci szempontból hátrányos helyzet lényeges ismérvei közül legfontosabb a 

piacképes szakma hiánya, vagy a nem megfelelő szakmai tudás. Ez a hátrány akkor válik 

nyilvánvalóvá, amikor a munkáltató, illetve a munkaerő piac értékítélete alapján a 

munkavállaló munkanélkülivé válik.  

A másik probléma maga a munkanélküliség, amely tovább nehezíti a munkaerő piaci pozíció 

helyreállítását, különösen, ha az gyenge tanulási képességgel párosul.(Ez a helyzet azoknál a 

magasan kvalifikált álláskeresőknél is fennállhat, akik képzettségüket évtizedekkel korábban 

szerezték és semmit nem tettek annak karbantartásáért.) 

Hátrányt jelent a munkaerőpiacon az is, ha a munkavállaló nem rendelkezik a piacgazdaság 

változó konjunkturális feltételeihez igazodó, megfelelő alkalmazkodási képességgel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hátrányos helyzet a 
munkaerőpiacon 

Nem piacképes szakma 

Alacsony tudásszint 

Munkanélküliség 

Gyenge tanulási képesség 

Nem megfelelő alkalmazkodási képesség 
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6. Hátrányos helyzet ismérvei képzés szempontjából 
Azoknál, akik korán lemorzsolódtak a formális képzésből, és még az alapiskolát sem fejezték 

be, illetve mentálisan leépültek és emiatt szakképzettséget sem szerezhettek, alapvető gond az 

egyéni motiváció gyengesége, illetve hiánya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sokan nem rendelkeznek határozott pályairányultsággal, amely segítené őket a megfelelő 

szakképesítés kiválasztásában. A nem megfelelő tanulási képességek a munkavállalás 

lehetőségét is gátolják, mivel erre akkor is szükség van, ha a munkavállaló „csupán” 

munkahelyi betanító képzésben vesz részt egy új munkakör betöltése előtt. 

A hátrányos helyzetűek alacsony motiváltsága abban is megjelenik, hogy nem elég erős bennük 

a személyes boldogulási vágy, szívesebben élnek a külső segítséggel. Az ábrán látható, hogy a 

motiváció a hátrányos helyzetű emberek esetében gyengül, ha a tanítási – tanulási módszerek 

nincsenek összhangban a résztvevők egyéni képességeivel.  

 

6.1. A tanulási motiváció hiánya egyszerre ok és következmény, s mint ilyen, szubjektív 

tényező. A hátrányos helyzetűek képzésében az objektív okokat kell meghatározónak 

tekintenünk. 

Ezeket két csoportba sorolhatjuk: az egyik a mindenkori tényleges tudáshiány, a másik az 

ennek pótlását akadályozó tanulási képesség: 

Egyéni motiváció szerepe a 
hátrányos helyzet 

szempontjából 

Erősségek 

Új szakképesítés 
(szaktudás) megszerzése 

Új munkavállalási 
lehetőségek 

Nincs megfelelő 
pályairányultság 

Nem megfelelőek a 
tanulási képességek 

Személyes boldogulás 

Gyengeségek 

Nem testreszabott képzési 
módszerek 
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Látható, hogy a tudás hiánya alapvetően az iskolázottság, szakképzettség és a tapasztalat 

hiányából fakad. A fiatalok gyakorlatlansága jelentősen hátráltatja az elhelyezkedésüket, míg a 

felnőtteknél a munkatapasztalat – „a nagy gyakorlat” alkalmas lehet az „iskolai” tudás 

pótlására.  

A gyenge tanulási képesség oka nemcsak a középiskolai végzettség hiánya. Abban nagy 

szerepet játszik a nem megfelelő családi és szociális státusz is. E tényezők nem csak a tanulási 

képességekre, hanem a környezettől kapható, úgynevezett kiegészítő tudás szintjére is 

negatívan hatnak.  

A fiatal és idősebb felnőttek tanulásának vannak más, objektív akadályai is.  Ezek kihatása a 

tanulni akarásra nem tekinthető csupán „szubjektív” indoknak.  A példákban szereplő 16-25 

éves korú fiataloknak gyakran gondoskodniuk kell önmaguk és családjuk teljes vagy részbeni 

eltartásáról is. Azért vállalják nehezen a „hosszú” ideig tartó, újbóli iskolába járást, mert a 

tanulás mellett általában nem képesek dolgozni.  Ez akkor is lényeges probléma, ha a 

munkaerő piaci képzéseket képzési költség,  un. keresetpótló támogatás és más költségtérítés 

formájában az állam (munkaügyi szervezet) támogatja.   

Hátrányos helyzet a 
képzésben 

Tudáshiány 

Nincs általános iskolai 
végzettsége 

Nincs szakképzettsége 

Nincs középiskolai 
végzettsége 

Szociális státusz 

Nincs munkatapasztalata 

Gyenge tanulási képességek 

Hátrányos családi státusz 



 

36 
 

IV. A célcsoport rekrutációja, az előzetes tudásszint 

felmérésének technikái, módszerei 

 

A dániai termelőiskolákban a célcsoport tagjai az év bármely napján bekapcsolódhatnak a 

programokba. Emiatt külön felvételi eljárásra sincs szükség, hiszen minden potenciális 

résztvevő jelentkezhet a lakóhelyéhez legközelebbi termelőiskolába. 

Magyarországon a komplex – foglalkoztatási – képzési programok uniós és hazai forrásokból 

valósulnak meg. A támogatott projekteknek a pályázati előírások alapján kötött kezdési-és 

zárási időpontja van.  

A potenciális résztvevők csak a program kezdetekor tudnak bekapcsolódni a munkába, ezért 

szükség van a pályázat által támogatott célcsoport felkutatására, összegyűjtésére, a 

toborzásra.  

A résztvevők toborzásánál a komplex programok célja az, hogy a felkínált lehetőségekről 

minden érdekelt széleskörű tájékoztatást (információt) kapjon. Különösen fontosak a 

közreműködő partnerek (munkaügyi központok, családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok, 

önkormányzatok szociális irodái, valamint egyéb civil szervezetek) és az un. stakeholderek, akik 

a projekt eredményeiben, pl. a támogatott munkaerőben érdekeltek. E program megvalósítása 

során mind formális, mind informális csatornán elindítható a tájékoztatás.  

 

1. A tájékoztatás formális módszerei 
1.1. A sikeresen működő civil szervezetek elért eredményeik alapján, illetve a megyében, 

régióban való aktív jelenlétüknek köszönhetően állandó médiaszereplők. A helyi rádió, 

televízió, sajtó rendszeresen tájékoztatást ad nemcsak a programok indításáról, hanem a 

fontosabb rendezvényekről, szabadidős programokról, elvégzett munkákról és a 

programzáró (bizonyítványosztó) rendezvényekről. Ez lehetővé teszi az új programok 

erőfeszítés nélküli „beharangozását” a médiában. Ennek hatékonyságát mutatja, hogy a 

riportokat, cikkeket vagy a hirdetéseket követő napokon a jelentkezés, érdeklődés a 

megszokott duplájára, többszörösére nő. 

1.2. A másik lehetőség az együttműködő szervezetekkel való kapcsolattartás. Ezek az 

intézmények munkájukból adódóan kapcsolatban állnak a termelőiskola leendő 

célcsoportjával, irányítják az érdeklődőket, segítik a program népszerűsítését. E munka 
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ellátásához a programot megvalósító szervezetek tájékoztató füzeteket, szórólapokat, 

plakátokat biztosítanak.  

1.3. Hasonló lehetőség a spontán, de szisztematikus plakátragasztás, illetve a szórólapozás, 

amit a leendő célcsoport lakó-, illetve szórakozóhelyein érdemes megtenni. A 

lakótelepeken, ifjúsági klubokban, valamint a fiatalok által látogatott vendéglátóhelyeken, 

a plakátok és szórólapok eljutnak a célközönséghez. 

1.4. Eredményes módszernek bizonyult, a helyi tájékoztatás azokon a településeken, ahol 

jelentős számú potenciális résztvevő él.    Így az alacsony iskolázottságú, és a megélhetési 

nehézségekkel küzdő munkanélkülieket is meg lehet szólítani, hiszen az információ házhoz 

jött, megszerzése nem igényelt utazási költséget. 

1.5. Jó módszer a nyílt napok szervezése is. A médiában meghirdetett napokon a potenciális 

résztvevők és hozzátartozóik bejönnek a termelőiskolába és személyes információt 

szerezhetnek annak programjairól.  

1.6. Ha saját számítógépük nincs is otthon, a Teleházak és E-magyarország pontok 

szolgáltatásai révén ma már a hátrányos helyzetű fiatalok is elérik a különböző közösségi 

portálokat, sőt van, akinek az a legfontosabb információforrás. A jövőben a FaceBook vagy 

az Iwiw sem maradhat ki a kommunikáció forrásai közül.  

 

2. A tájékoztatás informális módszerei 
2.1. A legfontosabb informális csatornát a komplex programokban korábban végzett sikeres 

hallgatók, és a róluk szóló hírek, beszámolók jelentik. A felvételi során nagyon sok volt 

hallgató testvérével, vagy velük rokonságban, illetve ismeretségben levő fiatallal 

találkozunk. A legjobb reklám az eredményes működés, a jó, megbízható és korrekt 

szolgáltatás. Ezek segítségével az érdeklődők száma (legtöbb esetben) meghaladja a 

pályázatban felvehető létszám öt – hatszorosát. Így nagyszámú jelentkező közül lehet 

kiválasztani azokat, akik a projekt vállalásai és szempontrendszere alapján a 

legmegfelelőbbek a program sikeres befejezéséhez.  

2.2. A leendő projektrésztvevők rekrutációja előtt el kell dönteni, ki lesz a program 

célcsoportja. Csak ezután lehet meghatározni azt a stratégiát, amellyel a projekt 

résztvevői a legnagyobb merítési bázis és a földrajzi kör meghatározásával utolérhetők, 

és informálhatók.  A képzésről szóló üzenet eljuttatásához jó, ha figyelembe vesszük a 

hivatalos nyilvántartásokat, pl. a munkaügyi központ kirendeltségeinek regisztrációját, a 

családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok ügyfélkörét.  Az együttműködő partnerek közé, 
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bármelyik intézmény, szervezet bevonható, ha vállalja a kooperációt, és nem csak az a 

célja, hogy használja vagy kihasználja a termelőiskolát, illetve a vele kapcsolatban lévő 

más szervezeteket.  Hasznos együttműködés jöhet létre azokkal a civil szervezetekkel, 

amelyek hasonló célcsoporttal foglalkoznak.  

2.3. A célcsoport rekrutációja során létfontosságú a nyilvánosság. Ez biztosítja a széles körű 

ismertséget és az ezzel járó előnyöket. A média szerepe a legfontosabb, a szórólapok, 

plakátok és a bemutatkozó prospektusok új és kellemes színfoltot jelenthetnek a 

program ismertetésében. Alkalmazásuk lehetővé teszi a média által le nem fedett 

területek ismeretanyaggal történő ellátását.  Nagyon fontos, hogy a reklámanyagok 

figyelemfelhívóak, megjelenésükben pedig diszkrétek és elegánsak legyenek, és 

tartalmazzák a program szempontjából lényeges információkat: hol lesz a helyszíne, mit 

várhatunk tőle, mikor indul, ki jelentkezhet és milyen feltételekkel, mi a jelentkezési 

határidő. Csak ez válthat ki kíváncsiságot és érdeklődést a potenciális jelöltekből. Az 

üzenet megfogalmazása során érdemes arra törekedni, hogy a „reklámkampány” ne 

csak a célcsoporthoz, hanem olyan referencia személyekhez is szóljon,- kortárs csoport, 

családtagok-, akik a fiatalok döntésére hatással vannak, és eljusson mindenhova, ahol a 

„címzettek” megfordulnak.  

2.4. Az említett módszereket a tranzitprogramok, így a termelőiskolák is évek óta sikerrel 

alkalmazzák, de nincs olyan, amire azt mondhatjuk, hogy ez az egyetlen, vagy a 

legsikeresebb megoldás. Mindenütt a program és a helyszín lehetőségeihez célszerű 

igazodni. 

 

3. A célcsoport kiválasztásának módszerei 
A jelentkezések fogadását a kiválasztás követi. Célja, hogy kiderüljön, a jelentkezők képesek 

lesznek a program befejezésére, és nincsenek az életükben, egészségi-és szociális helyzetükben 

olyan problémák, amelyek a tranzitfoglalkoztatás eszközeivel nem oldhatók meg. 

3.1. A kiválasztásnál az alábbi szempontokat indokolt érvényesíteni 

- A jelentkező megfelel - e a termelőiskolás céloknak, azaz támogatható-e. 

- A felvételt megelőző pályaorientációs foglalkoztatások tapasztalatait értékelve milyen az 

aktivitása, megvannak-e a választott szakmához szükséges képességei, milyen a munkához 

való viszonya, mennyire eltökélt a program elvégzésére.  

- Milyen az általános tájékozottsága, megfelelőek-e a közismereti alapkészségei, pl. a számolás, 

szövegértés, kreativitás, gondolkodás, problémamegoldás. Ezek alacsony színvonala ugyan 
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nem kizáró ok, de az eredményeket, illetve hiányosságokat figyelembe kell venni a 

felzárkóztató, a kulcsképességet, a tanulási képességet fejlesztő programok 

megszervezésénél, tartalmának összeállításánál.  

- A jelentkező vágyai, elképzelései és a komplex program által kínált lehetőségek összhangba 

hozhatók - e. 

3.2. Írásbeli felvételi tesztek 

3.2.1. Az első fázisban szakmák szerint csoportosítják a jelentkezőket és megtervezik a felvételi 

eljárás ütemét. Bevált gyakorlat, hogy egy napra tizenöt, maximum húsz jelentkezőt 

célszerű behívni, így elegendő idő áll rendelkezésre, ahhoz, hogy alaposan megismerjék 

őket. A behívás szakmánként, szakmacsoportonként történik. Az írásbeli tesztet a 

pedagógiai - szociális programvezető, továbbá a szakma mestere állítja össze. Tartalmaz 

számolási, alapműveltségi és szakmai orientációval kapcsolatos kérdéseket, a 

szövegértésre helyezve a hangsúlyt. Az írásbeli teszt lapok összeállításánál ügyelni kell 

arra, hogy kitöltésük időigénye maximum 1 óra legyen. Ez nem terheli túl a 

jelentkezőket, akikkel ezen a napon az első interjúkat is le lehet bonyolítani. 

3.2.2. Az írásbeli tesztek kérdései feltérképezik a matematikai, szövegértési, közismereti 

alapokat. Szakmától függetlenül minden jelentkezőnek számot kell adni a matematikai 

alapismeretekről (összeadás, kivonás, szorzás, osztás) ezek gyakorlati alkalmazásáról, 

továbbá a mértékegységek és átváltásuk, a százalékszámítás, a törtszámok, a kerület és 

területszámítás ismeretéről. Ezek valamennyi szakmánál elengedhetetlenül fontosak. 

Jóllehet a matematikai feladatok váza az összes szakmánál ugyanaz, de más esetekben 

és szövegkörnyezetben találkoznak velük a hallgatók. A kerületszámítási feladatok 

kőműveseknél a házalaphoz kapcsolódnak, kertészeknél kert körbekerítéséhez, stb.  A 

teszt matematikai feladatai a problémamegoldó gondolkodás és a kreatív feladatvégzés 

mérésére is alkalmasak. 

3.2.3. Az alapműveltségi kérdésekre adott válaszok később a felvételi beszélgetés alapjául 

szolgálnak.  Többségük történelmi témájú, állampolgári ismeretekre, olvasmányokra 

vonatkozó kérdés, mint pl. a történelmi események megnevezése és időpontja, az 

országok és fővárosaik kiválasztása, költők és írók, illetve a miniszterelnök és a 

köztársasági elnök megnevezése. Tanulságos feltenni olvasási szokásokra utaló 

kérdést is, pl. az „elmúlt évben mit olvasott?” vagy”milyen újságokat olvas 

rendszeresen”?  
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3.2.4. A szakmai kérdések célja a pályaorientáció, és a pályaalkalmasság eldöntése. Ezek a 

kérdések megmutatják, hogy a jelentkező mennyire ismeri az általa választott 

foglalkozást. Megválaszolásuk nem igényel mély szakmai ismereteket, vagy 

tapasztalatot, csak általános tájékozottságot.  

 

4. Szóbeli interjúk 
4.1. Az írásbeli feladatokból kiderült hiányosságok, mint említettük, nem jelentik azt, hogy a 

jelentkező nem vehető fel: ezek az eredmények megalapozzák a csoportos és egyéni 

felzárkóztatásokat.  

4.2. Az írásbeli tesztek kijavítása után sor kerülhet az első szóbeli interjú lebonyolítására. A 

személyes beszélgetés háromfős bizottsággal történik, amelynek tagjai a szociális munkás, 

a pedagógiai programvezető és a szakmai mester. 

4.3. Az interjú során nemcsak a szociális és mentális problémák feltárása a cél.  Annak is ki kell 

derülnie, hogy a jelentkezők kellő érdeklődést mutatnak-e a program iránt. A szóbeli 

interjú kiterjed a hallgató családi helyzetére, az eddigi tanulmányi eredményeire, más 

ifjúsági csoport (ok) hoz fűződő kapcsolataira, anyagi - szociális helyzetére. Bár nehéz, 

mégsem lehet lemondani az élethelyzetből eredő konfliktusok feltárásáról.  Végül arról is 

szó esik, hogy a jelentkezőnek van-e munkatapasztalata az adott szakmában, illetve 

rendelkezik- e, a szakma megtanulásához szükséges készségekkel.  

4.4. A szakmai résznél beszélgetünk arról is, hogy a jelentkező ismeri- és elfogadhatónak tartja-

e a választott szakma átlagos munkakörülményeit. Miközben a jelölteket hallgatja, a 

bizottság meggyőződhet azok beszéd – és kommunikációs képességéről is. Mint 

kulcsképesség, ez is fontos és fejlesztendő terület, bizonyos szakmák (például a pincér) 

esetén a szakma gyakorlásának alapfeltétele. A szóbeli felvételi eljárás alkalmával meg kell 

győződni arról is, hogy a jelentkező manuális képességei megfelelőek, illetve fejleszthetők-

e. A szakma specifikus egészségügyi vizsgálat is része a kiválasztásnak. A szakma végzésére 

„nem alkalmas” egészségügyi vélemény kizárja a jelentkező részvételét a programban.  

 

5. Felvételi döntés 
A felvételi eljárás után a bizottság javaslatot tesz. Nehéz kiválasztani a legjobbakat még azoknál 

a szakmáknál is, ahol nagy a túljelentkezés. De azért is nehéz, mert a legjobbak mellett azokat 

is be kell vonni a programba, akik számára hátrányos helyzetük miatt a termelőiskola szinte az 

egyetlen lehetőség. Ez nehéz döntés, és hálátlan feladat, mert gyakran azonos helyzetű és 

képességű jelentkezők között kell választani. 
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 A felvételinél kizáró ok tehát: 

- a szakmai- egészségügyi alkalmatlanság, 

- az előírt bemeneti iskolai végzettség hiánya, 

- ha az egyén képtelen az együttműködésre, nem tud, vagy nem akar csoportban 

dolgozni, 

- ha a jelentkező olyan speciális problémával küzd, amelynek kezelésére a termelőiskola 

szakemberei nincsenek felkészülve, illetve a partnerek sem tudnak segíteni. 

A felvételi döntésnél szem előtt kell tartani, hogy azok a jelentkezők, akiknek lehetőségük van 

iskolarendszerű oktatásban vagy más munkaerő piaci képzésben szakmát szerezni illetve nem 

támogatott munkaviszonyt létesíteni, ugyancsak kiesnek a programból.  Ez tovább növeli a 

kiválasztás felelősségét.  

 

Az elért eredményekről valamennyi felvételiző írásbeli értesítést kap, amelyben megjelölésre 

kerül a program indításának első napja. Akiket nem vesznek fel, azokat értesítik a hasonló 

programokról. Ezeket a leveleket ajánlott úgy megfogalmazni, hogy az ne vegye el a 

jelentkezők kedvét a további próbálkozástól termelőiskolában, vagy más intézményben. 

Gyakran az is eredmény, ha a hátrányos helyzetű, mentális problémákkal küzdő egyén 

próbálkozik, és lehet, hogy egy következő programnak ő is résztvevője lesz.  
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V. Pályaorientáció és kiválasztás  
 

A szakmaválasztás gyakran egész életre kiható döntés. Még inkább igaz ez a hátrányos helyzetű 

csoportokra. Ha olyan szakmát választanak, amellyel nehéz vagy nem lehet munkához jutni, 

akkor ez visszatartja a célcsoport más tagjait is attól, hogy kezükbe vegyék a sorsukat, és 

tanuljanak. További károk keletkeznek azzal, hogy: 

- nem térülnek meg az egyén képzésére fordított költségek; 

-  a tartósan munkanélküliek továbbra sem vonhatók be a munka világába; 

- a jelölt hátrányos helyzete tovább romlik, ezzel még nagyobb esélye lesz a 

marginalizálódásra.  

 

1. A pályaorientáció szükségessége, jelentősége 
A pályaorientáció, a kiválasztási folyamat része, ezért döntő jelentősége van abban, hogy az 

egyének: 

- lehetőséget kapjanak az adottságaikhoz, képességeikhez és elképzeléseihez legjobban 

igazodó szakmaválasztásra, 

- döntés előtt gyakorlatban is megismerhessék a választható szakmákat, és ennek 

figyelembevételével alakíthassák ki továbbtanulási elképzeléseiket, 

- számba vegyék képességeiket, adottságaikat, kreativitásukat, állóképességüket, és kedvet 

kapjanak a képzéshez, s végül 

- a megalapozott szakmaválasztással megelőzhessék a későbbi tanulási kudarcokat, a 

lemorzsolódást, az ebből adódó elhelyezkedési problémákat. 

A célcsoportra általánosságban igaz, hogy gyakorlati érzékük, készségszintjük jobb, mint az 

elméleti felkészültségük. A munkában szerzett sikerélmény ezért segítheti belső motivációjuk 

kialakítását és megerősítését. A képzés során szerzett negatív élmények viszont ellenkező 

hatást válhatnak ki. A motiváltság csökken, a hallgatók a kedvetlenül tanult szakmát alacsony 

készségszinten sajátítják el, és az ebből következő, vártnál rosszabb teljesítmény még a 

szakmai bizonyítvány megszerzése esetén sem biztosítja a munkaerő piaci érvényesülést. A 

szakmaválasztásnál a célcsoport is az un. „divatos” szakmákat keresi, tekintet nélkül arra, meg 

vannak-e hozzá az adottságaik, képességeik, megfelelő-e a felkészültségük. Ráadásul a divat 

nem mindig jelenti egy szakma piacképességét, különösen a végzett hallgatók migrációs 

hajlandósága vagy lehetőségei nélkül. Ebben az esetben az álmok teljesülése is kudarc 

forrásává válhat.   
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1.1. Az említett okok miatt a komplex foglalkoztatási – képzési programokban csak a 

munkaerőpiacon igényelt, úgynevezett „hiányszakmákban” indítanak képzéseket.  Ez segíti 

legjobban a célcsoport tagjainak munkaerő piaci, jó esetben társadalmi (re) integrációját. 

Magyarországon, és a szomszédos országokban a következők minősülnek keresett szakmának: 

kőműves, burkoló, szárazépítő, tetőfedő, vasszerelő, szakács, bolti eladó, lakatos, stb. A 

hiányszakmák körét az illetékes Regionális Munkaügyi Központok, továbbá a Regionális Képzési 

Tanácsok és a Megyei Kereskedelmi és Iparkamarák határozzák meg és teszik közzé 

honlapjukon. A munkaügyi központok ennek figyelembe vételével hirdetik meg pályázataikat. 

A pályaorientáció során sajnos figyelemmel kell lenni a cigányokkal kapcsolatos társadalmi 

előítéletekre is. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény 

megszületése (2003: CXXV.tv) és az Egyenlő Bánásmód Hatóság működése ellenére, a 

kereskedelemben, vendéglátásában, személyi szolgáltatásoknál stb. a roma származású 

végzettek elhelyezése nehéz, esetenként lehetetlen. Az előítéletek elleni küzdelmet nem 

feladva, fel kell hívni a célcsoport figyelmét, hogy a pályaválasztásnál sajnos, számolniuk kell 

ezzel.  Ha ezt nem tesszük meg, akkor félrevezetjük azokat, akik tőlünk várnak segítséget. 

 

1.2. Magyarországon, és néhány szomszédos országban is a munkanélküliek felnőttképzési, 

orientációjában megkülönböztetett helyet töltenek be a Foglalkoztatási Tanácsadó és 

Információs Központok (FIP-ek). Ezeket a központokat a 60-as években alakították ki 

Európában azzal a szándékkal, hogy: 

- információt biztosítsanak az érdeklődők számára a képzésekről, átképzésekről 

álláslehetőségekről, a munkaerő piaci helyzetéről, 

- segítséget nyújtsanak az álláskeresőknek karrierjük megtervezéséhez, a mielőbbi 

elhelyezkedésükhöz. 

- A FIP pontok szolgáltatásait javasolják: 

- fiataloknak, akik különböző okok miatt nem kapnak kellő információt és 

munkatanácsadást; 

-  azoknak, akik alacsonyabb képzettségi szintről egy magasabbra kívánnak jutni; 

- álláskeresőknek, akiknek bővebb információra van szükségük az elhelyezkedési vagy 

átképzési lehetőségekről; 

- azoknak az álláskeresőknek, akik szabadulni akarnak az átmeneti munkanélküli 

állapotból; 
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- közvetítőknek, munkatanácsadóknak, a munkaügyi szervezet munkatársainak és az 

iskolai tanácsadó munkatársaknak. 

- A FIP pontok könyvtárában olyan információk állnak rendelkezésre, mint: 

- munkakörök bemutatása, tájékoztató a pillanatnyi munkaerő piaci helyzetről, 

- információk a képzési- és átképzési lehetőségekről (nappali és levelezős képzések, 

bizonyítványok megszerzése, felzárkóztató képzések), 

- információk a képzési és átképzési támogatási lehetőségekről (állami, ösztöndíj, 

alapítványok kölcsönök, stb.), 

- elhelyezkedési lehetőségek, be nem töltött álláshelyek, az álláskeresők száma, 

- kézikönyvek, kérelem és önéletrajz írási minták, tanácsok a munkaadókkal történő 

interjúkhoz 

- írásos és számítástechnikai programok az önálló álláskeresési terv elkészítéséhez 

- Az előzőekben felsoroltakon túl a FIP pontok segítséget nyújtanak a személyre szabott 

álláskeresési terv elkészítésében, 

- a személyre szabott képzési terv elkészítésében, 

- tájékoztatókat adnak az egyes szakmákról,  

- és előkészítik a munkaadókkal történő interjúkat.   

 

1.3. A ma már bizonytalan sorsú FIP pontok mellett a felnőtt álláskeresők pályaorientációját 

különböző Tanácsadói Szolgálatok is segítik, amelyek feladata a tájékoztatás és tanácsadás. 

Tájékoztatás főbb területei: 

- segítség a tanulással és a képzéssel kapcsolatos döntésben  

- szakképzési lehetőség, szakmai felzárkóztatás a szabad idő hasznos eltöltése; 

- az egyes programok beiratkozási feltételei, a programok közti átmenet lehetősége 

- a képzési időtartamok; 

- a tudásszint felmérési lehetőségek; 

- tanulási módszerek; 

- a további képzési lehetőségek. 

Tanácsadás főbb területei: 

- megfelelő szakma kiválasztása, 

- tanulási és egyéb nehézségek leküzdése, kombinálva valamilyen képzési lehetőséggel, 

- a képzési terv és annak nyomon követése. 
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1.4. A pályaorientáció az akkreditált felnőttképzési intézményeknek is feladata, amelyet  

- a különböző képzési programokban való részvételt megelőző előzetes elbeszélgetéskor, 

illetve  

- az egyéni képzési terv kialakításakor végeznek. Ennek során a jelentkező aktívan részt vesz 

a saját karrierje megalapozásában.  

 

1.5.  A termelőiskolákban folyó pályaorientáció abban új, hogy a résztvevők, a felvételt 

megelőzően, gyakorlatban kipróbálhatják a választandó szakmát, próbára tehetik egyéni 

adottságaikat, és ennek alapján leszámolhatnak az esetleges illúziókkal, vagy éppen 

megerősíthetik elhatározásuk helyességét.  

 

2. A pályaorientáció során alkalmazott eszközök, módszerek 
2.1. Az érdeklődők egyéni, vagy csoportos tájékoztatása a komplex program keretében 

tanulható szakmákról. Ez történhet nyílt nap keretében, illetve az egyes szakmákat bemutató 

írásos szórólap formájában. 

 

2.2. Az érdeklődők lehetőséget kapnak arra, hogy a képzés megkezdése előtt néhány napra 

bekapcsolódjanak a termelőiskola munkájába és ott személyes élményeket szerezzenek a 

munkában. 

 

2.3. A pályázati lehetőség függvényében a képzés megkezdése előtt 4-6 hetes 

pályaorientációs periódus szervezhető, amelyben minden jelentkező részt vehet, minden 

elkötelezettség nélkül.  

Ez a kiválasztási folyamat része, amelynek során a résztvevők: 

- valóságban is kipróbálhatják a termelőiskola által indított szakmákat,  

- megismerhetik az adott szakmák eszközeit, anyagait, az alapvető munkafogásokat, 

bővíthetik szakmai ismereteiket, 

- kipróbálhatják adottságaikat, képességeiket, azonosulhatnak a szakmával, kialakíthatják 

énképüket, 

- tisztázhatják a munkához kapcsolódó értékeiket és elvárásaikat, ennek alapján 

dönthetnek, hogy melyik szakmát választják, 

- az egyes szakmák kipróbálása során azok is sikerélményhez juthatnak, akiknek az elmélet- 

centrikus korábbi tanulmányaik során csak kudarcaik voltak. 
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A foglalkoztatási – képzési programok valóságos pályaorientációt biztosítanak a célcsoport 

tagjainak. A szakmák kipróbálása önkéntes, de egy szakmában kötelező a megmérettetés 

mindenkinek. Az a tapasztalat, hogy a jelentkezők kb. 30%-a legalább két szakmát tesztel, 10-

15%-a három, vagy több szakmában is megméreti magát.  

 

2.4. Miután a pályaorientáció a kiválasztási folyamat része, ennek keretében megtörténik a 

jelentkezők közismereti szintjének, szakmai adottságainak és képezhetőségének, a korábbi 

kudarcok okainak a felmérése az előzőkben leírtak szerint.  

 

2.5. Ekkor lehet tájékozódni a jelentkezők egyéni élethelyzetét érintő kérdésekről is, egyéni 

beszélgetés, felmérő lap, önéletrajz, környezettanulmány, családlátogatás, stb. segítségével. 

 
 

2.6. Az egyes szakmák még jobb megismerését a partner vállalatokhoz szervezett 

üzemlátogatással, szakkiállítás megtekintésével, és vásárlátogatással is segíteni lehet. 

 

2.7. Nagyon hatásos a korábbi évek termelőiskolai végzettjeivel való találkozás is. 

Élménybeszámolóik, életútjuk követendő példát és bíztató perspektívát adhat a 

jelentkezőknek, erősítheti akaratukat, tenni akarásukat. 
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VI. A közismereti, szakmai és kommunikációs felzárkóztatás 
módszerei, technikái 

 

Ahogy a korábbi fejezetekben említettük, a komplex programok résztvevőinek többségére 

jellemző: 

- a közismereti alapok hiánya, gyakran a funkcionális analfabetizmus, és a be nem 

fejezett általános iskola 

- a gyenge kommunikációs készség, 

- a helyes tanulási módszerek hiánya, amely a lemorzsolódás állandó veszélyét hordozza. 

Ezért a célcsoport tagjainak sikeres szakképzéséhez a képzés teljes időtartamát végigkísérő 

közismereti, kommunikációs és szakmai felzárkóztatásra van szükség, továbbá arra hogy 

menetközben elsajátítsák a helyes tanulási módszereket, technikákat. 

 

A felzárkóztatás célja: 

- a hallgatók korábbi műveltségi hátrányainak mérséklése, azok megszüntetése: az írás, 

olvasás és a számolás készségének fejlesztése, 

- a szakmatanuláshoz szükséges közismereti alapok (matematika, fizika, kémia, biológia) 

felfrissítése a helyes tanulási módszerek gyakorlásával, a hallgatók sikerélményhez 

juttatása, 

- a szakmai- elméleti tárgyak tanulása során jelentkező akadályok elhárítása, a tanulási 

nehézségekkel küzdő tanulók folyamatos segítése, lemorzsolódásuk megelőzése, 

- a sikeres OKJ szakmai vizsgára a felkészülés biztosítása, 

- a hallgatók kommunikációs készségének fejlesztése, ezáltal a társadalmi 

beilleszkedésük segítése. 

1. Közismereti felzárkóztatás 
Az előzetes tudásszint felmérés és a kommunikációs készségek felmérése után, résztvevőnként 

meg kell határozni a felzárkóztatás differenciált tartalmát. Azoknak, akik megszerezték az 

alapiskolai bizonyítványt, a beilleszkedési időszakban, a pályaorientációval párhuzamosan a 

termelőiskolák 100 órás ismeretfelújító kiscsoportos foglalkozásokat tartanak, a következő 

időbeli bontásban: 

- matematika, számolási alapismeretek  30 óra 

- írás-olvasási készség javítás    30 óra 

- fizikai alapismeretek    20 óra 
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- kémiai alapismeretek    20 óra 

- Az ismeretfelújító program gyengébb képességű hallgatói számára, ha szükséges, további 

egyéni konzultációkat szerveznek. Ezeket gyakran a program egész időtartama alatt 

indokolt fenntartani. Az utóbbi munkában részt vesznek a szakmai tanárok és a gyakorlati 

oktatók is: ha kell, valamennyi elméleti és gyakorlati foglalkozáson, felelevenítik a 

szükséges közismereti elemeket. 

- Azok, akik nem fejezték be a nyolc általánost, az OKJ-s szakmai képzést megelőzően, 8-10 

hónapos, felzárkóztató,– szakmai alapozó – pályaorientációs kurzusokon vehetnek részt, 

amelynek végén letehetik a 7. és 8. osztályos vizsgákat.  

- A felzárkóztató foglalkozások során a hallgatók gyakorolják a helyes tanulási módszereket 

is. 

1.1. A tranzit és termelőiskolai projekteknél a felzárkóztató kurzus főbb elemei a következők: 

1.1.1. Alapiskola 7. és 8. osztályos tananyagának elsajátítása: 

Tantárgy          7. osztály                   8.osztály 

Magyar nyelv és irodalom   70   70 

Történelem és állampolgári ismeretek  33   33 

Matematika     65   65 

Fizika      33   33 

Kémia      33   33 

Biológia     33   33 

Földrajz     30   30 

Összesen                               300 óra   300 óra 

1.1.2. Szakmai alapozó pályaorientáció: 300 óra. 

A pályázati lehetőségektől függően a résztvevők 4-6 szakma alapjait ismerhetik meg. Ennek 

végén eldönthetik, hogy hol folytatják tanulmányaikat: a foglalkoztatási – képzési komplex 

program felnőttképzésében, vagy valamelyik nappali képzést nyújtó szakképző iskolában. 

Általános tapasztalat, hogy ha a komplex programban folytatják tanulmányaikat, akkor 

többségük OKJ-s képzettséget szerez. Ha viszont formális iskolába iratkoznak be, akkor az 

állandó figyelem-és támogatás hiánya miatt többségük lemorzsolódik. 

1.1.3. Személyiségfejlesztő, életviteli tréning: 100 óra 

A tréning célja a viselkedési zavarok mérséklése, illetve megszüntetése, a helyes magatartás és 

a pozitív életvitel szabályainak megismerése, elsajátítása. 

Fontosabb témakörök: 
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- emberismeret, önismeret, példaképek, 

- a család szerepe, társválasztás és gyermeknevelés, barátság, 

- a munka szerepe, különböző foglalkozások, munkahelykeresés és megtartás, családi 

költségvetés, 

- a tanulás szerepe, a tanulási kudarcok okai, helyes tanulási módszerek, 

- az egészséges táplálkozás, káros szenvedélyek megelőzése, testedzés, stb., 

- egészség és környezet, környezetkárosítás területei, egyén és a környezetvédelem, 

energia és anyagtakarékosság, 

- pihenés és szórakozás, kultúra területei, kulturált szórakozás, 

- társadalom felépítése, intézmények, hivatalos ügyek intézése, állampolgári jogok. 

 

2. Szakmai felzárkóztatás 
A különböző közismereti alapok és egyéni adottságok miatt a lemorzsolódás folyamatos 

gondot jelent a komplex program képzései során. A résztvevők elmaradnak a tanulási 

folyamatban, és leszakadókká válnak, de van, aki egyszerűen csak feladja, és ott hagyja a 

képzést. Ennek megelőzése érdekében a nehezebben tanuló hallgatók, a szakmai, elméleti és 

gyakorlati tárgyak elsajátításához, egyéni hiányosságaik figyelembe vételével segítséget 

kapnak. 

2.1. A szakmai- elméleti tárgyak tanulása során, valamennyi szakmában kiscsoportos és egyéni 

begyakorló foglalkozásokat tartanak azoknak a hallgatóknak, akiknek a tananyag befogadása és 

alkalmazása nehéz. vannak. Ilyen kiegészítő foglalkozásra 

- szakmai ismeretek, 

- anyagismeret, 

- szakrajz, 

- szakmai számítások és  

- a tanműhelyi gyakorlat esetén van szükség leggyakrabban. 

2.1.1. A kiscsoportos és egyéni foglalkozások beépülnek a hallgatók heti óratervébe. 

A szakmai vizsgák előtt, a rászorulók számára külön elméleti és gyakorlati vizsgafelkészítőt 

szerveznek. 

A hallgatók előképzettségétől és felkészültségétől függően a szakmai felzárkóztatásra fordított 

időszükséglet nem egyszer eléri a szakmai képzési program 30%-át. Ebben szerepet játszik az a 

tény is, hogy a fiskális szemlélet miatt a pályázatok kiírói a képzési időt, a képzési óraszámokat 

folyamatosan csökkentik.  
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2.1.2. A felzárkóztató program szükségességét és eredményességét jelzi, hogy a tranzit és a 

termelőiskolai programokból kikerültek többségénél: 

- csökkent a funkcionális analfabetizmus, jelentősen fejlődnek az írási, olvasási, számolási, 

stb. alapkészségek; 

- sikerült elmélyíteni a szakmatanuláshoz nélkülözhetetlen közismereti alapokat, amelyek 

révén a résztvevők elsajátították az OKJ-s szakmai képzés követelményeit; 

- a megalapozottabb ismeretek, és  a helyes tanulási módszerek birtokában alkalmassá váltak  

a  további ismeretszerzésre, egy új szakma elsajátítására; 

- jelentősen fejlődtek a résztvevők alapvető kommunikációs készségei, kulturáltabb lett a 

beszédük. A helyes magatartási szabályok sikeres belsővé tételével mérsékelődtek, illetve 

egy részüknél megszűntek a korábbi magatartási zavarok. Ez javítja munkaerő piaci és 

társadalmi integrációjuk esélyeit. 

-  A tranzit és termelőiskolai programokba bekapcsolódott, többszörösen hátrányos helyzetű 

munkanélküliek 95,3%-a sikeresen befejezte a programot, az alapiskolai végzettséget szerző 

résztvevők aránya 98,5%-s; a szakmai képzést befejezők 96,7%-a szerzett OKJ-s szakmai 

végzettséget. Ami ennél is jelentősebb, hogy a szakmai végzettséget szerzett résztvevők 80-

85%-a a megszerzett tudással el tudott helyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon még a 

gazdasági válság idején is. 
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VII. Pszicho-szociális gondozás a komplex programokban 

 

1. A pszicho-szociális tevékenység szükségessége 
A komplex foglalkoztatási – képzési programok résztvevői regisztrált munkanélküliek, akik az 

illetékes munkaügyi szervek közreműködésével kerülnek be egy projektbe. A résztvevők 

felkutatásában, mozgósításában részt vesznek a polgármesteri hivatalok, a családsegítő és 

gyermekjóléti szolgálatok, a korábbi képző intézmények, stb. 

Az előszűrés, a jelöltek hátrányos helyzetének, szocio-kulturális körülményeinek feltérképezése 

során vizsgálják: 

 a fiatalok iskolázottságát, a korábbi tanulási kudarcok okait;  

 a lakhatási körülményeiket, kilátásaikat; 

  a korábbi munkaviszonyukat, a választandó szakma elhelyezkedési és jövedelmi 

lehetőségeit;  

 a családi körülményeket, a neveltetést (saját család, állami gondozás, büntetett előéletű 

szülő, veszélyeztetettség, stb.);  

 a jogszabályok adta segély lehetőségeket, a projektbe lépés előtti szociális juttatásokat, 

stb.  

 A környezettanulmányok legfontosabb megállapításai a következők:   

- A szakképzetlen munkanélküliek elsősorban a tanulással és a munkával összefüggő, 

legtöbb esetben átörökített, a pozitív minta hiánya miatt kialakult hátrányokkal 

küzdenek. Szocializációjuk, anómiás gondolkodásuk pszichológiai és szociális eredetű. 

- Mivel az iskolarendszerű képzésben nem voltak sikereik, ezért egyáltalán nem tanultak 

meg tanulni. A hagyományos pedagógiai módszerek kudarcra ítéltek a leírt előzmények  

miatt. 

- Rövid és sikertelen munkahelyi előéletük miatt a fiataloknak nem volt módja 

munkatapasztalat szerzésére sem. 

- Különösen hátrányos azoknak a fiataloknak a helyzete, akik szenvedélybetegek, vagy az 

elharapódzó iskolai erőszak képviselőiként speciális szubkultúrához tartoznak, és tudati 

korlátaik miatt képtelenek a bűnöző válásuk kockázatának felmérésére.  

2. A résztvevők pszicho- szociális állapotának fontosabb jellemzői: 
 Megkülönböztethetők az objektív, társadalmi származásból következő, veleszületett, valamint 

az erre épülő másodlagos vagy következményes hátrányok, amelyek a szocializációs 

hiányosságokból, a személyiségfejlődés torzulásaiból fakadnak. 
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Az egyes tünetek kezelését nehezíti, hogy a fiatalok korábbi életéről nincs megbízható 

információ, illetve nehéz, és körülményes ezek megismerése, a környezet feltárása, és az 

iskolai előzmények kutatása során is. 

Az elsődleges és másodlagos szocializáció negatív következményei láthatóak és néha 

látványosak: nyelvi hátrány, gyenge absztrakciós készség; hiányzó praktikus életismeretek; a 

szűkebb – tágabb társadalmi környezetben való eligazodás korlátai; gyenge fizikai és pszichés 

állóképesség; értékrendbeli torzulások; a kreativitásnak a „túlélési” technikákban való 

megjelenése; a szorongás és agresszivitás kettőssége; stb. 

A hallgatók hiányos iskolázottsága miatt érdemes kiemelten kezelni az ún.megismerési 

képességek fejlesztését.  

Ez hatványozottan nehéz a káros szenvedéllyel rendelkező, az érzelmi fejlődésben megrekedt, 

sok kudarcot megélt, sérült személyiségű fiataloknál, akiknek még nem volt sikerélményük, 

soha nem kaptak elég szeretetet, negatív az énképük, nincs kapaszkodójuk és ezért 

biztonságérzetük sem. Gyakran nincsenek,- honnan lennének- viselkedést szabályozó belső 

erkölcsi normáik, vagy ha vannak, csak torzult formában. Ebből is következnek a 

feszültségtűrés zavarai, az agresszióra való hajlam, a sok gátlástalan, ösztönös megnyilvánulás, 

a testi erő fitogtatása (verekedések, károkozás). 

A hallgatók egy részének előéletét családi és iskolai kudarcok sora formálta.  Ennek 

következményeként egyes fiataloknál gyakori az ún. továbbadott ellenségeskedés, amikor a 

fiatal az elszenvedett sérelmekért – tudatosan, vagy öntudatlan érzelmi reakcióként – 

másokon áll bosszút. Egyes csoportokban a negatív hangadók veszik át a vezető szerepet, akik 

harcban állnak az iskolával, a munka világával, a felnőtt társadalommal, és agresszióval 

kompenzálnak.  

 A résztvevők mintegy harmadánál hiányoznak a társas alkalmazkodási tapasztalatok is. Sok a 

zárkózott, passzív, gátlásos, szorongó, félénk, túlzottan érzékeny fiatal, egyesek nyomott, 

deprimált magatartásúak. A gondolkodásuk lassú, egysíkú, nehézkes, sokan dekoncentráltak, 

szétszórtak. 

Az antiszociális személyiségfejlődésben a kedvezőtlen családi mintáknak is szerepük van: 

meghatározó, hogy a fiatalokat milyen életvezetésű személyekhez fűzik érzelmileg fontos 

kapcsolatok. A deviáns (bűnöző) életvitelű szülők gyermekei gyakran folytatják a 

„gyermekfejjel kipróbált” életmódot.  A rekrutáció problémái miatt előfordulhat, hogy a 

kiválasztott hallgatók dominánsan negatív attitűddel rendelkező homogén célcsoportot 
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alkotnak, alig akad követhető, pozitív minta a résztvevők között, vagy ha van is ilyen, nem 

vállalja fel hogy kilógjon a sorból. 

 

3. A pszicho - szociális tevékenység során alkalmazott módszerek, eszközök 
A projektrésztvevők személyiségének megismeréséhez kézenfekvő a napi folyamatos együttlét 

során alkalmazható megfigyelés és megismerés, például egyénileg, kis- és nagycsoportban, 

munka, tanulás, szabadidő, stb. során. 

3.1. Tapasztalatok alapján a projektben dolgozó szakemberek – szükség szerint – 

eredményesen alkalmazhatják az ún. explorációs módszerek szóbeli (például: irányított, 

kötetlen, egyéni, csoportos beszélgetés, stb.) és írásos formáit (például: kérdőív, skálák, 

szociometria, tesztek, stb.). 

A hallgatók a program ideje alatt sokféle tevékenységben vesznek részt, ezért értékes 

információt jelent a segítő szakemberek számára eredményeik és termékeik elemzése. Ez a 

kulcsképességek fejlesztéséhez is útmutatást ad. E módszer alkalmazása során a következő 

összevetésekből vonthatók le hasznos következtetések:   

 a tárgyi tudás (szakmai elmélet és gyakorlat) és az önálló gondolkodás egymáshoz való 

viszonya;  

 érzelmi kötődés a tevékenységhez; ötletesség, vagy a görcsös ragaszkodás az ismert 

megoldási módokhoz;  

 a magabiztosság, a kezdeményező erő, vagy ezek hiánya; a munka kivitelezésének módja 

(nyugodt, kiegyensúlyozott, kapkodó, ideges, bizonytalanságot eláruló, stb.).  

Mindezek - és még sok más is - benne vannak a produktumban, hiszen minden munka, feladat 

teljesítés magán hordozza alkotójának legfontosabb személyiségjegyeit. 

3.2. A megismerés sajátos módszere az ún. pedagógiai helyzetteremtés, amikor a kívánt 

tulajdonságot vitában, konfliktusos szituációban, kommunikáció során, csoportban figyeljük 

meg. Ilyenkor tapintható az együttműködési készség, a probléma felismerés, a probléma 

megoldás és más fontos kulcsképesség megléte, hiánya, illetve szintje. 

3.3. A résztvevők személyiségének megismeréséhez fontos kiegészítést adnak a szakemberek 

által készített feljegyzések, a családlátogatásról, az egyéni beszélgetésekről, a 

csoportfoglalkozásokról, a szabadidős programokon, spontán alkalmakon szerzett 

tapasztalatokról.  
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4. A „Követelek tőled, mert tisztellek!” alapelv érvényesítése 
A projekt megvalósítását segítő komplex nevelési folyamatban folyamatosan és differenciáltan 

alkalmazzák a követelés, a meggyőzés, a jutalmazás – büntetés, a modellnyújtás (példaadás), a 

gyakorlás (a szoktatás, a belső motiváltság erősítése) módszereit. 

4.1. A követelés módszerével válik nyilvánvalóvá a projekt résztvevőire vonatkozó cél-és 

elvárás rendszer: Mit kell tenni, mit célszerű kerülni? A követelés egy adott tevékenység 

végrehajtására készteti, tényleges döntési helyzetbe hozza a projektrésztvevőt, aki helyett 

korábban mindig mások döntöttek.  Most válik kézzelfoghatóvá számára, mit jelent, hogy 

önként jött a projektbe, és vállalta annak követelményeit. Ez pozitívan hat a teljesítményére, 

és hozzászoktatja a résztvevőket a céltudatos cselekvéshez, a szükséges fegyelemhez és 

önuralomhoz. 

4.2. A követelés akkor működik, ha meggyőzéssel párosul. Ekkor az érzelemre és az értelemre 

hatva történik a tudatformálás, annak a személyes meggyőződésnek a kialakítása, hogy a 

megfogalmazott elvárások nem a tanárok, hanem hallgató jövője szempontjából fontosak.  A 

siker egyik bizonyítéka, ha a segítség nyomán, a szakemberek mellett szülői támogatással, 

növekvő követelmény támasztható a fiatallal szemben, aki igyekszik megfelelni ennek.  

4.3. A pszicho-szociális állapot javítása során célszerű, ha a segítők jutalmaznak, s csak akkor 

büntetnek, ha az elkerülhetetlen. Ilyenkor elsősorban a megvonás módszerét alkalmazzák. A 

leglényegesebb ösztönző a személyes siker, ez az egyik leghatékonyabb személyiségformáló 

elem. A teljesítményhez kötött jutalmazás, a prémium, a jutalomszabadság, stb. is pozitív 

hatású. A büntetés célja, hogy a követelmény és a teljesítmény közötti konfliktust feloldja, és 

az egyensúlyt helyreállítsa. A programokban alkalmazott fontosabb büntetési (fegyelmező) 

formákat a szervezeti – működési szabályzat, a pedagógiai program és a házirend, stb. 

tartalmazza. A fegyelmező intézkedés lehet szóbeli vagy írásbeli intés; a megbízás és a 

kedvezmények visszavonása stb. A büntetés, fegyelmi vétség esetén a megrovás, szigorú 

megrovás, prémiumból való kizárás, és legvégső esetben a projektből való kizárás. A 

jutalmazás, és a büntetés hatása a csoportdinamika alapján ellenkező előjelű is lehet: van, 

amikor a jutalmazottat ˝strébernek˝, a megbüntetettet pedig ˝hősnek˝tartják stb. 

4.4. A pszicho-szociális állapot javítását segítő további, bevált módszerek a következők: 

családlátogatás, együttműködés a szülőkkel, gondviselőkkel, ˝nyílt nap˝, találkozás a 

támogatókkal, a lehetséges munkahelyek képviselőivel, leendő, illetve volt 

projektrésztvevőkkel. A publikációk, a reklámok (újságcikk, tv, rádió) széles körben ismertté 

teszik a projektet, ez növeli a résztvevők kötődését, és büszkeségét. 
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4.5. Az eredményes pszicho-szociális munka tehát különböző, közvetlen és közvetett 

módszerek és eljárások kombinált alkalmazását igényli, ez csökkenti a szubjektivitást, kizárja a 

tanulók utólagos, homályos benyomások alapján történő megítélését. A folyamatos, 

megismerő- elemző munka többé- kevésbé reális alapot biztosít a projektrésztvevők 

személyisége jellemzéséhez és fejlesztéséhez. 

 

5. A pszicho-szociális tevékenység formái 
5.1. A csoportos személyiségfejlesztés: 

A csoportmunka, az ún. szemtől-szembe helyzet, döntő jelentőségű a 

személyiségfejlesztésében, és a - mentális gondozásban. A csoportkohézió erősítésére az a 

szituáció a legalkalmasabb, amikor a résztvevők interakcióba lépnek egymással, és átélik a 

valahova tartozás érzését és élményét. Önbecsülésüket javítja, ha érzik, hogy fontosak mások 

számára, ha tudják, hogy szükség van rájuk.  A mintakövetéses tanulás segíti legjobban a 

fontosabb társas készségek elsajátítását, a beszéd- és viselkedésmódokat munkahelyen, 

társaságban; a kapcsolati sémákat, kapcsolatteremtést más neműekkel, idősebbekkel; 

beszélgetést ismeretlenekkel, megszólítást, egymás köszöntését; személyközi konfliktusok 

kezelését; a személyes panaszok szóvá tételét mindennapi helyzetekben; a testbeszéd 

(metakommunikáció) szerepét stb.  

A csoportkohézió segít a remény fenntartásában azzal, hogy kollektív élményt nyújt, 

lehetőséget a pozitív érzések kifejezésére, a közösséghez tartozás átélésére, a szolidaritás 

kialakulására és gyakorlására. A csoportmunka esetenként a család működését szimulálja, 

ilyenkor a résztvevők olyan interakcióba lépnek a tanárokkal, oktatókkal és csoporttársaikkal, 

mint a szüleikkel és testvéreikkel. 

A csoportterápia hatékonyan elősegíti a résztvevők személyiségének pozitív irányú változását: 

- az egymás közötti kapcsolat nyitottságában, a munkához való viszonyban,  

- az egymás iránti tolerancia javulásában, a különbözőség megtapasztalásában és 

elfogadásában, ami azzal mérhető, hogy a korábbiakhoz képest már nem utasítják el 

kategorikusan a másságot.  

- az önazonosság megtalálásában, ami segít az önbecsülés kialakulásában, javítja a 

személyes önértékelést, segít a felelősség felismerésében. 

- a személyes problémakezelés területén, amikor a problémák letagadását, a kitérő és 

menekülő viselkedést, a pótcselekvést-, ha lassan is, de- fölváltja a szembenézés.  
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- a humanista célok, értékek jobb befogadásában, amikor az erősen individualista 

beállítottság elmozdul a közösségi irányába („egy mindenkiért, mindenki egyért!”), 

- a tudás fontosságának felismerésében, és az önfejlesztés készségének elsajátításában. 

5.2. A résztvevők fejlődését jól szolgálhatják a szakmacsoportonként szervezett kötetlen, 

családias programok, például rendszeres sport- és kulturális tevékenység, név- és 

születésnapok, közös teázás, a sikeres szakvizsgát követő tablókészítés, a kikerülés utáni 

időnkénti találkozások stb. 

 Ehhez - a hallgatói önkormányzattal együttműködve biztosítani kell az egyes 

szakmacsoportok közötti kapcsolatrendszert, a tanulás, a munka  és szabadidő területén 

egyaránt, a fiatalok által kedvelt formákban: teadélutánok, diszkó, vetélkedők, fórumok, 

tánctanfolyam, szakkörök, kiállítások, videó, sportnapok, stb. A nevelőmunkában jól 

felhasználható a fontosabb hagyományok, népszokások megismertetése, gyakorlása, mint 

a húsvéti locsolás, tojásjátékok, párválasztó, udvarlási és cigány szokások stb. 

5.3. A csoportterápia fontos és bevált eleme a személyiségfejlesztő tréning, amelyet 

szociális munkások és a felzárkóztató tanárok, oktatók szerveznek. 

E tréningek célja: 

- az alapvető társadalmi, állampolgári és életviteli ismeretek átadása, ezáltal a 

társadalmi beilleszkedés segítése,  

- a résztvevők tanulási és munkamotivációjának erősítése,  

- a megismerő, a tanulási képességek fejlesztése, a korszerű tanulási módszerek 

elsajátítása,  

- a verbális és non verbális (meta-) kommunikációs készségek fejlesztése,  

- a csoportkohézió erősítése,  

- a krízishelyzetek kezelése, feltételeinek kialakítása,  

- hozzájárulás a társas készségek kialakításához,  

- az érzelmi fejlesztés, annak mélyítése, gazdagítása (szeretet a családtagok, a társak, a 

közösség, a haza iránt, stb.), 

- a főbb erkölcsi normák felismerése, vállalása (becsületesség, őszinteség, felelősség 

stb.), 

- önismeret-fejlesztés, 

- illemtan: az udvarias, illedelmes, de természetes viselkedési szokások tudatosítása 

(beszéd, mozgás, öltözködés stb.), 
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- a résztvevők munkaerő-piaci esélyeinek növelése, az elhelyezkedéshez szükséges 

fontosabb munkahely-keresési technikák elsajátítása (önéletrajz, bemutatkozás, 

telefonálás, megjelenés, fontosabb munkahelyi viselkedési formák stb.) 

5.4. A tréningek módszerei: 

- a csoporttagokat foglalkoztató kérdések megbeszélése.  

- a személyiségfejlesztési programban rögzített ismeret-és információátadás, társadalmi, 

életviteli, etikai, családi, társas élettel stb. kapcsolatos ismeretek.  

- külső meghívottak, például orvos által vezetett program, egészségügyi ismeretekről, a 

társadalmi nemek közötti kapcsolatról, szexről, a terhességről és a védekezésről. 

- szakember által vezetett drog-, illetve kábítószer- ellenes tréning (DADA program),  

- pedagógiai, mentálhigiénés konzultációk beiktatása stb. 

5.5. A csoportban alkalmazott technikák, esetkezelések (játékos gyakorlatok, feladatlapok, 

tesztek stb.) közül a fontosságuk alapján kiemelhetők: 

- a megismerő tanulási és beilleszkedési képességeket fejlesztő technikák,  

- a különböző környezeti ártalmak kompenzálását segítő technikák (például: beszéd, 

kitartás, az értékrend elemei, fontossága, praktikus életismeretek  

- bemutatkozás, megismerkedési gyakorlatok, szituációs játékok, érzések kifejezése, 

feszültség-és szorongás oldása, időmenedzsment stb., 

- önismereti technikák, a pozitív énkép kialakítása és megerősítése, az önfeltárás 

serkentése, 

- kommunikációs technikák,  

- az optimális és hatékony, asszertív (önérvényesítő) viselkedést fejlesztő technikák, 

- az együttműködést fejlesztő, problémamegoldást, problémakezelést segítő technikák, 

- a társadalmi értékek és normák tudatosítását segítő gyakorlatok: erkölcsi vétségek 

megítélése, elképzelések a felnőtt életformáról, eszménykép és a személyes 

boldogulás útja, kor- és társadalom kép, stb. 

- a résztvevők szociális érzékenységét fejlesztő csoportmódszerek, a csoportkohézió 

erősítése,  

- a társismereti és kapcsolatfejlesztő gyakorlatok, empátia, szerepek a csoportban, 

- a viselkedés változást ösztönző technikák. 

A tréningeknél, legfontosabb elv az életszerűség, bevált módszerek a beszélgetés, és a 

˝szituációs játék˝. 
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A közös élmények átélését szolgálja egy jól időzített film, kiállítás, múzeum, csoportos 

beszélgetés, a séta, vagy egy - tanteremben vagy szabadban lebonyolított játék, 

sportprogram stb. 

 

6. Egyéni személyiségfejlesztés 
 A tranzit és a termelőiskolai komplex programokban minden projektrésztvevő számára egyéni 

képzési- és pszicho-szociális terv készül, amely magába foglalja a képzésen túl a személyiség és 

kulcsképesség fejlesztést, a felzárkóztatást, és a személyes támogatás teendőit.  

6.1. Az egyéni fejlesztési és szolgáltatási tervekben a szükségletek figyelembe vételével a 

következőket rögzítik: 

- a közismereti felzárkóztatás irányai: írási, olvasási készség, stb. 

- a személyiségfejlesztés iránya: magatartászavarok mérséklése, figyelem javítása, stb. 

- a munkaerőpiacon szükséges kulcsképességek fejlesztésének iránya: gondolkodás, 

ítélőképesség, kezdeményezés, pontosság, társas kompetenciák, stb. 

- a szakmai kompetenciák erősítésének feladatai, 

- a pozitív életvitel erősítésének teendői: dohányzás mérséklése, italozás 

megszüntetése, egyéni higiénia, stb. 

 A terv része az is, hogy milyen szolgáltatásokat, tréningeket vehet igénybe a hallgató: 

elhelyezkedési támogatás, egyéni szociális gondok megoldása,-, illetve milyen juttatásokat 

kaphat: tankönyv, munkaruha, étkezés, stb. 

Az egyéni fejlesztési tervek előrehaladását az oktatók, tanárok szociális munkások az érintett 

hallgatók részvételével havonta értékelik, különösen a szakmai előmenetelt, a kulcsképességek 

és a munka világában szükséges személyiségjegyek alakulását. 

 

6.2. Az eredményes pszicho-szociális gondozás érdekében meg kell szervezni a külső segítők 

körét, ideértve a résztvevők családjának gondozását. Az együttműködésre kész, és alkalmas 

szülőkkel érdemes folyamatos kapcsolatot kialakítani.  A családi miliő alapos feltérképezésével, 

a helyszíni tapasztalatok, a polgármesteri hivatal véleménye és más fontos információk alapján 

fel kell tárni, hogy kire lehet támaszkodni a családban és a rokonságban, ki az, aki a végzésig 

szövetséges lehet. Naprakész információk szükségesek a résztvevők hiányzásáról, annak 

okairól, a tanulók lakóhelyi életviteléről, magatartásáról. 

 A család lakás- és anyagi helyzete, életmódja, visszahúzó erőt jelenthet. Ezért, ha van rá mód, 

folyamatosan segíteni kell rajtuk. A családi gondok megoldása lakásfelújítást, tüzelőbeszerzést, 
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vagy pl. kerékpárjavítást jelent. A segítő- támogató tevékenység összehangolása érdekében 

hasznos az együttműködés az önkormányzatokkal, a Vöröskereszttel, az ifjúságvédelmi 

szervekkel és intézményekkel (gyermekvédelmi intézet, családsegítő központ, gyermekjóléti 

szolgálatok, cigány kisebbségi önkormányzatok karitatív és civil szervezetek stb.). 

 

6.3. A tranzit és termelőiskolai komplex programokban a pszicho-szociális tevékenység döntő 

láncszeme a mentális gondozás, ami előre megtervezett, személyes fejlődést segítő 

beszélgetéseket jelent. A hallgatók is kérhetnek meghallgatást. A fejlesztő interjú 

négyszemközti beszélgetései alkalmasak arra, hogy segítsék a fiatal önvizsgálatát, 

önismeretének fejlődését, személyes döntéseit, változásra ösztönözzön a gondolkodásban, az 

érzelmekben és az attitűdökben. 

 

6.4. A projektszemélyzet szerepe hogy bátorítsa és segítse a hallgatókat a munka és a tanulás 

személyes motívumainak feltárásában és megértésében. Egy idő után- a kölcsönös bizalom 

alapján, egymásra találva, a segítő és a fiatal között kialakulhat egy hallgatólagos szerződés 

arról, hogy a fiatal elfogadja a segítő szakembert, ő pedig olyannak fogadja el a fiatalt, amilyen, 

és támogatja a közösen kitűzött cél elérésében. Egy ilyen beszélgetés nem lehet faggató, 

˝gyóntató˝, csak jobbító; nem a hibák, vétségek számonkérésére, az erkölcsi tanulságok 

megfogalmazására és a bűnhődés módjának kinyilvánítására szolgál.  Az előítélet-mentes, 

minősítést kerülő, ítélkezés nélküli beszélgetés a legcélravezetőbb.   E találkozások során 

feltárulnak a választási lehetőségek, megtörténhet a felelősség felvállalása a döntés 

következményeiért. Kezdetben főleg a kirívó magatartási zavarok mérséklésére érdemes 

koncentrálni: teljesítsék az oktatók és tanárok elvárásait; ne rongálják meg a 

munkaeszközöket, pontosan érkezzenek a munkába, az iskolába, ne menjenek el engedély 

nélkül a gyakorlati és elméleti foglalkozásokról, ne zavarják az órákat, foglalkozásokat. 

Mindezek elérése a résztvevők egy részénél óriási erőfeszítést igényel. 

 

6.5. A tapasztalatok alapján számolni kell azzal is, hogy a személyes fejlődést elősegítő 

beszélgetések csupán kiegészítői annak a komplex nevelési folyamatnak, amelyben 

fokozatosan el lehet jutni a mérhető eredményekig. Ezért fontos a közös, kiscsoportos 

gyakorlás: olyan technikák, játékhelyzetek tematikus alkalmazása, amelyek módot adnak az 

önismeretre, visszatükrözik a viselkedés jellemző vonásait. Tartós nevelő hatást, a projekt 

egyre rövidülő rövid ideje (10-15 hónap) alatt nehéz megvalósítani. 
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6.6. A pszicho-szociális munka fontos területe az ún. problémás, mert rendszeresen és 

igazolatlanul hiányzó- résztvevőkre való napi odafigyelés, egyéni mentális gondozásuk. E 

probléma kezelésére a következők lehetőségek vannak: 

- Ismételt családlátogatás, kapcsolatfelvétel a helyi önkormányzattal: képviselőik 

bevonásával célzott beszélgetés az érintett hallgatóval; 

- súlyosabb esetben pszichológus, pszichiáter, szupervízor alkalmazása is indokolt, aki 

nagyban segítheti a különböző konfliktusok okainak felismerését, illetve rendeződését. 

- Eredményes lehet az utcai szociális munkások segítsége is. 

- A projektrésztvevők közé kerülhet néhány fiatal, akik deviáns magatartásukkal 

félelemben tartathatják a résztvevők egy részét. Gyors kiszűrésük, és eltávolításuk 

határozott intézkedést igényel, hiszen súlyosan veszélyeztethetik a projekt sikerét. 

 

7. A konfliktuskezelés módszerei 
A konfliktusok mindennapi életünk velejárói, elválaszthatatlanok a társadalom és a gazdaság 

működésétől. Folyamatosan versenyhelyzetekbe kerülünk, az ebből fakadó krízishelyzetekben 

többnyire védtelenek és eszköztelenek vagyunk, felnőttek, fiatalok egyaránt. Utóbbiaknak 

napjainkban sokkal több konfliktust kell átvészelniük, és akár sorozatos kudarcok után is talpra 

kell-kellene- állniuk. Az egyre erőszakosabbá váló társadalmi környezetben a hallgatók- 

amennyiben nem ismernek, és nem tanulnak meg hatásos konfliktuskezelési módokat, - 

könnyen átvehetik az erőszakos mintákat (például az agressziót, az élvezetek hajhászását, a 

bűnözést stb.). 

7.1. A projektbe került munkanélküliek többségének fontos kulcsképességei hiányoznak: 

ismeretlen számukra a munka világa, társadalomismeretüket és jövőképüket alapvetően a 

deprivált élethelyzetük determinálja.  A tanuláshoz köthető kríziseket azzal lehet megelőzni, ha 

a hallgató a felkészültségének, és előképzettségének megfelelő szinten kapcsolódhat be a 

képzésbe. A legtöbb konfliktus oka az, ha magasabb szinten folyik az ismeretek átadása, mint 

amit a halmozottan hátrányos helyzetű, alulképzett projektrésztvevő befogadni képes. Ezért is 

magasabb az igazolatlan hiányzások, a váratlan eltávozások száma az elméleti oktatásról. 

Gyakran tapasztalható, hogy a résztvevő azért nem jegyzetel, mert nem tudja követni a tanárt, 

olyan nagyok a hiányosságai az alapkészségek, az írás, olvasás, számolás- terén. Ezért van 

szükség a felzárkóztatásra. A pályakezdő munkanélküli fiatal számára, aki még soha nem 

dolgozott, a munkavégzés és az, hogy rendszeresen korán keljen, elképzelhetetlennek tűnik. Ez 

nem lustaság: ez a megszokás, a rutin, amin nem lehet egyik napról a másikra, és főleg 
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parancsszóra változtatni. A munka világába történő be-és visszailleszkedés hosszú ideig tartó 

konfliktusokkal járhat.  

7.2. A projektrésztvevő a tanár, és az oktató között konfliktus keletkezhet, ha a hallgató a 

felajánlott segítség ellenére sem akar az általánosan elfogadott értékrendnek megfelelően 

viselkedni.  Gyakori konfliktusforrás, a tanári, oktatói előítéletesség, és annak verbális és non-

verbális megnyilatkozása, ami nehezen oldható feszültségforrás. Egy ilyen jelzés után 

esetenként a család kezdeményezi az iskolaváltást, a tanulás félbeszakítását.    

A konfliktus súlyossága a motívumok erősségétől függ. Mivel az ilyen helyzet feszültséget okoz, 

nyugtalanító, mindenki igyekszik szabadulni belőle. Az elnyúló konfliktusok károsítják az 

idegrendszert, neurotikus tüneteket okoznak, agressziót váltanak ki.(kognitív disszonancia 

redukció) Ennek szóbeli, önbíráskodó, romboló, károkozó megjelenési formái sok esetben a 

perspektívátlanságra, az un. tanult reménytelenségre vezethetők vissza.  A társadalmat átható 

bizonytalanság, a bűnözés terjedése gyakran önvédelemre ösztönöz, amelyre ráerősítenek a 

felnőtt társadalom eseményei és hírei is: mind azt sugallják, hogy az erőseké a világ.  

7.3. A konfliktusok leggyakrabban a kommunikáció zavaraiból és a hierarchikus, alá-

fölérendeltségi viszonyokból erednek: 

- Ha az egyén mozgástere erősen behatárolt- például túlzott elvárások, kaszárnyai 

fegyelem esetén-, nyilván magasabb a feszültség. 

- A túlságosan laza struktúra, az egyértelmű követelmények és a stabilitás hiánya, az 

ebből fakadó bizonytalanság más módon, de ugyancsak kedvez a konfliktusok 

kialakulásának. Ha a hallgatókkal esetlegesen és véletlenszerűen történnek dolgok, az 

ugyanúgy frusztrálja őket, mintha minden lépésüket szabályoznák. Az önmegvalósítás 

lehetőségei és korlátai ilyenkor kiismerhetetlenek. 

- Konfliktusok eredhetnek az egyéneknek és a csoportoknak a hierarchiában elfoglalt 

helyéből is. Szembekerülhetnek a vezetők és a vezetettek (a projektszemélyzet és a 

projektrésztvevők), az előbbiek helytelen stílusa, rugalmatlan reagálása stb., vagy a 

fiatalok türelmetlensége, alkalmazkodási képtelensége miatt. 

- Gyakori a hivatalos hierarchia (iskolai rendszabályok) és a spontán szerveződések, 

informális csoportok közötti, a szabályok illetve a másság el nem fogadásából eredő 

konfliktus is. 

7.4. A belső ellentmondások, fenyegető helyzetek időben történő felismerése, okainak 

feltárása hatékonyan segíti a hallgatók személyiségének fejlesztését.  A konfliktusok, a 

résztvevő felek kölcsönös fogadókészsége esetén pozitív szerepet tölthetnek be azzal, hogy 
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jeleznek, és figyelmeztetnek: a hallgatói csoportok nem névtelen és alaktalan együttest 

képeznek, hanem strukturáltak, eleven emberekből, egyéniségekből állnak. Többségük ugyan 

halmozottan hátrányos helyzetű, egy részük különböző magatartási zavarral küzd, és a 

csoporton belül is megvannak a maguk belső konfliktusai, de a szegregáció csak ront a 

helyzetükön. Egyetlen megoldás a humánus, egyéni bánásmód. 

7.5. A konfliktusokból eredő pszicho-szociális „nyereség” a következő lehet: 

- bizonyos konfliktusok a szervezetlenségből eredő gondokat jelzik, 

- mások segítenek tisztázni a magatartászavarok mibenlétét, mérséklésük módját  

- rámutatnak, a pszicho-pedagógiai módszerek hiányosságaira, minősítik azok 

eredményességét, 

- serkentik a véleményalkotást, a kezdeményezést, 

- elősegítik az aktív hallgatók felismerését, lehetőséget adnak pozíciójuk erősítésére,  

- a konfliktusok felrázzák egy adott csoport, vagy az egész iskola légkörét, egyes 

szituációk közös megoldása javíthatja a résztvevők egymás közötti, illetve a hallgatók 

és tanáraik, oktatóik együttműködését,  

- a konfliktus gyakran magában hordozza a megoldás módozatait, és mindig valamilyen 

hasznosítható tanulsággal szolgál stb. 

Az elhúzódó konfliktusok fegyelmi, munkahelyi- és erkölcsi veszteségeket okoznak.  A 

figyelemreméltó ˝veszteségek˝sorából kiemeljük: 

- a konfliktushelyzetből eredő gyakori érzelmi zavarokat,  

- az idő és az emberi energia pazarlását,  

- a hallgatók egymás közötti, a csoport és a konfliktust okozó személy, illetve a hallgatók 

és a tanárok, oktatók közötti személyközi kapcsolatok romlását,˙ 

- A megoldatlan konfliktusokból keletkező anómia, azaz szabálynélküliség állapotát.  

 

8. A projekt résztvevők egymás közötti konfliktusai 
Mindenekelőtt indokolt különbséget tenni a résztvevők egymás közötti és a projektszemélyzet 

tagjaival kialakult konfliktusai között. 

8.1. A projektrésztvevők egymás közötti konfliktusainak jelentős része abból ered, hogy nem 

képesek a feszültségeket elviselni anélkül, hogy ne reagálnának rá közvetlenül és agresszívan. 

Sok ilyen konfliktus csak nagyon rövid ideig tart, mégis zavarja a gyakorlati munkát. Gyakran 

homályban marad, hogy tulajdonképpen ki vett részt a civakodásban és mi a kiváltó ok, amikor 
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egy régi veszekedés újra fellobban. Ez nehezíti és akadályozza az alapprobléma megoldását. Az 

elmúlt években leggyakrabban abból voltak konfliktusok, hogy a hallgatók:  

- társuk holmiját kérdezés nélkül elvették, használták, 

- egy másik fiatalt véletlenül meglöktek vagy megfogtak, 

- egymást „idegesítették”, „cukkolták”, 

- szándékosan fájdalmat okoztak egymásnak, 

- barátjukat vagy barátnőjüket zaklatták, 

- másokat kigúnyoltak, stb. 

8.2. A kiváltott reakciók a hallgatók életkorától, nemétől, a hátrányos helyzet összetevőitől 

egyaránt függnek. Míg a fiatalabb korúak (16-18 év) egyszerűen ráordítanak egymásra, és 

összeverekednek, addig az idősebbek (25-30 év) összecsapása sokkal komolyabb, 

veszélyesebb. Verbális agresszió is előfordul, versengéssel, vagy pletykák, rágalmak 

terjesztésével, de ezzel többnyire nincs vége: egyes reakciók újabb verbális és fizikai 

támadásokhoz vezetnek. Az elmúlt években abból lett intézményen kívül tömegverekedés, 

hogy az egyik résztvevő egy megjegyzésre (beszólásra) válaszolva megütötte a társát. A sértett 

és barátai munka után elégtételt vettek. 

8.3. Az is gyakori a projekt résztvevői között, hogy szándékosan megbántják egymást. A 

tanárok és az oktatók ilyenkor tehetetlenek, mivel a józanészre vagy az együttműködésre való 

hivatkozás hiábavalónak tűnik. Egyes agresszív hallgatók úgy gondolják, joguk van a másikkal 

kellemetlenkedni, másokat megsebezni, ha az általuk igényelt személyes tér határait azok 

megsértik. Előfordult, hogy az egyik projektrésztvevő a „ki a vezér?” felkiáltással zaklatta, 

ijesztgette, a nálánál gyengébbeket. 

8.4. A fiúk hajlamosabbak a testi erőszakra, ezért konfliktusaikban legtöbbször a vezérszerep 

helyreállításáról vagy megerősítéséről van szó. Az „erősorrend” alakulásában később olyan 

tényezők is meghatározóvá válhatnak, mint a népszerűség, a tanulmányi-és szakmai 

előmenetel. Egy-egy projektnél előfordult, hogy 2-3 fő több hónapig rettegésben tartotta a 

hallgatókat azzal, hogy rendszeresen zsarolták a gyengébbeket. 

8.5. A nőkre inkább a verbális konfliktus a jellemző, ennek előfordulása ritkább, mint a   

fiúknál. Ha verekednek, ezt visszafogottabban teszik. A lányok közötti agresszió gyakran 

indirekt módon, egy barátság megszakításával, „haragos pillantásokkal,” vagy egy csoportból 

való kirekesztéssel történik. Az ilyen jelenségeket a tanárok, oktatók ritkábban veszik észre, 

mivel a csoportmunkát kevésbé zavarják, de hatásuk épp oly bomlasztó, mint a fiúk ütései. 
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8.6. A fiúk és a lányok közötti konfliktusban legtöbbször a fiúk támadnak a lányokra, azzal, hogy 

szexuális célzásokat tesznek. A lányok szóban védekeznek, vagy sehogy, mert félnek a fiúk 

erejétől, bár testileg nem okvetlenül gyengébbek.  A rezisztencia oka máskor az, hogy a 

megjegyzések tulajdonképpen kiváló alkalmat jelentenek egy párkapcsolat kialakításához, vagy 

folytatásához.  

 

9. A projektszemélyzet és a résztvevők közötti konfliktusok 
A tanárokat és az oktatókat gyakran zavarja a csoport általános nyugtalansága. Ilyenkor nagyon 

sok időt és energiát fordítanak a hallgatók lecsendesítésére, a rend helyreállítására. Ezt 

csoportos és egyéni tréninggel, kötetlen és célzott beszélgetéssel, intéssel, fegyelmezéssel, 

fegyelmi kizárással, vagy prémium elvonással próbálják elérni. 

9.1.  Az alapkonfliktus egyik oka, ha a tanárok és a szakoktatók olyan feladatokat adnak, amit a 

résztvevők nem, vagy nem megfelelően teljesítenek. A projektszemélyzet toleranciája ezzel 

kapcsolatban nagyon eltérő. Van olyan szakoktató és tanár, aki világosan meghúzza a 

határvonalakat, de a konfliktus megelőzése érdekében késznek mutatkozik arra, hogy 

alternatív javaslatokat is mérlegeljen. A termelőiskolai kertészetben például gyakran volt 

konfliktust kiváltó ok egy oktató túlzott követelményrendszere, illetve nem megfelelő 

hangneme. 

9.2. A konfliktusban esetenként a projektszemélyzet neme is szerepet játszik. A tanárnők 

többnyire eszköztelenek egy szexuális sértés vagy támadás esetén, mert bizonytalanná válnak 

attól, hogy a hallgatók nőként és nem pedagógusként kezelik őket. 

9.3.  A pedagógusok és a projektrésztvevők gyakran egyformán képtelenek arra, hogy a 

konfliktusokat a pozitív tapasztalatszerzés forrásává tegyék, és konstruktív megoldásokat 

találjanak feloldásukra. Hiányoznak az önérvényesítő magatartás technikái, amelyek 

segítenének a nyerő-nyerő helyzet kialakításában, mindkét oldalon. Ennek alapfeltétele, hogy 

bizalmi légkör alakuljon ki a résztvevőkkel és a résztvevők között.  

9.4. A pedagógus vagy az oktató agresszív magatartása többnyire fokozza, de csökkentheti is a 

konfliktust. Ugyanez igaz a kiváltó magatartásra is. Mindkettő gyakorta a tehetetlenség 

kifejeződése. A projektrésztvevők agresszív magatartása mögött többnyire szülői, vagy családi 

konfliktus húzódik, ez vetül rá a felsőbbségként megjelenő, pedagógussal kialakuló 

kapcsolatra. Ahogy a szülőkkel (mostohaszülőkkel) viselkednek, azt elfogadhatónak és 

alkalmazhatónak tartják a projektszemélyzettel szemben is. A tanulói agresszivitás mögött 

gyakran önértékelési zavarok húzódnak,   a hideg, szeretetlen légkörben töltött gyerekkor,  az  
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alkoholizáló, bűnöző,  családi környezet, és  a szülők elutasító magatartása hatására. Ezért 

alapvető, olyan légkör kialakítása, amely a csökkenti a feszültséget, és megpróbálja megelőzni 

az újabb konfliktusok kialakítását. A türelmetlen, lenéző pedagógiai attitűd növeli a krízisek 

számát, és maga is agresszivitás forrása, amire kétségbeesett, de rossz válasz a diák agresszió. 

Diktatórikus módszerekkel ugyanis nem lehet együttműködésre, folyamatos tevékenységre, 

munkára motiválni. Az ilyen magatartás törvényszerűen ellenérzéseket vált ki: aki az agressziót 

elszenvedi, hajlamos úgy viselkedni, ahogy vele bánnak. A megértő, a segítő szándékú, 

figyelmeztető és figyelemfelhívó, a kérő – buzdító szavak vezetnek csak eredményhez („te ezt 

jól meg tudod csinálni!”). 

9.5. A szakoktatók, a tanárok kötelessége jóval több, mint a tananyag egyszerű közlése, 

számonkérése, a munka kiadása, illetve a szakmai fogásokra való felkészítés. A projektbe 

bekapcsolódott oktatók, pedagógusok nevelő szerepüknél fogva is fontos személyek a 

résztvevők számára, ezért a projekt folyamatában az oktatás – képzés nemcsak didaktikai 

tevékenység, hanem attól elválaszthatatlan pszichológiai szituáció is. 

A termelőiskolában végzett munka csak akkor sikeres, ha a hallgató szereti a szakoktatóját, 

pedagógusát, és igényli, hogy a tanára is szeresse őt! A segítő szakemberek erre törekedve, a 

személyes kapcsolat során felismert és megismert képességekre, adottságokra támaszkodnak, 

és a hallgatók önbizalmának fejlesztésével segítik, hogy azok eredményesek legyenek a 

tehetségüknek, adottságuknak legjobban megfelelő területen. A sikerek és a közösségi 

élmények csökkentik legjobban a résztvevők viselkedését negatívan befolyásoló tényezők 

hatását.  

9.6. A legtöbb egyszerű, napi konfliktus kezelésében csak a vitatkozó felek vesznek részt, a 

komolyabbaknál azonban szükség lehet egy harmadik félre is, aki közvetít, és a segíthet a felek 

kibékítésében. Ezt a feladatot elláthatja az oktató, intézményi szinten a projektvezető, a 

projekt vezetősége, a szupervízor, esetleg a programirányító csoport. De ki lehet próbálni új 

módszereket, például a mediációt is, ami a munkaerőpiacon is hasznos lehet a tanulók 

számára.  

 

10. A konfliktuskezelés lehetséges lépései 
A konfliktuskezelés célja, hogy olyan megegyezés szülessen, amely a felek számára elfogadható 

mozgásteret biztosít az érdekeik érvényesítésében. 
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10.1. Ennek során fontos követelmény, hogy minden konfliktusban álló fél megkapja a 

lehetőséget arra, hogy a saját szempontjából tisztázza és meghatározza a számára lényeges 

kérdéseket:  

- hogy minden szereplő elmondja a véleményét, mit szeretne, mit javasol a helyzet 

megoldására, 

- hogy a szereplők meghatározzák, mi a közös érdekük, és melyek a közös céljaik 

- hogy eldöntsék, mely kérdésekben, a legfontosabb, illetve nagyon fontos vagy 

lehetséges a megállapodás,  

- tisztázzák minden kérdéssel kapcsolatban a releváns tényeket, véleményeket és 

értékeket, 

- meghatározzák és megvitassák a megoldási javaslatokat, 

- megállapodjanak a konkrét megoldásban és a megvalósítás lépéseiben, 

- megbizonyosodjanak arról, hogy minden résztvevő hajlandó lesz megvalósítani a 

közösen elfogadott megoldást, akkor is, ha nem ért teljesen egyet vele, 

- megállapodjanak egy olyan eljárásban, amely biztosítja a működőképességet, és arról 

is, hogy mi legyen azokkal, akik nem akarnak a megállapodásnak megfelelően eljárni, 

- képessé tenni a konfliktusban lévő feleket, hogy közösen dolgozzanak a megoldásért, 

harmadik fél bevonásával vagy a nélkül. 

A végleges megoldás mellett, rövidebb távú és hatású eszközök is alkalmazhatók. 

Rákényszeríthetünk a felekre egy megoldást, vagy figyelmen kívül hagyhatjuk a 

konfliktust.  

Ez rövid időre csendet teremt, de a krízis nem szűnik meg, hanem hamarosan újra 

felbukkan, úgy, hogy a tényleges problémával nincs is kapcsolatban. (Például: ˝Nincs 

értelme bármit is tenni, hiszen úgy sem tudunk megegyezni.˝). 

Az elfojtás csak kisebb válságoknál alkalmazható, amelyek nincsenek közvetlen hatással a 

munkára, az adott csoport életére: olyan apró-cseprő ügyekben, és kisebb 

nézeteltéréseknél, amelyek irrelevánsak, és a résztvevőket egyáltalán nem foglalkoztatják. 

De ha az elfojtás csak azt a célt szolgálja, hogy kifelé illetve fölfelé a helyzet békésnek és 

rendezettnek tűnjön, akkor, tapasztalat szerint az így álcázott (szunnyadó) krízis újra 

robban, agresszívebb megnyilvánulásokkal, és több kárt okozva.  

A tanulók néha jól felfogott érdekük alapján választják az elfojtást, nem akarnak a 

főnökükkel konfliktusba kerülni, tanulószerződésük megszűnését kockáztatni. Ilyenkor 

inkább túlélésről, mint konfliktuskezelésről beszélünk. 
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10.2. A tapasztalatok azt mutatják, hogy sem a tagadás, sem az elfojtás, sem a hallgatóra 

rákényszerített megoldás nem jut el a probléma gyökeréig. Mindig az a célravezetőbb, ha a 

részt vevők maguk állnak elő a saját javaslatukkal, például az adott szakmacsoport alakít ki 

véleményt. A konfliktuskezelés a probléma megvitatását, megtárgyalását jelenti, a közös 

megoldás, a kompromisszum vagy konszenzus érdekében. Ahhoz, hogy ez működjön, 

szükséges, hogy minden fél: 

- akarjon megoldást, és ennek érdekében engedjen korábbi merev álláspontjából, 

- hajlandó legyen ésszerűen beszélni a többiekkel, 

- hajlandó legyen meghallgatni őket, 

- feltérképezze az egyéb megoldási lehetőségeket,  

- elfogadja a megoldást, még akkor is, ha ez nem felel meg mindenki igényének és 

akaratának. 

Ezt a folyamatot, az oktatónak (tanárnak), szociális munkásnak fel kell ismernie és meg 

kell próbálni direkt - indirekt módon befolyásolni, irányítani, segíteni. 

10.3. A konszenzus felé vezető út azzal kezdődik, hogy minden fél, egyén, csoport 

nyilvánvalóvá teszi az érdekeit, feltárja az igényeit és elképzeléseit arról, hogy mi fontos neki. 

Ezután közösen próbálnak megoldást találni, lehetőleg olyat, ami figyelembe veszi a felek 

számára legfontosabb szempontokat. 

Sem a kompromisszum, sem a konszenzus nem megfelelő abban az esetben, ha a döntés ˝ 

vagy-vagy˝alapon születik. A tranzit és termelőiskolai tapasztalatok azt mutatják, hogy nehéz a 

konfliktuskezelés, ha: 

- a szemben álló projektrésztvevők nem hallgatják meg egymást, 

- mereven ragaszkodnak saját akaratuk érvényesítéséhez, 

- a konszenzuskeresést olyanok hátráltatják, akiknek valamilyen érdekük fűződik ahhoz, 

hogy a konfliktus ne oldódjon meg, 

- egyesek fokozzák a feszültséget, azzal, hogy ha a megoldás elérhető közelségbe kerül, 

megjegyzik: ˝ugyan, ez soha nem fog működni˝. Ezzel lebecsülik a vitában 

résztvevőket, ahelyett hogy a megoldást és megbékélést keresnék. 

10.4. A konfliktusok feloldása a vezetés feladata, amit sokféle vezetői- testületi és egyéni- 

módszerrel, stílussal és magatartással végezhet. A megoldások sikere összefügg az adott 

szervezet, az egyes tanulók, tanárok, teljesítményével: igénytelen, alacsony szintű teljesítés 

esetén a konfliktusok nehezebben kezelhetők. 
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A konfliktus megoldás lehetőségeit a csoportokon belüli és a csoportok közötti interperszonális 

kapcsolatok is alakítják. A komplex programok csoportjaiban a projektrésztvevők közötti 

kapcsolatokat egyfajta dinamizmus jellemzi. A személyközi kapcsolatok létrejötte, fejlődése, 

változása, nem megy összetűzések nélkül. Ezek jelentősen befolyásolják az oktató-hallgató, 

illetve a hallgatók közötti viszonyokat.  A konfliktusok intenzitása, tartóssága, rontja a csoport 

hangulatát, fokozza a résztvevők nyugtalanságát. A konfliktusok vonzó és taszító (kettős) 

hatása egy ponton kiegyenlítheti egymást, ekkor a benne résztvevő személyek a kialakult 

helyzet foglyai, nem tudnak szabadulni.  

10.5. A konfliktusok megelőzését és kezelését nehezítő tényezők: 

A konfliktusok egy része rendszerint lappangó (latens). Egyes esetekben csendes aknamunka 

pletyka, intrika folyik, amellyel a résztvevők kölcsönösen megnehezítik egymás munkáját. 

Előfordulnak olyan esetek is, amikor a vitában hangoztatott indítékok nem egyeznek a valós 

indítékokkal, sőt az is, hogy a tényleges ok a résztvevőkben nem is tudatosul. 

A konfliktusok egy részében csak néhányan vesznek részt, s ezekről a tanár, az oktató 

nehezebben, csak később értesül. A projekten kívül keletkezett konfliktus egy idő után bekerül 

az adott munkacsoport, a termelőiskola életébe, ott fejti ki zavaró hatását, és komoly fejtörést 

okoz a projektszemélyzetnek.  

 

11. A konfliktusok feloldásának, csökkentésének néhány pszicho-pedagógiai 
módszere 

A vonzó pszicho-szociális környezet, a családias iskolai és munkahelyi légkör mintegy magától 

segíti a résztvevők személyiségének fejlődését, motiválásukat, aktivitásuk folyamatos 

fenntartását. Ez jó hatással van az iskola hangulatára, a hallgatók munkakedvére, 

viselkedésére. 

11.1. A projektszemélyzet emberismerete, elkötelezettsége és elszántsága elengedhetetlen 

feltétele a sikeres konfliktuskezelésnek. E készségek folyamatos fejlesztése, a pedagógusok 

továbbképzése segíti a problémák időbeni felismerését, és pro-aktív lépésekkel a konfliktusok 

hatásának csökkentését is.  

Végső soron az egymásra figyelő, alkotó légkör adhat inspiráló hátteret a problémák 

erőszakmentes megoldásához.  Míg a résztvevők megnyugtatása, a kedélyek lecsillapítása 

többnyire csak tűzoltás, addig a sikeres érdekérvényesítés, a kölcsönös szabálykövetés 

gyakorlati tapasztalatot és biztatást ad a hallgatóknak a probléma konszenzusos megoldáshoz. 

Ha a tanárok empátiával közelítenek tanítványaikhoz, akkor ők is átérzik a pedagógusok 

felelősségét.  
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11.2. A keletkezett konfliktusok feloldásában kiemelkedő szerepet játszhat egy erős kohézióval 

rendelkező hallgatói csoport, amely képes a tanulói aktivitás folyamatos fenntartására. Minél 

több az együttes élmény, annál támogatóbb a csoport működése, mindaddig, amíg az erős, 

konfrontatív külső kötődések nem vezetnek a kapcsolatok megromlásához, széteséshez.  

 11.3. A konfliktus megoldását célzó beszélgetésen a hallgató akkor lesz nyugodt és 

együttműködő, ha érzi, hogy komolyan vesszük, figyelünk rá, megértjük őt. A figyelemnek 

jutalom értéke van a fiatal számára. Segíti őt abban, hogy kifejezze érzéseit, megfogalmazza 

gondolatait, feltárja problémáit, megértse annak gyökereit, és maga találja meg a számára 

kedvező megoldást. A megértő, empatikus légkörben folytatott problémafeltáró beszélgetés 

tehát a felmerülő konfliktusok megoldásának legfontosabb eszköze. 
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VIII. A lemorzsolódás megelőzése 

 

1. Tennivalók a lemorzsolódás megelőzéséért 
A komplex programok során a legnagyobb veszélyt a résztvevők lemorzsolódása, és az 

indokolatlan hiányzás jelenti. Ezek akadályozzák legjobban a program célkitűzéseinek 

megvalósítását, és ezek a legfőbb tényezői a jobb sorsa érdemes hallgatók további 

sodródásának, perifériára szorulásának.  A termelőiskolákat a hazai pályázati rendszer is arra 

ösztönözte, hogy kialakítsák a lemorzsolódás megelőzésének hatékony módszereit. Ugyanis a 

pályázók csak akkor kaphatták meg a támogatás teljes összegét, ha a tanulói létszám 

csökkenése nem haladta meg a vállalt kimenet 10%-t. A munkaügyi szervek által finanszírozott 

programoknál a résztvevők csak a programban eltöltött idő arányában jutottak támogatáshoz, 

ami nagy veszélyt jelentett a megvalósító szervezet rentábilis működésére. Magyarországon a 

képzők felelősek mind a kiválasztásért, mind a lemorzsolódásért. Ez azért hozza lehetetlen 

helyzetbe a programok lebonyolítóit, mert a törvények, a képzés végső céljával összefüggésben  

lehetővé teszik, hogy a hallgató kilépjen a programból, ha munkát talál és határozatlan idejű 

munkaszerződést köt. Az így keletkezett veszteséget a termelőiskolának kell viselni. 

A képző szervezeteket pedagógiai céljaik mellett a bemutatott helyzet kényszerítette arra, 

hogy a komplex programokba beépítsék a résztvevők megtartásával kapcsolatos teendőket.  

 

2. A lemorzsolódás főbb okai 
A halmozottan hátrányos élethelyzet folyamatosan újratermeli a lemorzsolódás okait. Ezek 

között meghatározó:  

- Az alulképzettség, a funkcionális analfabetizmus, a szakmatanuláshoz szükséges közismereti 

alapok hiánya. A célcsoport tagjai főleg az elméleti óráktól idegenkednek, nehezen birkóznak 

meg a szakmai képzés anyagával, és ha nem kapnak kellő figyelmet, lemaradnak a tanulásban, 

és bizalmukat vesztve ott hagyják az iskolát. 

-A belső motiváció, az akaraterő és a külső, családi késztetés hiánya.  A hallgatókra egyszerre 

zuhannak rá a hiányos szocializáció következményei. A tespedős előzmények után most 

küzdeni, tanulni, dolgozni kell. Ennek sokkszerű fogadtatása esetén hamar feladják céljaikat. 

- Anyagi és szociális helyzet. A családosoknál és egyedülállóknál is gond, hogy a képzési 

támogatásból nem tudnak megélni: ezért a program mellett, gyakran annak rovására, 

szorgalmi időben is alkalmi (fekete) munkát vállalnak, hogy jövedelmüket kiegészítsék. A 

gyakori hiányzás miatt behozhatatlanul lemaradnak a tananyagban, és feladják. 
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-A környezet visszahúzó hatása, a pozitív, követhető példák hiánya is szerepet játszik, 

különösen olyan családokban, ahol már a harmadik generáció munkanélküli. Az otthon 

tétlenkedő szülők, nagyszülők, rokonok sorsa azt sugallja, hogy semmittevésből is meg lehet 

élni. Az a szabály sem ösztönöz munkavégzésre, hogy a megszerzett jövedelmet a kereső 

köteles megosztani környezetével. 

-A rövidtávú gondolkodás, a jövőkép hiánya, a „Carpe Diem”, vagyis az Élj a mának szemlélet: a 

felelősséget hárító, kézenfekvő hivatkozások, hogy „mindig lesz valahogy”, és a „minek tanulni 

és dolgozni, úgy sem érem meg a nyugdíjkort”, stb. szintén elősegítik a lemorzsolódást. 

-A káros szenvedélyek, és devianciák is állandó veszélyt jelentenek a program sikerére. A 

hallgatók sokszor a korábban elkövetett bűncselekmények, kihallgatások, tárgyalások 

következtében gyűjtenek össze több napos hiányzást. Könnyen beláthatók az „úgyis lecsuknak, 

minek tanuljak” helyzet következményei is. 

 

3. A lemorzsolódás megakadályozásának eszközei és módszerei 
3.1. Az előző fejezetben bemutatott egyéni fejlesztési terv a képzésen túl tartalmazza: 

- a közismereti, szakmai felzárkóztatás, 

- a személyiség és kulcsképesség fejlesztés, továbbá 

- a szociális és mentális támogatás teendőit. 

A tervek bázisa az egyén mentális állapota, képezhetősége, családi és szociális helyzete.  Az 

adatbázis felhasználásával megkülönböztetett figyelemmel kísérik a lemorzsolódás veszélyének 

legjobban kitett hallgatókat. 

3.2. megelőzés legfontosabb előfeltétele a tanulási kudarcok elkerülése. Ez a legnehezebb, 

hiszen a többség előélete kudarcok sorozatából áll. Szerencsére a gyakorlat orientált képzés 

kézzelfogható sikereket biztosít számukra.  

A szakmai képzést megelőző felzárkóztatás lehetőséget ad a tanuláshoz szükséges közismereti 

alapok megteremtésére és megszilárdítására. Az, hogy a felzárkóztatás a teljes programot 

végigkíséri, csökkenti lemorzsolódás veszélyét. 

3.3. Az egyéni fejlesztési tervek havi értékelése során feltárják az előrehaladás személyes 

problémáit. Ha szükséges, a szakmai elméletből és gyakorlatból is pótló, fejlesztő, felzárkóztató 

foglalkozásokat szerveznek a gyengébben teljesítők számára.  Az ilyen foglalkozások száma a 

teljes képzési idő 25-30%-át is elérheti. Ennyi többletmunkával sikerült elérni, hogy tanulási 

kudarcok miatt, csak elvétve fordul elő lemorzsolódás. 
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3.4. Legnagyobb kihívást az indokolatlan hiányzás megelőzése jelenti. Egy idő után már nem 

lehet segíteni a lemaradás pótlásában.  Erre a helyzetre mondják, hogy „senkit nem lehet 

megtanítani, ha Ő nem akarja”.  

A komplex program szervezői támogató miliőt igyekeznek kialakítani. Az érzelmek javítják a 

résztvevők kötődését, segítenek a hiányzás visszaszorításában.  „ Csak az hiányzik az iskolából, 

akinek nem hiányzik az iskola.” 

A képzési szerződés a képzési idő 10%-ban maximálja a hiányzás mértékét. Ha ezt valaki túllépi, 

akkor azt a szabadidő terhére le kell „dolgozni” a termelőiskolában, illetve a partner gazdasági 

szervezeteknél. Ez is a hiányzás csökkentésére ösztönzi a hallgatókat.  

A hiányzás okát mindenkinek 24 órán belül be kell jelenteni, mert ennek elmulasztása esetén a 

projekt munkatársai a lakóhelyükön felkeresik a résztvevőket. A „lógókat” behozzák a projekt 

színhelyére, ahol az oktatók, és a szociális munkások elbeszélgetnek velük.  Ezeken a 

beszélgetéseken szembesítik a hallgatót a lehetséges veszteségeivel, ha továbbra is hiányzik, 

vagy abbahagyja tanulmányait. 

Betegség esetén meglátogatják a hallgatót, ellenőrzik az állapotát és azt, hogy betartja-e az 

orvosi utasításokat. Amennyiben a résztvevő járóbeteg, úgy köteles a kezelés után az órára 

visszatérni. Ilyenkor felmentést kap a munkavégzés alól és egyéni foglalkozáson vesz részt, pl. 

korrepetálják, stb. 

A képzési szerződésben szerepel a képzési költség visszafizetésének kötelezettsége, ha az 

egyén önhibájából hagyja abba a programot. Ennek gyakorlati érvényesítésére alig van 

lehetőség, mivel a célcsoport tagjai nem rendelkeznek sem vagyonnal, sem keresettel. 

3.5. Az anyagi gondok miatti lemorzsolódás megelőzését a komplex programok olyan 

szolgáltatásai segítik, mint  

- az intézményi étkezés, utazási bérlet, tanszerek, stb. 

- közreműködés az egyén, illetve család szociális gondjainak megoldásában: hivatali ügyek 

intézése, segély igénylése, lakásügyek intézése, stb. 

- a partnerek: Vöröskereszt, Egyházmegyei Karitász, Máltai Szeretetszolgálat segítségével 

ruha, élelmiszer, fűtőanyag, stb. biztosítása a rászoruló hallgatóknak, illetve 

családjaiknak.  

3.6. A prevenció vázolt eszközei és módszerei mellett a hiányzás mérsékléséhez és a 

lemorzsolódás megelőzéséhez további összefogás szükséges: 

- rendszeres kapcsolattartás és egyeztetés a családdal, szülőkkel, rokonokkal annak 

érdekében, hogy ösztönözzék gyermeküket a programban való folyamatos részvételre, 



 

73 
 

- a háziorvosok levélben történő tájékoztatása, hogy betegség esetén csak „táppénzes” 

(sorszámozott) igazolást fogad el a projekt (Ezzel az orvosnak el kell számolni). 

- a motiválatlan, hanyag, lógós résztvevőkről tájékoztatást kapnak a családok mellett a 

család- és ifjúsági segítők, és az önkormányzatok szociális munkásai. Közös érdek, hogy a 

résztvevők szakmát szerezzenek, dolgozzanak, és ne kelljen segélyezni őket egy életen 

át.  

3.7. Az intézkedések hatékonyságát jelzi, hogy a tranzit és a termelőiskolai projektekben a 

hiányzás mértékét a legtöbb esetben sikerült a képzési idő 10%-án belül tartani, míg a 

programból való lemorzsolódás 3-5%-os volt. Az utóbbiban is döntően a projekten kívüli okok 

játszanak közre. Az állami gondozottak például, miután betöltik a 18. életévüket, hazakerülnek 

a 100-200 km-re lévő családjukhoz, így nincs lehetőségük a tanulmányaik befejezésére. A 

veszteségek elkerülése érdekében - amennyiben mód van rá – többletlétszámot vonnak be a 

programba, és velük ellensúlyozzák a lemorzsolódást. 
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IX. A kulcsképességek fejlesztése 

 

Ahhoz, hogy a program céljai teljesíthetők legyenek,  szükséges, hogy a kilépők rendelkezzenek 

azokkal a kulcsképességekkel, tulajdonságokkal, elméleti tudással és gyakorlati készségekkel, 

amelyet a munkáltatók igényelnek. A kulcsképességek fejlesztése a komplex program célja, és 

egyben eszköze is. 

1. A munkaerőpiac által igényelt kulcsképességek 
 A munkaerőpiac azonnal használható, kész szakembereket keres, nagy kérdés, hogy a képzés, 

az iskola mennyire tud megfelelni ennek az igénynek. A munkáltatók egy része azért 

elégedetlen a frissen végzett szakmunkásokkal, mert „a szakmát nem lehet megtanulni 1 év 

alatt”, „a termelőiskolából kikerültekkel állandóan gond van”, stb. Mindez megnehezíti, 

esetenként ellehetetleníti az elhelyezkedést. Ennek megoldására csak egyetlen eszköz van: az 

iskoláknak a fel kell készíteni a hallgatókat a munkaerőpiac elvárásaira. 

1.1. A kulcsképességeknek két nagy csoportja van, amelyek szoros, elválaszthatatlan 

kapcsolatban állnak egymással. Ezek: 

- a személyes, és  

- a szakmai képességek 

1.1.1.  Személyes képességeken azokat a tulajdonságokat és személyiségjegyeket értjük, 

amelyeket valaki az élete során megszerzett, illetve elsajátított. Ide tartoznak az egyén: 

- általános ismeretei, a logikus és rendszerezett, a szituatív vagy reflexív gondolkodása.   

- szociális képességei: együttműködési készség, elfogadás, szeretet, stb. 

- fizikai képességei: kitartás a munkában, kézügyesség, stb. 

- személyes tartása, annak stabilitása és nyitottsága: önállósága, önbizalma, 

rugalmassága, új iránti fogékonysága, stb. 

1.1.2. A szakmai készségek, egy meghatározott szakmai feladat elvégzéséhez kellenek. Ilyen 

a kéziszerszámok és gépek szakszerű kezelése; a feladat végrehajtás technológiai 

folyamatának ismerete és megvalósítása az elsőtől az utolsó lépésig; a munka igényessége, 

a munkafegyelem, pontosság, felelősségtudat, vagy a munka- és környezet védelmi 

előírások betartása. 

1.2. A kulcsképességek kialakítása és fejlesztése során, a munkaerőpiac követelményei szerint 

a következő képességekre kell kiemelt figyelmet fordítani: 
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- motiváció, munkakedv kialakítása, hogy a projektrésztvevő a program ideje alatt, és utána 

is akarjon dolgozni, legyenek ambíciói, 

- a felelősségtudat, megbízhatóság és pontosság, 

- gyors reagáló-, és alkalmazkodó képesség, cselekvési készség, 

- a kreativitás, a probléma felismerő, illetve megoldó képesség, 

- a tanulási készség, szakmai felkészültség, ügyesség, 

- nyitott, pozitív gondolkodásmód és reális értékítélet, valamint együttműködési képesség, 

- kommunikációs képességek, 

- munkavállalással, munkahelykereséssel kapcsolatos ismeretek, képességek. 

 

2. A kulcsképesség fejlesztése során alkalmazott eszközök és módszerek 
2.1. A pszicho – szociális kiscsoportos és egyéni felzárkóztató foglalkozásokon történik a munka 

és tanulási motiváció, a személyes ambíció, a felelősségtudat és más fontos alapképességek 

kialakítása. A kommunikációs ismeret - és készségfejlesztés a projektrésztvevők reális 

önértékelését erősíti, ennek gyakorlati terepe az egyéni fejlesztési tervek rendszeres havi 

értékelése.  

2.2. A szakmai képzés során kiemelt figyelem fordul a jártasság, a pontosság, a kreativitás, 

fejlesztésére, a szakmai problémák felismerésére és megoldására. Az oktatók, szociális 

munkások, felzárkóztató tanárok a kulcsképességet fejlesztő feladatokat, gyakorlatokat, a 

csoportos, és az egyéni foglalkozások illetve a szabadidős programok keretében is alkalmazzák. 

A résztvevők által végzett termelő tevékenység során a hallgatók elsajátítják az udvarias 

viselkedés, a munkakultúra, a fegyelem, az együttműködés és a kölcsönös alkalmazkodás 

szabályait és feltételeit is.  

A hallgatók részt vesznek a havi munkaprogramok kialakításában, a termelés 

megszervezésében, az árképzés és az értékelés folyamatában, a premizálási feltételek 

kimunkálásában, a prémiumok elosztásában, egymás munkájának értékélésében, ami 

hozzájárul a döntési kompetencia fejlesztéséhez. 

2.3. A munkaerő piaci esélynövelő – esélyjavító tréningfoglalkozásokon a helyes viselkedés és a 

kulturált beszéd elsajátítása, valamint a munkahely keresés technikái szerepelnek. De 

trénerükkel közösen választ keresnek arra a kérdésekre is, hogyan adják el magukat a 

munkaerőpiacon, melyek az egyéni vállalkozás indításának követelményei. Önéletrajzírás, 

felvételi találkozóra való felkészülés, bemutatkozó levél írása, és a személyes kapcsolatok 

ápolása is szerepel a tréningek programján. 
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2.4. A projektrésztvevők fakultatív számítástechnikai oktatása is olyan kulcsképesség, amely a 

jobb elhelyezkedési lehetőséget szolgálja. 

2.5. A kulcsképességek fejlesztését segíti, hogy a komplex programok követelményrendszere 

valóságos munkahelyi követelményekre épül. Ennek megfelelően nagy figyelmet fordítanak a 

pontos munkakezdésre, a késésekre, a hiányzásokra. Amennyiben a projektek biztosítják a 

résztvevők anyagi támogatását, úgy annak mértékét a tanuláshoz való viszony, a gyakorlati 

munkavégzés mennyisége és minősége, illetve a személyes magatartás határozza meg. Sajnos, 

ez a hatékony motivációs eszköz nem alkalmazható akkor, ha a résztvevők megélhetési 

támogatását a munkaügyi szervek biztosítják: Ilyenkor a jól teljesítő hallgató anyagi juttatása 

ugyanannyi, mint az alulteljesítőké. 

2.6. A kulcsképességek fejlesztését segíti a programban résztvevők 1-3 hónapos kiegészítő 

gyakorlata külső munkahelyen: építkezéseken, éttermekben, fémipari műhelyekben stb. 

Ezeken a gyakorlatokon a résztvevők megismerhetik a projekttől eltérő technológiákat, 

gyakorolják az adott szakma munkahelyi követelményeit,és akik jól teljesítenek,  gyakran 

munkahelyet is teremtenek a maguk számára.  

 

3. A kulcsképesség fejlesztés koordinálása 
A kulcsképesség fejlesztés tervszerű és tudatos tevékenységet igényel. Ennek érdekében 

valamennyi képzési csoport fejlesztési hálótervet készít a különböző programelemek 

feladatainak időbeni ütemezésére.  A hálóterv tartalmazhatja az elméleti és gyakorlati képzés, 

a termelés, a felzárkóztatás, a személyiség – és kulcsképesség fejlesztés teendőin túl, az 

esetleges árbevételi követelményeket is.   
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X. A gyakorlati képzés és a termelés kapcsolata 
 

1. A projekt, mint termelő szervezet 
1.1. A komplex foglalkoztatási – képzési program újszerű elemei között meghatározó 

jelentőségű a termelő tevékenység. A napi termelőmunka sikerélményt biztosít a korábban 

rendszeres kudarcokat átélt, kezdetben negatív beállítottságú résztvevők számára, mert 

bizonyíthatják jó gyakorlati képességeiket, kreativitásukat. 

1.2. A tranzit és termelőiskolai komplex programok pedagógia középpontjában a TANULNI – 

TERMELNI – ÉRTÉKESÍTENI jelszó áll. Ez, mint idéztük, összhangban van a dán pedagógia 

„nagymama törvényével”: „aki dolgozik, az tanul is valamit”. A termeléssel kombinált képzés 

azoknak a tulajdonságoknak a fejlesztését szolgálja, amely javíthatja a tanulók elhelyezkedései 

esélyeit a munkaerőpiacon, későbbi helytállásukat a formális oktatási rendszerben. Minden 

hallgató önállóan, vagy csoportosan termelést és szolgáltatást végez, eközben megismeri a 

teljes munkafolyamatot, és tapasztalatot szerez az egyes munkafázisokról.  

1.3. Dániában, a termelőiskolai programokban a résztvevők munkatapasztalatot, szakmai 

kompetenciákat szereznek. Nálunk a korábbi fejezetekben vázolt körülmények miatt a 

termelőiskolai program középfokú szakmai képzéssel egészül ki, ahol a termelés a szakmai 

képzés gyakorlati oldala.  

 

2. A programok termelőtevékenységei 
A programok termelő tevékenysége Európában, és Magyarországon is változatos képet mutat. 

A projekt műhelyek a piaci igények alapján tevékenykednek: saját terméket állítanak elő 

közvetlen értékesítésre illetve bérmunkát végeznek.  

2.1. A termelési feladatok a helyi lehetőségektől függenek: 

- építés, felújítás: a résztvevők maguk alakítják ki és bővítik a termelés, képzés és 

foglalkoztatás feltételeit; bekapcsolódhatnak lakóhelyük régi épületeinek felújításába, a 

lakóhely szépítési programokba, a műemlékek felújításába, stb. 

- termelőtevékenység lehet egy – egy intézmény működtetése. Van, ahol egy falumúzeumot 

tettek ” élővé,” ahol a hallgatók a gazdálkodást gyakorolják: állatokat tartanak, tehenet 

fejnek, pogácsát, sütnek, amit a turistáknak értékesítenek. Hasonló tevékenység a projekt 

konyha működtetése azoknak, akik kereskedelmet, vagy vendéglátást tanulnak. 
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- valódi termelő tevékenység a különböző, ipari, mezőgazdasági termékek előállítása: fémipari 

termékek, lapát, tolózár, rácsok, vasajtók, stb. készítése, egyszerű elektronikai cikkek 

előállítása, vagy akár a selyemfestés is, 

- termelőtevékenység a lakossági szükségletre végzett ipari, mezőgazdasági szolgáltatás, mint 

a festés – mázolás, fűnyírás, idősgondozás, vagy akár a zenélés is. Dániában a Tastruppi 

termelőiskola zenekara biztosítja a zeneszolgáltatást a környék településeinek közösségi 

rendezvényein: falunapon, búcsúkon.  

3. A termelés és a gyakorlati képzés összehangolása 
A komplex programokban együtt, egymást erősítve folyik a termelés és az oktatás. Nehezítő 

tényező, hogy a képzésekkel kísért építő munka, a résztvevők eltérő felkészültsége és 

képességei miatt nem tervezhető teljes pontossággal. De az megtörténik, ami a legfontosabb: 

a résztvevők elsajátítják a szakmai fogásokat, megtanulják az anyagok, eszközök, gépek 

szakszerű használatát és felkészülnek a szakmai vizsga sikeres letételére.  

Természetesen a termelő tevékenység nem minden esetben biztosít teljes felkészítést a 

hallgatók számára, ezt pótolják a bemutatott kiegészítő szakmai gyakorlatok külső 

vállalkozóknál, üzemeknél.  
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XI.A munkába állás előkészítése, a résztvevők felkészítése a 
munkaerőpiacra 

 

 A program végéhez közeledve ideje felkészíteni a hallgatókat az elhelyezkedésre, ezért el kell 

kezdeni a védett környezetről való leválást.   

1. A védett környezet sajátosságai 
- A munkahely a projekt személyzete által létrehozott, képző, foglalkoztató és felkaroló 

tevékenységet végző inkubátor. 

- Társadalmilag hátrányos helyzetben lévőket integrál a társadalomba és a munka 

világába. 

- A képzés-foglalkoztatás teljes időtartamára pszicho – szociális támogatást (szociális és 

lelki egyensúly megtalálása) nyújt. 

- Fontos jellemzői a tolerancia, a demokratikus légkör, a másság elfogadása, és a 

szolidaritás. 

- A munkaerő piaci igényekre felkészítő képzést biztosít, ennek során a hozott tudásra 

épít, és azt fejleszti tovább. 

- Az elméleti képzés, gyakorlati oktatás és a foglalkoztatás egymással szoros 

összhangban valósul meg. 

- A munkavégzés és a termelés rendszeres, felelősségteljes, intenzív tevékenységet és 

sikerélményt nyújt a program résztvevői számára. 

- A résztvevőknek lehetőségük van arra, hogy részeseivé váljanak a termékek 

értékesítésnek, és a szűkebb gazdasági környezetük alakításának.  

- Az a cél, hogy a projekt lezárása után a résztvevőknek állandó munkahelyük legyen az 

elsődleges munkaerőpiacon. 

 

2. A tudatos leválás módszerei 
Négy csoportba sorolhatók: 

1.A projektrésztvevők megismerkedése a munkahelyekkel, munkáltatókkal, a 

munkahelyek felkészítése a hallgatók fogadására. 

2. Segítségnyújtás a végzősök reális, egyéni ötleteinek kivitelezésében   

3.A projektrésztvevők érdekeit képviselő tömörülések előkészítése. 

4. A projekt szervezet igényeinek megfelelő foglalkoztatottak kiválasztása. 
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2.1. A résztvevők megismerkedése a munkahelyekkel, munkáltatókkal, a munkahelyek 

felkészítése: 

Már a pályázatírás idején érdemes elkezdeni, de a képzések során mindenképpen kapcsolatot 

kell keresni és tartani azokkal a térségi munkahelyekkel, vendéglátóipari, építőipari, fémipari 

és más vállalkozásokkal, amelyek elhelyezkedési lehetőséget jelenthetnek a résztvevőknek.  A 

vállalkozások alakulása és megszűnése miatt ez folyamatos feladat. A válság idején különösen 

fontos tisztázni,melyek azok az un. kurrens szakmák, amire a projekt végén is lesz kereslet, 

mert így elejét lehet venni a többszörösen átképzett, de elhelyezhetetlen munkanélküliek 

újratermelésének, az ezzel járó személyes csalódásoknak. 

A kapcsolatfelvételt tapasztalatcsere követi, ekkor a hallgatók tanulmányi látogatást tesznek a 

vállalkozásnál, ami segít pályaorientációs dilemmáik megválaszolásában. 

A szakmai vizsgát megelőzően a termelőiskolák levélben tájékoztatják a környékbeli 

munkahelyeket a végzett hallgatók szakmai összetételéről, létszámáról, és felajánlják, hogy az 

érdeklődő munkáltatók nyílt napok keretében megfigyeljék a végzősöket munka közben, illetve 

próbamunka lehetőségét kínálják számukra. 

A hallgatók munkába állását a fogadó munkahelyek részéről is elő kell készíteni.   A 

halmozottan hátrányos helyzetű hallgatók számára megkülönböztetett figyelem, és támogatás 

szükséges ahhoz, hogy be tudjanak illeszkedni a munka világába. Erre a kliensekkel közvetlen 

kapcsolatban álló közép- és alsó szintű vezetőket is fel kell készíteni: 

- jó, ha tudják, hogy a célcsoport tagjai milyen problémákkal küzdenek, hogy megértsék: 

segítségük nélkül nem képesek helyzetükön változtatni, ezért nagyon fontos a 

türelmes, befogadó attitűd. 

- célszerű a hallgatók jövendő munkatársai közül egy tapasztalt, a célcsoportot elfogadó, 

előítélet-mentes mentort megbízni, aki segíti a munkahelyi beilleszkedést, a felmerülő 

problémák megoldását. Ez jó lehetőség lehet a vállalati önkéntes munkára, mert a 

mentorok sem a projekt, sem a munkahely részéről nem részesülnek díjazásában. A 

gazdasági nehézségekkel küzdő magyar munkáltatók többsége problémamentes, 

azonnal maximális teljesítményt és kiváló minőséget produkáló munkaerőt akar. Ha a 

munkaerőpiacon ezt megkapják, nem vesződnek egy problémás célcsoporttal. 

 

2.2. Segítség a projektrésztvevők reális egyéni ötleteinek kivitelezésében  
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Ez az önfoglalkoztatás, vagy önálló vállalkozóvá válás segítését jelentheti a csoportok azon 

tagjainál, akiknek az üzleti ötlete nem igényel jelentős beruházást: pl.: dísznövénytermelő, 

gyógynövénygyűjtő, festő – mázoló, stb. 

2.3. A projektrésztvevők érdekeit képviselő tömörülések előkészítése. Magyarországon jó 

lehetőséget nyújtanak az önfoglalkozatásra a szociális szövetkezetek, illetve a nonprofit 

gazdasági társaságok. Ezek létrehozásában, az aktuális pályázatok megírásában a komplex 

programok személyzete segítséget biztosít. 

 

3. Mi kell ahhoz, hogy a résztvevők sikeresek legyenek a munkaerőpiacon? 
A komplex program akkor sikeres, ha a projektrésztvevők képesek integrálódni a 

munkaerőpiacra.  

Ehhez a következő feltételek szükségesek: 

- A résztvevőknek a képzés végén meg kell szerezni az előirányzott OKJ-s szakmai 

bizonyítványt. A tranzit és termelőiskolai programok eredményessége a korábban 

bemutatott adatok alapján ebben megkérdőjelezhetetlen. 

- Szükség van a munkaerőpiac által igényelt és értékelt gyakorlati tudásra, jártasságra, 

készségekre, rátermettségre. 

- Szükség van pszichés - mentális felkészültségre, egyrészt a védett környezetről való 

leváláshoz, másrészt a nyitáshoz az új, nem védett munkahelyek felé, ahol a 

munkavállalóknak csekély jogaik vannak. Ezért a program során, tudatosan, a 

valóságos munkahelyhez hasonló szabályokat érdemes alkalmazni. A hallgatóknak 

tudniuk kell, hogy a versenypiaci világa más. Ha ott hibázik, újból munkanélküli lehet, 

hiszen sok ezer álláskereső között válogathatnak a munkahelyek. A demokratikus 

légkör kialakításának alapfeltétele, ha a szabályokat a résztvevőkkel is egyeztetik, és a 

felek közösen hoznak létre egy tiszta, közérthető követelményrendszert.  

- Elengedhetetlen az aktuális piaci, gazdasági és politikai tájékozottság is. 

Szükség van álláskeresési ismeretek elsajátítására és az un. munkaerő piaci ismeretek 

oktatására.  Erre két lehetőség kínálkozik. 

3.1. Az OKJ-s képzés során valamennyi szakmában munkajogi és gazdasági ismereteket 

tanulnak, így a résztvevők megismerik a különböző vállalkozási formákat, azok felelősségi 

viszonyait; a munkáltatók és a munkavállalók jogait, kötelezettségeit; a munkaviszony 

létesítésének és megszűnésének törvényi szabályait stb. Ezek-különösen megfelelő 

fogadókészség esetén, jó hátteret biztosítanak a munkavállalói jogok érvényesítéséhez.  



 

82 
 

 

3.2. A másik forma a komplex programok szakemberei által tartott munkaerő piaci tréning. A 

30-50 órás foglalkozásokon a résztvevők elsajátítják az állásinterjú és a szakmai önéletrajzírás 

fortélyait, a munkahelykeresés különböző formáit: a személyesen, telefonon vagy levélben 

történő jelentkezést újsághirdetésre, álláskeresést telefonkönyv alapján stb. Gyakorolják a 

helyes viselkedést, öltözködést továbbá a telefonos és személyes interjúkra való felkészülést. A 

tréningfoglalkozások során látogatást tesznek a munkaügyi központokban, okmányirodán, ahol 

tanácsot kapnak a személyes ügyeik intézésében.    
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XII. A munkába helyezés, a munkában tartás és az utógondozás  
 

A komplex program legösszetettebb, legbonyolultabb és legkritikusabb szakasza a résztvevők 

munkába helyezésének megszervezése, életük nyomon követése és utógondozásuk. 

 

1. A munkába helyezés, nyomon követés és az utógondozás célja, feladata 
E projekt célja, hogy segítse a program résztvevőinek tartós munkahelyhez jutását, a 

megszerzett munkahely megtartását, sikeres beilleszkedésüket. Eddig, a programból kilépők és 

az elhelyezkedők sorsát és életkörülményeit a pályázat anyagi lehetőségeitől függően 3-6 

hónapig kísérték figyelemmel. 

Ennek során kiemelt feladat volt: 

- a programból kikerültek legalább 70-80 százalékának elhelyezése, legkésőbb a nyomon 

követés hatodik hónapjának végére;  

- az egykori résztvevők munkahelyi beilleszkedésének folyamatos segítése és 

ösztönzése, közreműködés az esetleges munkahelyi, problémák megoldásában;  

- a krízishelyzetek feloldása, a munkalehetőség megszűnése esetén segítség az új 

munkahely megtalálásában; 

- a kilépők helyzetének, életfeltételeinek folyamatos figyelemmel kísérése, 

közreműködés az egyéni és családi gondok megoldásában. 

 

2. A munkába helyezés, követés és az utógondozás során alkalmazott módszerek, 
eszközök, tapasztalatok 

Miután a résztvevőket felkészítettük a programból való tudatos kiválásra, a pályázat szabályai 

szerint teljesíteni kell a foglalkoztatási indikátorokat. 

 A programból kilépőknek meghatározott időtartamú, 3-6 hónapos munkaviszonyt kell igazolni 

az elsődleges munkaerő piacon. Ebbe nem számít bele: 

- a másodlagos és harmadlagos munkaerőpiacon történő foglalkoztatás, 

- a közhasznú munka, 

- a részmunkaidős (4-6 órás) foglalkoztatás (kivétel, ha ezt egészségügyi okok indokolttá 

teszik), 

- a fekete foglalkoztatás, 

- ha a résztvevő regisztráltatja magát a munkaügyi szerveknél, de mellette illegálisan 

dolgozik. 
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A leírt követelmények teljesítése érdekében a nyomon követés és az utógondozás időszakában 

a projektszemélyzetnek a korábbinál is szoros kapcsolatot és együttműködést kell kialakítania: 

- a munkaügyi szervekkel, 

- a helyi önkormányzatokkal, 

- a munkahelyekkel, 

- a célcsoport tagjaival és azok családjaival. 

 

 2.1. Az illetékes munkaügyi szervekkel történő együttműködés 

 A szakmai vizsgákat megelőzően célszerű a lakóhely szerinti munkaügyi kirendeltségek 

felkeresése, a végzett hallgatók elhelyezésével kapcsolatos közös teendők egyeztetése. 

Ilyenkor arról esik szó, hogy:  

- a végzett hallgatók közül kik tartoznak a hivatal hatáskörébe, 

- milyen munka lehetőségek vannak az adott területen, 

- ki lesz a kapcsolattartó személy, 

- a végzett hallgatók fogadják el a projektszemélyzet, illetve a hivatal állásajánlatát. 

A munkaügyi szervek is érdekeltek a képzésből kikerülők elhelyezkedésében, hiszen az 

csökkenti a munkanélküliségi mutatókat.  Segítséget jelent, ha a munkaügyi szervek képviselői 

bekapcsolódnak a dolgozni nem akaró volt projektrésztvevők meggyőzésébe, mentális 

fejlesztésébe. 

2.2. A lakóhelyi önkormányzatokkal, polgármesteri hivatalokkal való kapcsolattartás 

A projektszemélyzet már a képzés kezdetén kapcsolatba lép a hallgatók lakóhelyi 

önkormányzataival, és együttműködnek a lemorzsolódás megelőzésében. A kölcsönös 

érdekeltség az önkormányzatokkal is adott. Ha a komplex programból kikerültek 

elhelyezkednek az elsődleges munkaerőpiacon, akkor javul a családjuk anyagi - szociális 

helyzete. 

Végzés után az együttműködés célja, hogy segítsék az elhelyezkedőket munkahelyük 

megtartásában. 

Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat segít a rendszeres munkába járást nehezítő szociális, 

lakhatási és más, egyéni és családi problémák megoldásában.  Nagyon gyakori, hogy ezek 

teszik lehetetlenné az egyének munkaerőpiacon maradását,- főleg a romáknál, akik tapasztalat 

szerint családi okokra hivatkozva hagyják ott a munkahelyüket. A jövőben az 

önkormányzatoknak további jelentős feladatai lesznek a munkából kikerültek mentális 

gondozásában, ösztönzésében, illetve abban, hogy a foglalkoztatásuk fennmaradjon. 
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2.3. Munkaadókkal, munkahelyekkel való kapcsolattartás 

A foglalkoztatás, utógondozás teljes időtartamára kiterjed a munkaviszony megszűnésének 

megelőzése, illetve az új munkahely megtalálása. 

Ennek érdekében szinte napi kapcsolatra van szükség a munkahelyek képviselőivel. Ha az 

elhelyezkedés előkészítésénél sikerül jó kapcsolatot kialakítani a munkaadókkal, ez 

megkönnyíti a későbbi együttműködést. A tranzit és termelőiskolai projektek kipróbált 

módszere, hogy a szociális munkások legalább havonta felkeresik a munkahelyeket, ahol 

találkoznak a munkaadóval és a volt hallgatóval. Ilyenkor információt szereznek annak 

munkájáról, a felmerülő gondokról, a további foglalkoztatás lehetőségeiről. Ezzel a módszerrel 

sikerül kiküszöbölni, hogy projektszemélyzet késve hall az esetleges munkahelyvesztésről, vagy 

szükség esetén nem tudja előkészíteni az új munkahelyre történő átirányítást. Ez a módszer 

időigényesebb, mint a korábban alkalmazottak, és többlet adminisztrációval is jár, hiszen a 

projektek havonta munkáltatói igazolást kérnek a ledolgozott munkanapokról.  Az új módszer 

eredményességét mutatja, hogy a TÁMOP programokban résztvevők 60-85% a gazdasági 

válság közepette is teljesíteni tudta a 6 hónapos (125 munkanapos) foglalkoztatási 

követelményt. 

2.4. Kapcsolattartás a projektből kikerültekkel, illetve családjaikkal 

Az elhelyezés, a munkában tartás, az utógondozás akkor lehet eredményes, ha a projekt 

személyzete folyamatos kapcsolatot alakít ki a projektből kikerültekkel, illetve szükség szerint 

azok családjaival. 

2.4.1. Azokat, akik kiestek a munkából, lakásukon, illetve tartózkodási helyükön keresi fel a 

projekt képviselője. Ez gyakran a család, élettárs, stb. közreműködésével történik. Ezek a 

„családlátogatások” lehetőséget nyújtanak arra, hogy megbeszéljék a munkában szerzett 

tapasztalatokat, a felmerülő gondokat, a foglalkoztatás további lehetőségeit. A résztvevők 

többségénél egy-egy ilyen látogatás, beszélgetés is segít a munkában tartásban. Sajnos, a 

résztvevők mintegy 10-15 %-nál a projektszemélyzet tehetetlen a sokszor „vonzóbb” csoport-

és környezeti hatásokkal szemben. Ők a visszaesők, akik a képzés előtti életmódot választva 

csavarognak, isznak, szórakoznak. Számukra a képzési költség egyösszegű visszafizetésének 

kötelezettsége sem visszatartó. 

2.4.2. A projektből néhányan úgy kerülnek ki, hogy a szakmai vizsgán egy vagy több tárgyból 

megbuknak, ez a résztvevők kb. 5 százaléka. Utógondozásuk különös figyelmet, differenciált 

bánásmódot és törődést igényel. Fontos, hogy mint betanított, vagy segédmunkás 

dolgozzanak, ezáltal szakmai tapasztalatot szerezzenek. A szülők, a munkaadók, a sikeres 
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vizsgát tett hallgató társak segítenek abban, hogy mielőbb részt vegyenek a pótvizsgán. 

Felkészülésüket a korábbi szakoktatók, tanárok és szociális munkások is támogatják. A sikeres 

szakmai vizsga után újra megpróbálják elhelyezni őket a szakmában, természetesen akkor is, 

ha az utógondozás már befejeződött. 

 

3. A nyomon követés és az utógondozás objektív és szubjektív nehézségei 
A követés objektív és szubjektív nehézségei–, amelyek többsége a jövőbeni projektek kiírása és 

megvalósítása során is tanulságos lehet – a következőkben összegezhetők: 

3.1.A komplex programok a differenciált képzési szükségletek miatt költség és 

eszközigényesek. A speciális programok, azaz a nyomon követés, az utógondozás 

megvalósításához, a kiegészítő szolgáltatásokhoz szükséges személyi, tárgyi és módszertani 

feltételek csak részlegesen, vagy egyáltalán nem állnak rendelkezésre.  

3.2 A nyomon követés, az utógondozás a projektből való kikerülést követően maximum fél évig 

tart, ennek folyamatos szervezése, figyelemmel kísérése rendkívül időigényes, gyakran csak az 

esti órákban vagy munkaszüneti napon végezhető eredményesen. Jelentős a költségvonzata is. 

(levelezés, telefon, gépkocsi használat stb.) 

3.3. E munka nehézségét fokozza, hogy a képzésből kikerültek –a nap, mint nap átélt, 

problémák, konfliktusok miatt, nem képesek a fegyelmezett, rendszeres munkára. Egy 

részüknél nem, vagy csak nagyon nehezen alakul ki a munkavégzéshez szükséges külső és belső 

motiváció. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kikerültek egy része – 8-10 százaléka –a 

munkával járó szigorú kötöttségeket sem vállalja. Figyelmeztető adat, hogy a kikerülést követő 

első két hónapban 15-20 százalékuk otthagyja az első munkahelyét: ki önszántából, ki azért, 

mert elküldték. 

3.4. A komplex program nevelő-képző munkájának kritikája, hogy több résztvevő azért volt 

kénytelen megválni munkahelyétől, mert nem tudott kellő figyelemmel és eredményességgel 

helytállni. Ők a sajnálatos bizonyítékai annak, hogy a – rövidített időtartalmú (13-15 hó) 

projekt nem ér el tartós mentális hatást, és nem volt sikeres a tartós munkavállaláshoz 

szükséges kulcsképességeket kialakítása sem. 

3.5. Előfordult, hogy a résztvevő inkább abban érdekelt, hogy miközben dolgozik (alkalmi 

munkát vállal), munkanélküliként regisztráltassa magát, mert így járadékhoz jut. Arányuk a 

hallgatók kb. 8-10 százalékára becsülhető. 

A projekt személyzete számára nemegyszer súlyos lelkiismereti kérdés, hogy a fiatallal együtt 

érző patrónusként, vagy fegyelmezett állampolgárként viselkedjen. Ezek a problémák csak a 
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társadalom erkölcsi állapotának javulásával, az adózási fegyelem erősödésével oldhatók meg. 

Ma a munkaszerződéssel igazolt munkavállalás 70 százalékot meghaladó aránya nem, illetve 

csak erőn felüli munkával biztosítható, mert a projektszemélyzet gyakran tehetetlen, miközben 

azt mérlegeli, hogy amit akar, és amit tesz, az mennyiben szolgálja a volt projektrésztvevők 

érdekeit. 

3.6. A munkába állásnak, a folyamatos munkavégzésnek rendkívül fontos eleme az érdekeltség. 

Ha valaki a segélyekből, alkalmi munkából több pénzhez jut, mint a minimálbérből, akkor nem 

az utóbbit fogja választani.  

3.7. A 18 évnél fiatalabbaknak – ez a résztvevők 10 százaléka – nagykorúvá válásig nem, vagy 

csak részmunkaidőben, esetenként alkalmi munkát vállalva sikerül elhelyezkedni, mivel a 

nagyvállalatok nem alkalmaznak fiatalkorúakat. 

A cigány résztvevők esetében gyakran akadályozza az elhelyezkedést a munkáltatók 

előítéletessége. Nem ritka, hogy a munkáltatók szóban kikötik, cigányt ne is ajánljanak, mert 

nem hajlandó foglalkoztatni. 

3.8. Az objektív nehézségek közé tartozik a szezonalitás, különösen a téli időszak, az építőipar, 

és az idegenforgalom állásideje. Több vállalkozónak télen nincs munkája, nem tud, vagy nem is 

akar fizetni. Az elhelyezkedést akadályozza az is, amikor a fiatal távol – 30-50 km-re – lakik a 

várostól. Az útiköltség jelentős, alig akad munkaadó, amely a közlekedési hozzájárulást vállalja. 

3.9. A komplex program résztvevői a projekt ideje alatt egy szervezett, folyamatos 

tevékenységben vesznek részt, egyre összeforrottabb közösségekben tanulnak, dolgoznak. A 

projektből kikerülve az elhelyezkedni tudók esetében a munkaadók (a nem dolgozók esetén 

pedig a családok) nem tudnak, sokszor nem is akarnak foglalkozni további szakmai 

fejlesztésükkel, emberré formálásukkal. Ha a projektszemélyzetből valaki nincs ott, amikor 

krízishelyzet, vagy konfliktus keletkezik, az a tapasztalat, hogy a dolgozó otthagyja a 

munkahelyét, illetve, a következményekkel nem törődve elküldik. 

3.10. A nyomon követés időszakában gyakran tapasztalható, hogy a munkaadó a próbaidőt 

gazdasági előny szerzésére használja.  Arra az esetre gondolunk, amikor az átlagosnál 

alacsonyabb (minimál-) bért adnak a próbaidőre és annak leteltével felmondanak a fiatalnak, 

miközben ugyanaz a cég folyamatos hirdetésben ugyanolyan végzettségű munkaerőt keres. 

A magyarországi gyakorlat, hogy a komplex program megvalósítói részéről a volt hallgatókat 

elhelyezik és utógondozzák, az Európai Unióban is teljesen újszerű feladatnak számít. A 

szomszédos országokban a képző intézményeknek nincs olyan feladata, hogy munkába 
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helyezze a képzésből kikerülteket. Náluk ez a munkaügyi a szervek feladata, illetve a képzésben 

résztvevők motivációja olyan, hogy ők maguk is mindent megtesznek saját foglalkoztatásukért. 

A jövőbeni programok során fontos pedagógiai célkitűzés lehet a hallgatói önállóság és 

motivációhasonló szintjének elérése, interaktív tréningmódszerek erőteljesebb alkalmazásával, 

az érzelmi intelligencia fejlesztésével, közösségfejlesztéssel, kooperációs technikák 

gyakorlásával. A pedagógusi szerepekben is kívánatos a kompetencia elemek arányának 

javítása, többféle segítő módszer: mentorálás, mediáció, coaching, elsajátítása. Így tovább 

javulhat a program esélyteremtő szerepe, amelynek tétjét a támogató folytatás 

bizonytalansága növeli.     
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XIII. Lehetséges jövőképek 
 

A vázolt, illetve részletesen bemutatott programok jövőjéről ma nehéz állást foglalni. Az 

európai és a globális válságfolyamatok, az egyre keményedő hazai költségvetési korlátok 

mellett nehezen tartható a munkaerőpiac aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökkel történő 

hatékony befolyásolása, amely eddig a növekedés távlati kiindulópontját is jelentette. Ez, 

véleményünk szerint, nem jelenti azt, hogy a Társadalmi Megújulás Operatív Program (2007-

2013) célkitűzései: 

1. A munkaerő-piaci kereslet és kínálat összhangjának javítása 

2. Az aktivitás területi különbségeinek csökkentése 

3. A változásokhoz való alkalmazkodás segítése 

4. Az egész életen át tartó tanulás elősegítése 

5. Az egészségi állapot és a munkavégző-képesség javítása 

6. A társadalmi összetartozás erősítése, az esélyegyenlőség támogatása-- vesztettek volna 

érvényükből vagy szükségességükből. Sokkal inkább arról van szó, hogy a különböző 

alrendszerek forrásokért folyó harcában ismét a rövidtávú, olcsóbb megoldások kapnak 

prioritást a jövőbe történő beruházás helyett.    

Ez a megoldás kritikus helyzetet teremt az aktív munkaerő piaci eszközök legdrágábbika, a 

képzési programok piacán, az iskolarendszeren belül és kívül egyaránt, jóllehet tudástőke 

felértékelődését, és annak hosszú távú, foglalkoztatás növelő hatását nemcsak a hazai, hanem 

a külföldi működő tőke is visszaigazolta.  Azt, hogy mi a drága, ma nem a megtérülés, hanem a 

költségvetés aktuális hiánya minősíti.         

Ahogy a tanulmány erre többször hivatkozik, az ilyen programok kiszorító hatása is csekély, 

hiszen a rugalmas piaci alkalmazkodás körülményei között a kiképzett populációt felszívja a 

piac a képzettebbek érdeksérelme nélkül. A programok szignifikánsan magasabb költségei 

azonban csak akkor érvényesíthetők, ha a kimenet garantált haszonnal jár a munkáltatók 

számára.  Minél több kérdőjel fogalmazódik meg a kimeneti oldalon, annál nehezebb érvelni a 

képzések komparatív előnyei mellett. Mára megkérdőjeleződött az iskolarendszerű szakképzés 

elméleti alapjainak időtartama, és a gyakorlat vált hangsúlyossá. Az általános iskolából 

kikerülő, vagy azt be nem fejező, többnyire funkcionális analfabéta fiatalok számára azonban, 

továbbra is csak azok a programok adnak kapaszkodót a munkaerőpiacra, amelyek arra 

épülnek, hogy a különböző okokból elmaradt ismeretek és készségek később megtanulhatók 
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illetve elsajátíthatók: akkor, amikor az érintettekben már erősebb a belátás a tanulás 

szükségességét illetően, és jobban átérzik a körülmények kényszerítő hatását is.  Egy, a piacra 

lépés esélyével kecsegtető, célzott, tehát rövidebb ideig tartó képzés esetükben még 

hatékonyabb is lehet, legalábbis a különböző modellek szakértői szerint.  

Mint láttuk, a képzési programok általános képzést, szakképzést és munkahelyi képzéseket 

tartalmaztak. A hallgatók hiányos iskolai előzményei miatt, a tranzit foglalkoztatási  és hasonló 

programokban, ha lehet, az általános- és a szakképzés is „kijön” az osztályteremből, és a 

munkahelyen, a személyes sikerrel járó gyakorlati munkafolyamatokhoz kapcsolódik. Nagy 

szerep jut az informális együttléteknek is, hiszen hihetetlen mennyiségű ismerethiányt kell 

pótolni, az új ismeretekre felkészítő, munkaerő piaci versenyelőnyt jelentő, például IT képzés 

mellett. A foglalkoztathatóvá válást munkaerő piaci tréningek is segítik.  A tartós munkavállalás 

mégsem garantált.              

A tanulmány elején bemutatott korai EU projektek rövidségük miatt voltak alkalmatlanok az 

említett hatás elérésére. S bár viszonylag kevés követő vizsgálat szól erről, a személyes 

példákból mégis tudjuk, hogy a kelleténél kevesebben képesek saját erőből eleget tenni a 

versenypiac követelményeinek, elfogadni a gyakran embertelen feltételeket, az alacsony 

munkahelyi státusszal együtt járó kiszolgáltatottságot, a tanulmányban is idézett próbaidő 

utáni elbocsájtásokat. És a programok rövidülése, forrásaik csökkenése mellett, éppen ez a 

bemutatott Dán-Magyar termelőiskolai program, és a legérzékenyebb korosztállyal, a 

fiatalokkal dolgozó hasonló programok hazai adaptációjának a legnagyobb csapdája is. 

Tanulásra motiválni, kitartásra, szabadságra és szabálykövetésre nevelni csak egy, a humánus 

értékrendnek legalább a tartópilléreit elfogadó, egymásra épülő és építő, kiszámítható 

jövőképpel rendelkező rendszerben lehet. Ez ma fájdalmasan hiányzik. Így megtörténhet, 

hogy a család, nem szövetséges lesz, hanem kerékkötő, a munkahely pedig, türelmes 

fejlesztés helyett, a megszerzett alapok rombolójává válik. Háttérként pedig ott van egy, a 

szegényekkel, és különösen a cigányokkal előítéletes, a sommás „maga tehet róla” alapon 

ítélkező attitűd, ami talán a legjobban hátráltatja, hogy megtörténjen a csoda, a korai 

szocializációs hátrányok hatásos kompenzációja. 

Az elmondottakból azonban nem az következik, hogy a program nem jó, képezni nem 

érdemes. A képzések alacsony munkaerő piaci hatásuk ellenére ma is a legfontosabb aktív 

eszköznek számítanak a világ fejlett országaiban. Hogy a reál-és a humánszférában egyaránt 

meglévő hiányaink helyett a megoldások száma gyarapodjon, nekünk sincs más választásunk.   
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XIV. Fogalmak 
 

1. Alacsony iskolai végzettség: 

Alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akinek sem érettségi bizonyítványa, 

sem szakképzettsége nincs. 

 

2. Állam által elismert szakképesítés:  

Az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítés. 

 

3. Az állásmegtartás tényezői: 

 A munkavállaló az általános és speciális szabályok, a magatartásnormák és a 

teljesítménykövetelmények betartásával, a munkakultúra elsajátításával, munkahelyi 

beilleszkedéssel, folyamatos önértékeléssel játszik szerepet ebben.  A normakövetést segíti, ha 

a munkavállalók tisztában vannak egy adott szakma segítségével betölthető munkakörök 

anyagi és erkölcsi értékével, presztízsével.   

 

4. Álláskeresési tanácsadás: 

Célja azok támogatása, akik munkát akarnak vállalni, de nem rendelkeznek az álláskereséshez 

szükséges ismertekkel. Megvalósulhat egyéni tanácsadással, álláskeresési technikák 

oktatásával, illetve álláskereső klubok csoportos foglalkozásain. 

 

5. Betanító képzés: 

A projektrésztvevők felkészítése a foglalkoztató megrendelése szerint, alapismereteket igénylő 

munkafolyamatok ellátására, a belső munkaerőpiacon értékesíthető munkaterületre. A 

munkaerő piaci képzések kisebb hányada a szakképesítést nem adó, csak egy konkrét 

munkakör betöltésére felkészítő képzés.  

A tranzitfoglalkoztatási projektekben elvárt kimenet az OKJ-s szakképesítés megszerzése. A 

betanító képzést olyan esetekben ajánlott alkalmazni, amikor a munkaerő piaci pozíciót erősíti 

a szakmát kiegészítő, specializált tudás.  

 

6. Deviancia: 
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A társadalomban általánosan elfogadott normáktól eltérő viselkedés, magatartás illetve ezek 

következtében kialakult állapot. A tranzitfoglalkoztatás során elsősorban a szenvedélybetegek, 

és a büntetőeljárás alá vont személyek kénytelenek megküzdeni e minősítéssel. A 

tranzitfoglalkoztatási projektek halmozottan hátrányos helyzetű célcsoportját segítve 

folyamatosan számolni kell a deviáns magatartásformák, illetve cselekedetek megjelenésével. 

 

7. Előírt gyakorlat:  

A szakképesítés megszerzéséhez szükséges, meghatározott munkaterületen, munkakörben 

korábban végzett tevékenység, amelynek időtartamát a szakképesítés szakmai- és 

vizsgakövetelménye tartalmazza. 

 

8. Elsődleges munkaerőpiac: 

Ahol a foglalkoztatás a munkaerő kereslete és kínálata alapján, piaci elvek szerint jön létre. A 

foglalkoztatáspolitika ehhez kapcsolódó feladata a keresletnek megfelelő kínálat biztosítása, az 

ehhez szükséges környezet és szabályozás biztosítása. A foglalkoztatáspolitikai célok 

megvalósítása a kormányzati – önkormányzati, a vállalkozói és a civil szféra egészének együttes 

kompetenciája, amelyben a kormányzat a jogszabályok keretei között szervezi a gazdaság 

szereplőinek együttműködését. 

 

9. Értékteremtő tevékenység: 

Célja a képzés és a foglalkoztatás összekapcsolásával értékesíthető eredmény létrehozása, 

amely a projekt résztvevői számára biztosítja a tanult ismeretek kipróbálását, a tevékenységgel 

együtt járó siker átélését, és a munkavégzés gyakorlati hasznának a felmérését is.    

 

10. Felzárkóztatás: 

A hiányzó alapismeretek pótlását, átismétlését, és felfrissítését célzó pedagógiai tevékenység, 

amely –különösen hátrányos helyzetű csoportoknál előfeltétele a szakképesítés 

megszerzésének. A közismereti felzárkóztatás, amennyiben valamennyi tantárgyra kiterjed, 

lehetőséget ad az elmaradt alapiskolai osztályvizsgák letételére is.  

 

11.  Felnőttképzési szerződés: 

A projektrésztvevőkkel a képző intézmény felnőttképzési szerződést köt. A felnőttképzési 

szerződés a 2011. évi CI. törvény 20 § 2. bekezdése szerint meghatározza: 
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- a képzéssel megszerezhető képzettséget vagy kompetenciát, 

- a résztvevő teljesítménye ellenőrzésének, értékelésének módját, 

- a képzés helyét, időtartamát, ütemezését, 

- képzési díj – beleértve a vizsgadíj – mértékét 

- a résztvevő felnőtt és a felnőttképzést folytató intézmény szerződésszegésének 

következményeit.  

12. Foglalkoztatással egybekötött képzés: 

A hallgatók a foglalkoztatás során végzett (termelő vagy szolgáltató) tevékenység közben – s 

nem attól elkülönítve – sajátítják el azokat a szakmai ismereteket, amelyekre a sikeres 

szakmunkásvizsgához szükségük van. Ennek előfeltétele, a képzés alapját jelentő, termelést 

vagy szolgáltatást kísérő, tervező, szervező, adminisztrációs stb. tevékenységekben való 

folyamatos részvétel. A gyakorlat mellett biztosítani kell a résztvevők elméleti képzését is. 

Foglalkoztatáspolitikai aktív eszköz: 

Aktív eszköznek tekintjük azokat, amelyek a munkaerőpiac állapotának módosításával, 

tevőlegesen segítik a feszültségek feloldását. A preventív eszközök a munkanélküliség 

létrejöttének megelőzését szolgálják, míg a követő eszközök a keletkezett feszültségek 

mielőbbi feloldását, az újbóli elhelyezkedést segítik elő.  

 

13. Iskolarendszeren kívüli oktatás: 

A 2001. évi CI. felnőttképzési törvény 29. § 9. bekezdése szerint, az iskolarendszeren kívüli 

képzésben résztvevők nem állnak a képző intézménnyel tanulói vagy hallgatói jogviszonyban. 

Az állam által elismert szakképesítés megszerzésére irányuló, iskolarendszeren kívüli 

képzéseknél a felnőttképzési szerződésben kell rögzíteni a megszerezhető szakképesítés 

elnevezését és a képzés legfontosabb jellemzőit. A képző intézmények a tanfolyamok 

elvégzéséről okmányokat állítanak ki. Az állam által elismert szakképesítéseket az országos 

Képzési jegyzék (OKJ) tartalmazza. 

 

14. Iskolai előképezettség:  

A szakképzés megkezdéséhez szükséges iskolai végzettség. 

 

15. Képzési hálóterv: 

A hálóterv a képzési-foglalkoztatási stb. teendők időbeli összehangolásának vizuális 

megjelenítése. Többnyire havi bontásban mutatja a foglalkoztatás során elvégzendő 
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feladatokat, az elkészítendő termékeket, illetve a nyújtandó szolgáltatásokat, ezzel 

párhuzamosan a megvalósítás során elsajátítható gyakorlati ismereteket, az egyes feladatok 

végrehajtását megelőző vagy kísérő elméleti ismerteket és az egyes modulokat lezáró köztes 

vizsgákat is.  

 

16. Képzés helyi szakmai programja: 

A komplex foglalkoztatási - képzési projektekben folytatott képzéseknek meg kell felelni az 

1993. évi LXXVI. szakképzési törvényben, a 2001. évi CI. felnőttképzési törvényben (OKJ) és a 

45/1999. sz. OM rendeletben foglaltaknak, valamint a szakmai tantárgyak központi 

programjaiban és az adott szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiben leírtaknak is. A 

helyi szakmai programot úgy kell kialakítani, hogy az a projektrésztvevők adottságaira, a képzés 

során mozgósítható ismereteikre, képességeikre épüljön. Célszerű a képzést modulszerűen 

tervezni és végrehajtani, az egyes modulok végén vizsgát tartani. Egyéni felzárkóztatási tervek 

rögzítik a pszicho- szociális fejlesztés programját.  

 

17. Képzéssel egybekötött foglalkoztatás: 

A tranzitfoglalkoztatási programok egyik modellértékű sajátossága. A foglalkoztatás nem része 

tematikusan a képzésnek, azaz nem az oktatás gyakorlata. A foglalkoztatás a képzésre épül, az 

ott elsajátított ismereteket hasznosítják a résztvevők, amikor olyan értékeket állítanak elő, 

amelyek hasznosak, és értékesíthetők. A foglalkoztatás visszahat a képzésre, mert a 

munkavégzés során a hallgatók ismeretei a nem formális tanulás révén is bővülnek. A 

foglalkoztatás munkára motivál, segíti a tapasztalatszerzést, önbizalmuk növelését, javítja 

önértékelésüket. 

 

18. Kiegészítő gyakorlati oktatás: 

A gyakorlati ismeretek közül azokat, amelyeket a foglalkoztatás célját jelentő termék előállítása 

vagy szolgáltatás nyújtása során nem lehet biztosítani, a projekt résztvevőnek – ún. Kiegészítő 

gyakorlati oktatás során – olyan gyakorlóhelyen kell megkapniuk, ahol erre mód van.  

 

19. Kihelyezés, munkaerő kihelyezés: 

Mind a képzés, mind a foglalkoztatás keretében megvalósítható, hogy a résztvevők a projektet 

lebonyolító szervezet segítségével külső munkahelyen is kipróbálhatják addig megszerzett 

ismereteiket. A különböző cégeknél, intézményeknél (potenciális munkaadóknál) megismerik a 
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különböző szervezettípusokat, szervezeti kultúrákat, az adott munkakör által támasztott 

követelményeket, a munkáltatók elvárásait.  

 

20. Kommunikációs tréning: 

A kommunikációs, illetve csapatépítő tréning célja a résztvevők beilleszkedésének 

megkönnyítése, egymás megismerése, a kezdeti feszültségek oldása a társas viszonyokban, a 

résztvevők verbális és nonverbális készségeinek fejlesztése, a konfliktus megoldási technikák 

gyakorlása. Nagyon fontos szempont a csoportdinamikai folyamatok beindítása, illetve a tagok 

önbizalmának merősítése: segítség a megingott önértékelésük helyreállításában. 

 

21. Kompetencia: 

A tudás, a készségek és a képességek együttese, amelyek lehetővé teszik egy hivatás, a 

szakképzettség, vagy a személyes tapasztalatok különböző élethelyzetekben, munka-

folyamatokban, szituációkban történő gyakorlati alkalmazását. A sikeres cselekvés általában a 

kompetencia növekedéséhez vezet, és fordítva, a sikertelenség csökkenti a kompetencia 

érzését. Létezik a kompetenciának olyan értelmezése is, amely a személyiség 

funkciórendszerének csak egy- egy oldalát veszi figyelembe és ennek megfelelően elkülöníti a 

kognitív, szociális, és a személyes kompetenciát.  

 

22. Kompetencia alapú képzés: 

A képességek, készségek, személyiségjellemzők fejlesztését, a tudás alkalmazásának 

képességét középpontba helyező oktatás.  

 

23. Kulcsképességek: 

A komplex foglalkoztatási – képzési programok feladata, hogy a hallgatók a szakmai ismeretek 

mellett a munkaerőpiacon magasra értékelt kulcsképességeket (megbízóhatóság, pontosság, 

felelősségtudat, ambíció, alkalmazkodóképesség, kreativitás, nyitott gondolkodásmód, 

kommunikációs képességek, a csoportban való együttműködés képessége, a 

problémafelismerő, problémamegoldó képesség, a tanulásra való képesség) is elsajátítsák.  

 

24. Lemorzsolódás: 

A lemorzsolódás a projekt idő előtt elhagyását, az OKJ-s szakma megszerzése előtti kilépést 

jelenti. Közvetlen előzménye általában a gyakori hiányzás, amelynek oka a motiváció 
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elvesztése, az egyéni élethelyzetben bekövetkező krízisállapot, az újabb kudarcok előli 

menekülés vagy a csoporton belüli perifériára sodródás. A lemorzsolódás megelőzését 

szolgálja az alapos kiválasztási eljárás, a folyamatos pszicho- szociális gondozás, a résztvevők 

motiválása, illetve az intézmény kellemes pszichés klímájának fenntartása.  

 

25. Magatartászavar: 

A magatartászavar a deviancia egyik megnyilvánulási formája, a hátrányos élethelyzet egyik 

törvényszerű velejárója. A szociokulturális hátrány, viselkedési- beilleszkedési problémákat, 

tanulási nehézségeket okoz, emiatt az érintettek kimaradnak a középfokú oktatási 

intézményekből, deviáns szubkultúrákhoz csatlakoznak. A pszicho-szociális gondoskodás 

enyhítheti a magatartászavarok által okozott hátrányokat.  

 

26. Második munkaerőpiac: 

Működési köre a nonprofit szféra és a szociális gazdaság, intézményrendszere a munkaerő 

piaci szervezet és az azt kiegészítő civil szervezetek köre. Ezen a munkaerőpiacon támogatással 

jönnek létre pótlólagos munkahelyek, bár azon belül, a munkavégzés – és társadalombiztosítás 

szempontjából hagyományos munkáról van szó. A foglalkoztatás kettős célja a sajátos 

célcsoportok újbóli bevonása a munkába, illetve az első munkaerőpiacra való visszatérés 

feltételeinek javítása, a munkanélküliek re-integrációja. A második munkaerőpiac egy olyan 

gyűjtőfogalom, amelyik az első piacon kívüli, támogatott foglalkoztatást jelent.  

 

27. Mentális zavar: 

A mentális zavar a lelki egészség zavara, az érzelmi kiegyensúlyozottság, illetve a harmonikus 

pszichés állapot felborulása. Ez az állapot nagy belső feszültséggel jár az egyén számára, 

amelynek a kezelése a mindennapi életben jelentős energiát vonhat el.  A külső elvárásoknak 

(tanulás, munkahely, család) történő megfelelés nagy problémát okoz a mentális zavarral 

küzdő egyénnek.  

 

28. Modul: 

A szakma tantervének megfelelő tantervi egység, amely olyan tantárgyakat foglal magába, 

amelyek tematikailag, a szakképzési célját illetően vagy valamilyen specializáció céljából rokon 

ismereteket, vagy több szak közös ismeretanyagát foglalják össze; a modulok lehetnek 

egymásra épülők, és egymást helyettesítők. 
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29. Munkaerő piaci szolgáltatás: 

A munka- pálya, álláskeresési – és rehabilitációs tanácsadást, az ezekhez, valamint a munkaerő 

piaci képzéshez kapcsolódó pszichológiai illetve a helyi foglalkoztatási tanácsadást foglalja 

magába. Ezek részleteit, tartalmukat, szabályait és feltételeit a 30/2000. GTM rendelet 

tartalmazza.  

 

30. Munkaerő piaci és foglalkoztatási információ nyújtása: 

Az információnyújtás célja, hogy elősegítse az elhelyezkedést, az üres álláshelyek betöltését. Ez 

kiterjed: 

- foglalkozásokra (szakmákra), 

- a térségben elérhető képzésekre, a térség munkaerő piaci helyzetére, keresleti és 

kínálati jellemzőire, 

- a foglalkoztatást elősegítő támogatások (aktív eszköz) és a munkanélküli ellátás 

(passzív eszközök) igénybevételi lehetőségeire, 

- a foglalkoztatással összefüggő jogszabályokkal kapcsolatos tájékoztatásra.  

 

31. Munkatanácsadás: 

Célja egy adott személy elhelyezkedését akadályozó körülmények feltárása, valamint azok 

megszüntetésére, a sikeres elhelyezkedésre irányuló terv kidolgozása. 

 

32. Munka (re) szocializáció: 

A munkatapasztalattal nem rendelkező pályakezdőknek, vagy a munka világából egy időre 

kimaradóknak (GYES, GYED, munkanélküliség, stb.) nem csak a konkrét szakmát kell a projekt 

időtartama alatt elsajátítani, hanem azokat a szociokulturális ismereteket és készségeket is, 

amelyek segítenek a munkahely megtartásában.  

 

33. Önértékelés: 

Egy szervezet vagy egyén erősségeinek és fejlesztendő területeinek feltárását célozza.  

 

34. Pályaválasztási tanácsadás: 
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Célja a pályaválasztás, pályamódosítás elősegítése, az ügyfél érdeklődésének, képességének, 

személyiségének és a munkaerő piaci igényeknek megfelelő karrierút vagy életpálya 

kialakítása. 

 

35. Pszichológiai tanácsadás: 

Feltárja az életvezetésből, a személyiségi problémákból eredő, elhelyezkedést akadályozó 

körülményeket, és tanácsot ad ezek leküzdéshez. 

 

36. Rehabilitációs tanácsadás: 

Célja a foglalkoztatási rehabilitáció irányának meghatározása az erre rászoruló, megváltozott 

munkaképességű személyek számára.  

 

37. Szakmai alapképzés:  

A szakképesítés megszerzésére felkészítő képzési folyamat része, amely azonos 

szakmacsoportba tartozó szakképesítések közös szakmai ismereteinek megszerzésére irányul. 

 

38. Szakmai előképzettség:  

Szakképesítés megszerzéséhez szükséges, korábban megszerzett szakképesítés, megnevezését 

a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye tartalmazza. 

 

39. Szakmai modul: 

 A szakképzés olyan önálló tananyagegysége (szakasza), amelynek a megkezdéséhez előzetesen 

meghatározott feltételek szükségesek, és befejezésekor mérhető a teljesítmény. 

 

40. Szakmai és vizsgakövetelmény:  

A szakképzésért felelős miniszter által, jogszabályban kiadott központi képzési dokumentum. 

 

41. Szakképesítések köre:  

A képzési szabályok alapján azonos jellemzőkkel rendelkező, állam által elismert 

szakképesítések egy nagyobb csoportja. 

 

42. Szakmai tantárgy:  
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A szakmai és vizsgakövetelmény teljesítéséhez a szakképesítés központi programjában 

(tantervben) előírt tantárgy. 

 

43. Szakmai vizsga:  

Az OKJ-ban meghatározott szakképesítés megszerzésére szervezett állami vizsga. 

 

44. Szociokulturális körülmények: 

A tranzitfoglalkoztatási projektekbe érkezők esetén azok a hátrányok, – alacsony iskolai 

végzettség, rossz lakhatási feltételek, települési hátrányok, családi kapcsolatok felbomlása, 

családban előforduló devianciák, deviáns szubkultúrához tartozás, tartós munkanélküliség 

hatásai – amelyek befolyásolják a hallgatók anyagi helyzetét, pszichés állapotát, 

szocializációját, támogató hátterét, az őket körülvevő kapcsolati hálót, a sorsuk jobbra 

fordítása érdekében mozgósítható erőforrásokat.  

 

45. Tanműhelyek:  

Tanműhely, tangazdaság, tanbolt, tankórterem, tankert, tanudvar, tankonyha, laboratórium, 

taniroda, demonstrációs terem, gyakorló- és szaktanterem:  itt történik a szakmai alapképzés, 

illetve a tranzit – és termelőiskolai programoknál a termelés, a termékek és szolgáltatások 

előállítása.  

 

46. Tanulás – módszertani tréning: 

Olyan tanulási technikák interaktív elsajátítása, amelyek a későbbiekben megkönnyítik a 

tananyag feldolgozását. Különösen fontos, ha egy projekt résztvevői számos iskolai kudarccal a 

hátuk mögött vállalkoznak egy szakma ismereteinek elsajátítására, és a korábbi sikertelenségek 

miatt újabb kudarcoktól tartanak. A tréning alkalmas arra, hogy csökkentse a tanulással 

kapcsolatos félelmeket azáltal, hogy bemutatja annak eddig ismeretlen aspektusait, szépségét, 

eredményét, hatását.   

 

47. Termelőiskola: 

A dán termelőiskolai modell egyesíti magában mindazokat az előnyöket és erényeket, 

amelyeket más felzárkóztató programok külön – külön képviselnek. Rugalmassága lehetővé 

teszi folyamatos megújulását, alkalmazkodását. Dániában úgy fogalmaznak, hogy a 
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termelőiskolának „csupán” három kritériumnak kell megfelelnie: demokratikus szervezet, az 

oktatói tekintélyelv helyett egyenrangúsági viszonyok, munkába ágyazott tanulás.  

 

48. Tréningmódszer: 

A tréning olyan, a szociális és interperszonális készségeket és viselkedést fejlesztő módszer, 

ami a személyiségjegyekre és a csoportdinamikai hatásokra épít. Alapvetően tapasztalati 

tanulás útján fejleszt, melynek során a résztvevők különböző élethelyzeteket szimulálva, 

helyzetgyakorlatokat végezve, abban személyiségüket megmozgatva élnek át élményeket, amit 

szakértő vezetése mellett feldolgoznak és tapasztalatokká formálnak. A módszer segítségével, 

amely, tartós és könnyen előhívható tudást nyújt, önmaguk mélyebb megismerésén keresztül 

jutnak nagyobb interperszonális hatékonysághoz a résztvevők. A tréningek elterjedéséhez 

nagymértékben hozzájárult azok interaktív, mindenki számára szereplehetőséget biztosító, és 

ezért felszabadító hatása, amelyek a tréneri munkát alapvetően megkülönbözteti más 

felnőttképzési és a hagyományos tanári szereptől. 

 
 



 

101 
 

Felhasznált irodalom 
 
1. Fehérvári Anikó – Györgyi Zoltán (2006): Kiút a gödörből, Felsőoktatási Kutatóintézet, 

97.o. 

http://ofi.hu/kiadvanyaink/kiadvanyaink-konyvesbolt-konyvesbolt/kutatas-kozben 
 

2. Futó – Hanthy – Lányi – Mihály – Soltész: A szociális gazdaság jelene és jövője 
Magyarországon; Felnőttképzési Kutatási Füzetek 2005/1, Nemzeti Felnőttképzési 
Intézet 

 
3. Kertesi Gábor (2005): Roma foglalkoztatás az ezredfordulón. A rendszerváltás 

maradandó sokkja. In: Szociológiai Szemle, 15. 2005. 2. (p. 57-87.) 
 

4. Kertesi Gábor – Kézdi Gábor (2008): A roma és nem roma fiatalok középiskolai 
továbbtanulása, in: Kolosi-Tóth (szerk.) Társadalmi Riport 2008, Tárki, Budapest, 344-
362.o.  

 
5. Sík Endre – Simonovics Bori (2008): Egyenlő bánásmód és diszkrimináció, in: Kolosi-

Tóth (szerk.) Társadalmi Riport 2008, Tárki, Budapest, 363-386.o. 
 

6. Váradi-Jász-Virág-Vidra (2008): Az illegalitás peremén – avagy munkavállalási (túlélési) 
stratégiák inaktív társadalmi csoportokban, in: Foglalkoztatást elősegítő munkaügyi 
kutatások, OFA, 2008, 92-99.o.   

 
7. Munkaerőpiaci diszkrimináció (szerk. Lovász Anna – Telegdy Álmos), in: Munkaerőpiaci 

tükör 2009 (szerk. Fazekas K. – Lovász A. – Telegdy Á.), MTA KTI, 41-176.o. 
 

8. Csoba Judit - Frey Mária - G. Fekete Éva - Lévai Márta - Soltész Anikó: Szociális 
gazdaság kézikönyv, 2007, 
http://www.szocialisgazdasag.hu/sites/default/files/dokumentumtar/szoc_gazd_kezik
onyv.pdf  

 
9. Borbély-Pecze Tibor Bors: A kompetencia fogalma a szakképzésben és a 

foglalkoztatáspolitikában 
http://www.borbelytiborbors.extra.hu/KOZGAZ/Kompetencia_Borbely.pdf  

 
10. Mártonfi György: Szakiskolai képzés – Egy felmérés és két tanulmányút tapasztalatai, 

Szakképzési Szemle, 2004/4, 288-317.o. (benne egy hosszabb bekezdés a 
termelőiskolákról) 

 
11. Babusik F. (2008): A romák foglalkoztatási diszkriminációja a munkaerő-piacon. Egy 

empirikus vállalatkutatás eredményei. 
http://www.delphoi.hu/downloadpdf/roma_fogl_diszkr.pdf 

 
12. Kertesi G.--Kézdi G. (2009): A roma fiatalok általános iskolai eredményessége, 

középiskolai továbbtanulása és középiskolai sikeressége. Záró tanulmány. MTA-KTI. 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zPLz6-

http://ofi.hu/kiadvanyaink/kiadvanyaink-konyvesbolt-konyvesbolt/kutatas-kozben
http://www.szocialisgazdasag.hu/sites/default/files/dokumentumtar/szoc_gazd_kezikonyv.pdf
http://www.szocialisgazdasag.hu/sites/default/files/dokumentumtar/szoc_gazd_kezikonyv.pdf
http://www.borbelytiborbors.extra.hu/KOZGAZ/Kompetencia_Borbely.pdf
http://www.delphoi.hu/downloadpdf/roma_fogl_diszkr.pdf
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zPLz6-XyYssJ:econ.core.hu/kutatas/edu/produktumok/roma.html+%22A+roma+fiatalok+%C3%A1ltal%C3%A1nos+iskolai+eredm%C3%A9nyess%C3%A9ge,+k%C3%B6z%C3%A9piskolai+tov%C3%A1bbtanul%C3%A1sa+%C3%A9s+k%C3%B6z%C3%A9piskolai+sikeress%C3%A9ge%22&cd=1&hl=hu&ct=clnk&gl=hu&source=www.google.hu


 

102 
 

XyYssJ:econ.core.hu/kutatas/edu/produktumok/roma.html+%22A+roma+fiatalok+%
C3%A1ltal%C3%A1nos+iskolai+eredm%C3%A9nyess%C3%A9ge,+k%C3%B6z%C3%A9
piskolai+tov%C3%A1bbtanul%C3%A1sa+%C3%A9s+k%C3%B6z%C3%A9piskolai+siker
ess%C3%A9ge%22&cd=1&hl=hu&ct=clnk&gl=hu&source=www.google.hu 

 
13. Kertesi G. – Kézdi G. (2010): Iskolázatlan szülők és roma fiatalok a középiskolában. In: 

Társadalmi Riport 2010 (szerk. Kolosi T. – Tóth I. Gy.), 371-407.o. 
 

14. M. László F. (2009): Roma foglalkoztatási programok II. – Sziszüphosz a Csereháton. 
Magyar Narancs, 25. sz. 
http://www.mancs.hu/index.php?gcPage=/public/hirek/hir.php&id=19209 

 
15. Györgyi Zoltán – Mártonfi György: Vissza a munkaerőpiacra. A tranzitfoglalkoztatási 

program tapasztalatai. Oktatáskutató Intézet, 2001. Kutatás közben 232. 73 p. 
http://www.hier.iif.hu/hu/letoltes.php?fid=kutatas_kozben/67 

 
16. Györgyi Zoltán – Török Balázs: A fiatalok munkaerő-piaci helyzetének javítása és az 

Internet. In: OFA Kutatási Évkönyv 2. 145-156. p.  OFA, 2001. Foglalkoztatást 
elősegítő munkaügyi kutatások. Megtalálható a Celodin (Helyi Fejlesztések Közép-
európai Információs Hálózata) honlapján is. 

 

17. Györgyi Zoltán – Mártonfi György: Vissza a munkaerőpiacra. A tranzitfoglalkoztatási 
program tapasztalatai. In: Tíz év a foglalkoztatáspolitika szolgálatában. 67-108. p.. OFA, 
2002. 

 
18. Györgyi Zoltán: Az alacsony képzettségűek felzárkózásának lehetőségei a 

munkaerőpiac elvárásai tükrében. In: Györgyi Zoltán (szerk.): Az integráció érdekében. 
Tanulmányok a Második Esély című Equal-program keretében 

19. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2008. Kutatás közben 282. sz. 8-27. p. 
 
20. Az integráció érdekében. Tanulmányok a Második Esély című Equal-program 

keretében. Szerkesztette: Györgyi Zoltán  
21. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2008. Kutatás közben 282.  

 
22. Fehérvári Anikó –Liskó Ilona (2006): Az Arany János Program hatásvizsgálata, FKI, 101 

p. 2006. /Kutatás Közben 275./ 
http://ofi.hu/kiadvanyaink/kiadvanyaink-konyvesbolt-konyvesbolt/kutatas-kozben 
 

23. Fehérvári Anikó (szerk.) (2008): Szakképzés és lemorzsolódás, Oktatáskutató és 
Fejlesztő Intézet, 295 p. /Kutatás Közben 283./ 

http://ofi.hu/kiadvanyaink/kiadvanyaink-konyvesbolt-konyvesbolt/kutatas-kozben 

 
24. Fehérvári Anikó: Kudarcok a szakiskolákban, Szakképzési Szemle, 2009 1. sz. 23-44. 
25. Fehérvári Anikó: Az Arany János Programban résztvevő diákok, Educatio, 2008. 4. sz. 

512-525. 

http://www.edu-online.eu/hu/educatio_reszletes.php?id=71 
 

26. Fehérvári Anikó: A hátrányos helyzetű tanulókat oktató tanárok, Educatio, 2007. 1. sz. 
125-129. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zPLz6-XyYssJ:econ.core.hu/kutatas/edu/produktumok/roma.html+%22A+roma+fiatalok+%C3%A1ltal%C3%A1nos+iskolai+eredm%C3%A9nyess%C3%A9ge,+k%C3%B6z%C3%A9piskolai+tov%C3%A1bbtanul%C3%A1sa+%C3%A9s+k%C3%B6z%C3%A9piskolai+sikeress%C3%A9ge%22&cd=1&hl=hu&ct=clnk&gl=hu&source=www.google.hu
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zPLz6-XyYssJ:econ.core.hu/kutatas/edu/produktumok/roma.html+%22A+roma+fiatalok+%C3%A1ltal%C3%A1nos+iskolai+eredm%C3%A9nyess%C3%A9ge,+k%C3%B6z%C3%A9piskolai+tov%C3%A1bbtanul%C3%A1sa+%C3%A9s+k%C3%B6z%C3%A9piskolai+sikeress%C3%A9ge%22&cd=1&hl=hu&ct=clnk&gl=hu&source=www.google.hu
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zPLz6-XyYssJ:econ.core.hu/kutatas/edu/produktumok/roma.html+%22A+roma+fiatalok+%C3%A1ltal%C3%A1nos+iskolai+eredm%C3%A9nyess%C3%A9ge,+k%C3%B6z%C3%A9piskolai+tov%C3%A1bbtanul%C3%A1sa+%C3%A9s+k%C3%B6z%C3%A9piskolai+sikeress%C3%A9ge%22&cd=1&hl=hu&ct=clnk&gl=hu&source=www.google.hu
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zPLz6-XyYssJ:econ.core.hu/kutatas/edu/produktumok/roma.html+%22A+roma+fiatalok+%C3%A1ltal%C3%A1nos+iskolai+eredm%C3%A9nyess%C3%A9ge,+k%C3%B6z%C3%A9piskolai+tov%C3%A1bbtanul%C3%A1sa+%C3%A9s+k%C3%B6z%C3%A9piskolai+sikeress%C3%A9ge%22&cd=1&hl=hu&ct=clnk&gl=hu&source=www.google.hu
http://www.mancs.hu/index.php?gcPage=/public/hirek/hir.php&id=19209
http://www.hier.iif.hu/hu/letoltes.php?fid=kutatas_kozben/67
http://www.hier.iif.hu/hu/letoltes.php?fid=kutatas_kozben/67
http://www.hier.iif.hu/hu/letoltes.php?fid=kutatas_kozben/67
http://www.celodin.hu/read.php?lang=hu&pid=5101
http://ofi.hu/kiadvanyaink/kiadvanyaink-konyvesbolt-konyvesbolt/kutatas-kozben
http://ofi.hu/kiadvanyaink/kiadvanyaink-konyvesbolt-konyvesbolt/kutatas-kozben
http://www.edu-online.eu/hu/educatio_reszletes.php?id=71


 

103 
 

http://www.edu-online.eu/hu/educatio_reszletes.php?id=64 

 
27. Fehérvári Anikó –Liskó Ilona: Az Arany János Program tanulói, Iskolakultúra, 2006. 7-8. 

sz. 63-76. 
 

28. Mártonfi György: Munkaerő-piaci szempontból veszélyeztetett társadalmi csoportok, 
In. Nemzeti Kutatási Jelentés – Magyarország 2009, CEDEFOP-ReferNet (magyar és 
angol nyelven), 58-76.o.  http://refernet.hu/?p=317  

 
29. Mártonfi György: A lemorzsolódás problémája a magyar szakképzésben és szakképzés-

politikában. In: Szakképzés és lemorzsolódás (szerk. Fehérvári Anikó), OFI, 2008, 126-
156.o.  

 
30. Mártonfi György: Alternatív szakiskolai program és oktatásszervezés a szakiskolában 

jelenleg ellátatlanok számára. In: Az integráció érdekében (Györgyi Zoltán, szerk.), OFI, 
Kutatás Közben, 2008., 84-104.o. 

 
31. Györgyi Zoltán - Mártonfi György: Javaslatok a szakiskolai lemorzsolódás megelőzésére, 

Szakoktatás, 2008/6, 14-18. o. 
 
32. Mártonfi György: Szakiskola és hátránykezelés (szerk.). Egy EQUAL projekt szakiskolai 

alprojektjének tanulságai, Kisebbségkutató Intézet, 2008., 43.o. 
 

33. OFA honlap és évkönyvek-www.ofa.hu 
 

34. Mártonfi György: A szakiskolában kudarcos réteg fejlesztése számára tervezett 
program keretei, Szakoktatás, 2007/6, 16-23. o. 

 
35. Keller Judit - Mártonfi György: Oktatási egyenlőtlenségek és speciális igények. In: 

Halász-Lannert (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról 2006, OKI, 2006, 377-412.o. 
 
36. Mártonfi György: Mit tanulhat az iskolarendszerű szakmunkásképzés a 

felntőttképzéstől? In: Mayer J. – Singer P. (Szerk.): A tanuló felnőtt – a felnőtt tanuló, 
OKI IFK, 2004, 101-114. o. 

 
37. Mártonfi György: Szakiskolai képzés és munkaerő-piaci integráció, Szakoktatás, 

2004/10, 1-10.o.  
 
38. Mártonfi György: Munkanélküli és inaktív fiatalok visszavezetése a munkaerőpiacra, In: 

Az oktatás szerepe és a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemben, 
Oktatási Minisztérium, 2004, 112-118.  

 
39. Mártonfi György: Hátrányos helyzetű rétegek visszavezetése a munkaerőpiacra, 

Szakoktatás, 2002/3, 13-20.o.  
 
40. Györgyi Zoltán – Mártonfi György: Vissza a munkaerőpiacra. A tranzitfoglalkoztatási 

program tapasztalatai.  In: Tíz év a foglalkoztatáspolitika szolgálatában, OFA, 2002, 67-
108.o.  
 

http://www.edu-online.eu/hu/educatio_reszletes.php?id=64


 

104 
 

41. Első Magyar – Dán Termelő iskola Pedagógiai Programja, Első Magyar-Dán 
Termelőiskola     Alapítvány, 1997 

 
42. A termelőiskolai modell (módszertani gyűjtemény)Szerk: Molnár Máté, Első Magyar –

Dán Termelőiskola Alapítvány, 2010 
 

43. Antal Lívia et.: Egy évtized a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok szolgálatában 
(Tíz éves az Első Magyar- Dán Termelőiskola), Első Magyar-Dán Termelőiskola 
Alapítvány; 2005 

 

44. Molnár Máté: A második esély iskolája. Kiadó: Első Magyar-Dán Termelőiskola 
Alapítvány, 2008 

 

45.  Molnár Máté: A termelőiskola esélyt ad (HEFOP 2.3.1-04 projekt) Kiadó: Első Magyar-
Dán Termelőiskola Alapítvány; 2007 

 
46.   Molnár Máté: Kiút a hátrányos helyzetből (HEFOP 2.3.1-05 projekt) Kiadó: Első 

Magyar-Dán Termelőiskola Alapítvány; 2008 
 

47.   Molnár Máté: Termelőiskolai program a hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi 
kirekesztődésének megelőzésére (HEFOP 2.3.2-04 projekt) Kiadó: Első Magyar-Dán 
Termelőiskola Alapítvány; 2007 

 
48.  Dr. Benedek Andrásné – Radácsi Imre: A termelőiskolai program magyarországi 

adaptálása in: Felnőttképzési Füzetek 17. szám, Nemzeti Felnőttképzési Intézet, 2005 
 

49.  Tranzitfoglalkoztatás. Tranzitfoglalkoztatási Egyesület, Támogatta az Országos 
Foglalkoztatási Közalapítvány; 2004 
 

50. Eszik Zoltán: 100 szó a tranzitfoglalkoztatásról. Országos Tranzitfoglalkoztatási 
Egyesület, 2006 

 
51.  Molnár Máté: Képzés és foglalkoztatás a termelőiskolában. in: Új Pedagógiai Szemle, 

2000 
 

52. Alternatív munkaerő-piaci projektek Módszertani Kiadványa 
szerkesztette: Székely Éva http://www.ofa-pertu.hu/index.dw 
 

53. A szociális gazdaság szervezetei Magyarországon, követésre méltó példák a 2006-os 
esztendőből http://www.szocialisgazdasag.hu/kiadvany_szocgazdszervpeldak2006 
 

54.  OFA Jubileumi évkönyv, 2003 
 

55.  OFA Kutatási Évkönyv 3., 2005 
56. Csoba Judit (szerk.) Peremhelyzetű társadalmi csoportok társadalmi és munkaerő piaci 

re-integrációja, OFA SZOCIOTÉKA sorozat, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2009 
 

http://www.ofa-pertu.hu/index.dw
http://www.szocialisgazdasag.hu/kiadvany_szocgazdszervpeldak2006


 

105 
 

57. Csoba Judit, Czibere Ibolya: Tipikus munkaerő piaci problémák, atipikus megoldások, 
Debreceni Egyetem Szociológiai –és Szociálpolitikai Tanszéke, Debrecen, 2007 
 

58. Forray R. Katalin-Híves Tamás: Az iskolázottság, a foglalkoztatottság és az ingázás 
területi összefüggései. in: Szociológiai Szemle, 2009/2. 42 p. 
 

59. Csoba Judit: A tisztes munka-A teljes foglalkoztatás, a 21. század esélye, vagy utópiája? 
L’Harmattan 2010 
 

60. Messing Vera,Molnár Emília: „…több odafigyelés kellett volna” A roma gyerekek iskolai 
sikerességének korlátairól. in: Esély, 2008/4, 77 p. 
 

61. Gyulavári Tamás: Munkaviszony, önfoglalkoztatás, és a köztük levő szürke zóna. in: 
Esély, 2009/6, 76 p. 
 

62. Fazekas Károly, Molnár György szerk.: Munkaerő piaci Tükör 2010, MTA 
Közgazdaságtudományi Intézet, OFA, Budapest, 2010 
 

63. Frey Mária szerk.: EU konform foglalkoztatáspolitika, Tanulmánykötet. OFA, 2001   
 

 


