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É bl Zsüzsa: Szégé nysé g é s motiva cio  a hazai ko zé pfokü  
düa lis szakké pzé sbén ré szt vévo k ko ré bén 

Egy nemzetközi kutatás hazai tapasztalataira épülő 

kvalitatív felmérés eredményei, fém - és gépipari szakmák 

oktatóinak és tanulóinak nézőpontjai  

 

Tézisek 

1. A szociálisan rosszabb és jobb helyzetű, a duális szakképzés valamely nappali 

gépipari képzésén részt vevő diákok tanulásra irányuló motiváltsága között 

szociális helyzettől függően jelentős különbségek vannak. 

2. A szociálisan rosszabb és jobb helyzetű, a duális szakképzés valamely nappali 

gépipari képzésén részt vevő diákok motivációinak irányai (szakmaválasztás, 

leendő munkahely) között szociális helyzettől függően jelentős különbségek 

vannak. 

 

1. A kutatás előzményei, problémafelvetés 
A duális szakképzés tárgyában 2016 júniusa és 2018 májusa között a Vasas 
Szakszervezeti Szövetség és az ELTE Társadalomtudományi karának 
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együttműködésében lefolytatott, az Association for Employment and Social Innovation 
(EASI) által finanszírozott, VP/2015/004/0109 jelű, Improving expertise on labour 
relations’ impact on youth employment and employability in Central and South Eastern 
Europe kutatás Magyarországon lefolytatott része1 a disszertáció alapját képező 
adatfelvétel-sorozat első szakaszának tekinthető. Ennek keretében Magyarországon 10 
interjú és 5 fókuszcsoportos felvétel készült. Az erre épülő egyéni kutatásban készült 
további 41 interjú (a válaszadók száma a kutatási események során a kérdező számítását 
gyakran keresztülhúzó időtényező miatt kényszerűségből alakított fókuszcsoportok2 
miatt ennél több: 54) és 10 fókuszcsoport készült. 

Gondolkodásom kiindulópontja, hogy a hazai középfokú duális szakképzésben tanuló 
diákok motiválatlanok. A megállapítást a szakirodalomban fellelhető szinte minden 
forrás megerősíti és a szakképzés egyik legsúlyosabb problémájaként tartja számon. Az 
alapkutatásban felmerült másik, szintén lényegi – és a szakirodalom által megint csak 
alátámasztott – probléma a diákok rossz szociális helyzete. A kettő – a motiválatlanság 
és a rossz szociális helyzet – összefüggését véleményem szerint feltétlenül érdemes 
megvizsgálni. Liskó a szakképzésre vonatkozóan azt állítja, hogy „[…] a hátrányos 
családi helyzetből jött gyerekeknél általában gyenge a tanulási motiváció.” Érdemesnek 
tartom annak vizsgálatát, hogy a fenti állításban közölt összefüggés az alsó szintű 
középfokú duális képzésre vonatkoztatva, a jobb szociális helyzetű diákokkal 
összehasonlítva mennyiben állja meg a helyét. A disszertáció tehát a következő, 
alapvető kérdésre keresi a választ: Motiválatlanabbak-e a rosszabb szociális helyzetben 
lévő diákok, mint a jobb helyzetűek? Illetve: Lényegi összetevője-e a 
motiválatlanságnak a rossz szociális helyzet? További kérdésem, hogy jellemzőbb-e és 
ha igen, miért jellemzőbb ez a duális középfokú szakképzésben lévőkre, mint a többi 
diákra? 

Tekintve, hogy a szegénység komoly akadályokat képez a beiratkozástól a 
szakmaszerzésig tartó folyamatban, az akadályozottság érzése pedig 
motivációvesztéshez vezethet, azt gondolnánk, a válasz mindkét elsődleges kérdésre 
igen. Mint látni fogjuk, a megoldás ennél sokkal összetettebb. Arra, hogy a 
motiválatlanság jellemzőbb-e az alsó középfokú duális szakképzésben részt vevő 

                                                           
1 A projektben Magyarországon kívül Ausztria, Bulgária, Horvátország, Lengyelország 
és Szerbia vett részt. 
2 Az átláthatóság kedvéért ezekre is interjúként hivatkozom; az eredeti koncepció 
szerint fókuszcsoportok csak diákokkal készültek volna. 
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diákokra, mint más képzési formában részt vevőkre – tekintve, hogy utóbbiakról nem 
állnak rendelkezésemre adatok – kutatásom alapján csupán következtetésszerű választ 
adhatok. A feltételezett eltérés okai szintén csak sejthetők. 

2. A követett módszertan 
A disszertáció megállapításai kvalitatív módszertant követő kutatásra épülnek, melynek 
első szakasza 2016 novembere és 2017 májusa, második szakasza pedig 2017 
novembere és 2018 júniusa között valósult meg. Az első szakaszban Magyarországon 
5 diákokkal felvett fókuszcsoport és 10 tanárokkal, munkaadókkal és más társadalmi 
aktorokkal felvett interjú készült. A második szakaszban 41 – tanárokkal, vállalati 
mesterekkel, munkaadókkal és társadalmi aktorokkal felvett – interjú és 10 diákokkal 
felvett fókuszcsoport készült.  

A kutatás első szakaszába olyan iskolákat vontunk be, melyek földrajzi elhelyezkedés, 
a település helyzete (munkanélküliség, infrastruktúra) és reputáció (keresőszavas online 
kutatás és a 2016-os kompetenciateszten elért eredmény) tekintetében egymástól 
eltértek. Tekintve, hogy a projektben – a költségkeretet figyelembe véve – országonként 
csak 4 (Magyarországon a próbafókusszal együtt 5) fókuszcsoportot irányoztunk elő, 
ekkor a második szakaszban már alkalmazott, viszonylag nagy változatosságot 
eredményező mintavételre még nem volt lehetőségünk. 

A kutatás második szakaszában az iskolák kiválasztásakor hasonló úton indultam el, 
mint Makó és társai 2016-os kutatásukban. Ők a nem valószínűségi mintavételi 
eljárások két fajtáját, a deviáns eset alapú mintavételi elvet és a maximum variáció elvét 
ötvözték. A deviáns (vagy szélsőséges) eset alapú mintavétel abban áll, hogy kutatásunk 
tárgyát – lényegében – annak szélsőséges eseteit megvizsgálva tárjuk fel, mert ezekből 
jóval több és sokrétűbb információ nyerhető ki, mint a szokványos esetekből. M.Q. 
Patton úgy véli, hogy ez a módszer kiválóan alkalmas nemzeti programok 
eredményeinek vizsgálatára. Patton szerint a nemzeti programok helyi szinten nagyon 
jól, nagyon rosszul és a kettő között széles skálán teljesítenek, a két szélsőség vizsgálata 
pedig egyebek mellett azt is megmutatja, hogy milyen körülmények között és feltételek 
teljesülése esetén működik hatékonyabban és alacsony hatékonysággal egy-egy 
program. 

A maximum variáció elvének alkalmazásakor bizonyos kulcsdimenziókat alkotunk, és 
úgy alakítjuk ki a mintánkat, hogy az az egyes dimenziókat figyelembe véve a lehető 
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legváltozatosabb legyen. Az ilyen mintavétel lényege a mintázatok (patterns) 
megragadása, melyek az egyes dimenziók szerinti különbözőségek nyomán kialakuló 
jelenségekre világítanak rá. H. Suri szerint a maximum variáció elve hatékonyan 
alkalmazható döntés-előkészítést szolgáló kutatások során, mert az így kapott 
eredmények szélesebb rálátást biztosítanak egy-egy rendszer működésére és felszínre 
hozzák a problémákat. 

A mintavétel során mind a deviáns esetek felkutatása, mind pedig a maximum variáció 
elve segítségemre volt, nem állíthatom azonban, hogy ezen elvek minden elemét 
szigorúan alkalmaztam volna. Deviáns esetek tekintetében ugyanis azzal a problémával 
szembesültem, hogy az iskolák közül túlságosan sok felelt meg az alsó szélsőség 
kívánalmának, és túlságosan kevés a felsőének: a „rossz” iskolák túlsúlyban voltak. 
Ennek oka lehet, hogy a kompetenciatesztek minden tízedik osztályos számára 
azonosak, az oktatási intézmény jellegétől függetlenül. Azzal együtt is, hogy az 
eredményeket a szakiskolák összehasonlításában néztem (megfelelő számú intézmény 
részletes eredményeit néztem meg az ország minden pontjáról, hogy egy-egy régióból 
többé-kevésbé biztos kézzel választhassak intézményt), túlsúlyba kerültek a rossz 
eredményeket adó iskolák, akadt néhány közepes, jó viszont csak elvétve. Hogy 
szélesebb spektrumot kapjak, az iskolák teljesítményét a többi, potenciálisan a mintába 
kerülő iskola teljesítményéhez viszonyítva ítéltem meg. A képzőhelyek között – az 
iskolákkal ellentétben – hangsúlyosan jelen vannak a deviáns esetek: köztük sok a vagy 
nagyon jó, vagy nagyon rossz. Jó képzőhelynek azt tekintem, amely a tanulóit alaposan 
felkészíti a későbbi, szakirányú munkavállalásra, rossznak pedig azt, amely csupán 
kevés használható tudást ad. A jó képzőhelyek kapcsán is felvetődik azonban a kérdés, 
hogy a gyakorlat mennyiben szolgálja a cég és mennyiben a tanonc érdekeit, azaz, hogy 
a biztos munkahely kilátása mellett valóban széleskörű, más vállalatoknál is 
versenyképes tudást kap-e a tanuló. 

Jelen kutatásban a maximum variáció elve szerint a kiválasztás előtt megalkotott 
dimenziók egyfelől a felkeresett településekre, másfelől a kutatásba bevont iskolákra, 
harmadrészt pedig az iskolával szerződésben álló képzőhelyekre vonatkoznak. 
Települések tekintetében a dimenziók a földrajzi elhelyezkedés, a fővárostól való 
távolság, a településnagyság, a települési infrastruktúra, apró (zsák)falvakkal való 
körülvettsége, szegregátum jelenléte és az volt, hogy az adott település tekinthető-e volt 
iparvárosnak. (Utóbbi szempont azért fontos, mert Magyarországon a rendszerváltás 
utáni időszakban leépült a vasipar és az ahhoz kapcsolódó iparágak, a bányák nagy része 
bezárt, ezért a korábban ezekre támaszkodó települések máig növekvő 
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munkanélküliséggel és szegénységgel küzdenek.) Iskolák tekintetében a bevont iskola 
reputációját (kompetenciateszten elért eredményt figyelembe véve, Makó és társai 
2016-os eredményeihez hasonlóan) tekintettem dimenziónak,3 a képzőhelyek esetében 
pedig igyekeztem egy kisebb és egy nagyobb (általában nemzetközi) és/vagy „jobb” és 
„rosszabb” céget keresni. Hogy egy képzőhely az iskolában jelen lévő általános 
vélekedés szerint jobb, vagy rosszabb-e, azt kérésemre egy az adott iskolában dolgozó 
kompetens személy (igazgató, elméleti, vagy gyakorlati tanár) adta bizalmasan 
tudtomra telefonon, vagy e-mailben, esetenként személyesen. A vizsgált képzőhelyek 
ilyetén kiválasztása meglehetősen esetlegesnek hathat, de – mint az a későbbiekben 
kiderül majd – a bevont oktatási intézmények diákjaik élményei alapján és személyes 
látogatásaik nyomán igencsak alapos tudással bírnak arról, hogy egy-egy képzőhely 
hogyan és milyen mértékben készíti fel tanulóit későbbi szakmájukra. 

Mintavételi keretem az ország összes, legalább egy gépipari, illetve fémes 
szakmacsoportbeli szakmát oktató szakközépiskolája, illetve ezek listája volt. Az 
általam a fenti változók alapján készített, a kutatás során potenciálisan szóba jöhető 
intézményekből álló, 43 elemű listából végül – a már vizsgált négy mellé – olyan 
iskolákat választottam, amik a fenti szempontok alapján a lehető legdiverzifikáltabb 
mintát eredményezték. Kétségtelen, hogy kiválasztási szempontjaim között – a 
begyűjtött adatok várhatóan közel azonos minősége esetén, másodlagos szempontként 
– az idő- és üzemanyag-takarékosság is szerepelt. 

Végül pedig volt olyan iskola, amelyiket egy hasonló paraméterekkel rendelkezővel 
kellett helyettesíteni, mert az iskolával kapcsolatban álló, jó minőségű képzést biztosító 
multinacionális céggel sikertelen volt a kapcsolatfelvétel. 

3. Új eredmények 
A vizsgálat két hipotézisre alapult. Egyrészt feltételeztem, hogy a szociálisan rosszabb 
és jobb helyzetű, a duális szakképzés valamely nappali gépipari képzésén részt vevő 
diákok tanulásra irányuló motiváltsága között szociális helyzettől függően jelentős 
különbségek vannak. Másrészt pedig abból indultam ki, hogy a szociálisan rosszabb és 
jobb helyzetű, a duális szakképzés valamely nappali gépipari képzésén részt vevő 

                                                           
3 Egy régió két azonos paraméterekkel bíró iskolája esetében az alapján választottam, 
hogy hosszas próbálkozás után hol sikerült először felvenni a kapcsolatot. 
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diákok motivációinak irányai (szakmaválasztás, leendő munkahely) között szociális 
helyzettől függően jelentős különbségek vannak. 

Az elvégzett vizsgálatok, értve ezalatt mind a másodlagos szakirodalom, mind pedig az 
Improving expertise on labour relations’ impact on youth employment and 
employability in Central and South Eastern Europe projekt és az arra épülő kutatás 
keretében felvett fókuszcsoportok és interjúk feldolgozását, számos olyan eredménnyel 
szolgáltak, amelyek részben igazolták, részben cáfolták, részben pedig árnyalták a fenti, 
kiindulási hipotéziseket. 

A vizsgálat egyértelműen igazolta, hogy az alsó középfokú duális szakképzésben való 
részvétel, az egyén születésétől familiarizált tudás-, jelentéskészlet és viselkedésminták, 
valamint társadalmi tőke nélkül legalábbis nehézkes, ami az egyén törekvéseinek és 
tehetsége kibontakozásának gátja lehet.  A hazai tanoncképzést jellemző alacsony 
presztízs, az ebből fakadó maradékelv és az ezzel az egyén oldalán összekapcsolódó 
kényszerpályás szakmaválasztás eredményeképpen a rendszerben nagy arányban 
vannak jelen korábban iskolai kudarcokat megélt, tanulási nehézségekkel és motivációs 
deficittel küzdő diákok, illetve nagyon jelentős mértékű a lemorzsolódás. Az alsó 
középfokú szakképzés ezen problémáknak való kitettsége a többi középfokú képzési 
formáénál kétségkívül nagyobb: innen nincs már hova „kiszorulni”: a rendszer a 
legelesettebb és „legproblémásabb” diákok gyűjtőhelye. A vizsgálat során arra 
vonatkozó információt nem találtam, hogy a motiválatlanság és lemorzsolódás az alsó 
középfokú szakképzés duális és nem duális (hagyományos rendszerű) oktatási 
formájában eltérő mértékű lenne, vagy eltérő jelenségeket okozna. 

A szegénység és a diákok motivációja közötti összefüggés közel sem annyira erős, mint 
ahogy azt korábban gondoltuk: a jobb és rosszabb szociális hátterű tanulók egyaránt és 
közel azonos mértékben motiválatlanok. Hogy a rendszerben súrlódó tanulók 
többségében rossz szociális hátterű családokból kerülnek ki, erősítheti azt a képzetet, 
hogy ezek a diákok inkább híján vannak a motivációnak, vagy a tanulás iránti vágynak, 
mint tehetősebb családokból származó társaik. Jelen kutatásból azonban kiderül: a 
kiszolgáltatott társadalmi csoportokból érkező diákok tanulást illető problémáiban 
egyes objektív anyagi okok sokkal jelentősebben játszanak közre, mint az – egyébként 
azok által (is) létrehozott – motivációs deficit. Ilyen objektív okként tűnik fel például a 
munkába járás nehézségei által létrehozott jelenséghalmaz, (az utazási bérlet 
megvásárlásához szükséges pénz, vagy az időjárásnak megfelelő öltözet hiánya, a késő 
vagy kimaradó távolsági járatok, az iskolaváltás által követelt, a korábban megszokottól 
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gyökeresen eltérő életritmus, stb.) vagy az, hogy a fiatal családi, közösségi, illetve 
kortárs nyomásra korán munkavállalói szerepbe kényszerül, vagy más módon kénytelen 
gondoskodni családja megélhetéséről. Egyszóval: „[…] van olyan rossz anyagi helyzet, 
amelyben egyszerűen lehetetlen megoldani a középiskolába járást.” (Havas et al. 
2002:186) Ez pedig azt is eredményezi, hogy éppen azok nem férnek hozzá a képzés 
nyújtotta előnyökhöz, akik számára az azok a legtöbbet jelentenék. Másképp 
fogalmazva, a középfokú duális képzés egyelőre az utóbbi évek törekvései ellenére sem 
segíti hatékonyan a szegénység által leginkább veszélyeztetett diákokat. 

Az első hipotézis lényegében megdőlt, a második pedig részben igazolódott, részben 
újabb árnyalatokat kapott: a vizsgálat jobb és rosszabb szociális hátterű tanulók 
motiváltsági szintje között lényeges különbségeket nem mutatott ki (lényegében minden 
diák egyformán motiválatlan, aminek a jobb helyzetűek esetében fontos összetevője 
lehet a túltámogató családi háttér), annak irányában azonban vannak eltérések. A jobb 
helyzetű diákokra már szakmaválasztásukkor is jellemzőbbek a nem anyagi alapú 
döntések, ezeket pedig részben leendő munkahelyükkel kapcsolatban is megtartják: 
fontos számukra, hogy egy jó közegben és azt csinálhassák, amit szeretnek, valamint 
hogy szakmailag fejlődhessenek. Közöttük gyakoribb, hogy olyan családi példakép 
alapján választották szakmájukat, aki az adott területen magas hozzáadott értékű 
munkát végez (nem segédmunkás). Nem ritkák közöttük a családi vállalkozásban 
betöltendő pozícióra aspirálók sem. A rosszabb anyagi hátterű tanulók számára már az 
iskolaválasztáskor nagyon fontos szerepet kapott a pénz (hogy ösztöndíjjal támogatott 
legyen az adott szakma), illetve a földrajzi távolság, ezeket a prioritásokat pedig leendő 
munkahelyükkel kapcsolatban is megtartják. A példaképek alapján történő választás 
esetükben valamivel ritkább, és jószerével alacsony hozzáadott értékű (segéd- vagy 
betanított) munkát végző rokonokhoz, ismerősökhöz kötődik. 

Mind az objektív nehézségekből akadó motivációhiány, mind az ez által erősített 
lemorzsolódás fokozottan érinti a kiszolgáltatott társadalmi csoportokból érkező 
diákokat, a rendszerben lévő, alacsony szocioökonómiai státuszú tanulók azonban 
ennek ellenére sem számottevően motiválatlanabbak szerencsésebb helyzetű társaiknál. 
Az azonban a kutatási eredmények alapján is látszik, hogy a rossz szociális helyzetű, 
ám tehetséges diákok gyakran csak akkor tudnak sikeresen teljesíteni a szakképzésben, 
ha elszántabbak, eltökéltebbek a társaiknál, illetve ha erősen támogató iskolai 
környezetbe kerülnek. 
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Láthatóvá vált az is, hogy a diákok motivációs szintje között életkoruk szerint jelentős 
különbség van. Némi általánosítással megállapítható, hogy minél idősebb egy diák, 
annál jellemzőbb, hogy motiváltabb és jobban képes koncentrálni. Ez az eredmény 
csalóka is lehet, hiszen az idősebb megkérdezettek között nagyobb arányban voltak 
jelen érettségizett diákok, akik egyfelől egy korábbi struktúrában már bizonyították 
rátermettségüket (megszerezték az érettségit), másfelől pedig célirányosan választották 
az adott képzést, életüket pedig a sok diákot bosszantó közismereti tárgyak sem 
nehezítik. 

Kutatásom arra is rámutatott, hogy a duális szakképzésbe bekerült diákok között 
nemcsak motivációik irányaiban és a motivációhiány okaiban, de a következmények 
tekintetében is jelentős különbségek vannak. Egyrészt a szegénység által nem, vagy 
kevésbé veszélyeztetett diákok környezetük magasabb érdekérvényesítő képességénél 
fogva könnyebben kerülnek a motiválóbb környezetet biztosító jobb gyakorlati 
helyekre. Másrészt esetükben az esetlegesen rossz iskolai, illetve képzőhelyi szerepés 
következményei is enyhébbek: családjaik jobb minőségű gyenge kötései révén akkor is 
komoly esélyük van a szakmájukban és/vagy kényelmesebb, magasabb hozzáadott 
értéket előállító munkakörben elhelyezkedni, ha képességeiknél vagy teljesítményüknél 
fogva erre kevésbé lennének alkalmasak. A dolog lényegi összetevője az is, hogy a 
legtöbb cég nem kész munkavállalót, hanem jól szocializált, tanítható munkaerőt keres. 
A túltámogató családi háttérről szólva némi általánosítással úgy is lehet fogalmazni, 
hogy a jobb anyagi helyzetű diákok alacsony motivációjában az a vélekedésük is 
szerepet játszik, hogy a környezetük majd úgyis megoldja a rossz iskolai 
teljesítményből adódó későbbi problémákat. A képzésben való részvételük ezért 
gyakran sokkalta problémásabb, mint a szegény környezetből jövőké. 

A fiatalok helyzete – szocioökonómiai státusztól csaknem függetlenül – nagyon nehéz: 
a véleményüket és vágyaikat döbbenetes mértékben befolyásoló televízió és közösségi 
média olyan képet sugároz feléjük, ami a dekadens magatartásra alapozott könnyű 
életet, mint realitást mutatja be. Ezzel szemben a szüleik és oktatóik által végzett 
állandó, az egyéni kibontakozásnak kevés teret engedő munka, ami felé a képzés őket 
magukat is tereli, sokuk számára kétségbeejtő perspektívaként tűnik fel. A televízióban 
látott mondén élethez képest leendő munkájuk ráadásul még akkor sem jelent a jelenlegi 
helyzetükből való tényleges (az általuk vágyott luxusélethez képet való) kitörést, ha 
abban – kemény munkával – igazán magas szintet érnek el. A tanulók választott 
szakmájuk iránti tiszteletének hiánya az oktatókkal való kapcsolatukat is megnehezíti. 
Utóbbiak ráadásul a saját fiatalkori lelkesedésüket és érdeklődésüket kérik számon a 
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diákokon, akik a korábbi generációkénál lényegesen összetettebb problémákkal néznek 
szembe, érdeklődésük nagy részét pedig lekötik a legmagasabb ingerküszöböt is átlépő 
virtuális tartalmak, melyekkel még a legfelszereltebb iskola nem képes felvenni a 
versenyt. 

A duális szakképzés hatékonyságának megítéléséhez szükséges természetesen a másik, 
tehát az oktatói oldal vizsgálata is. Kulcsfontosságú faktornak bizonyultak az egyén 
számára ismeretátadásra jogosult személyekkel való kommunikáció verbális és 
nonverbális félreértései. Ezek egy része a fentebb említett, a diákok oldalán jelentkező, 
objektív hiányosságokból fakad, van ugyanakkor egy oktatói komponense is. A kutatás 
azt mutatta ki, hogy azok a tanárok és mesterek alkalmasak igazán a szakmunkás diákok 
oktatására, akik kamaszként maguk is szakmunkástanulók voltak, és így többé-kevésbé 
mellőzik a gimnáziumot, majd főiskolát/egyetemet végzettekre jellemző, általában 
szándékolatlan, ámde eltüntethetetlen akadémiai beszédmódot. Az oktatók és diákok 
közötti interakció problémái kapcsán természetesen nem kerülhető meg a kiindulási 
háttér kérdése sem: alapos, a leszakadó diákok igényeire hatékonyan reagáló általános 
iskolai oktatás nélkül nincs, nem lehet sikeres szakképzés, amint arra a szakirodalom 
mellett számos interjú is rávilágított. 

Az alsó középfokú duális képzés sikerének fontos összetevője, hogy a cégeknél olyan 
mesterek foglalkozzanak a diákokkal, akik a termelésben nem, vagy csak kevéssé 
vesznek részt, így figyelmüket csaknem teljes egészében a tanoncoknak szentelhetik. A 
mester és tanonc, tanár és diák közötti jó személyes kapcsolat szintén elengedhetetlen: 
a diákok többsége súlyosan kifogásolja, hogy az iskolai műhelyben, vagy a cégnél 
durván beszélnek vele, az oktatók pedig a tanulók tiszteletlenségére panaszkodnak. 

A nehézségek ellenére a legtöbben biztatónak látják a duális képzés jövőjét. A duális 
képzés (újbóli) bevezetését a szakképzés csaknem minden résztvevője üdvözli. 
Megmutatkozott az is, hogy ennek a pozitív hozzáállásnak fontos összetevője a jelenleg 
mögötte álló erős kormányzati akarat. Sokan úgy vélik, már sokkal korábban adaptálni 
kellett volna – vagy nem lett volna szabad megszüntetni – a jelenlegi, német mintára 
épülő rendszert, ami mára kinőhette volna gyermekbetegségeit. Vannak azonban, akik 
visszaállítanák a 2+2 éves rendszert: sokan vélik úgy, hogy a zömében tanulási 
nehézségekkel küzdő diákoknak a jelenleginél sokkal komolyabb alapozásra lenne 
szükségük szakmájuk elsajátításához. Utóbbi fontossága mellett a legtöbb felnőtt 
válaszadó az ismeretek hasznosításának képességére és a stratégiai gondolkodásra 
helyezte a hangsúlyt. Szintén szükséges lenne a tanulók adaptív potenciáljának 



10 
 

fejlesztése, különösen az ipar 4.0 által generált és a jövőben várhatóan egyre 
markánsabban fellépő jelenséghalmaz kapcsán. Az ipar egyre nagyobb elvárásai és a 
nagyfokú gépesítettség létszámleszorító hatása miatt a rugalmatlan, gyors 
alkalmazkodásra képtelen munkavállalók néhány évtizeden belül várhatóan csaknem 
teljesen kiszorulnak majd a munkaerőpiacról. Hogy a jelenlegi diákokból később 
összetett feladatokat ellátni képes, önálló munkavégzésre alkalmas, a változó piaci 
elvárásokhoz igazodni képes munkavállalók váljanak, ebben a percben az egyén oldalán 
nagy szellemi erőfeszítésre, a személyes motiváció fenntartására, a duális rendszerben 
részt vevő vállalatok részéről jelentős humán befektetésre, az iskolák oldaláról pedig 
folyton megújuló szakmai háttér biztosítására van szükség. 
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