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„Több mint egy évtizede nincs az ifjú-ság területén dogozó szakemberekszámára…szakmai folyóirat, ….” – ígykezdõdött majd’ négy évvel ezelõtt aza szerkesztõi beköszöntõ, amellyel el-indult lapunk. Az elsõ évben az országban elsõkéntültettük közös asztal mellé a két politikaioldal ifjúsági véleményformálóit: a szer-kesztõbizottságot Stumpftól Földesig alegszélesebb politikai és szakmai össze-fogás jellemezte; az elhíresült Komássy–Kucsera cikk sarokpontjává vált arendszerváltás óta történt ifjúsági ese-mények értelmezésének; az akkorikonzervatív köztársasági elnök és bal-oldali házelnök elõszava mind-mindazt bizonyította, hogy lehet, sõt érde-mes érték- és nem érdekalapon ügye-ket szolgálni. A második évben kiírt publikációs pá-lyázat olyan értékeket hozott felszínre,alkotókat inspirált, amelyek/akik minda mai napig tevékeny részesei, formá-lói, az ifjúságszakmai térnek. A 10.szám kapcsán rendezett konferenciatisztelgés volt a nagy elõdök, a valahavolt Ifjúsági Szemle elõtt, amely szárny-próbájaként szolgált késõbbi kutatóknak,minisztereknek, vezetõknek. Remélhetõ,hogy az UISZ publikációs pályázatá-nak nyertesei, helyezettjei is hasonlókarriert futnak be. A harmadik év a nemzetközi porond-ra való kilépést szolgálta. A lap eleget

tett a nemzetközi citációs indexbe valóbekerülés feltételeinek, valamint angolés magyar nyelven is megjelentette aCivil Ifjúsági Éves Jelentést, amely azENSZ, Európa Tanács, Unió szakembe-rein túl eljutott a hazai döntéshozókhoz.Miközben az ifjúságügy három mi-nisztert fogyasztott el, állami arca minisztériumból osztállyá silányult,nem született meg az évtizede ígért ifjúsági törvény. A civil szervezetekképtelenek voltak létrehozni az Európaboldogabb felén jórészt létezõ NemzetiIfjúsági Tanácsot, nincs ifjúságstratégiaés ehhez kapcsolódó cselekvési terv –mi továbbra is hisszük, hogy sikerült az akadémiai és a civil szféra határánegyensúlyozva megteremteni az ifjúságiszakma lapját, bizonyítva és talán ki-csit erõsítve is, hogy az ifjúságügy mintönálló diszciplína elfoglalja az õt meg-illetõ helyet. A továbbiakban nyilván más lesz alap. Új irányok, más hangsúlyok, szebbhorizontok, még jobb értelmezések te-repe lesz. És a legmegnyugtatóbb, hogyma már mondhatjuk: négy éve van azifjúság területén dogozó szakemberekszámára szakmai folyóirat. Megtiszteltetés volt, hogy jó ügyet szolgálhatott, és sok sikert kíván atovábbi munkához a búcsúzó:
Nagy Ádám társfõszerkesztõ

Beköszöntõ
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Idén mintegy 250 ifjúsági szakember részvéte-
lével immár hetedszer került megrendezésre
az ifjúsági szakma talán legrangosabb sereg-
szemléje a Település és Ifjúsága konferencia.
Az alábbiakban a konferencia szakmai össze-
foglalását, legfontosabb tanulságait igyekeztünk
összeszedni, bízva abban, hogy a találkozó hû
lenyomatát adhatjuk. 

A VII. Település és ifjúsága országos 
konferencia szakmai ajánlása

A 2007. március 8-9-én, Budapesten szerve-
zett VII. Település és Ifjúsága konferencia az
ifjúsággal kapcsolatos feladatokról és az ifjú-
sági szakma fejlesztésének teendõirõl az aláb-
biak megvalósítását javasolja:

1. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (NFT
II.) akcióprogramjaiban érvényesüljenek
az ifjúsági szempontok. A pályázati kiírá-
sokban az ifjúság különösen kiemelt cél-
csoportként jelenjen meg, és a tervezés
második ciklusában határozzanak meg if-
júsági prioritásokat.

2. A pályázati programok teremtsenek lehe-
tõséget az ifjúsági munka már mûködõ
modelljeinek további finanszírozására.

3. Teremtõdjön meg a lehetõség a jó gyakorla-
tok (publikációk, szakmafejlesztési projektek,
tudásbázisok) elterjesztésére. Jöjjenek létre,
a fenntarthatóság és folytonosság érdekében
módszertani, szakmai fejlesztõ központok.

4. Az ifjúsági célú fejlesztések ne kampánysze-
rûen történjenek, hanem a fejlesztési folya-
matok épüljenek egymásra (kutatás, straté-
gia, cselekvési terv, végrehajtás, monitoring).

5. Kerüljenek meghatározásra az állami (kor-
mányzati, önkormányzati), civil és piaci
kompetenciák az ifjúsági feladatellátásban,

mihamarabb („tegnap”) jöjjön létre az ifjú-
sági törvény. Ezzel összefüggésben kerülje-
nek harmonizálásra az ifjúságra vonatkozó
jogszabályok. 

6. Az ifjúsági területen is jöjjön létre a nor-
matív feladatfinanszírozás!

7. Alakítsuk ki az ifjúsági munka egységes
szaknyelvét!

8. A szabályozók legyenek tekintettel az ifjú-
sági szektor sajátosságaira (közösségi te-
rek kialakítása, engedélyezési eljárások,
szolgáltatások stb).

9. Rendezni kell az ifjúsági szakemberek
képzését, továbbképzését, foglalkoztatását
(mind az önkormányzati hivatalokban,
mind az intézmények, mind a szolgáltatá-
sok keretében).

10. Hozzuk létre a szakmát képviselni tudó ifjú-
sági szakértõk hálózatát, amelynek feladata,
hogy meghatározza a szakmai minimumo-
kat (pl. koncepció-alkotás módszertana az
összehasonlíthatóság igényével, egyéni és
közösségi szolgáltatások).

11. A kormányzat az ifjúsági szakterület sza-
bályozása során kövesse a szakértõi háló-
zat iránymutatását!

A konferencia résztvevõi megbízzák a ren-
dezvény szervezõit, hogy az ajánlást jutassa
el az ifjúsági területért felelõs Szociális és
Munkaügyi Minisztériumnak.

A konferencia résztvevõi felhívják az ifjú-
sági terület szereplõit, hogy egyetértésük ese-
tén fejezzék ki csatlakozási szándékukat az
ajánláshoz. 
(email: telepulesesifjusaga@gmail.com)

Ifjúsáki
közélet

A Település és ifjúsága konferencia 
szakmai összefoglalója
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Beruházás a jövõbe – a Gyerekesély 
Program1

Stratégia 25 évre

A Nemzeti Stratégia megalkotásának történe-
te a Szegénységben élõk hálózatának I. konfe-
renciájára nyúlik vissza. Ezen a konferencián
– 2005 októberében – kérte fel Gyurcsány Fe-
renc miniszterelnök Ferge Zsuzsa akadémikust
a gyerekszegénység elleni küzdelem tudomá-
nyos megalapozására, program készítésére.
2006. márciusára elkészült a Gyerekszegénység
elleni Nemzeti Program Rövid Programja, ami
széles körû társadalmi vita során formálódott.

A Magyar Köztársaság – Új Magyarország
Szabadság és szolidaritás – Kormányprogramja
generációs programként, széleskörû nemzeti
összefogással megvalósítandó célként fogalmaz-
ta meg a gyerekszegénység elleni küzdelmet.

2007. március 2-án a Kormány benyújtotta
az Országgyûlésnek a „Legyen jobb a gyere-
keknek!” Nemzeti Stratégiát. A Nemzeti Stra-
tégia egy olyan generációs program, amely
2007–2032 közötti idõszakra tesz javaslatot a
mindenkori kormánynak, hogy a gyerekszegény-
ség elleni küzdelemben, a gyerekek esélyei-
nek kiegyenlítése érdekében három évente
készítsen cselekvési programot a Nemzeti
Stratégiában meghatározott alapelvek, priori-
tások, célok és kiemelt fejlesztési területekre
figyelembe vételével.

A gyerekek azért szegények, mert a szüleik
szegények, mégis…

Természetesen tudjuk, hogy a gyerekek azért
szegények, mert a szüleik szegények, nincs
munkájuk, legális jövedelmük, vagy nagyon
alacsony a keresetük. Tudjuk azt is, hogy a
gyerekek szegénységén a szülõk helyzetének
változtatása nélkül nem lehet javítani.

Mi indokolja akkor, hogy az Országgyûlés
elfogadjon egy gyerekekre irányuló önálló,
hosszú távú és komplex, átfogó társadalom-
politikai programot?

• „Minden szegénység szenvedést okoz, de
a gyerekek szegénysége elviselhetetlen.” Ez a

„Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Straté-
gia elsõ helyen megjelölt indoka.

A szegénység azonban nemcsak jövedelem-
hiány, nemcsak elviselhetetlen lakáskörülmé-
nyeket, rossz táplálkozást, sokszor éhezést, a
szükséges gyógyszerek hiányát, a nem megfe-
lelõ ruházkodást jelenti, hanem olyan meg-
fosztottság is, ami a felemelkedés, kitörés út-
jait is lezárja. Ha az egyenlõtlenség tartóssá
válik, akkor nagy valószínûséggel a szegény-
ség újratermelõdik, a szegény szülõknek a
gyermekeik is szegénységben élnek majd.

A szegénység ott a legsúlyosabb, ahol a
szülõknek alacsony az iskolai végzettsége,
nincs szakképzettségük, leszakadó térségek-
ben, kis, szolgáltatás-hiányos településeken,
rossz lakáskörülmények között élnek. A gye-
rekeket különösen sújtja, ha romák, vagy ha
fogyatékossággal élõk is vannak a családban,
ha a szülõ egyedül neveli õket.

„Aki szegény az a legszegényebb!” József
Attila drámai mondata az adatok tükrében
nyer igazán értelmet:

2005-ben Magyarországon 2,2 millió 20 éven
aluli eltartott gyermek él; a gyerekek 19%-a –
mintegy 420 ezer gyermek él a szegénységi
küszöb alatt. A legalsó jövedelmi decilisbe
tartozó 1 millió szegénységben élõ személy
közel fele (42%) kisgyermek, illetve 20 éven
aluli. A 0–15 évesek körében mért szegénysé-
gi ráta minden más életkori csoportnál na-
gyobb, 2004-ben – a különbözõ adatforrástól
és mérési módszertõl függõen – 16,8%–21,5–
25% között változott. A szegénységi ráta a há-
rom vagy több gyermeket nevelõ családoknál
ugrásszerûen nõ, a nagycsaládosok 60%-a él
a létminimum alatt,  a szegénygyerekek kö-
zött a nagycsaládban élõk aránya 45%, annak
ellenére, hogy  a családok mindössze 4%-
ában nevelnek háromnál több gyereket.

Az EU tagállamok között Magyarországon a
gyerekek 14,2%-a olyan családban él, ahol
egyetlen keresõ sincs, csak Angliában rosz-
szabb a helyzet. Ez azt jelenti, hogy lassan a
harmadik generáció nõ fel úgy, hogy nem látja
a szüleit  reggel felkelni és munkába menni.

• A szociális ellátás, a segélyek, a családok
támogatása ugyan csökkentik a jövedelmi
szegénységet, de nem nyújtanak segítséget a
kiszakadni vágyóknak. 

Ifjúsáki közélet
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A szegénység újratermelõdési ciklusát csak
átfogó és összefüggõ társadalompolitikákkal
lehet megtörni. A Nemzeti Stratégia és az en-
nek alapján készülõ három éves kormányzati
cselekvési terv, ilyen átfogó, komplex, min-
den ágazatra kiterjedõ, összehangolt kor-
mányzati lépéseket feltételezõ, a gyerekek
mindenek felett álló érdekét tiszteletben tartó
társadalompolitika, közpolitika. Eredményeket,
látványos javulást csak hosszú távon remélhe-
tünk, a mostani és ezután születõ gyerekek sike-
res társadalmi integrációja folyamatos erõfeszí-
téseket igényel. Összefüggõ, egymást erõsítõ
célok kitûzése mellett a hozzárendelt eszkö-
zök, források, kormányzati intézkedések és
ezek idõbeli meghatározása, a célokhoz vezetõ
utak kijelölése, az elért eredmények folyama-
tos figyelemmel kísérése, mérése, indikátorok
kidolgozása és értékelése, visszacsatolása nél-
kül nincs esély a szegénységi csapdák elkerü-
lésére, a szegénység újratermelõdésének meg-
akadályozására.

• Az esélyegyenlõséget növelõ politika ha-
szonélvezõje az egész társadalom.

A szegénység elleni küzdelem, a gyerekek
esélyeinek növelése egy prosperáló, dinami-
kusan fejlõdõ gazdaság kulcskérdése. A foglal-
koztatási ráta alacsony szintje, az adó- és járu-
lékfizetõk kiesése, az inaktív lakosság számának
növekedése igen komoly államháztartási és
gazdasági probléma. A gyermekek esélyeinek
növelésére, kiegyenlítésére, a születéskori
hátrányok kiegyensúlyozására irányuló poli-
tika a piaci hátrányokkal szembeni passzív
védelem helyett a képzett, tudását, szakkép-
zettségét a munkaerõ piacon hasznosítani tudó
és legális keresettel rendelkezõ jövendõ gene-
rációra fókuszál, de a célok között a szülõk
aktivitásának, munkaerõ-piaci helyzetének
javítása is szerepel.

A „Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti
Stratégia arra ad választ, hogy miért és mit
kell tennünk az elkövetkezõ 25 évben annak
érdekében, hogy a most felnövekvõ nemzedék
sikeres felnõttként biztosítsa gyermekei jövõ-
jét, ne segélyre szoruló állampolgárként ten-
gesse életét.  A Nemzeti Stratégia alapelveire
és célkitûzéseire alapozó, most készülõ kor-
mányzati cselekvési program a hogyanra ad

választ, milyen programok, intézkedések se-
gítik a jövedelmi hátrányok csökkentését, a
születéskori hátrányok leküzdését.

Szép, szép, de a Konvergencia program és a
megszorítások közepette mibõl lesz minderre
forrás, egyáltalán mennyi pénz kellene hozzá.
Vajon a mibõl kérdésre is vannak jó válaszok?

• A gyerekszegénység, de általában a sze-
génység elleni küzdelem nem most indult
el. A szociális ellátások egész rendszere, az
iskolai oktatás esélyegyenlõségének megte-
remtése, az egészséges gyermekkor érdeké-
ben elfogadott kormányzati intézkedések, a
foglalkoztatást segítõ programok, a korai
készség- és képességfejlesztést segítõ Biz-
tos kezdet modell-kísérletek, az egész gye-
rekvédelmi, gyermekjóléti közszolgáltatás
és ennek költségvetési forrásai ezt a célt
szolgálják. Az Uniós tagországok közül
hazánk az EU átlaga feletti arányban for-
dít az egy fõre esõ GDP-bõl családi és
gyermektámogatásokra. A családi pótlék
összege a három és többgyermekes család
esetében például 1998 óta 5400 forintról
mára 14 900 forintra emelkedett. A család-
támogatásokra fordított összeg 1998-hoz
képest két és félszeresére emelkedett
(182 463 milliárdról 494 510 milliárd fo-
rintra), az elmúlt évhez képest a családtá-
mogatásra 30 milliárd forinttal költ többet
a költségvetés 2007-ben.

• Persze ennél sokkal több pénzre lenne
szükség. Elsõsorban a nagycsaládosok, fo-
gyatékossággal élõ személyeket nevelõk,
egyedül álló szülõk támogatására, segíté-
sére. De a rendelkezésre álló forrásokat
jobban is el lehet költeni, a Konvergencia
program és a közszolgáltatások kitûzött
reformja is erre késztet.

• A Nemzeti Stratégia egyik fõ célkitûzése,
hogy javuljon a gyerekeket érintõ szolgálta-
tások színvonala, mûködésmódja, szemléle-
te. Ezeknek az intézményeknek és szolgálta-
tásoknak a mainál jóval nagyobb mértékben
kell hozzájárulniuk a gyermekek képessége-
inek kibontásához, ahhoz hogy felnõttként
értelmes tevékenységek révén kapcsolódja-
nak be a társadalom életébe. 

Ehhez jelentõs fejlesztési forrásokra van
szükség, amire az Új Magyarország Fejlesztési
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Terv a biztosíték, úgy hogy a hátrányos helyzetû
embereknek és térségeknek nyit lehetõségeket
a szegénység, a szegregáció felszámolása, a le-
szakadás megakadályozása érdekében.

A gyerekeket érintõ fejlesztések három
helyrõl is érkezhetnek: zászlóshajó progra-
mokban, ágazati operatív programokban, a
regionális operatív programokban találjuk
meg a forrásokat.

Zászlóshajó program készül a Gyerekesély
növelésére, a komplex térségfejlesztésre a
hátrányos kistérségek felzárkóztatása érdeké-
ben – mintegy 120 milliárd forintos támoga-
tási összeggel. Készül a Tudás Esély és A XXI.
század iskolája zászlóshajó program, melynek
céljai a munkaerõ-piaci igényekhez igazodó
tudás megszerzése, az oktatási egyenlõtlensé-
gek mérséklése, jó minõségû, hatékony és be-
fogadó közoktatás. A Gyerekesély zászlóshajó
program két legfontosabb célkitûzése: a sze-
génység újratermelõdésének megakadályozása
és a gyerekek szegénységének csökkentése a
szülõk helyzetének javításán keresztül. A sze-
génység újratermelõdésének megakadályozása
érdekében a legfontosabb célkitûzések a biz-
tos alapok nyújtása, a korai készségfejlesztés
0–7 éves korban, a sikeres iskolai elõmenetel
támogatása, a tartalmas szabadidõ eltöltése, a
gyerekjólét, gyerekvédelem megerõsítése, a
szolgáltatások javítása, a gyermekek és fiata-
lok egészségének védelme.

A Nemzeti Stratégia egyik legfontosabb
alapelve a társadalmi és helyi együttmûködés
alapelve. A gyermekek esélyeinek növelése és
a gyermekszegénység visszaszorítása az egész
társadalom ügye és felelõssége. Az állami és
önkormányzati szervek, civil szervezetek,
egyházak összehangolt tevékenysége, a szol-
gáltatók és a szolgáltatást igénybe vevõk, gye-
rekek és szüleik, kortárs segítõ csoportok
részvétele, összefogása nélkül az országgyûlé-
si határozat, a Nemzeti Stratégia csak egy
drámai helyzetelemzés, veretes szöveg, kor-
történeti dokumentum marad. Günther Grass
német Nobel-díjas író verset írt kalkuttai él-
ményeirõl. Itt európai embernek érthetetlen,
megemészthetetlen szegénységgel találkozott,
verse zaklatott, kétségbeesett. Hirtelen, várat-
lanul, mondat közepén  abbamarad és így feje-
zõdik be: „Hadd keressek a szégyenre szót!”.
Keressük együtt a megfelelõ szavakat!

Hogyan szolgálhatja az állam az 
ifjúsági munkát?2

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium
(SZMM) 2006 decemberében megszûntette a
Mobilitás intézményét, de az ifjúsági munka
fejlesztését szolgáló részei (a Regionális Fej-
lesztési Igazgatóság és az Európai Fejlesztési
Igazgatóság) Mobilitás Országos Ifjúsági Szol-
gálat néven tovább mûködnek a Foglalkozta-
tási és Szociális Hivatal részjogkörû költség-
vetési egységeként.

Az ifjúsági munka feltételei Magyarországon

Az ifjúságpolitika és az ifjúsági munka feltéte-
leinek megléte Magyarországon nem mutat
túl virágos képet. Bár irigyen szemlélhetjük a
német, francia, angol vagy északi uniós tag-
társaink rendszereit, de ez csak segíthet a
szembenézésbõl származó tanulságok levoná-
sában, nem helyettesítheti azt.  

Az alábbiakban 15 szempontból vizsgálom
az ifjúsági munka feltételeit. Az ország gazda-
sági potenciálja reménykeltõ, még akkor is ha
jelenleg nem minden mutató jelez elõnyös
változást. Ez azért fontos szempont, mert ha-
tékony, értékalapú ifjúsági munka csak azon
társadalmakban tapasztalható, amelyek gaz-
daságilag „megengedhetik maguknak” a fel-
növekvõ generációval való elmélyült fog-
lalkozást. Sajnos nagyon kevés forrás áll
rendelkezésre mind az államigazgatás, mind
a magánszektor részérõl, de az Új Magyaror-
szág Fejlesztési Terv horizontális prioritásai
miatt kecsegtet némi reménnyel. A vállalko-
zási szektor is mutat hajlandóságot a hosszú
távú befektetésre, hiszen a társadalmi felelõs-
ségvállalás (CSR) egyre elterjedtebb a hazai
cégek körében.

Az állam szociális ellátórendszere megle-
hetõsen elavult, jóléti szolgáltatásai erõsen
korlátozottak, azonban a szegénység elterjedé-
se miatt az ilyen típusú intézkedésekre nagy
szükség van. Ebben a helyzetben nehéz hosszú
távú állampolgári és emberi jogi fejlesztõ
munkára forrásokat terelni, amikor krízis me-
nedzselés folyik a szociális szektorban (lásd
szegénység elleni küzdelem, tömegesen le-
szakadó rétegek integrációja stb.).  Ezzel csak
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akkor van baj, ha a krízishelyzet megoldását
nem követi célirányos társadalom- és állam-
polgár fejlesztés, valamint ha a még nem érin-
tett állampolgárok „megtartására” nem fordí-
tunk elég figyelmet.

A magyarországi fiatalok technológia-hasz-
nálata meglehetõsen elterjedt. A kommuniká-
ciós és információs eszközöket a fiatalak nagy
hányada alkalmazza állandó, vagy idõszakos
rendszerességgel. Még a szociálisan hátrá-
nyos helyzetben lévõ fiatalok között is nagy
számban találunk informatikai vagy telekom-
munikációs kompetenciákat és a hozzáférés
sem okoz már sok gondot. Ilyen szempontból
sok információ eljuthat a fiatalokhoz, megfe-
lelõ módon irányítva. Az ifjúsági munka új
terepe nyílhat meg a telekommunikáció és az
információs csatornák segítségével. Ez egy le-
hetõség, amelyet még sok kreatív megoldással,
módszerrel lehetne használni.

A demokratikus intézményrendszerünk
alapjaiban stabilan mûködik, azonban a de-
mokrácia és a demokratikus állampolgári atti-
tûdök értelmezése nem érte el a társadalmi
közmegegyezés minimumát. Ez erõteljesen
érinti a mai fiatalok közösségi aktivitásának
mélységét, formáját és jellegét. Az alapok
azonban rendelkezésre állnak.

Az ifjúsági munka politikai megértése és el-
ismertsége nagyon alacsony. A politikai sze-
repeket vállaló állampolgárok ismerete és
hozzáállása, az ifjúságpolitika rendszere, esz-
közei és eredményessége tekintetében rop-
pant hiányos. Azon néhány politikus, akik
ezen a téren aktivitást mutattak az elmúlt
években maguk is számos félreértéssel, bi-
zonytalansággal küzdenek. Arról nem is
beszélve, hogy a gyakori választás, és kor-
mányváltás nem kedvez a hosszú távú társa-
dalomfejlesztõ céloknak, hiszen ezen befekte-
tések eredménye csak 5–10–20 év múlva lesz
mérhetõ és érezhetõ.  

Nem beszélhetünk ifjúságpolitikáról jelen-
leg. Néhány kormány retorikájában megjele-
nik ugyan a kifejezés, de nem közelíti meg az
ifjúságpolitika horizontális és vertikális ösz-
szehangolásának minimum elvárásait, vagyis
azt, hogy az egyes tárcák ifjúságot érintõ intéz-
kedéseit, jogszabályait bizonyos mértékben össze
kellene hangolni (horizontális), valamint a
szakirányú (vertikális) ifjúsági munka szak-

mai feltételeit hosszú távon biztosítani kellene.
Nincs átfogó stratégiai tervezés, nincsenek
hivatalos kereteket biztosító fórumok és pár-
beszédrendszerek. Természetesen eddig minden
kormány hozzátett valami keveset. Szakma-
építésben, intézményrendszerben, erõforrások-
ban kétségtelenül elõbbre járunk, mint 17 év-
vel ezelõtt.

Az ifjúságpolitika és az ifjúsági munka jog-
szabályi háttere nem létezik. Egy részterületet
szabályzó törvény, egy parlamenti határozat és
egy miniszteri rendelet ad némi kapaszkodót a
szakma elkötelezettjei számára. A jogszabályok
hiánya miatt a szakterület folyamatai ki van-
nak téve a politikai érdekrendszerek kényének
kedvének. Többek között ezért is sürgetõ fel-
adat a jogszabályi környezet stabilizálása.

A hazai civil társadalom egyre önállóbb,
egyre aktívabb és egyre több erõforrással ren-
delkezik. A civil társadalom ifjúsági része
azonban még mindig gyenge. Érdekképvisele-
te erõtlen, pártpolitikai csatáktól nem men-
tes. A fiatalok ilyen típusú társadalmi szerep-
vállalása nem elterjedt, sõt inkább negatív
tendenciát mutat.

Az alternatív tanulási módszerek elterjedé-
se és divatossá válása jó hatással van az ifjú-
sági munkára, hiszen annak tudományos és
módszertani alapjait a nem-formális pedagó-
gia (régiesen iskolán-kívüli nevelés) adja. Az
oktatási rendszerben, amely az ifjúsági munka
legközelebb esõ ágazati testvére, az elmúlt
években elkezdõdött kompetencia alapú okta-
tás közel áll az ifjúsági munka által alkalma-
zott attitûdfejlesztõ tanulási rendszerhez. Ez
a folyamat kedvezõen hat az ifjúságsegítõi
szakma megérésére és elterjedésére.

Az ifjúsági munka társadalmi elismertségét
illetõen nagy bajban vagyunk még.  A magyar
állampolgárok nem értik, nem ismerik még a
kifejezést sem. Sokszor megfogalmazzák
szükségét, de nem rendelkeznek olyan isme-
retekkel, tapasztalatokkal, mint például a for-
mális nevelés vagy a szociális munka terüle-
tén. Az ifjúsági munka nem része a magyar
köztudatnak. A szakmával kapcsolatban sok-
szor alkalmaznak hibás vagy csak részben
helytálló kifejezéseket, mint például a sza-
badidõ-szervezés, rendezvényszervezés. Az
ifjúsági munka tervezett tanulási lehetõséget
biztosít, amely valamelyest tudásmegszerzést,
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még inkább készségfejlesztést, de legfõkép-
pen attitûdformálást céloz.

Az ifjúsági munka alapszakmája az ifjúság-
segítõ. Magyarországon ezt nem tekinthetjük
még szakmának, bár nyomokban és elemei-
ben fellelhetõ. A demokratikus, plurális ér-
tékalapú és tanulásifolyamat-központú ifjú-
ságsegítõi kultúra elterjedõben van, de még
mindig jelentõs szerepet kap a gondoskodó,
irányító jellegû kultúra is. Természetesen
vannak helyzetek, amikor az utóbbi célrave-
zetõbbnek tûnik, de ez még önmagában nem
számít legitimáló tényezõnek fõként, ha a
hosszú távú cél, az önálló gondolkodásra és
cselevésre képes közösségi állampolgári lét
elérése.

Az elmúlt 15 évben az ifjúságpolitika verti-
kális eleme beutazta az államigazgatás szinte
összes lehetséges kapcsolódási területét (mû-
velõdés és közoktatás, sport, gyermekügyek,
családügy, szociálpolitika, foglalkoztatáspoli-
tika, kancellária). Azt jól látjuk, hogy ez a
vándorlás nem segítette a szakterületet, sõt
inkább hátráltatta a folyamatos változtatással.
Az egyes szakterülethez való tartozás nem
tett hozzá minõségben az ifjúsági munka és
politika rendszeréhez. Erejét illetõen azonban
jelentõs különbséget mutat, hogy az egyes
tárcáknál milyen magasra helyezték az ügy
koordinációját. Sajnos azt kell, látjuk, hogy
az elmúlt idõszakot elemezve most van az if-
júságügy a legalacsonyabb államigazgatási
szinten, a Szociális és Munkaügyi Minisztéri-
umban egy néhány fõs osztály formájában.

Ifjúsági szolgáltatások terén a civil szektor
nyújtja a legtöbbet, de ezek koherens minõ-
ségbiztosítási rendszere nem létezik. Szinte
bárki nyújthat szolgáltatásokat a fiataloknak
és ez így sok veszélyt hordoz magába e leg-
jobb szándékok ellenére is. Az önkormányzat-
ok feladati között szerepel ugyan az ifjúságügy,
de legtöbb helyen az utolsó prioritások között
szerepel.

A szakemberképzés megkezdõdött ugyan,
de nincs összehangolva sem tartalmát, sem
szintjeit tekintve. Számos felsõoktatási intéz-
ményben folyik OKJ-s vagy posztgraduális
képzés, illetve bizonyos szakokon belül elsa-
játítható a szakma néhány kompetenciája. A
szakemberképzés nem kapcsolódik össze a
foglalkoztatási politikával, vagyis képzünk

„szakembereket”, de nem tudjuk õket alkal-
mazni, nincs felvevõpiaca.

Az ifjúsági munka klasszikus színterei az
ifjúsági házak, mûvelõdési házak, teleházak
és bizonyos értelemben a könyvtár és iskola-
épületek is. Az utóbbi évtizedekben fedeztük
fel az utcát és a bevásárlóközpontokat, mint az
ifjúsági munka alternatív helyszíneit. Hely-
szín van bõven, de nem minden estben talál-
kozunk nyitottsággal, az egyes intézmények
vezetõi nem mindig vallják magukénak az
ügy fontosságát, és sokszor az intézmény túl-
élése érdekében komoly kompromisszumokat
kénytelenek kötni a helyszínek használata te-
kintetében.

Összefoglalásképpen az alábbi táblázatban
pontértéket rendeltünk az egyes szempontok-
hoz.

Feltétel Érték Érték 2.

1. Gazdasági potenciál + 4

2. Jóléti rendszer – 2

3. Technológiai alkalmazások + 3

4. Demokrácia + 4

5. Politikai elismertség – 1

6. Ifjúságpolitika + 3

7. Jogszabályi háttér – 2

8. Civil társadalom + 4

9. Oktatási innováció + 3

10. Társadalmi elismertség – 1

11. Ifjúságsegítõi kultúra – 2

12. Államigazgatás – 2

13. Ifjúsági szolgálatok – 2

14. Hozzáértõ szakemberek + 3

15. Alkalmas helyszínek + 4

Átlag 2,7

A Szolgálat mûködési környezete

A fenti térben találjuk a hazai ifjúsági munka
egyetlen államigazgatási intézményét a Mobi-
litás Országos Ifjúsági Szolgálatot. Egy olyan
közvetlen környezetben, ahol az ifjúságpolitika
ereje csökkent és kevés rendelkezésre álló
eszköze van. A pályázatkezelõi adminisztra-
tív szerep elkerült az intézménytõl, s ezzel
tulajdonképpen megszabadult egy olyan te-
hertõl, amely eddig a szakmai fejlesztõmun-
kától vette el az erõforrásokat és a figyelmet.
Az ifjúsági munka társadalmi szükséglete
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erõsödik, a szakma fejlesztése össztársadalmi
érdekké vált (ezt több tanulmány és kutatás
jelzi). A kormányzat és a szaktárca igényli,
hogy szakmai fejlesztési szükségletekrõl pon-
tos képet kapjon. 

A foglalkoztatáspolitika eszközeinek bevo-
nása, segítségül hívása elõmozdíthat sok fej-
lesztést. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv-
ben megjelenõ horizontális ifjúsági prioritás
mentén jelentõs forrásokkal bõvülhet a terü-
let. Az üzleti szektor CSR-forrásainak terelésé-
vel új kapukat nyithatunk meg. A Gyermek-
és Ifjúsági Alapprogram reformjával és bõvíté-
sével hatékony fejlesztõ eszközt kaphatunk.

A fentiek tükrében a Szociális és Munka-
ügyi Minisztérium az alábbi kereteket hatá-
rozta meg: A szervezeti átalakulásból adódóan
egy lényegét tekintve új intézmény jön létre.
A Mobilitást eddig jellemzõ pályázatkezelõ és
adminisztratív végrehajtó szerv helyett, egy az
ifjúsági munka fejlesztõ központjaként, a kor-
mányzati ifjúságpolitika megvalósítójaként
mûködõ intézmény alakul ki. Ez az új szerep
más célrendszert, új hangsúlyokat és valame-
lyest új kompetenciákat igényel. Az intézmény
küldetését törvényi szabályozás hiányában
úgy kell meghatározni, hogy biztosítani tudja
az intézmény hosszú távú és a társadalompo-
litikai fejlesztési munkában elmélyülõ fenn-
tartható szerepét.

A Szolgálat új küldetése

A magyarországi ifjúsági munka és szolgálta-
tások innovációs és kompetenciaközpontja,
mely a hazai és nemzetközi eszközrendszerek
mûködtetésével, az ifjúsági és ifjúságsegítõ
közösségek, szervezetek, ifjúsági szakembe-
rek és kompetenciáik, továbbá az ifjúsági
szolgáltatások fejlesztésével és elismertetésé-
vel járul hozzá a fiatalok társadalmi felelõs-
ségvállalásához, társadalmi részvételük erõsí-
téséhez.

Támogatja az állami-önkormányzati, civil
és gazdasági szektor ifjúságügyi (ifjúsággal,
ifjúsági munkával kapcsolatos) együttmûkö-
dését a demokrácia minõségének javítása, a
társadalmi kohézió illetve a versenyképes,
fenntartható, tudásalapú társadalom megte-
remtése érdekében.

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat – a
kollektív intézményi tudat és cselekvés bázi-
sán – mûködési környezetére, célcsoportjai-
nak és partnereinek igényeire és lehetõségeire
érzékeny, igényteremtõ és közvetítõ, profesz-
szionálisan szolgáltató szervezet. Mûködésé-
nek alapelvei: konstruktív, bizalomra építõ,
rugalmas, átlátható, európai.

A Szolgálat stratégiai céljai
1. Ifjúsági munka szakmai fejlesztése
a.) Az ifjúsági munka végzéséhez szüksé-

ges információ, tudás és kompetenciák
összegyûjtése és közvetítése;

b.) Az ifjúsági munkában résztvevõ szak-
emberek munkájának támogatása.

2. Fiatalok (12–29) demokratikus társadalmi
részvételének elõsegítése

a.) részvételi formák támogatása és elter-
jesztése;

b.) ifjúságpolitikák és stratégiák megszüle-
tésének támogatása;

c.) közösségi részvételhez szükséges kom-
petenciák és

3. Az ifjúsági munka és módszertana (nem-for-
mális pedagógia) társadalmi elismertetése

a.) minõségbiztosítás;
b.) hasznosulás kimutatása és bemutatása.

A fenti stratégiai célok mentén a Szolgálat
az alábbi éves munkatervi részcélokat 

határozta meg 2007. évre. 
1. Ifjúsági munka szakmai fejlesztése:
• Katalogizált tudástár elõállítása (NIIDK);
• Ifjúsági munka szakmásítása (Szakképzés);
• Ifjúsági munka foglalkoztatási és közokta-

tási kapcsolatainak elmélyítése (Munka-
ügyi központok, Kompasz);

• A hazai  ifjúsági munka láthatóvá tétele
nemzetközi és Európai szinten (képzõk, jó
példák, aktív részvétel ET, EU);

• Ifjúsági szolgáltatások professzionalizálá-
sa (minõségbiztosítás alapjai);

• Ifjúsági szervezetek és ifjúsági szolgálta-
tást nyújtó szervezetek professzionálissá
tétele (minõségi kritériumok, szolgáltatás-
csomagok);

• MOISZ és az ifjúsági szakma professzio-
nálissá tétele (belsõ képzések, szempont-
rendszerek kialakítása);

Ifjúsáki közélet
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• Ifjúsági munkások professzionálissá tétele
(továbbképzés, akkreditáció).

2. Fiatalok (13–29) demokratikus társadalmi
részvételének elõsegítése:
Részvételi formák támogatása és elterjesz-
tése;

• Önkéntesség elterjesztése, elismertetése
(jogszabály, YouthPass, MobiPass);

• Fiatalok közösségeinek és (civil) szerveze-
teinek fejlesztése (szervezetfejlesztés, for-
rások);

• Érdeképviseleti formák megerõsítése és
újak létrehozásának elõsegítése (módszer-
tan, jó példák, források).

A közösségi részvételhez szükséges kom-
petenciák és módszerek:

• Attitûdformálás (alternatív tanulási lehe-
tõségek, tapasztalati tanulás);

• Nem-formális pedagógiai módszerek al-
kalmazására való felkészítés (kiadványok,
képzések).

Ifjúságpolitikák, stratégiák megszületésé-
nek támogatása:

• Ifjúságpolitikai tervezés megalapozottá té-
tele (kézikönyv, átvilágítás);

• Helyi szintû ifjúsági célú feladatvállalás
serkentése (érzékenyítés).

3. Az ifjúsági munka és módszertana (nem-
formális pedagógia) társadalmi elismerte-
tése:

• Moisz ismertté és elismertté tétele (mar-
keting, tcr, csr);

• A fiatalok, mint „erõforrás” elismertté té-
tele (kampány, érzékenyítés);

• Szakmán belüli elismerési rendszer meg-
teremtése (díjak, konferenciák, fórumok,
akkreditáció);

• Az ifjúsági munka társadalmi megítélé-
sének formálása és beágyazódásának elõ-
segítése (marketing, bemutatás).

A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram mûkö-
dését illetõen a Szolgálat a Tanácsok titkársá-
gi feladatai keretében az alábbiak szerint se-
gíti az Alapprogram mûködését:

• Abban segítjük a GYIA Tanácsot, hogy
szakmai Programozó testületté válhasson,

hosszú távú célok mentén tervezni tudja a
hazai források (nem csak állami pénzek)
felhasználását, de önmaga ne vegyen részt
pályázati döntésekben, mert ez mind az
európai uniós normáknak, mind pedig az
átlátható állami döntésmechanizmusok-
nak ellentmondana.

• A Program pályázatait az ESZA Kht keze-
li, a szakmai koordinációt a MOISZ végzi,
ennek érdekében a két szervezet megálla-
podást köt.

• 2007-ben az elsõ GYIA-ülés március vé-
gén várható, amelyet RIT-ülések is követ-
nek majd.

Az Európai Unió Fiatalok lendületben prog-
ramja

• NPT megszûnt 2006. decemberben – A
FLP 2007–13 szabályai értelmében a Bíráló
Bizottságot a nemzeti iroda vezetõje nevezi
ki, és a végsõ döntést is õ hozza.

• 2007-ben a Bíráló Bizottság 7 tagját a 7 ré-
gió szakemberei közül választottuk ki, va-
lamint a Gyermek és Ifjúsági Konferencia
felkérést kapott, hogy egy fõt delegáljon a
testületbe. A Bizottság elnöke a Szolgálat
igazgatója.

• A Fiatalok lendületben program szinte
változatlan az elõdjéhez (Ifjúság 2000–
2006) képest, de két új elemmel bõvült
n Ifjúsági cserék, fiatalok kezdeménye-

zései;
n Demokrácia projektek;
n Önkéntes szolgálat, szakmai fejlesztõ

projektek;
n Fiatalok részvételét erõsítõ projektek.

• A Program 2007. évi magyar költségvetése
2,4 millió euró (támogatásként kiosztható);

• Szabályait tekintve hasonló, de szigorúbb
feltételrendszerben.

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat széles
partneri együttmûködésekben kívánja mun-
katervét végrehajtani, ezért az adott feladatok
végrehajtásában minden esetben számít az
adott területen tapasztalttal rendelkezõ civil
szervezetek és szakemberek együttmûködésére
és közremûködésére.

Ifjúsáki közélet
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Kell egy hely3

A „Kell egy hely is” – közösségi terek, mûvelõ-
dési és ifjúsági házak szekció neve arra a ko-
rábbi gyermek- és ifjúsági minisztériumi pá-
lyázatra utalt, amiben ifjúsági egyesületek
által fenntartott/mûködtetett intézményeket
támogattak elsõsorban a kiírók. A hajdani dí-
jazottak közül ketten is a szekció korreferá-
torai voltak: a kajdacsi teleház története a te-
lepülés fiataljaiért felelõs felnõttek éveket
átívelõ cselekvését példázta; a hajdúnánási
Okkal más-okkal Egyesület példája a helybéli
fiatalok ugyancsak évek óta tartó cselekvés-
sorozatát mutatta be. Õket csak néhány hely-
béli felnõtt támogatta, de segítségükkel mégis
megteremtették a csodát, a fiatalok saját, má-
ra már kibõvített-felújított közösségi terét.
Nem hallgathatjuk el, hogy ezt az önkor-
mányzat folyamatos ellenszerve mellett tet-
ték. Ezért is volt érdekes és tanulságos a
Túristvándi polgármester korreferátuma, aki
éppen a helyi „hatalmat” képviselve érvelt a
helybéli fiatalokért elkötelezett önkormány-
zati magatartás mellett. Õk évekkel ezelõtt
gyermek- és ifjúsági önkormányzatot, tele-
házat biztosítottak számukra. Mindkettõ be-
járta a maga fejlõdési útját; a helyi érdekkép-
viseletbõl térségi társaság lett, majd különféle
érdekellentétek miatt megszûnt. Éppen a fel-
nõttek hiányolták évekkel késõbb; és a meg-
engedõ, segítõ habitus eredményképp alakult
meg újból, immár más, új tagokkal a község
újabb ifjúsági érdekképviselete. Lesz hol mû-
ködnie, hiszen az elmúlt hónapokban a tele-
ház kibõvült, mûködtetése egy önkormányzati
kht kezébe került, és a mai siralmas anyagi
állapotok ellenére él és virul; még azt a pimasz-
ságot is elkövette ez a kis falu, hogy a térség
központjában, a hajdani járásszékhelyen
épített telephelyet; ’telekunyhót’ alapítottak
az ottani hiányok pótlására, de leginkább a
piaci lehetõség, és a bevétel okán.

A szekció résztvevõinek túlnyomó többsé-
ge egyetértett abban, hogy a közösségi terekre
(is) vonatkoztatott szigorú szabályozók alkalma-
zását mellõzni lenne szükséges; megfogalmaztuk
a normatív feladatfinanszírozás szükségességét,
és az ifjúsági célú fejlesztések egymásra-épülésé-
nek, folyamatosságának szükségességét. Fon-
tosnak tartottunk olyan fórumok, mûhelyek

létét és mûködését, ahol a jó szándékú érdek-
lõdõ (legyen az civil, felnõtt, fiatal, tisztségvi-
selõ vagy hivatalnok) mintát, példát kap vagy
talál; esetleg ahol gondozzák is a valahol el-
kezdett cselekvését már csak azért, hogy az
ahhoz való kedv és szándék ne vesszen el.

Referenciamodellek a települési, 
kistérségi szintû ifjúsági munkában4

Az ifjúsági munka megerõsítésének 
lehetséges útja

A Település és ifjúsága konferencia „az ifjúsági
munka kitörési pontjai a referenciamodelleken
keresztül, szektorközi együttmûködésre épülõ
kistérségi ifjúsági munka” mûhelyének kere-
tében nyolc, modellértékû, települési, illetve
kistérségi szintû ifjúsági program mutatatta
be munkáját: Kecskemét-Széchenyivárosi Közös-
ségépítõ Egyesület – „Boldogabb családokért prog-
ram”, Megyei Mûvelõdési és Ifjúsági Központ
LOGO Ifjúsági Szolgálata (Szombathely), HELPI
Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda –
ELEVEN Közösségi tér (Kecskemét), Õrhegy
Egyesület – Kamaszparlament (Bükki hegyhát),
Baranya Ifjúságáért Kht – Csellengõ Komplex
Ifjúsági Program (Pécs), Kapocs Önsegítõ
Szolgálat (Budapest), Veszprém Megyei Ifjúsá-
gi Információs és Tanácsadó Iroda (Veszp-
rém), Mocsolád-Civilház Kht. – „ifjúságalapú”
Leader-fejlesztés (Alsómocsolád).

Nem tûnik szükségesnek az egyes modellek
ismertetése: az Ifjúsági Szemle hasábjain sok-
kal inkább az egyes programok, folyamatok
kontextusa, az ifjúsági munka szakmai fejlõ-
déséhez hozzáadott értéke lehet az érdekes,
illetve a bemutatandó.  

A keretek

Az ifjúsági munka állami eszközökkel való tá-
mogatásának, megerõsítésének, fejlesztésének
eszközei között az elsõdleges a keretek bizto-
sítása: a kiszámítható, a folyamatos mûkö-
dést, illetve a fejlõdést és a fejlesztéseket is
garantáló stratégiaalkotás és az azon alapuló
cselekvés, az azt szolgáló jogszabályi környe-
zet, finanszírozási rendszer megteremtése,
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mûködtetése5 és az ifjúsági munka szakmai
fejlõdését szolgáló intézmények, szakmai mû-
helyek, folyamatok, projektek mûködtetése,
fejlesztése, támogatása.

A szakmafejlesztés keretében kiemelt szerepe
kell, hogy legyen a „jó gyakorlatok”, a modell
értékû programok elterjesztésének: szakmai
és pénzügyi támogatást nyújtani az egyes
módszertanok fejlesztéséhez, dokumentálásá-
hoz, az eredmények elemzéséhez, illetve ki-
dolgozni, biztosítani azt a keretrendszert,
amely biztosítja a széles körû, az egyes mo-
dellek adaptációján alapuló elterjesztést. Az
ifjúsági tárca 2006-ban e célból indította el a
referencia-modellek támogatása programját, a
mûhely keretében többek között ezen progra-
mok mutatták be részletesen munkájukat,
módszertanukat, eredményeiket.

A gyermekekkel és a fiatalokkal összefüggõ
programok, folyamatok, intézkedések, sem
országos, sem kistérségi, települési szinten
nem határolhatók el egymástól szigorú korosz-
tályi bontás alapján: a felnövekvõ generációk
társadalmi integrációjában fellelhetõ hiányos-
ságok, diszfunciók – és ezáltal a korosztályok
számos tagja kirekesztettségének, kirekesztõ-
désének – egyik kiváltó oka éppen, a rendkí-
vül heterogén gyermek és ifjúsági korosztály
mesterséges tagolása. A programoknak, folya-
matoknak, intézkedéseknek generációs szem-
léletû, komplex, integrált „egésszé kell összeáll-
niuk”: a fogantatástól az önálló egzisztencia
megteremtéséig, azaz a munkaerõpiacra való
belépésig, az otthonteremtésig, illetve a család-
alapításig kell követniük a felnövekvõ generá-
ciók tagjait. 

A komplex, integrált generációs szemlélet
szükségessége azon a felismerésen alapul,
hogy csak egységes, a gyerek és ifjúsági korosz-
tályokra egyaránt vonatkozó, de a különbözõ
élethelyzetekhez igazodó specializált folyama-
tokkal, programokkal, intézkedésekkel lehet
biztosítani a gyerekek és a fiatalok legszéle-
sebb körének társadalmi integrációját, a kor-
osztályok tagjainak rendkívül változó élethely-
zete és szükségletei okán – sem lefele, sem
felfele – nem húzhatók meg olyan mesterséges
életkori határok, amelyek mentén elválaszthat-
nánk egymástól a gyerekeket és a fiatalokat, ki-
zárhatnánk bármely korosztály tagjait bármely
programból, folyamatból, szolgáltatásból.

Számos keretben és alkalommal került
megvitatásra, hogy kit tekintünk fiatalnak,
azaz kik az ifjúsági munka célcsoportjának
tagjai. Véleményem szerint fiatalok mind-
azon személyek, akik önállóan, önmaguk el-
határozásából vesznek, vehetnek részt kisebb
vagy nagyobb közösségek tevékenységében és
még igénylik az önálló egzisztencia, a saját
család megteremtéséhez szükséges állami,
önkormányzati vagy közösségi segítséget.

Az ifjúsági tárca által támogatott, illetve a
Település és ifjúsága konferencia keretében
bemutatkozó modellek egyik markáns közös
tulajdonsága, hogy a fenti kontextus keretei
között, pontosan meghatározott stratégia, il-
letve egyértelmû kompetenciák mentén járul-
nak hozzá a gyermek és ifjúsági korosztály
társadalmi integrációjához, részvételének fej-
lesztéséhez. A modelleket, illetve az azok ke-
retében megvalósuló programokat egymás
mellé rakva kirajzolódhatnak a települési,
kistérségi ifjúsági munka legjelentõsebb, leg-
fontosabb irányai, összeállhat a „komplex, in-
tegrált egész”.

Kapcsolódások

Az elmúlt években az ifjúsági munkát, illetve
annak szerteágazó eszközrendszerét számos
alkalommal kívántuk pozícionálni: a Magyar-
ország elõtt álló társadalmi, gazdasági kihívá-
sokra, illetve az érzékelhetõ és elõre látható
problémákra adható hatékony és adekvát vá-
laszként megjeleníteni.

Az ifjúsági munka szerepének meghatározását
célul kitûzõ munkánk azonban folyamatosan
kettõs szorításban élt. A horizontális, a lehetõ
legszélesebb ágazati-szakmai együttmûködés
felé orientálódás esetén jellemzõen sértettük az
egyes ágazatok integritását: új, esetleg hatéko-
nyabb, finanszírozhatóbb eszközöket javasol-
tunk, új szereplõk – jellemzõen civil szerveze-
tek – bevonását szorgalmaztuk. A vertikális
gondolkodás esetén azonban túlzottan szûknek
tetszett az a mozgástér, amiben az ifjúsági
munka mozgott, hiszen a közösségekre, a „ké-
pessé tételre” alapuló eszközei hosszabb távon
jelentenek megoldást, a társadalmat az adott
idõben éppen szorító problémák azonnali keze-
lésére nem alkalmasak.
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A kettõs szorítás nem tette lehetõvé egy ko-
herens, a horizontális és a vertikális célokat
és eszközöket egyaránt alkalmazó stratégia és
cselekvési terv megalkotását. Az ágazatközi
együttmûködések csak esetlegesek lehettek, az
ifjúsági munka eszközrendszerének kiszámít-
ható megerõsítését lehetetlenné tette az e célra
fordítható források folyamatos csökkenése.

Az ifjúsági szakmai elõtt álló legnagyobb
feladat, hogy miképpen tudja feloldani az
elõzõ évekre jellemzõ „kettõs szorítást”, mi-
képpen képes elfogadtatni a rá jellemzõ „al-
ternatív ellátási formákat”, miképpen tudja
elérni, hogy eszközeit, módszereit ne egyéb
szakterülethez, ágazatokhoz viszonyítva hatá-
rozzák meg, hanem önmagában, az általa el-
ért eredményeket szem elõtt tartva. 

A Település és Ifjúsága konferencia kereté-
ben bemutatott modellek hatékony eszközö-
ket biztosítanak a gyermekek és a fiatalok tár-
sadalmi integrációjához. A komplex, integrált
generációs szemléletet követve, összetett, sa-
ját, önálló módszertannal rendelkeznek. Ha-
tározott vertikális eszközrendszerrel, a felnö-
vekvõ generációkért felelõs többi ágazattal
együttmûködve, horizontális szemlélettel dol-
goznak. A „kettõs szorításból” ezekre és az
ehhez hasonló elvek szerint mûködõ progra-
mokra, projektekre alapozva, azokat megerõ-
sítve lehet kilépni.

Önkormányzati ifjúsági feladatellátás – saját
megvalósítás, vagy feladatátadás? Az ifjúsági
referensi, ifjúságsegítõi tevékenység a
gyakorlatban6

Az elõzetes regisztráció alapján legnagyobb
érdeklõdésre számot tartó szekcióülés elsõ fe-
lében olyan korreferátumok hangzottak el,
amelyek mindegyike más modellt mutatott be
az önkormányzatok ifjúsági faladatainak ellá-
tására, valamint az ifjúsági referensek és ifjú-
ságsegítõk tevékenységére. 

Elõször Burai István a polgármesteri hiva-
talban köztisztviselõként dolgozó ifjúsági re-
ferens szemszögébõl mutatta be Szolnok vá-
ros önkormányzatának ifjúsági tevékenységét

A folytatásban Kárpáti Árpád egy speciális
és rendhagyó feladatellátási formát ismerte-
tett meg a hallgatókkal. A Baranya Megyei

Önkormányzat tulajdonában lévõ Baranya If-
júságáért Kht. feladatellátási szerzõdés kere-
tében látja el a megyei önkormányzat és Pécs
Megyei Jogú Város Önkormányzatának ifjúsági
feladatait. Ezzel egy komplex megyei-városi
ifjúsági feladatellátás-rendszer valósult meg,
amely megyei szinten is mûködteti a „Tett-hely”
ifjúsági információs és tanácsadó hálózatot.
A Baranya Ifjúságáért Kht. munkaszerzõdés
formájában, az önkormányzatokon kívül fog-
lalkoztat ifjúsági referenseket és ifjúságsegítõ-
ket, akik szoros kapcsolatban dolgoznak az
önkormányzatok illetékes bizottságaival, osz-
tályaival, valamint az intézményekkel és civil
szervezetekkel.

Ezt követõen olyan civil szervezetek mutat-
koztak be, amelyek valamilyen megállapodás
(közmûvelõdési és/vagy ifjúsági) keretében
látják el a települési vagy kistérségi szintû if-
júsági feladatokat. 

A balatonboglári „Helyiérték” Gondolkodók
és Alkotók Regionális Egyesülete a helyi mûve-
lõdési központra építve lát el ifjúsági informá-
ciószolgáltató és közösségfejlesztõ tevékenysé-
get, valamint létrehozta a Kistérségi Összefogás
Ifjúsági Kerekasztalt is (KÖSZIKE). Szakál Me-
linda elmondta, hogy a Helyiérték Egyesület,
mely a KÖSZIKE jogi hátterét biztosítja, 1998-
ban azzal a fõ céllal alakult meg, hogy a térség
kreatív, aktív fiataljainak elvándorlását meg-
akadályozza. Az egyesület – felismerve a hi-
ányt, miszerint a fonyódi kistérségben nem
mûködik a települések ifjúsági korosztálya kö-
zötti kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás –,
2004. év végén egy mikrotérségi együttmûkö-
dést kezdeményezett, de kontakt személyek
hiányában a 2 éve folyó „Ifjúsággal a jövõért”
programsorozat a település civilszervezeteire
korlátozódott. A Helyiérték Egyesület feladat
ellátási megállapodást kötött Balatonboglár vá-
ros önkormányzatával az ifjúsági feladatok el-
látására. A megállapodás alapján 2006 február-
jában átadásra került a Helyiérték Ifjúsági
Információs Pont, azaz HIP Iroda, mely a kis-
térség egyetlen infó pontja. A 2006-os pályázati
lehetõségeket megragadva indult el a kistérségi
együttmûködést ösztönzõ együttgondolkodás.
Ennek köszönhetõen elkezdõdött az „Ifjúsági
Fórumsorozat a Fonyódi Kistérségben” címû
programsorozat. A Helyiérték Egyesület ebben
mint fõkoordinátor vett részt. 
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Ugyancsak kistérségi szintû ifjúsági fela-
datellátási modellt ismertetett a további két
korreferátum.

Tanács Gábor koordinálásával a bordányi
Kulturális és Szabadidõs Egyesület a homok-
hátsági kistérség településein hozta létre a
gyermek és ifjúsági önkormányzatot (Homok-
háti Kistérségi Gyermek és Ifjúsági Önkor-
mányzat), kistérségi ifjúsági modellprogramot
indított, amely kistérségi ifjúsági szolgáltató
irodát mûködtet, együttmûködik a kistérség
intézményeivel és a regionális ifjúsági szol-
gáltató irodával. Az egyesület számos további
ötletes helyi kezdeményezést indított el (Fia-
talok Bordányért Programcsomag 2006–2008),
amelyhez tagsági kártya használati rendszert
is kidolgoztak. Az egyesület Bordány község-
gel szintén konkrét ifjúsági feladatellátási
szerzõdést is kötött. 

Málek Andrea beszámolt arról, hogy a Szi-
getvári Kultúr és Zöld Zóna Egyesület is a
közmûvelõdési feladatok átvállalásával kezdte
ifjúsági munkáját, amelyet kistérségi koordiná-
tori programmal, ifjúsági tanodával fejlesztett
tovább. 2002-tõl végeznek foglalkoztatási ta-
nácsadó tevékenységet, tranzitfoglalkoztatási
programokat. 2003-tõl mûködtetnek ifjúsági
információs pontot, 2005-tól mûködik a tano-
dájuk és 2006-tól foglalkoznak kiemelten a
kallódó fiatalokkal, a Grundsuli program ke-
retében. Jelenleg több programjuk is zajlik
európai uniós támogatással település- és tér-
ségfejlesztésben.

Korom Pál Szentes város önkormányzatá-
nak ifjúsági feladatellátási rendszerét mutatta be.
A VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség szin-
tén feladat ellátási szerzõdés keretében végzi
tevékenységét. A szentesi modell specialitása
abból adódik, hogy a civil szektor és a polgár-
mesteri hivatal közösen dolgozik a város ifjú-
sági életének fejlesztésében. A városi ifjúsági
referens foglalkoztatása civil szervezeten ke-
resztül mûködik, de tevékenysége fizikálisan a
hivatalhoz kapcsolódik. Ez a megoldás ötvözi
a feladatkihelyezésbõl adódó rugalmasság és
az önkormányzat nyújtotta háttér elõnyeit.

A korreferátumok sorát Takácsné Pálhegyi
Beáta, Szombathely Megyei Jogú Város ifjúsá-
gi referense zárta az egy évtizedre visszate-
kintõ városi feladatellátás ismertetésével.
Köztisztviselõként a nagyvárosban végzett tu-

datos ifjúsági munka látványos fejlõdésérõl
számolt be. 1998-tól a város folyamatosan nö-
velte az ifjúsági alapját. 1999-ben hozták létre
a városi ifjúsági kerekasztalt, 2000-ben fogad-
ták el a középtávú gyermek és ifjúságpolitikai
koncepciójukat. 2002-ben kezdte meg mûkö-
dését a városban a LOGO ifjúsági szolgálat,
amelynek eredményeire építve 2007-ben
megkezdték az „információs és közösségi tér-
háló” kiépítését a megyében. 

A korreferátumok során a hallgatóság met-
szetet kaphatott arról, hogy az ifjúsági felada-
tok és azok megvalósítása hogyan jelentkezik
kistelepülésen, kisvárosban, kistérségi szin-
ten, nagyvárosban, városi és megyei szintet
egyaránt. A települések méretébõl adódóan,
az igények és feladatok megfogalmazódásától
függõen számos modell és megoldási lehetõ-
ség rajzolódik ki. Az ismertetett programokból
többek között az is kiderült, hogy egy kistele-
pülésen merõben mások az ifjúsági feladatok
és azt ellátó „intézményrendszer” mint egy
városban, vagy egy megyei jogú városban. Az
ifjúsági szakemberek, ifjúságsegítõk és ifjúsági
referensek szempontjából vizsgálva ez úgy je-
lentkezik, hogy ifjúságsegítõkre minden szin-
ten szükség van, míg az ifjúsági referens al-
kalmazását elsõsorban a nagyobb városok
kívánják meg. Legyen szó feladatellátásról
vagy saját megvalósításról a sikerhez az ön-
kormányzatok legalább elvi támogatása nem
hiányozhat, de a vegyes ellátás (saját és fel-
adatellátás) a közös szerepvállalás hozhat igazi
sikert.

A szekcióban igyekeztünk összeszedni:
Az ifjúsági feladatok ellátásának módja 

– Saját megvalósítás, önkormányzati intéz-
mények, közalkalmazottak és köztisztvi-
selõk közremûködésével;

– Vagy feladatellátási szerzõdéssel a civil
szféra közremûködésével.

Az ifjúsági feladatok ellátásának igénye
több irányból indulhat el:

– Önszervezõdések, közösségi kezdeménye-
zések által;

– Közmûvelõdési feladatellátók által;
– Szociális feladatellátók által;
– Oktatási feladatellátók által;
– „direkt” ifjúsági feladatellátók által;
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– Önkormányzati, „felülrõl jövõ” kezdemé-
nyezés saját megvalósításban.

A feladat-kihelyezés, -átadás legfontosabb
szempontjai, amelyeket megállapodásokban,
szerzõdésekben rögzíteni szükséges:

– Idõtartam;
– Részletes feladat-meghatározás;
– Rendszeres (általában éves) tájékoztatási

vagy beszámolási kötelezettség;
– Helyiséghasználat (ingatlan);
– Mûködési támogatás (általában ingatlan

rezsi költsége).

Az ifjúsági feladatellátás szereplõi feladati-
nak meghatározásánál zavart okoz az ifjúsági
referens illetve ifjúságsegítõ fogalmának, fel-
adatkörének tisztázása. Bár alapvetõen az
volna kívánatos, hogy az ifjúsági referens fog-
lalkoztatása az önkormányzati rendszeren be-
lül, a polgármesteri hivatalokban történjen,
még ebben az esetben is gyakran problémát
jelent az ott dolgozó ifjúsági referens feladat-
körének meghatározása, tevékenységének el-
fogadtatása az ottani struktúrában. Gyakran
megesik, hogy munkájukat a „máshová nem
sorolható egyéb” vagy „egyéb pedagógia tevé-
kenység” kategóriába helyezik, feladatukat
kapcsolt munkakörben látják el. Feladatuk el-
sõsorban koordinatív jellegû, szerepük ki-
emelkedõ az önkormányzat ifjúsági feladatai-
nak ellátásában.

Az ifjúságsegítõ feladata a referensnél
könnyebben határozható meg: õ közvetlenül
a fiatalokkal foglalkozik, közösségeikben, a fi-
atalok csoportjaiban közösségfejlesztõ, ani-
mátor tevékenységet lát el. 

Zavart és nehézséget okozott a már megszo-
kott „BM-es pályázat” (helyi önkormányzatok
ifjúsági feladatainak kiegészítõ támogatása)
támogatási elveinek elõzõ évi megváltozása
is. Hosszú éveken keresztül ifjúsági referen-
sek foglalkoztatását is támogatta a program,
legutóbbi alkalommal pedig már csak az ifjú-
ságsegítõkét. Tovább rontotta a helyzetet,
hogy a foglalkoztatásra is kiírt pályázat mind-
összesen 20%-os bértámogatást engedélye-
zett, amely mindenhol megoldhatatlan prob-
lémák elé állította az önkormányzatokat.
Mindenesetre a jelenlévõk megállapították,
hogy az efféle ösztönzõ önkormányzati pályá-

zati támogatásra mindaddig szükség van,
amíg nem kerül nevesítve, normatív támoga-
tás alá az önkormányzatok ifjúsági feladatai-
nak ellátása.

A szekció megerõsítette azt, hogy ahol van
önálló ifjúsági referens a hivatalok vagy in-
tézmények foglalkoztatásában, ott mérhetõen
eredményes ifjúsági munka zajlik. (A szek-
cióülésen nem került szóba az a fajta refe-
rens, aki számos feladat mellé kapta az ifjú-
ságügyet is. Nem azt vizsgáltuk, hogy hol, mi
nem történik, hanem azt, hogy hol, hogyan
lehetünk eredményesek.)

A feladatok átadásával kapcsolatban töb-
ben megfogalmazták, hogy nem lehet „szem-
be menni” az önkormányzatokkal, együtt kell
mûködni a sikeres munka érdekében mind a
helyi döntéshozókkal, mind a polgármesteri
hivatal munkatársaival, mind az intézmé-
nyekkel. Különösen az iskolákkal, mert az if-
júságsegítõ munka „másfajta pedagógiát” igé-
nyel. A formális nevelést, oktatást ki kell
egészíteni a nemformális nevelés eszközrend-
szerével. Ehhez pedig a hivatalokat, intézmé-
nyeket is alkalmassá kell tenni, meg kell te-
remteni a befogadó magatartást. Az ifjúsági
munka új feladatot jelent az önkormányzatok
számára, ezért szükséges volna meghatározni
kinek milyen kompetenciája és milyen fel-
adata van.

Megfogalmaztuk, hogy az eredményes ifjú-
sági munkához a következõket szükséges
tisztázni:

– Kormányzati kompetencia;
– Ágazatok kompetenciái;
– Önkormányzati kompetencia;
– Intézményrendszer kompetenciái.

Sajnos az önkormányzatok ifjúsági feladatai
az önkormányzati törvényben részletesen ki
nem fejtettek, de semmilyen más jogszabály-
ban sem szabályozottak (nincs ifjúsági tör-
vény), így gyakorlatilag csak önként vállalt,
nem kötelezõ feladatként jelentkeznek. Így
gyakran sem önkormányzati szándék, sem
anyagi forrás nem áll rendelkezésre. Ezen
mindenképpen változtatni kell ahhoz, hogy a
feladatellátás ténylegesen biztosított legyen.
Változtatni kell úgy, hogy az Ifjúsági szakma
által kidolgozott szempontokat be kell vinni a
döntéshozatal különbözõ szintjeire.   

Ifjúsáki közélet

uisz15-1 kozelet.qxd  2007. 04. 18.  10:05  Page 17



18 2007 / nyár

új 
ifjúsáki 

szemle

Többen megjegyezték, hogy ezen problé-
mákra intézményfinanszírozás lehet az egyik
kulcs, hiszen a meglévõ intézményrendszer
valós támogatásával, s tényleges kihasználásá-
val sok gond megoldódna. Ezen a ponton ismét
beszéltünk a szakmai kompetenciáról, hiszen
ehhez a szakmai kompetenciákat tisztázni kell,
azokat össze kell hangolni, majd biztosítani
kell a szakmai munka anyagi hátterét.

Biztosítani kell annak az alapvetõen fontos
szakmai munkának a forrásait, amelyet a
most megújuló Mobilitás Országos Ifjúsági
Szolgálat is a zászlajára tûzött: a szakmai fej-
lesztõ munkának, térségi, kistérségi multip-
likátor-hálózat kiépítésének, a közösségfej-
lesztésnek, a nemformális pedagógia tudatos
alkalmazásának! Ezt támasztja alá az is, hogy
egyre több kistelepülés megfogalmazta azon
igényét, hogy szeretne kezdeni valamit a fia-
taljaival (szeretné valahogy megállítani az el-
vándorlást), de nem tudja, merre induljon.
Olyan szakmai szolgáltatás kialakítására van
szükség, ahol konkrét javaslatokkal, gyakor-
lati példákkal találkozhatnak az ifjúságpoliti-
ka területén belül.

Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a mai
napig kusza és tisztázatlan a helyzet az ön-
kormányzati ifjúsági feladatellátás területén.
Sajnos jelenleg egyáltalán nem tisztázott,
hogy mi minõsül ifjúsági feladatnak, hol van
az oktatás, a szociális terület és más szakága-
zatok hátára. Nehezen rajzolódik meg az
önálló ifjúsági szakma keretrendszere. Van-
nak jó példák, amikrõl mi is beszámoltunk,
de nincs olyan önálló szabályozó, irányadó
rendszer, amely kalkulálható, kiszámítható
elvárásrendszert fogalmazna meg. Nem fog-
lalkozik az önkormányzat ifjúsági feladatellá-
tással hiszen az nem kötelezõ feladat, így for-
rás sincs rendelve hozzá. Az önkormányzati
ifjúsági feladatellátásnál felmerülõ, saját meg-
valósítás vagy feladatátadás kérdésre a fenti-
ek alapján egyszerû a válasz. Jelen helyzet-
ben nem a forma a fontos, hanem inkább az,
hogy elvárható súlyának megfelelõ helyen ke-
zeljék az ifjúságügyet. Az ideális helyzet ter-
mészetesen az, ha a polgármesteri hivatalon
belül ifjúsági referens dolgozik, az intézmé-
nyekben, civil szervezetekben pedig ifjúság-
segítõk, akik együttmûködésben dolgoznak.

(Az elmúlt években folyamatosan csökken a
referensek száma, személyük sem mondható
állandónak. Ezzel nem csak az anyagi töké-
ben, de a humán erõforrásban is jelentõs vesz-
teséget könyvelhet el az ifjúsági terület.) A je-
lenlévõk megfogalmazták, hogy tisztuljon le
végre, hogy az egyes szereplõknek mi a fel-
adata, mik a kompetenciái (kormányzat, ön-
kormányzat stb.), rendezzék végre a jogszabályi
hátteret, hogy megszülethessenek végre az or-
szágos, térségi és helyi stratégiák, cselekvési
tervek az ifjúsági területen is.   

Települési ifjúságpolitikai koncepciók,
cselekvési programok és megvalósításuk. Az

ifjúsági szakma képzési rendszere, a tevé-
kenységet bemutató publikációs háttér7

A mûhelymunka során áttekintettük az Euró-
pai Tanács által összeállított ifjúságsegítõi
kompetenciákat, feltártuk, hol tart ma Ma-
gyarországon az ifjúságsegítõk képzése. Meg-
ismertünk egy rugalmas, gyakorlatorientált
felnõttképzési modellt (Diagonal-modell),
melynek megvalósításán civil ifjúsági szerve-
zetek dolgoznak, az ifjúságsegítõ szakképzés
útkeresésének egyik lehetséges alternatívája-
ként. A települési ifjúságpolitikai koncepciók
tapasztalatairól, a kutatások fontosságáról és
hangsúlyairól, majd pedig a publikációk mul-
tiplikáló hatásáról, az ifjúsági szakma társa-
dalmi elismertetését segítõ folyamatáról osz-
tottuk meg egymással gondolatainkat.

Az ifjúsági szektor alapja a jól képzett szak-
ember, aki képes a fiatalokat bevonni, támo-
gatást nyújtani a helyi kezdeményezésekhez,
információt, tanácsot adni és számtalan sze-
repben segíteni a helyi, regionális, országos
és európai folyamatokat. 

Az Európa Tanács kidolgozta az európai
portfólióját, mely tartalmazza az ifjúság-
segítõk és ifjúsági vezetõk kompetenciáit.
Meghatározza az európai ifjúságpolitika kere-
teit és tartalmát, melynek középpontjában a
fiatalok állnak, akik aktív állampolgári sze-
repre készülnek. Az ifjúsági munka egyik fel-
adata az állampolgári kompetenciák fejleszté-
se a nemformális pedagógia módszereivel,
amelyek meghatározóak a társadalom több te-
rületein is.
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A legfontosabb – fejlesztésre  váró – állam-
polgári kompetenciák: 

• Kommunikáció; 
• Kulturális attitûd; 
• Kritikai attitûd;
• Empatikus elkötelezõdés;
• Emberi, etikai és közösségi értékek;
• Együttmûködési készségek;
• Együttélési készségek;
• Önbizalom;
• Felelõsségteljes kezdeményezõkészség;
• Önkifejezés. 

Az ifjúsági munka megközelítése: önkén-
tesség és önszervezõdés, nem-formális tanu-
lás, kreativitás és mûvészi kifejezés, kortárs
és felnõtt segítés, részvételi, bevonódási lehe-
tõségek, megelõzés, konfliktuskezelés, mobi-
litás és interkulturális tanulás, rekreáció és
szabadidõ eltöltés, információ és tanácsadás,
projekt megvalósítás. Átfogó transzverzális if-
júságpolitikai mezõk: lakás, egészségügy, szo-
ciális védelem, információs társadalom, jog
és igazságosság, család, biztonság, oktatás és
képzés, környezet, foglalkoztatás.

Ifjúságsegítõk kompetencia rendszere:
• Képesség arra, hogy a fiatalokat felhatal-

mazzuk;
• Képesség arra, hogy alternatív tanulási le-

hetõségeket biztosítsunk;
• Képesség arra, hogy partnerek legyünk a

fiatalok tanulási folyamatában;
• Képesség arra, hogy hozzájáruljunk a

szervezeti és ifjúságpolitikai fejlõdéshez;
• Képesség arra, hogy tényszerû értékelési

rendszereket alkalmazzunk.

Az elõbbieket szem elõtt tartó szakképzési
modellek tartalmazzák az alábbi tanulási cé-
lokat, elemeket:

• Gyakorlatorientált megközelítés;
• Tapasztalati tanulási alternatívák alkalma-

zása;
• Alkalmazott szociológiai és pszichológiai

ismeretek;
• nemformális pedagógiai készségek és is-

meretek;
• Alkalmazott demokratikus állampolgári és

emberi jogok ismerete;
• Professzionális értékelési és visszajelzõ

rendszerek alkalmazása;

• Kommunikációs és retorikai ismeretek;
• Kreatív és mûvészeti alkalmazások ismerete;
• Részvételi módszerek ismerete és gyakor-

lati alkalmazásuk;
• Projektmenedzsment;
• Információkeresés és szelektálás, eszköz-

használat;
• Közösség és szervezetfejlesztés;
• Támogató rendszer ismerete és használata;

Az államilag támogatott ifjúságsegítõ képzés

Az ifjúsági szektor szereplõi közül az ifjúság-
segítõ szakemberek feladatait, képzési lehetõ-
ségeit, kompetenciáit tekintettük át. 

A megfelelõ színvonalú szakmai munkához
elengedhetetlen a képzett szakember, az ifjú-
sági munka során humán végzettségû (peda-
gógus, szociális munkás, népmûvelõ stb.)
szakemberek dolgoztak/dolgoznak fiatalokkal,
akik a gyakorlat során sajátítják el a szakma
specialitásait, külföldi tapasztalatcseréken és
a Mobilitás által szervezett továbbképzéseken
vesznek részt.

Hosszas elõkészítõ munka után, 2003-ban
indult el a Pécsi Tudományegyetemen akkre-
ditált ifjúságsegítõ felsõfokú szakképzés. A négy
féléves képzés felsõfokú szakképzési bizonyít-
ványt ad. Jelenleg 11 felsõoktatási intézmény-
ben folyik ifjúságsegítõ képzés. A képzésben
résztvevõk több mint a fele továbbtanul, taní-
tó, andragógia vagy szociális munkás szakon. A
pályakezdõ fiatalok elhelyezkedése nem meg-
oldott, a társadalom most ismerkedik a szak-
mával, kevés információ áll rendelkezésre ar-
ról, hogy mit is csinál az ifjúságsegítõ és
milyen szektorokban helyezkedhet el. (A szo-
ciális munkás képzés 15 évvel ezelõtt ugyan-
ezzel a problémával küzdött meg, kérdés volt,
hogy hol helyezkednek el a szakemberek, má-
ra megtalálta a helyét a társadalom szociális
ágazatában és a legkeresettebb szakmák egyike
lett.) A konferencia ajánlásába is bekerült,
hogy az ifjúsági szektor megerõsítése szem-
pontjából fontos lenne a szakemberek foglal-
koztatásának elõsegítése, reményeink szerint
a Szociális és Munkaügyi Minisztériumon be-
lül könnyebben találják meg a szakmapolitika
szereplõi az utat az együttmûködésre. A civil
szektor megerõsödése is várat magára, az ifjú-
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sági szektor forráshiányos, a pályázatokban a
humánerõforrásra fordítható összegek alacso-
nyak, a munkaerõ-piaci eszközökön keresztül
lehet ezt a folyamatot is segíteni.

Igényként felmerült a gyakorló szakemberek
számára a továbbképzés lehetõsége, amely a
szakma megerõsítését jelentené, a késõbbiek-
ben a tudás megújításához támogatási lehetõség
is társulhat. (pl. a pedagógus vagy népmûve-
lõk hétévenkénti kötelezõ továbbképzése).

Eddig még nem létezõ ifjúsági szakértõ
szakirányú továbbképzõ szak indult 2006-
ban a Pécsi Tudományegyetemen, amely célul
tûzte ki, az ifjúsággal foglalkozó intézmé-
nyek, szervezetek munkatársainak speciális,
magas fokú szakmai képzését. Az ismeret-
anyaga arra irányul, hogy a területen dolgo-
zók a szak elvégzésével az ott szerzett tudás
birtokában a különbözõ ágazatok, szakmák,
önkormányzatok és a civil szféra, tehát makro
és mikro szinten egyaránt szellemi és anyagi
erõket tudjanak mozgósítani az ifjúság aktivi-
tásának, lehetõségeinek, sikeres életútjának
megteremtéséhez. Felkészülnek arra, hogy a
régió, a térség és a település ifjúsági munká-
val kapcsolatos feladatait összefogják, mode-
rálják, segítsék a helyi szabályozás kialakítását,
és aktív részesei legyenek a döntés-elõkészítõ
elméleti, szakmai valamint operatív végrehajtó
munkának.

Diagonal-modell

A civil szervezetek keresik a helyüket az ifjú-
ságsegítõ képzések területén is. A nemformá-
lis pedagógiai módszerek (outdoor, globális
nevelés, emberi jogok, sport általi nevelés,
stb.) megismerésére lehetõséget nyílik a Mo-
bilitás által kínált képzéseken, amelyet – meg-
pályáztatás útján – egy-egy jól mûködõ, képzési
tapasztalatokkal rendelkezõ civil szervezet mun-
katársai valósítanak meg. Ezekre az ún. „kiszer-
vezett” képzésekre a jövõben még nagyobb
igény lesz, folyamatos megbízások várhatók. 

Ebbe az útkeresésbe kapcsolódott be hat civil
szervezet (Fekete Sereg – Nagyvázsony, Más
Mozaik – Debrecen, Kárász Egyesület – Sze-
ged, Élettér Egyesület – Komárom, Polip Ifjú-
sági Egyesület – Szekszárd, Bástya Alapítvány
– Székesfehérvár), akik létrehozták a Diagonal

Magyaroszág Egyesületet, amely azt tûzte ki
célul, hogy az ifjúsági szervezetekben felhal-
mozott tudást továbbadja és gyakorlatorien-
tált képzést nyújtson leendõ ifjúsági szakem-
bereknek. A kísérleti modell kidolgozása
jelenleg folyamatban van, Franciaországban
már mûködõ modell adaptációjába bevonták
a FSZH Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgála-
tot, akik az együttmûködést beillesztették
éves tervükbe. Az ifjúsági szektorban dolgozó
fiatalok számára készülõ akkreditált felnõtt-
képzést terveznek, amely rugalmasan alkal-
mazkodik az igényekhez, a készségek, képessé-
gek, kompetenciák beválthatóak (különbözõ
mérések alapján) és ezzel lerövidülhet a kép-
zési idõ. A szakképzéshez munkaügyi támo-
gatást vehetnének igénybe a résztvevõk, úgy
mint bármily más munkanélküli átképzésnél.
A végzett szakembereket elsõsorban a civil
szektorba szeretnék visszahelyezni, amely
foglalkoztatási támogatással valósulna meg.
Elsõsorban olyan fiatalokkal szeretnének fog-
lalkozni, akik az ifjúsági szektorban önkén-
teskednek, ifjúsági szervezetet vezetnek, van
némi tapasztalatuk a nemzetközi ifjúsági cse-
rékben, akár az Európai Önkéntes Szolgálat-
ban és kreatívak (zene, tánc, kézmûvesség,
stb.). A kísérleti modell beilleszthetõ abba az
útkeresésbe, ami jelenleg Európában zajlik az
ifjúságsegítõk képzése tekintetében. 

Ifjúsági koncepciók kidolgozása tekinteté-
ben fontos lenne egy segédanyag, amely a
legfontosabb elemeinek az ismerete, mely az
önkormányzatok, civil szervezetek, intézmé-
nyek számára rendelkezésre állna. Az euró-
pai uniós támogatásokban elõnyt jelent, ha a
tervezett intézkedést felmérés, kutatás elõzi
meg. Az önkormányzatok egyre több helyen
készítenek ifjúsági koncepciót, a helyzetfel-
méréshez kutatást, felmérést végeznek. A pá-
lyázott összegtõl függ, hogy kutató céggel
végzi-e a felmérést, vagy a meglévõ tudás
összeadásával készül el. (A 2006. évi IFJ–BM
pályázatokban is minimális összegeket lehe-
tett elnyerni cselekvési tervek elkészítéséhez,
ami eleve lehetetlenné tette, hogy kutató cég-
gel végeztessék el a munkát. A legnagyobb jó-
indulat mellett is torzulhatnak adatok, az
összehasonlíthatóság az országos és a  térség-
ben folyó tendenciákkal kétségessé válik.) Az
ajánlásunk szerint készüljön adatbázis a ku-
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tató cégekrõl, de ugyanígy a képzõkrõl, a szak-
értõkrõl, jelöljük ki a szakmai minimumokat.
Másrészt biztosítsanak pályázati forrásokat a
ifjúsági szektor kutatására, amelyek folyamato-
san lehívhatók legyenek. 

Szükségessé vált az ifjúsági munka egysé-
ges szaknyelvének kidolgozása, a mûhely-
munka során is folyamatosan tisztázni kel-
lett, hogy ki mit ért az adott fogalom alatt.

A társadalmi elfogadottság erõsítése szem-
pontjából az ifjúsági munka területén dolgozó-
nak egyik fontos feladata, hogy megossza, mul-
tiplikálja azt a tudást, tapasztalatot, amelyet a
munkája során felhalmozott. Másrészt megis-
mertesse a szakmán kívül dolgozókat a terület
specialitásaival, eredményeivel, hatásaival. A
szektorok közötti együttmûködés erõsítésének
is az egyik módja lehet, hogy az eredmények,
kísérletek, kulcsprojektek bemutatásával bizo-
nyítjuk, hogy közös utat járunk akár az oktatás,
akár a kultúra akár a szociális szféra szakem-
bereivel együtt, módszereink képesek ered-

ményesen kiegészíteni egymást és a célcsoport
szempontjából egy komplexebb, teljeskörûbb
fejlesztés valósulhat meg. Felül kell emelked-
nünk a mindennapi rutinok szintjén és talál-
nunk kell idõt a publikációk megírására. Jelen-
leg az Új Ifjúsági Szemle az ifjúsági szektor
egyetlen szakmai lapja, amely folyamatos le-
hetõséget biztosít a publikálásra.

Jegyzetek

1 Kovárik Erzsébet elõadásának kivonata.
2 Földi László.
3 Beke Pál.
4 Beke Márton.
5 Az Új Ifjúsági Szemlében több dolgozat is fog-

lalkozott az e célt szolgáló állami, kormányzati
szándékok ismertetésével, illetve annak kritikai
elemzésével.

6 Kárpáti Árpád.
7 Bauer Béla–Letenyeiné Mráz Márta
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1. Az egész életen át tartó tanulás 
európai programja1 és lehetõségei 
Magyarországon

A 21. század elején a munka világában meg-
jelenõ innovációk újabb és újabb kihívások
elé állítják az Európai Uniót annak érdeké-
ben, hogy szándékai szerint, a világ legver-
senyképesebb gazdaságává váljon. A lissza-
boni stratégia alapját képezõ tanulmányok
egyik központi megállapítása szerint az egy-
szer megszerzett statikus tudás többé már
senki számára nem biztosít elõmenetelt. El-
lenben az egész életen át tartó tanulás (life-
long learning – LLL) számos területen válik
elõfeltételévé a munkaerõpiacon való talpon
maradásnak. Az új kihívásoknak való megfe-
lelés fontos eszközei a közös európai célkitû-
zések, a lehetséges megoldások összehangolása,
valamint a már bevált gyakorlatok, innovációk
terjesztése. Ma már általánosan elfogadott
tény, hogy az oktatási és képzési rendszerek-
nek az egyének folyamatos önfejlõdéséhez,
fejlesztéséhez kell alkalmazkodniuk. Ehhez
olyan stratégiára van szükség, amely leküzdi
a formális oktatás és képzés egyes részei, va-
lamint a formális és nemformális tanulás kö-
zötti korlátokat. 

Európában egyre elterjedtebbé válnak a ta-
nulás és a munka világát szabadon kombináló
képzési formák, amelyek gyakran a formális
és nemformális tanulás összekapcsolásának
lehetõségével is élnek. Egyre népszerûbbek
azok a gyakorlatszerzési formák is, melyek a
felsõoktatásban hatékonyan egészítik ki az el-
méleti képzést, a fiatal munkavállalók eseté-
ben beépülnek az iskolarendszerû oktatás és
a munka világa közé, az idõsebb munkavállalók
esetében pedig megtörik a monotonitást, és
dinamikussá teszik a szaktudás fejlesztését. 

Az angol ‘gap year’ kifejezés azt mutatja,
hogy már a nyelvben is rögzült a tanulás e sa-
játos formájának gyakorlata. A hallgatók elõre
eltervezett módon szakítják meg tanulmányai-
kat és fognak bele rendszerint olyan tevékeny-
ségekbe, melyek gyökeresen eltérnek korábbi
tanulmányaiktól. Ez a hosszabb-rövidebb, álta-
lában külföldön töltött idõszak egészen más-
fajta tapasztalatokhoz képes juttatni a fiatalokat,
mint az iskola, vagy az otthoni, jól megszo-
kott környezetük. Elsõsorban a nyugat-európai,
középiskolát elvégzett fiatalok körében szin-
tén bevett szokás, hogy a felsõfokú tanulmá-
nyok megkezdése elõtt „kirándulást” tesznek
az életbe, kipróbálva olyan gyakorlatias tevé-
kenységeket, melyek kaland, tanulás és a leg-
többször pályaorientáció is számukra. A gap
year hasznos eltöltésének egyik tipikus for-
mája az önkéntes munkavégzés. 

Magyarországon az iskolából kikerülõ fiatal
munkavállalók többsége nem rendelkezik mun-
kahelyi gyakorlattal, külföldi munkatapaszta-
lattal, önkéntes múlttal. A hazai munkaerõpiac
szemléletbeli elmaradottságát jól példázza az
az egyszerû, mindennapokban jelentkezõ tár-
sadalmi értetlenség, ami hirdetések olvasása
közben fogalmazódik meg oly sok álláskere-
sõben: hogyan lehetne bárki is pályakezdõ és
munkatapasztalattal rendelkezõ egyszerre?
Ugyanakkor úgy tûnik, hogy mégis vannak
olyan álláskeresõk, akik megfelelnek az említett
feltételeknek. Adódik a kérdés, milyen ésszerû
magyarázattal oldható fel ez a látszólagos el-
lentmondás? 

A belföldi és nemzetközi önkéntes progra-
mok, külföldi szakmai gyakorlatok, tanulói és
tanári mobilitási projektek Európában min-
den korábbinál erõteljesebb ütemben növelik
népszerûségüket. A tanulási célú mobilitás
olyan összetett nemformális képzési eszközzé
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vált, melyre az Európai Unió is egyre na-
gyobb hangsúlyt fektet. A gyakorlatszerzés,
munkatapasztalat, önállósodás, nyelvtanulás,
felelõsségtudat, kreativitás, problémamegol-
dó képesség, interkulturális tanulás mind-
mind olyan elemei a mobilitási projekteknek,
melyek hatékonyan segítik a személyiségfej-
lesztést és a fiatalok munkaerõpiacra történõ
kilépését. Az elõzõ bekezdésben említett lát-
szólagos ellentmondás magyarázata kereshetõ
az önkéntességben, belföldi vagy nemzetközi
mobilitással összekötött szakmai gyakorlat-
szerzésben.

Tapasztalataink alapján a hazai felsõoktatási
intézmények és rendszerek többsége nem kellõ
mértékben és módon alkalmazza a nemfor-
mális képzési formákban rejlõ lehetõségeket
(pl. a tanulási célú mobilitást) a formális képzés
kiegészítésére. A legtöbb oktatási intézmény-
nek nincs is nemformális képzési stratégiája.
Talán furcsán is hangzik ez a felvetés, hiszen
ha jobban meggondoljuk, akkor a formális okta-
tási intézmények tárgykörébe csupán a formális
képzés tartozik bele. Amennyiben azonban a
helyi szociális ellátórendszerek oldaláról kö-
zelítjük meg az oktatási intézmények szere-
pét, úgy bátran kijelenthetjük: a formális ok-
tatási intézményeknek részt kell vállalniuk a
helyi ifjúság nemformális képzési programjai-
nak kialakításában és támogatásában. 

2. Ifjúsági mobilitás

Magyarországon a történelmi sajátosságoknak,
a nem megfelelõ irányultságú szakképzésnek,
a fejlesztési források hiányának, illetve sok
esetben éppen a lokalitás szintjén méltatlanul
mellõzött ifjúságpolitikának köszönhetõen a
politika és a közigazgatás számára még min-
dig kérdés, hogy szakma-e az ifjúságsegítés.
Annak ellenére kijelenthetjük ezt, hogy nap-
jainkban már elfogadott tény, hogy az ifjúkor
egy önálló életszakasz, melyhez sajátos kihí-
vások, problémák és feladatok társulnak. A
kérdés fontosságában kételkedõknek elég len-
ne csupán az országhatáron túlra vetni figyel-
müket és megtapasztalni, hogy Európa szá-
mos országában az ifjúságpolitika nagyon is
elõkelõ helyen szerepel a közpolitikák fontos-
sági rangsorában, és az ifjúsági munkát olyan

szakemberek végzik, akik igénylik a folyama-
tos és sokszínû képzési és továbbképzési le-
hetõségeket. Magyarországon a helyzetet tovább
nehezíti, hogy a gyerekcipõben járó ifjúsági
szakmához nem kapcsolódnak a szakterületet
vonzóbbá tevõ tényezõk, mint a rendszeres
továbbképzés, megfelelõ jövedelemszint és
társadalmi elismertség.

A kialakult helyzet megváltoztatását nem
lehet azonban kizárólag a felsõfokú ifjúságse-
gítõi szakképzés életre hívásától, elterjedésétõl
várni. Úgyszintén szükség van a tapasztala-
tokkal már rendelkezõ szakemberek együtt-
mûködésére, nemzetközi tapasztalatszerzésére
és tapasztalatcseréjére, a szakmai képzõintéz-
mények és a fiatalokkal gyakorlatban foglal-
kozó állami, önkormányzati és civil szervezetek
együttmûködésére. Mindezek mellett olyan
területi, önkormányzati szintû szemléletvál-
tást igényel a jelenleg szûknek nevezhetõ
szakma, ami nem a mindenkori támogatási
rendszereknek szolgáltatja ki a helyi ifjúsági
szakemberek egzisztenciáját, hanem stratégiai
fejlesztési eszközként kezeli az ifjúsági munkát,
biztosítva az ezzel járó feladatkörök hosszú
távú fenntartását. 

Ifjúsági ügyekben európai léptékkel mért
lemaradásunk kézzel tapintható. A közgon-
dolkodás az óvodát és iskolát érti hazánkban
ifjúsági intézményrendszer alatt. A mi értel-
mezésünkben azonban az ifjúsági munka
alapmódszere a nemformális nevelés. Az Eu-
rópai Bizottság Ifjúság Programjaiban hazánk
1997 óta vesz részt. Ezen programok kereté-
ben más európai országok ifjúsági szervezetei
és intézményei részérõl egyre növekvõ igény
mutatkozik a magyarországi ifjúsági civil
szervezetekkel, partnerekkel történõ együtt-
mûködésre, elsõsorban az iskolán kívül zajló,
nemformális nevelési módszerrel megvalósuló
projektek területén. Ez a partnerség kizárólag
akkor lehet egyformán értékes az együttmûködõ
felek számára, ha abban egyenlõ rangú, közel
azonos szakmai megalapozottsággal és szemlé-
letmóddal rendelkezõ szakemberek vesznek
részt. Szükségesnek bizonyul tehát a hazai ifjú-
sági szakemberképzés kiegészítése olyan tanu-
lási elemekkel, mint a külföldi szakmai gya-
korlatok, a nemzetközi szemináriumokon való
részvétel vagy adott esetben az ideiglenes, ifjú-
sági szakterületen folyó külföldi munkavállalás. 

Ifjúsák és társadalom

uisz15-2 tarsdlm.qxd  2007. 04. 18.  10:08  Page 24



2007 / nyár 25új 
ifjúsáki 

szemle

Mindezen érvek alapján célkitûzésként fo-
galmazható meg egy, a mainál összetettebb
továbbfejlõdési lehetõséget biztosító, társa-
dalmi elismertséggel is rendelkezõ ifjúsági
szakma megteremtése Magyarországon. Újra
szeretnénk hangsúlyozni, hogy ennek érdeké-
ben szoros együttmûködést kell kialakítani a
felsõoktatási intézmények képzési program-
jai, a gyakorlati terepet biztosító, többnyire a
nonprofit szektorban mûködõ ifjúsági szerve-
zetek, valamint az önkormányzatok, és ön-
kormányzati vagy állami fenntartású ifjúsági
intézmények között. 

Az ifjúságsegítõ szakemberek egyik legfõbb
feladata kell, legyen a fiatalok nemformális
tanulásának támogatása, azaz olyan képessé-
gek megszerzésének elõsegítése, mely hatéko-
nyan segíti a fiatalokat a felnõtté válásban, a
munkaerõ-piaci versenyben, továbbá biztosít-
ja számukra azokat a tanulási formákat, me-
lyeket az iskola nem tud betölteni. Ehhez
azonban komolyan felkészült ifjúsági szak-
emberekre van szükség, akik gyakorlatban is
ismerik a nemformális tanulás alkalmazási
módszereit, valamint támogatási rendszerét. 

Az Európai Bizottság azért hozta létre az If-
júság 2000–2006 programot, a fiatalok nem-
formális tanulási lehetõségeit támogatva,
hogy esélyt adjon azoknak a fiataloknak is az
iskolán kívüli tanulásra, tapasztalatszerzésre,
akik társadalmi, gazdasági, földrajzi értelem-
ben hátrányos helyzetben vannak kortársaik-
hoz képest. A program öt alprogramjának
egyike az Európai Önkéntes Szolgálat (EVS),
mely a 18 és 25 év közötti, az átlagnál hátrá-
nyosabb helyzetû európai fiatalok rövid- és
hosszú távú külföldi önkénteskedését támo-
gatja. A program megvalósításának 7. évében
kimutatható, hogy a programban részt vett
magyar fiatalok túlnyomó többsége az ország
szellemi elitjéhez tartozó egyetemista fiatal,
akik épülõ karrierjük egyik állomásának te-
kintik a külföldi önkéntességet, kiváltva ezzel
a szükséges szakmai gyakorlatot. A hazai gya-
korlattal ellentétben, a nyugat-európai orszá-
gokban sokkal inkább e korosztály 18–21 éves
fiataljai vesznek részt a programban, többnyi-
re azért mert bizonytalanok a továbbtanulást,
a pályaorientációt illetõen. Esetükben való-
ban nevezhetjük ezt az idõszakot gap year-

nek, míg a magyar fiatalok többségénél egy
töretlen karrierfolyamat szemtanúi lehetünk. 

A lisszaboni célkitûzések megvalósítása
szempontjából egyik gyakorlat sem illethetõ
kritikával, azonban tisztában kell lennünk az-
zal, hogy az Európai Bizottság élesen külön-
választotta a nemformális tanulást támogató
programokat a formális tanulást, szakképzést
kiegészítõ gyakorlatszerzési formáktól. Ennek
a programozási gyakorlatnak egyik lényeges
szempontja az eltérõ státuszú társadalmi cso-
portokhoz kapcsolódó támogatási források el-
különítése, és célzott felhasználása. Az Ifjúság
2000–2006 programban szakmai gyakorlat-
szerzési céllal résztvevõ hazai fiatalok több-
sége éppen azoktól a hátrányos helyzetû fia-
taloktól veszi el a lehetõséget, akiknek oly
nagy szüksége lenne a nemformális tanulási
programokban való részvételre. A kialakult
helyzet egyik legfõbb okozója a helyi szinten
sok esetben hiányzó ifjúságpolitika, a helyi
ifjúsági intézményrendszer és ifjúsági szak-
emberek teljes hiánya. Figyelembe kell venni
ugyanis, hogy a szociális és megélhetési gon-
dokkal küzdõ, leszakadt társadalmi csopor-
tokhoz tartozó fiatalok információhoz juttatá-
sa és felkészítése egy hosszabb külföldi
tartózkodásra sokkal komolyabb munkát igé-
nyel, mint a már korábban külföldön járt,
önállóbb, talpraesettebb, felsõoktatásból érkezõ
fiataloké. 

Az Európai Bizottság 2007-tõl a korábbihoz
képest még nagyobb szerepet szán a tanulók
és fiatal dolgozók európai szakképzésének és
szakmai gyakorlatszerzésének támogatására.
A korábbi Socrates és Leonardo da Vinci
programot is magába foglaló Lifelong Learn-
ing Programme integrálja mindazokat a ko-
rábbi uniós oktatáspolitikához kapcsolódó
programokat, melyek az oktatás és képzés te-
rületén nyújtanak forrás-kiegészítési lehetõ-
ségeket. A Comenius a közoktatást támogatja
egészen az érettségiig, az Erasmus a felsõok-
tatás, a Leonardo da Vinci a szakmai képzés
minden más, a felsõoktatáson kívül esõ szint-
jén és területén, míg a Grundtvig a szakmától
független felnõttkori tanulás számára biztosít
lehetõséget. Az egész életen át tartó tanulás
programjának célja, hogy az oktatás különbö-
zõ szintjein résztvevõ tanulók, valamint a
képzés területén mûködõ szervezetek és in-
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tézmények a legkülönfélébb tanulási célú
mobilitási lehetõségekben vehessenek részt,
úgymint egyéni mobilitási akciók, partneri
együttmûködésben megvalósuló projektek, és
szakmai hálózatok létrehozása, mûködtetése.

A 2000–2006 közötti idõszak Ifjúság prog-
ramja 2007-ben új, Fiatalok lendületben (Youth
in Action) program néven indul. A fiatalok
nemformális tanulását szogalmazó program
továbbra is támogatja az ifjúsági csereprogra-
mokat, a helyi ifjúsági kezdeményezéseket,
18 és 30 év közötti fiatalok európai önkéntes
szolgálati projektjeit, valamint az ifjúsági
munkások képzését és az ifjúságpolitikával
kapcsolatos együttmûködéseket. 

Az ismertetett európai uniós programok
célcsoportját legfõképpen a fiatalok képezik,
legyenek azok középiskolások, felsõoktatási
hallgatók, fiatal dolgozók vagy munkanélküli-
ek. E programok egy része a formális oktatás-
hoz, míg másik része inkább a nemformális
képzéshez kapcsolódik; de megfigyelhetõ az
is, hogy az egyes programok célcsoportja igen
eltérõ. Mindezekbõl következõen szinte lehe-
tetlen kihívást jelent e programokat integrál-
tan alkalmazni intézményi keretek között, ez
csupán települési vagy térségi szinten, intéz-
ményközi együttmûködésben valósítható meg.
A városoknak vagy kistérségeknek létre kell
hozniuk a maguk tanulási célú mobilitási
stratégiáját, mely megoldást kínál az egyes if-
júsági célcsoportok tanulási problémáira,
szükségleteire. A stratégiák kidolgozásába be
kell vonni az önkormányzatokat, az oktatási
és kulturális intézményeket, a fiatalokkal fog-
lalkozó civil szervezeteket, a munkaügyi köz-
pontokat. E stratégiák megvalósításában pe-
dig kiemelt szerephez kell juttatni az ifjúsági
szakembereket. Éppen ezért a hazai ifjúsági
szakemberképzésben részesülõ hallgatókat
fel kell készíteni a tanulási célú mobilitási
programok céltudatos alkalmazására, a támo-
gatási rendszerek megismertetésére. 

Az akkreditációs eljárások lassúsága és sok-
szor értelmetlen rugalmatlansága gátolja a
felsõoktatási intézményeket, hogy a minden-
kori gyakorlathoz és elvárásokhoz kellõ gyor-
sasággal tudják igazítani a képzési rendszerü-
ket. Így van ez az ifjúságsegítõ képzés
esetében is, ahol azonban a hétévente meg-
újuló uniós támogatási rendszerek, a folyton

változó munkaerõ-piaci körülmények, az ifjú-
sági életben oly gyorsan cserélõdõ trendek
szinte lehetetlen kihívás elé állítják a szak-
képzést. Megoldási lehetõségként kínálkozik
azonban a felsõfokú oktatási intézmények
számára a formális és nemformális oktatási
módszerek együttes alkalmazása. 

Az ifjúsági szakemberképzésben résztvevõ
felsõoktatási intézményeknek a szektorban
tevékenykedõ civil szervezetekkel együttmû-
ködve kezdeményezniük kell a térségi vagy
városi tanulási célú mobilitási stratégiák ki-
dolgozását. A stratégiák kezdeti megvalósítása
elképzelhetõ a hallgatók gyakorlati rendszeré-
nek célzott kialakításával a nonprofit szerveze-
teknél, intézményeknél és önkormányzatoknál.
Javasoljuk, hogy az ifjúsági szakemberképzést
végzõ oktatási intézmények kezdeményezze-
nek szakmai párbeszédet és együttmûködést a
tanulási célú mobilitásban gyakorlatot szerzett
nonprofit szervezetekkel és egyéb intézmé-
nyekkel is annak érdekében, hogy hallgatóik
mobilitási programjainak kialakításához fel-
használják a nonprofit szektorban felgyülem-
lett tapasztalatokat. 

A javasolt együttmûködési rendszer kivite-
lezhetõségével kapcsolatos kérdések és szem-
pontok átláthatósága céljából vegyük elõször
nagyító alá a jelenlegi magyarországi ifjúsági
munkás képzési rendszer helyzetét. A tanul-
mány további részében pedig kitérünk az if-
júsági munkások mobilitási lehetõségeire töb-
bek között egy 2004–2005-ben megvalósult
Leonardo da Vinci mobilitási projekt példá-
ján keresztül. Ezen projekt legfõbb célja az
Európa különbözõ országaiban, különbözõ ifjú-
sági szervezetek által alkalmazott helyi ifjúság-
segítõ módszerek és innovációk megismerése
volt. A projekt eredményeként szélesedett a
gyakorlatban részt vett ifjúságsegítõk szakmai
látóköre, amelyet hûen tükrözött a nemzetközi
projekt angol nyelvû címe is: EYESHOT, azaz
látókör. Az ismertetésre kerülõ projektet nem
minta értékkel állítjuk a szakmai közönség
elé. Célunk csupán annak felvillantása, hogy
a tanulási célú mobilitás jól alkalmazható
gyakorlatszerzési módszer az ifjúsági szakem-
berképzésben, szolgálja az innovációtransz-
fert, és határokon átívelõ együttmûködéseket
generál az ifjúságsegítésben érdekelt intézmé-
nyek és szervezetek között.
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3. Ifjúsági szakemberképzés formális 
keretek között

Napjainkban kétféle képzési forma közül vá-
laszthat az, aki ifjúsági munkát szeretne tanulni
hazánkban, vagy már gyakorló szakember-
ként meglévõ képességeit kívánja továbbfej-
leszteni. Formális oktatási szinten részt vehet
a 11 felsõoktatási intézmény valamelyikében
meghirdetett két éves ifjúságsegítõi akkredi-
tált felsõfokú szakképzésben, vagy válogathat
a hazai és nemzetközi nemformális képzési
kínálatból. A formális képzési út az ifjúsági
munka szektorköziségét kihasználva próbál a
különbözõ tudományokból merítve (elsõsor-
ban neveléstudomány, mûvelõdéstudomány,
szociológia és pszichológia) elméleti és mód-
szertani alapot biztosítani a leendõ ifjúsági
szakemberek számára. Ezzel szemben a nem-
formális képzések jóval nagyobb hangsúlyt
helyeznek a gyakorlatra, és workshopokon,
konkrét életbõl vett szituációkon keresztül
dolgozzák fel az ifjúsági munka egy nagyobb,
vagy esetenként több kisebb területét. Ez
utóbbi, az információszerzés mellett kiváló
terepe a szakmai kapcsolatépítésnek is. Ez a
kétféle tanulási forma optimális esetben ki-
egészíti egymást, széles körû rálátást biztosít-
va a szakma egészére.

A tényeken túl érdemes megvizsgálni, hogy
milyen problémákkal küszködik az egyik, il-
letve a másik képzési típus. 1993-ban a Buda-
pesti Tanítóképzõ Fõiskola munkatársai kezd-
tek el azon gondolkodni, hogy létre kellene
hozni egy, a klasszikus ifjúsági munkát felölelõ
szakképzést elsõsorban azon fiatalok számára,
akik terepen segítõként dolgoznak. (Bauer,
2000) Ehhez a gondolatmenethez társult az a
lehetõség, hogy az 1993. évi LXXX. felsõokta-
tási törvény bevezetett egy új képzési szintet,
amely a középiskola és a felsõfokú oktatási
intézmények között egyfajta átmeneti lépcsõ-
fokként illeszkedik az oktatási rendszerbe. Az
Akkreditált Iskolarendszerû Felsõfokú Szak-
képzések (AIFSZ) kimenete kettõs. A hallgató
a megszerzett végzettséggel kiléphet a mun-
kaerõpiacra, de dönthet úgy is, hogy a már el-
ért krediteit beszámíttatja, és tovább folytatja
tanulmányait egy felsõfokú diploma megszer-
zése érdekében. Elsõként tehát a Budapesti
Tanítóképzõ Fõiskola nyújtotta be 1999-ben

az új ifjúságsegítõ képzés akkreditációs anyagát
a Magyar Akkreditációs Bizottsághoz (MAB).
Az ifjúságsegítõ szak alapítási és indítási kérel-
mét azonban csak öt évvel késõbb 2003-ban
hagyta jóvá a MAB. (Kraiciné, 2005)

Az elmúlt egy-két év során a különbözõ ha-
zai fõiskolák és egyetemek egymás után indí-
tották el ifjúságsegítõ képzéseiket. A 2006–
2007-es tanévben immár 11 oktatási intéz-
ményben tanulhatnak a hallgatók ifjúságsegí-
tést. Várható azonban, hogy a következõ
években még több intézmény akkreditáltatja
ezt a szakképzést, és nyitja meg kapuit az ifjú-
ságsegítést tanulni vágyó fiatalok elõtt. 

A kezdeti sivatagszerû állapotból tehát,
amikor is arra panaszkodtunk, hogy nincs
elég képzett szakember, és szinte senki nem
rendelkezett az országban kifejezetten ifjúsági
szakirányú végzettséggel, mára a futószalag-
szerû képzés állapotába jutottunk. Ha össze-
adjuk az egyes intézmények éves felvételi ke-
retszámait (www.felvi.hu), egy irreálisan
magas számot (1525 fõ) kapunk. Ennek még
az 50%-a is (számolva azzal, hogy nem tudja
minden oktatási intézmény maximálisan fel-
tölteni a rendelkezésére álló keretet) olyan
mennyiségû túlképzést jelent, amelyet az ifjú-
sági munkaerõpiac képtelen felszívni. 

Milyen problémákat vet fel ez a kezdeti
„nullképzésbõl” három év alatt túlképzésbe
átcsapott helyzet? Egyelõre nem készültek
felmérések arra vonatkozóan, hogy a hallga-
tók miért jelentkeznek ezen képzésekre, és
mennyire elhivatottak, motiváltak az ifjúsági
szakma iránt. Valószínûnek látszik, hogy
többségük az AIFSZ képzés nyújtotta azon le-
hetõséget szeretné kihasználni, hogy ameny-
nyiben jól teljesít, felvételi nélkül is bejuthat
a felsõoktatási intézmény valamelyik diplo-
mát adó szakára. Nem tudjuk tehát azt sem,
hogy az ifjúságsegítõi képzést befejezve, vagy
akár továbbhaladva a felsõoktatásban, a dip-
lomaszerzés után hányan gondolják majd
úgy, hogy ifjúsági szakemberként szeretnének
tevékenykedni. Ez rögtön felveti a következõ
problémát, jelesül, ha ennek az évi 1525 fõ-
nek csak az egynegyede dönt úgy, hogy ezt a
hivatást választja, hol tudnak majd a szakmá-
jukban elhelyezkedni? A hazai ifjúsági szféra
még sem szakmailag, sem gazdaságilag nem
elég erõs ahhoz, hogy folyamatosan és egyen-
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letesen fejlõdhessen, tartósan munkalehetõ-
séget kínálva a szakmai végzettséggel rendel-
kezõ, tettre kész pályakezdõknek.

A magyar ifjúsági szakma közel tíz éve vár
az 1998-ban hatályon kívül helyezett ifjúsági
törvény újjáalkotására. Az elmúlt évek során
az ifjúsági szakminisztériumból elõbb ifjúsági
fõosztály majd csupán ifjúsági osztály lett. Az
ifjúsági házak és klubok helyzete nem megol-
dott és az ifjúsági célú civil szervezetek az
életben maradásért küzdenek, ahelyett, hogy
fejlesztenének. Az ifjúsági referensek posztjá-
ra pedig minden évben új pályázatot kell be-
nyújtani, amely motivációvesztéshez vezet,
és abszolút mértékben gátolja a hosszú távú
stratégiák és együttmûködések kialakítását. A
felsorolt jellemzõkkel bíró ifjúsági szektor je-
lenlegi állapotában nem valószínû, hogy elfo-
gadható számban lehetõséget képes adni a
frissen végzett ifjúsági szakembereknek ta-
nult szakmájuk gyakorlására. 

A teljesség kedvéért két másik, formális ok-
tatási szinten elindult kezdeményezést is fon-
tosnak tartunk megemlíteni. A Kecskeméti
Fõiskola Tanítóképzõ Kara már hosszú ideje
dolgozik azon, hogy létrejöjjön egy diplomát
adó ifjúsági képzés Magyarországon. Évekkel
ezelõtt kidolgoztak egy négy éves fõiskolai
curriculumot, azonban ennek a szaknak az
elindítására a MAB nem adott engedélyt. Jelen-
leg egy három éves alapképzésen dolgoznak,
amely kellõen gyakorlatorientált és jól illesz-
kedik a ’Bolognai’ néven ismert felsõoktatási
reformfolyamatba is. 

A Pécsi Tudományegyetem Felnõttképzési
és Emberi Erõforrás Fejlesztési Kara pedig eb-
ben az évben indította be az ‘ifjúsági szakértõ’
szakirányú továbbképzési szakját. Egy négy
féléves levelezõ képzésrõl van szó, amely havi
3 napos konzultációt foglal magában. Az alap-
vetõ különbség az ifjúságsegítõi képzés és az
ifjúsági szakértõi képzés között, hogy ez
utóbbinak elõfeltétele egy felsõoktatásban
szerzett diploma, míg elõbbi inkább megala-
pozója annak. Ugyanakkor az ifjúsági szakér-
tõi képzés sokkal inkább arra hivatott, hogy a
szakminisztérium, állami fenntartású szak-
mai intézmények, illetve az önkormányzatok
számára olyan szakembereket képezzen, akik
a pályázati döntéshozatali és stratégiaalkotási
folyamatokat elõ tudják segíteni.

4. A nemformális szakemberképzés 
problematikái

Mikor nemformális képzésrõl beszélünk, gyak-
ran helyezzük el ezt a fajta tanulási folyamatot
a formális – nemformális – informális tanulási
háromszögben. Ez a rendkívül egyszerû ábra
véleményünk szerint kiválóan mutatja a há-
rom tanulási folyamat közötti különbséget és
kapcsolatot. (Bechmann Jensen, 2005) 

Azokat a kiscsoportos, tréningjellegû mód-
szereket, amelyeket az ifjúsági munkások a
nemformális nevelés során munkájukban al-
kalmaznak kétségkívül könnyebben elsajátít-
hatják egy hasonló elven mûködõ szakmai
tréningen, vagy szemináriumon. Az ifjúsági
szakemberek napjainkban igen széles körû ha-
zai és nemzetközi nemformális képzési kíná-
latból válogathatnak. A hazai nemformális if-
júsági képzési piac legnagyobb koordinátora
kétségkívül a Mobilitás volt az elmúlt évek-
ben, illetve annak regionális szolgáltató irodái.
A Mobilitás mellett azonban egyre növekvõ
számban szerephez jutnak a civil szervezetek
is, amelyek egy-egy témára specializálva, szak-
mai tapasztalataikat felhasználva hirdetnek
meg tréningeket, vagy hosszabb képzéseket.

Európai szinten az Európa Tanács és az Eu-
rópai Bizottság között évek óta szoros együtt-
mûködés zajlik, amely magában foglalja töb-
bek között az ifjúsági munkások nemformális
képzését, az európai szintû ifjúságkutatáso-
kat, illetve a közös szakmai publikációkat is.
A magyar ifjúsági munkások részvételi aránya
az európai képzéseken azonban közel sem me-
ríti ki a lehetõségeket. Ennek egyik alapvetõ oka
lehet a nyelvismeret hiánya, illetve az idegen-
nyelv-használattal kapcsolatos bátortalanság. 

A nemformális képzésekkel kapcsolatban is
felmerül jó néhány kérdés és probléma. A cikk
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szerzõinek tapasztalatai szerint a Magyaror-
szágon ifjúságsegítõk számára meghirdetett
nemformális képzések sok esetben nem es-
nek egybe a hazai igényekkel. Jellemzõ az a
tendencia, hogy ezek európai pályázati pén-
zekbõl, európai trendeket követve szervezõd-
nek és nem ritkán pontosan azok a témák hiá-
nyoznak a képzési palettáról, amelyek a hazai
ifjúsági munkások mindennapi munkáját segít-
hetnék. A nemzetközi témák mellett ugyanis arra
is szükség van, hogy egy kistelepülésen tevé-
kenykedõ ifjúsági munkás megtalálja a fogódzó-
kat, ha ifjúsági klubot, vagy házat mûködtet. In-
formációkat és segítséget kapjon a pénzügyi,
bürokratikus problémákkal való szembenézés-
hez éppúgy, mint a fiatalok motiválatlanságából
eredõ problémák megoldásához. Azt gondoljuk
tehát, hogy mind az európai trendek követése
(pl. interkulturális tanulás, európai állampolgár-
ság stb.), mind a hazai képzési igényekre való
reagálás egyaránt fontos az ifjúsági szakma fo-
lyamatos fejlõdése szempontjából.

A nemformális képzések esetében egy másik
jelentõs problémakör is tapasztalható. Nevezete-
sen hogyan lehet ezeket a képzéseket elismer-
tetni, ha a legtöbb esetben a megszerzett képes-
ségek és tudás papírral történõ igazolása még
nem megoldott? Napjainkban európai szinten
zajlik az egyeztetés és párbeszéd annak érdeké-
ben, hogy általában a nemformális képzések na-
gyobb elismertséget nyerjenek. Ennek alapján az
ifjúsági szférában is elindult egy érdekegyeztetõ
folyamat, amely a nemformális képzések egysé-
gesítésére és a tanulási folyamat nagyobb elis-
merésére irányul. ‘Bridges for Recognition’ né-
ven európai szintû konferenciákat tartanak,
melyeken az ifjúságpolitikusok, trénerek, ifjúsá-
gi közigazgatásban dolgozók, ifjúsági munkások
és egyéb érintettek meghatározzák az európai
alapelvelveket és azokat a nyomvonalakat, ame-
lyeken haladva az egyes országok kidolgozhat-
ják és kiépíthetik az európai alapokon nyugvó
nemzeti értékelési rendszerüket a nemformális
tanulásra vonatkoztatva. 

5. Európai tudástranszfer az ifjúsági 
munkások mobilitásán keresztül

Ahogy azt már korábban hangsúlyoztuk az if-
júsági mobilitás az Európai Unió és az Európa

Tanács számára kiemelten hangúlyos terület.
Ennek pozitív hatásait az elmúlt több mint
tíz évben már a magyar fiatalok is megtapasz-
talhatták. Ugyanakkor nyilvánvaló, és külö-
nösen az Európai Unióra igaz, hogy a fiatalok
mobilitását ösztönzõ programok mögött ko-
moly gazdasági érdekek húzódnak meg. Nem
szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy az
EU gazdasági versenyben áll elsõsorban az
Egyesült Államokkal és Japánnal. A két ver-
senytárs országra egyaránt igaz, hogy lakói
egyazon nyelven kommunikálnak és a mun-
kavállalói mobilitás igen magas. Ezzel szem-
ben az EU polgárai jelenleg 23 hivatalos nyel-
ven beszélnek (és ez a szám még tovább
növekedhet az újabb bõvítésekkel), a tagál-
lamokon belüli és közötti mobilitás mértéke
pedig napjainkban még csekélynek mondható.
Ha az EU el akarja érni az önmaga elé kitûzött
célt, jelesül, hogy 2010-re a világ legverseny-
képesebb tudásalapú gazdaságává váljon,
szüksége van egy egységesebb és együttmû-
ködõbb belsõ piacra. Ennek egyik alapvetõ
eleme, hogy a számos különbözõ kultúrát
képviselõ emberek megismerjék és megértsék
egymást, és készek legyenek arra is, hogy
amennyiben tehetségükre, képességeikre na-
gyobb szükség van egy másik tagállamban,
akkor ne jelentsen akadályt számukra a határ-
átlépéssel járó munkavállalás. A diplomák
kölcsönös elfogadása, a közös felsõoktatási
reform, az ’Europass’ névre hallgató egységes
európai önéletrajz mind-mind ezt a célt szol-
gálják. Ezek az oktatás és a gazdaság egysége-
sítésére vonatkozó törekvések nagyon komoly
mentalitásbeli változásokat is eredményez-
nek. Elég csak belegondolnunk abba, hogy a mai
50 év körüli magyarországi felnõtt generáció-
nak hatalmas élményt, és esetenként jelentõs
akadályok legyõzését jelentette a Nyugat-Euró-
pába való utazás még 20–25 évvel ezelõtt is. Ez-
zel szemben ugyanennek a generációnak a
gyermekei számára már megadatott, hogy ha
kellõen motiváltak kedvük szerint bárhol tanul-
hatnak, gyakornokoskodhatnak, önkéntesked-
hetnek, vagy munkát vállalhatnak az Európai
Unió határain belül és tehetik mindezt igen
gyakran támogatott formában. Pontosan ez a
célja az Európai Uniónak is, hogy miközben a
kulturális, toleranciát erõsítõ programokon ke-
resztül igyekszik a múltban gyökerezõ ellentétek
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lebontását elõsegíteni, addig az ifjúsági és okta-
tási programokon keresztül a fiatalok újabb és
újabb generációjában ülteti el annak gondola-
tát, hogy lehetõségeik jóval tágabbak, mint ahogy
azt nemzetük határai megszabják.

A gazdasági érdekek háttérben való meghúzó-
dása azonban cseppet sem von le annak a pozi-
tív hatásnak az értékébõl, amit ezek a programok
a fiatalok számára eredményeznek. A nyelvek
és kultúrák szélesebb körû ismerete, mobilabb
és az egész világra nyitottabb szemléletmód,
az interkulturális kommunikáció és munka-
képesség birtoklása mind olyan hozadékok,
amelyek közel sem csak gazdasági szempont-
ból nevezhetõk értékesnek. Az is tiszteletre
méltó próbálkozás az EU részérõl, hogy igye-
keznek legalább a stratégia- és közpolitika-ter-
vezés szintjén mindezen kezdeményezéseket
a fiatalok teljes társadalmára vonatkoztatni
ide értve a szociális, egészségügyi vagy föld-
rajzi hátránnyal küzdõket is. Azonban a tény-
leges egyenlõség megléte, vagy meg nem léte
már nemzeti szinten dõl el, tekintettel arra,
hogy a programok megvalósítása nemzeti ha-
táskörbe van utalva. 

Ebbõl következik, hogy mindezen európai
erõfeszítések és célok a fiatalok mobilitásá-
nak ösztönzésére csak akkor lehetnek sikere-
sek, ha országos szinten olyan szakembergárda
áll rendelkezésre, akik elméleti és gyakorlati
szinten egyaránt képzettek és lehetõség sze-
rint maguk is megtapasztalták a hosszú távú
mobilitás mibenlétét. Ahogy azt már cikkünk
korábbi részeiben többször számba vettük a
fiatalok számára nagyon sok lehetõség kínál-
kozik arra, hogy próbára tegyék magukat, ki-
szélesítsék látókörüket egy külföldi néhány
hónapos tanulmányút, vagy önkéntes idõszak
alkalmával. Ugyanakkor logikusan kínálkozik
a kérdés, hogy az ifjúsági munkásoknak mi-
lyen lehetõségeik vannak ugyanerre. Vajon
nekik módjukban áll-e, hogy hosszabb idõ-
szakot külföldön töltsenek szakmai tudásuk
és képességeik fejlesztésére törekedve? Az
Európai Bizottságnak és az Európa Tanácsnak
is rengeteg nemzetközi képzése van, amelyek
néhány napos, vagy hetes intervallumon belül
maradva kiváló terepei a kapcsolatépítésnek,
az európai módszerek és tapasztalatok cseré-
jének. Mindezek mellett azonban a tanul-
mány szerzõi szerint arra is gyakrabban sort

kellene keríteni, hogy egy ifjúsági munkában
jártas szakember ne csak maximum néhány
hetet, hanem akár néhány hónapot is külföldön
tölthessen, teljesen belemerülve egy másik or-
szágban, más problémákkal és helyzetekkel
küzdõ, fiatalokkal foglalkozó szervezet mun-
kájába, annak szerkezetét, módszereit alapo-
san megismerve. Az ilyen jellegû hosszú távú
tanulmányút nemcsak a mélyebb megismerés
eredményével jár, de azzal is, hogy az ifjúsági
munkás maga is megtapasztalja azokat a té-
nyezõket, amelyeket a fiatalok a mobilitási
programokon keresztül. Szakmai szemléletének
bõvítése mellett tehát belekerül egy teljesen új
életvitelbe, kultúrába, fejleszti nyelvtudását, il-
letve ki kell alakítania az együttmûködési
csatornákat a fogadó szervezettel oly módon,
hogy jelenléte az õ számukra is elõnyökkel
bírjon. Azok az ifjúságsegítõk, akik maguk is
megtapasztalták egy hónapokig tartó szakmai
tanulmányút mibenlétét, minden bizonnyal
hatékonyabban tudják a fiatalokat felkészíteni
a hasonló élmények befogadására, a kisebb-
nagyobb nehézségek leküzdésére.

A Fiatalok a Vidékért Egyesület 2004–2005-
ben megvalósított egy kísérleti projektet a Leo-
nardo da Vinci program támogatásával, amely
pontosan ennek a hiányosságnak a pótlására
vállalkozott. A projekt elsõdleges célja a
résztvevõ ifjúsági munkások szakmai készsé-
geinek fejlesztése volt európai ifjúsági szerve-
zetek innovációin keresztül. A projekt a kész-
ségfejlesztést és gyakorlatszerzést úgy kívánta
elérni, hogy a kedvezményezettek Európa kü-
lönbözõ országaiban mûködõ ifjúsági szerve-
zeteknél 15 vagy 25 hetes szakmai gyakorla-
ton vettek részt. A hosszú távú tanulmányút
elsõsorban a következõ kiemelt területeken
szorgalmazta az információgyûjtést, és inno-
vatív módszerek elsajátítását:

• sajátosan helyi, a fiatalok igényeinek fel-
mérését támogató módszerek; 

• a fiatalok aktív állampolgári magatartását
és bevonását célzó motivációs módszerek;

• esélyteremtés a fiatalok aktív részvételé-
hez a helyi társadalomban;

• az európai kulturális sokszínûség, mint if-
júsági motivációs módszer;

• a helyi önkormányzat, közintézmények és
civil szervezetek közötti együttmûködés
formái az ifjúságsegítésben. 
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A fogadó partnerek kiválasztásának legfõbb
szempontja az volt, hogy a náluk folyó helyi
ifjúsági munka olyan sajátos többletet hor-
dozzon, melyet a gyakorlatot követõen a ked-
vezményezettek hazai körülmények között is
alkalmazhatnak. Mivel a növekvõ mértékû
európai szintû ifjúsági támogatásoknak kö-
szönhetõen az ifjúsági munkában egyre ki-
emeltebb szerepet kapnak a nemzetközi
együttmûködések, ezért célként fogalmaztuk
meg a kedvezményezettek szaknyelvi készsé-
gének fejlesztését is. Ennek megvalósulását
egyrészt az anyanyelvi környezet, másrészt
az indulás elõtti nyelvi felkészítés biztosította.
Emellett kiemelten fontosnak tartottuk, hogy
a hat különbözõ országban elhelyezett tizen-
négy kedvezményezett számára olyan közös
feladatot adjunk, amellyel biztosítjuk a folya-
matos együttmûködésüket egy elérendõ közös
cél érdekében. Ez a célkitûzés egy valamennyi
fogadó partner bevonásával megvalósítandó
nemzetközi ifjúsági csere elõkészítése volt. 

A projekt maga három fõ egységbõl tevõ-
dött össze. A kedvezményezettek pályázati
úton történõ kiválasztását követõen a felké-
szítõ szakaszban egy ötnapos bentlakásos
képzés keretében a résztvevõk a szakmai
nyelvtanulás mellett (melyet angolul, olaszul
és spanyolul biztosítottunk számukra) infor-
mációhoz jutottak a magyar és európai szintû
ifjúsági koncepciókról, politikaalkotási folya-
matokról, támogatási rendszerekrõl, a projekt
felépítésérõl, a fogadó országokról és szerve-
zetekrõl, valamint interkulturális és konflik-
tuskezelési gyakorlatokban vettek részt. 

A felkészítést követõen a magyar ifjúsági
munkásokat hat ország (Nagy-Britannia, Finn-
ország, Litvánia, Spanyolország, Szlovénia és
Olaszország) hét fogadó szervezeténél helyez-
tük el. A fogadó szervezetek mindegyike loká-
lis és nemzetközi ifjúsági munkával foglalko-
zik, de a lehetõ legkülönfélébb kontextusban
és célcsoporttal. Az EYESHOT projektben
résztvevõ ifjúsági szervezetek is kiválóan rep-
rezentálják az ifjúsági munka sokszínûségét.
A kedvezményezettek számára ez a széles
spektrum tette lehetõvé, hogy betekintést nyer-
jenek egy környezetvédelmi ifjúsági szervezet
munkájába, helyi és megyei szintû ifjúsági
klubok mûködésébe, nemzetközi ifjúsági pro-
jekteket szervezõ egyesület hétköznapjaiba,

vagy éppen egy egyetemi hallgatói szervezet
mindennapi életébe. A külföldön töltött hetek
során a résztvevõk nem csupán a projekt me-
nedzsmentje számára készítettek beszámoló-
kat – amelyek kitértek a helyi és nemzeti ifjú-
ságpolitikától kezdve az innovatív módszerek
ismertetésén és a szervezet struktúráján át a
kedvezményezettek munka és lakhatási vi-
szonyaira és esetleges nehézségeire is – de
egymással is folyamatosan együttmûködtek,
és távmunkával megterveztek egy Magyaror-
szágon megvalósult nemzetközi csereprogra-
mot. Felmérték a helyi fiatalok ezzel kapcsola-
tos igényeit, elvárásait, közösen elkészítették
a projekt-tervet, majd megírták a megvalósí-
táshoz szükséges fõ forrás elõteremtését szol-
gáló pályázatot. Ezen plusz feladat, amelyet a
kedvezményezetteknek a gyakorlat teljes idõ-
tartama alatt szem elõtt kellett tartaniuk ket-
tõs együttmûködési csatornát nyitott meg.
Egyrészrõl a közös munka megkövetelte a
rendszeres kommunikációt a kedvezménye-
zettektõl, illetve szakmai és módszertani ala-
pot biztosított az egymástól néhány ezer kilo-
méterre dolgozó magyar ifjúsági munkások
számára. Ugyanakkor folyamatosan munkálkod-
niuk kellett azon is, hogy a fogadó szervezetben
dolgozó munkatársakat bevonva kialakítsanak,
majd felkészítsenek egy helyi fiatalokból álló
csoportot a magyarországi cserére, amely fo-
lyamat által még inkább integrálódni tudtak a
helyi közösségbe. 

A résztvevõk hazaérkezését követõen sor
kerülhetett a közös értékelõ találkozóra,
amelynek már komoly részét képezte magá-
nak az ifjúsági cserének a megtervezése. A
projekt kiegészítõ és egyben harmadik részévé
tehát maga az ifjúsági találkozó vált, amely-
nek lebonyolítására 2005. októberében került sor
6 ország 43 fiataljának részvételével. A csere
alapvetõ témája annak összehasonlítása volt,
hogy milyen lehetõségeik vannak a fiatalok-
nak szabadidejük eltöltésére, továbbtanulásra,
illetve a munkavállalás tekintetében a külön-
bözõ országok, különbözõ méretû településein.
Ezen kívül különbözõ gyakorlatokon keresz-
tül arra motiváltuk a fiatalokat, hogy más kul-
túrából érkezõ társaikkal újabb tevékenysége-
ket, kreatív kezdeményezéseket találjanak ki,
amelyeket hazatérve megvalósíthatnak a helyi
ifjúsági klub keretében. 
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Úgy érezzük az EYESHOT projekt általunk
kitûzött céljai megvalósultak. A projekt lebo-
nyolítása mind a kedvezményezettek, mind a
projekt team számára komoly tanulási folyama-
tot jelentett, amely rengeteg késõbb haszno-
sítható tapasztalatot hozott magával. A projekt
során bebizonyosodott, hogy a hazai ifjúsági
munkások igénylik a folyamatos, szakmai,
munkahelyi tapasztalatokat kiegészítõ fejlõ-
dési lehetõségeket. Leonardo mobilitási pro-
jektünk végsõ értékelése igazolta, hogy a ma-
gyar ifjúsági munkások nemzetközi közegben
történõ, hosszabb távú szakmai továbbképzése
fejlesztheti a hazai ifjúsági munka egész
rendszerét és a szakmai tudás bõvítése mellett
a szakemberek motivációját is erõsíti. A projekt
eredményeinek ismeretében még inkább vall-
juk, hogy Magyarországon, az összes szakmai
partner bevonásával, létre kell hozni az ifjú-
sági munkások számára egy jól strukturált, a
különbözõ szakmaterületekhez kapcsolódó és
szaknyelvi készségeket is magában foglaló
gyakorlatszerzési rendszert.

Jegyzet

1 A Leonardo da Vinci, az Erasmus, a Comenius
és a Grundtvig programok 2007–2013 között

tartó idõszakban egy közös programban szere-
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Olyan világban élünk, amely egyre inkább
felismeri saját felelõsségét a fenntarthatósá-
gért, a jövõért. E felismerésben kulcsszerepet
kap a jövõ generációja, a felnövekvõ ifjúság,
az a jövõkép, az a társadalmi vízió, amelynek
kialakítása már valószínûleg nem a mai dön-
téshozók korosztályának, sokkal inkább a tár-
sadalmi szerepre érett és arra váró ifjúságnak
a feladata.

Az ifjúság pedig látszólag alig, gyakorlatilag
igen intenzíven foglalkozik saját jövõjével,
helyet kíván magának, s ha ezt a helyet nem
találja meg a tárgyiasult világban, kiépíti ma-
gának a virtuálisban. A felnõttek meg néznek,
csodálkoznak: ha elég nyitottak, akkor tanul-
nak a fiataloktól, ha zárkózottabbak, akkor ér-
tetlenül figyelik a fiatalokat, s aggódásnak ál-
cázott pozícióféltésbõl zárják ki látszólag az
ifjúságot, valójában önmagukat a jövõépítés
izgalmakkal teli tevékenységébõl.

Egy ilyen kiszámíthatatlan, kockázatokkal
és kihívásokkal terhes világban egyáltalán
nem mindegy, hogy az ifjúság milyen szocia-
lizációs modellekkel, milyen tevékenységi
formákkal, milyen közösségekkel találkozik.
Lehet-e „mesterségesen” alakítani azt a társa-
dalmi közeget, amelyben a fiatalok felkészül-
hetnek a „felnõtt” szerepek gyakorlására? Egy-
általán, a „felnõtt” világot kell-e modellezni
számukra, vagy inkább segíteni kell õket saját
világaik kialakításában? S ha már segíteni kell
valamiben, akkor kik segítsenek? Hivatásos
segítõk, akik ráhangolódnak az ifjúság problé-
máira és igényeire? Önjelölt felnõttek, netán
elvetélt politikusok, akik ideológiai felhõkkel
ködösítik tisztánlátásukat? Pedagógusok, akik
jó útra, például az intézményes oktatás meze-
jére terelik az eltévelyedetteket? 

Vagy netán olyanok, akik ismerik, megér-
tik, s elfogadják õket úgy, ahogy élnek, s ha

kell perspektívát, célt, feladatot, vagy éppen
nyugalmat, kikapcsolódást, netán változatos-
ságot vagy külföldi munkát kínálnak számuk-
ra. Nem terelik õket, hanem felmutatják a le-
hetséges irányokat, nem kijelölik a tereiket,
hanem hagyják õket tereket építeni, nem ok-
tatják õket, hanem megtanítják, hogy tanulni
lehet másképpen is, mint ahogy azt az iskolá-
ban tapasztalták.

Ilyenek lennének azok az emberek, akiket
ifjúságsegítõknek nevezhetünk, s itt most in-
kább a személyiség-jegyekre, s nem valamifé-
le szakmai sajátosságra gondolok. De vajon
lehetséges-e képezni az ilyen személyeket,
vagy erre is, mint annyi másra „születni”
kell? A modern világ immár tradicionális vív-
mánya a szakmaiság. Minden társadalmi fel-
adat valamilyen szakmai keretben mutatkozik
meg, s ez a szakmaiság képzéssel alakítható,
tehát intézményesült. A szakmák száma egy-
re szaporodik, miközben egyre több köztük a
hasonlóság, az átfedés. Néhány évvel ezelõtt
– európai mintára – Magyarországon is önálló
szakmaként bukkant fel az ifjúságsegítõ. Meg-
jelenése nem tekinthetõ véletlennek: amint
sajátos társadalmi problémaként jelent meg az
ifjúság, s e „probléma” nem volt egyértelmûen
oktatásilag és szociálisan kezelhetõ, önálló
feladattá vált az ifjúsággal, mint sajátos igé-
nyekkel és tevékenységi formákkal bíró társa-
dalmi csoporttal való foglalkozás.

S itt talán a legfontosabb a foglalkozás: az
ifjúság életvitele, önállóságra, függetlenségre
való törekvése többé nem kezelhetõ pusztán
„iskolai” keretek között, de nem sorolható be
a szociális munka keretei közé sem. Valamifé-
le köztes állapot az információs szolgáltató,
tanácsadó, kulturális és szabadidõ-szervezõ,
valamint a mentálhigiénés gondozó között. S
ez bizony sokszínû szakmai felkészültséget,

H o r v á t h  Á g n e s

Ifjúságsegítõ felsõfokú szakképzés a szakmai
és vizsgakövetelmények kidolgozásának
tükrében
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rátermettséget, s nem utolsó sorban dinamiz-
must, ötletgazdagságot igényel. Ha pedig szak-
ma, akkor azt szakmailag képezni kell, ha pe-
dig szakképzés, akkor be kell gyömöszölni a
szakképzések széles skálájának igen bonyo-
lult rendszerébe. S itt kezdõdik az a történet,
mely az alig megkezdett ifjúságsegítõ felsõfo-
kú szakképzés létezésének újabb fejezete, az
új képzési rendszer szerinti szakmai és vizs-
gakövetelmények kialakítása… 

*  *  *

2006 tavaszán kaptam a megtisztelõ felkérést
a Nemzeti Szakképzési Intézet referensétõl,
hogy vegyek részt az ifjúságsegítõ felsõfokú
szakképzés szakmai és vizsgakövetelményei-
nek kidolgozásában. Néhány nap múlva már
a felkészítõ tájékoztatón ültem, s be kell val-
lanom, hogy nem egészen voltam tisztában
azzal, hogy mit is vállaltam. Nem az ügy je-
lentõsége vagy a feladat újszerûsége lepett
meg, sokkal inkább az a gondolkodásmód és
munkamódszer, amely a hazai szakképzés teljes
struktúrájának átalakításával párhuzamosan
zajló egységes, moduláris követelményrendszer
alapján igényelte a dokumentum kidolgozását.
A továbbiakban e munkafolyamat tapasztala-
tainak tükrében vizsgálom az ifjúságsegítés
helyzetét és jövõbeni kilátásait.

Az elõzményekrõl

Az ifjúságsegítés a magyar felsõoktatási gya-
korlatban, s egyáltalán a magyar társadalmi
tapasztalatban viszonylag újszerû és minded-
dig kipróbálatlan területnek számít. Nem
mintha nem lennének olyan lelkes szakembe-
rek, akik hivatásszerûen foglalkoznának az if-
júság társadalmi beilleszkedésének formális
és informális segítésével, vagy nem lenne
több lelkes felsõoktatási intézmény, amely el-
indította a „hivatásos” ifjúsági munkások fel-
sõfokú képzését. Egyszerûen még nem jutott
oda az intézményes képzési gyakorlat, hogy
kellõ távlatból és megfelelõ rálátással vizsgál-
ja a szakképzés helyzetét. Az elsõ reflexió a
Felsõoktatási Kutatóintézet által indított vizs-
gálat volt, amely a közelmúlt állapotát térké-
pezte fel Szemerszki Mariann ifjúságkutató
vizsgálata nyomán. Ennek elsõ összefoglalá-

sát az „Ifjúságsegítõk és ifjúságkutatók együtt-
mûködése” címû fórumon hallhattuk 2006
szeptemberében. (Szemerszki, 2006)

Az ifjúságsegítõ felsõfokú szakképzést az
ELTE Tanító- és Óvóképzõ Kara kezdeményez-
te a ’90-es évek második felében, a hivatalos
OKJ azonosító 2001-es keltezésû (55 8419 02),
a szakmai és vizsgakövetelményeket tartal-
mazó rendelet (7/2002. (V. 25.) ISM – OM
együttes rendelet) a szakképesítéssel betölt-
hetõ foglalkozásokat az „egyéb pedagógus”
(FEOR szám 3419), a „kulturális szervezõ
munkatárs” (3713) és a „szociális, gyermek-
és ifjúságvédelmi ügyintézõ” (3715) munkate-
rületekben határozta meg. Mivel iskolai rend-
szerû felsõfokú szakképzésrõl van szó, ren-
delkezni kellett a fõiskolai szintû befogadó
szakokról, s ez esetben ez természetszerûleg
adódott a tanító, illetve az óvodapedagógus
szakkal. (A befogadó szak a felsõfokú szak-
képzés keretében végzett tanulmányok közül
meghatározott kredit-mennyiséget elismer a
fõiskolai képzés során.) E struktúrában egyre
több tanító- és óvóképzéssel foglalkozó intéz-
mény hirdette meg az ifjúságsegítõ szakkép-
zést is… 

Aztán jött a Bologna-folyamat, a több-ciklu-
sú képzési rendszerre való áttérés, az ezt
szolgáló Humán-erõforrás Fejlesztési Opera-
tív Program (HEFOP) pályázataival, amely-
ben a pedagógusképzési szakbizottság érte-
lemszerûen az ifjúságsegítõ képzés szakmai
programjának megújításával is foglalkozott.
Egy másik, államilag kiemelt HEFOP-pályázat
azonban a teljes szakképzési struktúra átala-
kítását szolgálta, beleértve az ifjúságsegítõ
képzés szakmai és vizsgakövetelményeinek
újragondolását, a formai megoldások egysége-
sítésével, a szakmacsoport közös moduljainak
figyelembe vételével. Az új képzési struktúrá-
ban viszont az ifjúságsegítõ már nem tekint-
hetõ egyéb pedagógusnak, mivel a szociális
támogató nevû szakmacsoportban szerepel az
új képzési jegyzékben (OKJ). 

Ahogy a magyar politikai gondolkodásban
az ágazati szemlélet az uralkodó, úgy a ma-
gyar tudományos és felsõoktatási közgondol-
kodásban egyelõre átjárhatatlan falak létez-
nek a képzések, végzettségek, szakmák
besorolásában a képzési területek, a tudo-
mányágak és szakmacsoportok között. Még
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nem szoktuk meg, vagy nem szoktattak hozzá
bennünket, hogy a 21. század társadalma
nem ágazati szinten mûködik, problémái,
gondjai és konfliktusai komplex módon arti-
kulálódnak és bonyolult összefüggésekben
kapcsolódnak egymáshoz. 

Az ifjúság helyzete sem vizsgálható pusz-
tán az oktatás szemüvegén keresztül, ugyan-
úgy, ahogy nem tekinthetõ tisztán szociális
kérdésnek sem. Talán nem véletlen, hogy az
Európai Szociális Alap együttesen támogatja
az oktatási, szociális és egészségügyi projek-
teket, felismerve, hogy a konkrét esetekben
komplex módon jelentkeznek a tanulási és
szociális hátrányok (és elõnyök), nem ritkán
kapcsolódva valamely mentális vagy más
egészségügyi problémához. Mindez azt je-
lentheti, hogy bármely terület kizárólagossá-
gának hangsúlyozása félreviheti az ifjúságse-
gítésrõl, az ifjúságsegítõ szakemberekrõl,
munkájukról való gondolkodásunkat. 

A szakmai és vizsgakövetelmények 
kidolgozásának általános elvei

A szakmai és vizsgakövetelmények kidolgo-
zásánál, a munkafolyamatot értékelõ szakér-
tõkkel, kollégákkal, de a pedagógusképzés
korszerûsítésére vonatkozó pályázat munká-
latai során is a következõ alapelveket tartot-
tuk a legfontosabbnak:

– az ifjúságsegítés komplex feladat, amely a
tanácsadás, az információ-közvetítés mellett
konkrét segítõ tevékenységet is jelenthet;

– az ifjúságsegítõ legfontosabb feladata a fia-
talok társadalmi integrációjának elõsegítése,
beleértve a formális, nem formális és az
informális oktatási formák igénybevételét;

– az ifjúságsegítõ esetenként szociális segítõ
funkciót is betölthet, de elsõdlegesen úgy
tekint a fiatalokra, mint értelmes elfoglalt-
ságot, társadalmi feladatot ellátni akaró
aktív és innovatív korosztályra;

– az ifjúságsegítõnek segítenie kell az érintett
korosztály problémáinak artikulációját, köz-
vetítését a társadalom gazdasági-politikai al-
rendszere, testületei és civil szervezetei felé.

Mindezeket az alapelveket azonban össz-
hangba kellett hozni a már meglévõ, sok te-

kintetben más logika szerint építkezõ szak-
képzési rendszer szakmai és vizsgakövetel-
ményeinek kidolgozására vonatkozó elõírá-
sokkal. Eszerint a képzés különbözõ
modulokban történik, ezek némely része kö-
zös, s ezáltal átváltható a szakmacsoporton
belüli, illetve azokhoz közel álló szakképzé-
sek között. A formátum valamennyi, az új
OKJ-ben szereplõ szakképzés esetében azo-
nos, a különbözõ képességek, készségek sze-
repeltetését és sorrendjét az adott listából ki-
választott elemek súlyozása határozza meg. A
végsõ formátum ráadásul egy hatalmas excel
táblázat programjának lefuttatásával jelenít-
hetõ meg, még a szakértõ számára is megle-
petéseket okozva, s ennek az eredménynek a
tükrében bizony többször vissza kellett térni
egy-egy feladat, ismeret vagy tulajdonság de-
finiálására. Szerencsére menet közben az
NSZI referens biztosította a szakma gyakorló
képviselõi számára a munkaanyagba való be-
tekintést, s így a lektorok közremûködésével
sikerült egy olyan kiinduló feladatsort össze-
állítani, amely utána szinte determinálta a to-
vábbi folyamatot.

A feladatprofil meghatározása

A szakmai és vizsgakövetelmények kidolgo-
zásának elsõ lépése az úgynevezett feladat-
profil meghatározása. Ez nem más, mint egy
olyan strukturált lista, amelyben feladatokra,
feladat elemekre, sõt mûveletekre bontva sze-
repel az adott szakma gyakorlásánál elõforduló
munkafolyamat valamennyi egysége. Elõttünk
áll tehát egy olyan képzési struktúra, ahol nem
a tananyag, vagy netalántán az oktató érdeklõ-
dési köre határozza meg az ismeretanyagot,
hanem az a gyakorlati követelményrendszer,
amelynek teljesítésére alkalmassá kell tenni a
képzésben résztvevõ jelölteket.

Az ifjúságsegítõ felsõfokú szakképzés érett-
ségire épülõ képzés, tehát a képzés érintettjei
eleve rendelkeznek az érettséginek megfelelõ
általános mûveltséggel, a felsõfokú tanulmá-
nyokra alkalmassá tevõ képességekkel. To-
vábbi tanulmányaikban tehát a szakma gya-
korlására való alkalmasság kialakítása az
elsõdleges, ez pedig akkor lehetséges, ha rész-
letesen ismerjük azokat a feladatokat, ame-
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lyek az adott szakma képviselõjének készség-
szinten teljesítenie kell.

Az ifjúságsegítõ munka feladatainak feltér-
képezése korántsem volt egyszerû. Alaposan
végig kellett gondolni mindazokat a területe-
ket, ahol az ifjúságsegítõ kifejtheti tevékenysé-
gét az önkormányzatoktól a civil szervezeteken
keresztül a különbözõ ifjúsági csoportokat in-
tegráló közmûvelõdési intézményekig. Ebben
a végiggondolásban nyújtottak nélkülözhetet-
len és érdemi segítséget a Beke Márton közve-
títésével és koordinációjával dolgozó lektorok.
Közremûködésük révén a feladatok felsorolá-
sa egyértelmûvé, a szakmai igényeknek meg-
felelõvé és kellõen konkréttá vált. Az alább
közölt feladatsor tehát nem egy személyes
szakértõi gondolkodás, hanem a szakmában,
az ifjúság problémáiról való gondolkodásban
és cselekvésben tapasztalatot szerzett, fiatal
és dinamikus szakembergárda közös gondol-
kodásának eredménye. Köszönet valamennyi
közremûködõnek, nélkülük az NSZI hon-
lapján olvasható tervezet soha nem jöhetett
volna létre!

A kellõen részletes (mûveletekre bontott!)
és messzemenõen konkrét felsorolás különö-
sen fontos, hiszen a magyar oktatási gyakor-
latban igen gyakori az elvont, általános kate-
góriákban való gondolkodás, ugyanakkor a
konkrét feladat-meghatározás és pláne a konk-
rét értékelés már komoly problémákat okoz.
(Mennyivel egyszerûbb szép tirádákat monda-
ni, s utána gyorsan beírni az osztályzatot…) 

A feladatprofilban végül a következõ konk-
rét elemek szerepelnek:

A szociális támogatás alapfeladatai: 
– Tiszteletben tartja a szolgáltatást igénybe

vevõk emberi értékeit, autonómiáját, iden-
titását, érdekeiket szem elõtt tartva oldja
meg az etikai dilemmákat;

– Munkája során kezeli elõítéleteit, a szerep-
összeférhetetlenségeket;

– A szakmai titoktartás szabályai szerint ke-
zeli a birtokába jutott információkat; 

– Együttmûködik más szakemberekkel, be-
tartja szakmai illetékessége határait;

– Alkalmazza az önismeret-fejlesztés, az ön-
védelem és a szakmai hitelesség megõrzé-
sének technikáit;

– Nondirektív, segítõ beszélgetést folytat;

– Értelmezi a konfliktusokat, alkalmazza a
konfliktuskezelés különbözõ módszereit;

– Értelmezi a szolgáltatást igénybe vevõk
problémáit a társadalmi, pszichológiai és
szociálpszichológiai folyamatok tükrében;

– Értelmezi a társadalompolitikai és szociál-
politikai alapfogalmakat, alapvetõ össze-
függéseket;

– Alkalmazza a szükségletek és erõforrások
feltárásának módszereit, értelmezi az em-
beri szükségleteket és a szükséglet-kielé-
gítés hiányait;

– Érzékeli és értelmezi a társadalmi integrá-
ciót segítõ és veszélyeztetõ tényezõket, fo-
lyamatokat;

– Felismeri az egyéni, csoportos és közösségi
válsághelyzeteket, az elemi életfeltételek
hiányát;

– Értelmezi a szociális ellátásokhoz való
hozzájutás feltételeit, és segítséget nyújt
azok megszerzésében;

– Eligazodik a társadalom érték-, érdek- és
normarendszerében;

– Értelmezi az életmódot kialakító tényezõ-
ket, törekvéseket;

– Értelmezi az állampolgárok jogait, köte-
lességeit és segíti ezek érvényre jutását;

– Megbízás alapján érdekképviseleti tevé-
kenységet végez.

Információs és tájékoztató, tanácsadó tevé-
kenységet végez:

– Információkat gyûjt és dolgoz fel az ifjúsá-
got érintõ kérdésekrõl, használja az infor-
mációs forrásokat, kezeli az információs
eszközöket, rendszereket, adatbázisokat;

– Tájékoztatást és tanácsadást nyújt az isko-
larendszerû és az azon kívüli oktatási,
képzési lehetõségekrõl, a pályaválasztást
és az elhelyezkedést segítõ szolgáltatások-
ról, igénybevételük módjáról;

– Tájékoztatást és tanácsadást nyújt az elhe-
lyezkedési lehetõségekrõl, a munkaválla-
lás feltételeirõl, a munkanélküli ellátások-
ról, igénybevételük módjáról;

– Tájékoztatást és tanácsadást nyújt az ifjú-
ságot érintõ jóléti ellátásokról és egészség-
ügyi ellátásokról formáiról, funkcióiról,
intézményrendszerérõl, igénybevételük
módjáról;
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– Tájékoztatást és tanácsadást nyújt a szen-
vedélybetegségekkel összefüggõ prevenciós
célú szolgáltatásokról, a segítõ-és krízisel-
látó helyekrõl, elérhetõségükrõl, igénybe-
vételük módjáról;

– Tájékoztatást és tanácsadást nyújt a fiata-
lok által igénybe vehetõ otthonteremtési
támogatásokról, igénybevételük módjáról,
a helyi albérletekrõl;

– Tájékoztatást és tanácsadást nyújt a fiata-
lok által elérhetõ pályázatokról, ösztöndíj-
programokról, igénybevételük módjáról;

– Tájékoztatást és tanácsadást nyújt a helyi
ifjúsági közösségekrõl, szervezetekrõl, az
önkénteseket fogadó szervezetekrõl, mun-
kájukban való részvétel lehetõségeirõl,
feltételeirõl;

– Tájékoztatást és tanácsadást nyújt az ifjú-
sági közösségek és szervezetek által igénybe
vehetõ pályázati programokról, feltétel-
rendszerérõl;

– Tájékoztatást és tanácsadást nyújt az eu-
rópai mobilitási programokról, ifjúsági
szállásokról, a Magyarországon és Euró-
pában elérhetõ ifjúsági információs és ta-
nácsadó szolgáltató helyekrõl;

– Tájékoztatást nyújt a fiatalokat érintõ hazai
és nemzetközi utazási és szállás kedvezmé-
nyekrõl, olcsó szálláshelyekrõl, a kedvez-
mények igénybevételének módjáról;

– Tájékoztatást nyújt a közmûvelõdési prog-
ramokról, intézményekrõl, sportolási le-
hetõségekrõl, sportrendezvényekrõl;

– Tájékoztatást és tanácsadást nyújt a hivata-
lokról, hatóságokról, önkormányzatokról,
tevékenységükrõl, elérhetõségükrõl, az
azokkal való kapcsolattartás lehetséges
okairól, céljairól, módjáról.

Fejleszti a fiatalok társadalmi részvételét,
közösségi aktivitását:

– Érzékeli és értelmezi a helyi ifjúság közös-
ségek igényeit és szükségleteit, közvetlen
kapcsolatot alakít ki a fiatalok közösségei-
vel, szervezeteivel;

– Támogatja a fiatalok közösségeinek, szer-
vezeteinek, helyi ifjúsági tanácsainak ki-
alakulását, mûködését, fejlõdését;

– Támogatja a fiatalokat, közösségeiket és
szervezeteiket az érdekeik, szándékaik
megfogalmazásában, képviseletében;

– Támogatja a fiatalokat és közösségeiket,
szervezeteiket, helyi ifjúsági tanácsukat ab-
ban, hogy megértsék és értelmezni tudják a
helyi közügyek szereplõinek sajátos kéré-
seit, igényeit, azok hátterét, motivációját;

– Képzési, tájékoztatási programokat valósít
meg a fiatalok toleranciájának kialakítása,
fejlesztése interkulturális tapasztalatainak
és kompetenciáinak szélesítése érdekében;

– Képzési, tájékoztatási programokat valósít
meg az emberi jogok tudatosítása, érvénye-
sítése, a nemzeti és európai állampolgári
ismeretek szélesítése és az állampolgári
technikák aktív alkalmazása érdekében; 

– Képzési, tájékoztatási programokat valósít
meg a fiatalok önkéntes tevékenységekben
való részvételének szélesítése érdekében;

– Támogatja az önkéntes szerepre vállalkozó
fiatalokat, szervezi felkészítésüket, szer-
vezi és irányítja a társaik segítésére vállal-
kozó önkéntes fiatalok tevékenységét;

– Támogatja a szubkulturális csoportok kö-
zötti kapcsolatépítést, kapcsolattartást;

– Szabadidõs programokat szervez a fiatalok
számára;

– Támogatja a fiatalokat a programjaik meg-
valósításához szükséges anyagi és szakmai
erõforrások elõteremtésében, tájékoztatást
és tanácsadást nyújt a tevékenységüket
érintõ jogszabályokról;

– Támogatja a fiatalokat segítõ civil szerve-
zetek munkáját. 

Fejlesztõ, támogató, segítõ tevékenységet
végez:

– Érzékeli és értelmezi a fiatalok konkrét
élethelyzetét, közvetlen kapcsolatot alakít
ki a fiatalokkal;

– Információs, tájékoztató és tanácsadó te-
vékenységet végez, fejleszti a fiatalok tár-
sadalmi részvételét, közösségi aktivitását,
szervezi a fiatalokat nem-formális képzési
programokban való részvételét;

– Fejleszti a fiatalok egyéni és közösségi
kompetenciáit, kreativitását, szervezi az e
célt szolgáló programokat, támogatja a fia-
talokat azok igénybevételében;

– Támogatja a szocializációs, életvezetési és
mentálhigiénés nehézségekkel küzdõ fia-
talokat, szervezi a számukra nyújtandó tanács-
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adásokat, szolgáltatásokat, támogatja a fia-
talokat azok igénybevételében;

– Kezdeményezi, szervezi és összehangolja a
szocializációs, életvezetési és mentálhigié-
nés problémákkal küzdõ, elégtelen segítõ
kapcsolatokkal rendelkezõ fiatalok elérését;

– Támogatja a szocializációs, életvezetési és
mentálhigiénés problémákkal küzdõ fiata-
lok integrációs törekvéseit;

– Részt vesz a felkeresõ ifjúsági programokban;
– Támogatja az oktatásból, képzésbõl kiszo-

rult fiatalokat, szervezi a számukra nyújtan-
dó tanácsadásokat, szolgáltatásokat támo-
gatja a fiatalokat azok igénybevételében;

– Támogatja a munkaerõpiacra belépni nem
tudó, illetve onnan kiszorult fiatalokat,
szervezi a számukra nyújtandó tanácsadá-
sokat, szolgáltatásokat, támogatja a fiata-
lokat azok igénybevételében;

– Támogatja a szenvedélybetegségben szen-
vedõ fiatalokat, szervezi a számukra nyúj-
tandó tanácsadásokat, szolgáltatásokat, tá-
mogatja a fiatalokat azok igénybevételében

– Részt vesz a fiatalok kriminalizálódásá-
nak megelõzésében;

– Támogatja a fiatalok kezdeményezéseit,
önkifejezési törekvéseit;

– Munkájának legszélesebb körébe, annak
tervezési, megvalósítási, értékelési szaka-
szába bevonja a fiatalokat.

Tevékenységi területén közremûködik a fia-
talokat célzó szolgáltatások együttmûködésé-
nek kialakításában, fejlesztésében:

– Érzékeli és értelmezi a fiatalok szolgálta-
tási igényeit, közvetlen kapcsolatot alakít
ki a jelzõrendszer tagjaival, a szociális,
oktatási, közmûvelõdési és munkapiaci;
szolgáltatásokkal, illetve a humán szakterü-
leten foglalkoztatott egyéb szakemberekkel;

– Részt vesz a szociális, oktatási, közmûve-
lõdési és munkapiaci szolgáltatások, illetve
a humán szakterületen foglalkoztatott egyéb
szakemberek együttmûködésének kialakítá-
sában, közös programjaik kidolgozásában,
lebonyolításában és értékelésében;

– Részt vesz az ifjúság helyzetének megis-
merésére vonatkozó kutatásokban, felméré-
sekben, az ifjúság helyzetét érintõ térségi
és helyi cselekvési tervek kidolgozásában,
megújításában;

– Részt vesz a sajátosan ifjúságot érintõ kér-
dések és problémák közéleti megszólalta-
tásában;

– Részt vesz a fiatalokat és közösségeiket fej-
lesztõ, szakmai, szabadidõs, mûvészeti és
sport  programok kidolgozásában, szervezé-
sében, lebonyolításában és értékelésében;

– Részt vesz a fiatalok szocializációját elõse-
gítõ, életvezetési és mentálhigiénés kom-
petenciáit fejlesztõ programok kidolgozá-
sában, szervezésében, lebonyolításában és
értékelésében;

– Részt vesz a fiatalok oktatásban és mun-
kaerõpiacon való részvételét elõsegítõ
programok kidolgozásában, szervezésé-
ben, lebonyolításában és értékelésében;

– Részt vesz a szenvedélybetegségek kiala-
kulásának megelõzését célzó, a fiatalok
társas és egyéni kompetenciáit, kreativitá-
sát fejlesztõ programok kidolgozásában,
szervezésében, lebonyolításában és érté-
kelésében;

– Felhívja a figyelmet a kompetenciáját
meghaladó problémákra;

– A kompetenciáját meghaladó problémák
kezelése érdekében együttmûködik a jel-
zõrendszer tagjaival, a szociális, oktatási,
közmûvelõdési és munkapiaci szolgáltatá-
sokkal, illetve a humán szakterületen fog-
lalkoztatott egyéb szakemberekkel;

– Tevékenységének, projektjeinek megvaló-
sítása érdekében külsõ – anyagi és szak-
mai – erõforrásokat von be, összehangolja
azokat a településen/térségben már ren-
delkezésre állókkal;

– Figyelemmel kíséri az önkormányzatnak
az ifjúsági feladatok ellátásához közvetle-
nül és közvetetten  kapcsolódó elképzelé-
seit és intézkedéseit, javaslatokat fogal-
maz meg azok fejlesztésére, korrigálására.

Adminisztrációs és dokumentációs tevé-
kenységet végez:

– Részt vesz az intézményi, munkahelyi ad-
minisztrációs rendszer kialakításában,
mûködtetésében, az intézmény, munkahe-
lyi adatszolgáltatási tevékenységében;

– Vezeti az intézményi, munkahelyi mûkö-
déshez és saját munkájához kapcsolódó
adminisztrációt, a különbözõ nyilvántar-
tásokat, gondoskodik a munkához szüksé-
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ges adatlapok, ûrlapok, nyomtatványok
folyamatos pótlásáról;

– Gyûjti és rendszerezi az intézményi,
munkahelyi mûködéshez, a szolgáltatás-
hoz szükséges adatokat és információkat,
adatbázisokat állít össze, segítséget nyújt
a szolgáltatást igénybevevõknek a szüksé-
ges nyomtatványok beszerzésében és ki-
töltésében;

– Idõszakos jelentéseket, beszámolókat ké-
szít, felhasználói szinten kezeli az intéz-
ményi, munkahelyi informatikai eszközö-
ket és programokat;

– Részt vesz az intézményi, munkahelyi és
egyéni munkaterv kidolgozásában, meg-
valósításában és értékelésében, a pályáza-
tok és projekttervek kidolgozásában, meg-
valósításában és értékelésében;

– Részt vesz az intézményi, munkahelyi
mûködést, szolgáltatásokat ismertetõ tájé-
koztató anyagok összeállításában és ter-
jesztésében, a fiatalokkal való megismer-
tetésében, a mûködésérõl, szolgáltatásról
tartott tájékoztató elõadásokban.

Külön érdemes figyelni az elsõ részre,
amely nem elsõssorban az ifjúságsegítõ szak-
ember konkrét feladatait tartalmazza, hanem
egyszerûen hozzá tartozik valamennyi, a szo-
ciális támogató szakmacsoportban szereplõ
szakképzés követelményéhez. Lehet azon
vitatkozni, hogy ez jó vagy nem, mindenesetre
az adott szituációban nem volt mód ennek a
résznek a módosítására. Ha valóban modulá-
ris rendszerben gondolkodunk, akkor vitatha-
tatlanul szükség van közös képzési modulra,
ami jelen esetben csak a szociális munka gya-
korlásához kapcsolódó, alapozó jellegébõl
adódóan többnyire elméleti jellegû ismeretre
utaló feladat lehet. Számomra ugyan azóta
sem egyértelmû, hogy lehet-e az érzékelést,
az értelmezést és a felismerést feladatként ér-
telmezni, de ezt a diskurzust talán nem az if-
júságsegítés ürügyén kellene lebonyolítani,
merthogy a teljes magyar oktatási rendszer-
nek és a hozzá kapcsolódó diszciplínák jeles
képviselõinek kellene újragondolni a tudás,
elsajátítás, alkalmazás, képesség és kompe-

tencia fogalomkörét. A tisztázó vitákat köve-
tõen talán érdemben lehetne közoktatás,
szakképzési és felsõoktatási reformokról érte-
kezni! Addig egy-egy képzési program értékét
leginkább a munkaerõ-piaci hasznosíthatósá-
ga, fellengzõsebben az iránta megnyilvánuló
társadalmi igény tükrében vizsgálhatjuk. 

Tehát változatlanul kérdéses számomra,
hogy milyen szintû társadalmi ismeretekkel
kell rendelkeznie egy ifjúságsegítõnek, min-
denesetre a fentebb közölt szociális feladatpro-
fil szerint az ifjúságsegítõknek el kell igazodnia
a társadalom érték-, érdek- és normarendsze-
rében még akkor is, ha a mai magyar társada-
lom egyre bonyolultabb és áttekinthetetle-
nebb szövevényében ez sokszor magasabb
szintû végzettséggel rendelkezõknek is prob-
lémát okoz…

Témánk szempontjából azonban sokkal
fontosabb, hogy az új szakmai és vizsgakövetel-
mények meglehetõsen konkrétan és egyértelmû-
en tartalmazzák az ifjúságsegítõ szakemberek
feladatait. Ezek közvetlenül megfeleltethetõk
a már korábban említett alapelveknek és
összhangban állnak azokkal. Tartalmazzák a
konkrét segítés, a szociális támogatás vonat-
kozásait, de sokkal inkább az ifjúság, mint sa-
játos helyzettel és igényekkel bíró korosztály
problémáinak felismerését és tanácsadással,
információ-közvetítéssel történõ kezelését,
megoldását célozzák. Kiemelt szerepet kap a
közösség-építés és közösség-fejlesztés, a sza-
badidõs tevékenység, valamint az oktatási, il-
letve munkapiaci rendszerbe történõ át- vagy
visszavezetés. 

A feladatprofilon keresztül megvalósított
képzési struktúra kialakítása fontos irányelv
lehet a továbbiakban a képzõ intézmények
számára is, hiszen minden további elem
(kompetencia, készség, tulajdonság, vizsga-
feladat) a foglalkozás körében ellátandó fel-
adatok tükrében került meghatározásra. E gon-
dolkodásmód talán garanciája lehet annak,
hogy valóban gyakorlat-orientált képzések való-
suljanak meg, illetve a szakmai és vizsgaköve-
telményeket teljesítõ hallgatókról biztosan
feltételezhetõ legyen a szakma gyakorlására
való alkalmasság.
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A szakmai ismeretek és a tulajdonság-
profilok meghatározása

A feladatprofil elkészülte után a szakmai és
vizsgakövetelmények megújítási folyamatának
megfelelõen szakmai ismereteknek és az úgyne-
vezett tulajdonságprofiloknak a meghatározása
következett. Itt bizonyos területen igen nagy
szabadsággal tevékenykedhettünk, más terüle-
ten viszont szigorú listákból való súlyozott vá-
lasztással készültek a kompetencia-együttesek,
illetve tényleges tulajdonság-profilok.

A szakmai ismeretek tekintetében – vezérfo-
nalként tekintve a szakma képviselõje által ellá-
tandó feladatokat – tudományterületenként kel-
lett meghatározni a konkrét ismeretanyagot,
figyelembe véve mind a közös modul (szociális
támogató), mind az ifjúságsegítõ képzés szak-
ma-specifikus ismeretanyagát, utalva a rokon
területekre (pl. közmûvelõdési szakember vagy
családpedagógiai mentor). Az ismeretek végül
a következõ tantárgyi struktúrát alkották:

– filozófia, etika;
– dzociológia, szociálpolitika;
– gazdasági ismeretek;
– pszichológia és szociálpszichológia;
– jogi ismeretek;
– kommunikáció;
– informatikai ismeretek;
– foglalkoztatáspolitikai és munkajogi isme-

retek;
– civil társadalmi ismeretek; 
– ifjúságpolitikai  ismeretek; 
– közmûvelõdési ismeretek; 
– egyéni fejlesztési-segítési ismeretek; 
– közösségi fejlesztési, szervezési ismere-

tek;
– ügyviteli és igazgatási ismeretek.

Az ismeretek fenti csoportosítása lényegé-
ben a képzést végzõ intézmények számára ad
orientációs pontot ahhoz, hogy az ifjúságsegí-
tés konkrét feladatait szem elõtt tartva hogyan

alakítsák ki saját tantárgyi struktúrájukat. Az
egyes ismeretek a fenti „tantárgyakon” belül
részletezve kapcsolódnak a feladatokhoz 1–5-ös
skálán jelezve a kapcsolódás szintjét. Így egy-
egy feladathoz több ismeretkör is társítható,
míg egy-egy ismeretkör több feladat ellátásá-
hoz segíti hozzá a képzésben érintett jelölteket.
Ezáltal biztosítható, hogy nem elvont ismere-
tekrõl van szó, hanem a szakmacsoport, illetve
az ifjúságsegítés területén konkrétan haszno-
sítható, alkalmazott ismeretekrõl.

A szakmai ismeretek sorát általánosan fej-
lesztendõ készséglista egészíti ki, amelyben
az alapvetõ anyanyelvi és idegen nyelvi kom-
petenciák, az információ- és adatkezeléshez
szükséges készségek, valamint a számítás-
technikai készségszint meghatározása szerepel
(ez utóbbi az ECDL-vizsgakövetelményeknek
megfelelõen. Talán felesleges hangsúlyozni,
hogy ezeket a szakmai készségeket is a feladat-
profilban felsorolt listához rendelten és az
egyes feladatoknál súlyozva kellett megadni.

Mikor szakértõként idáig jutottam a rendel-
kezésemre álló excel-tábla használatában és a
beépített program összegezte az ismeret- és
készséglistát, már kezdtem érteni a szakkép-
zési rendszer megújításának jelentõségét. A
személyes, társas és módszer-kompetenciák
megadott listájából kiválasztott elemek fel-
adatokhoz rendelése viszonylag egyszerûnek
tûnt, hiszen csupán a központilag kiadott, és
valamennyi szakképzést illetõen azonos listá-
ból kellett kiválasztani az adott feladat elvég-
zése szempontjából releváns elemeket. Megle-
petés csak akkor ért, amikor az egyenként
rakosgatott kompetenciák súlyozott, tehát sor-
rendiséget tükrözõ listáját elõször megvizsgál-
tam: rendkívül hosszúnak tartottam a listákat,
igen összetettnek a kompetencia-tartalmakat.
Aztán még többször végigjátszottam a soroza-
tot, újragondoltam a súlyozást, és végered-
ményben megkaptam a következõ, immár a
lektorok által is ismert és elfogadott listákat:

Ifjúsák és társadalom

uisz15-2 tarsdlm.qxd  2007. 04. 18.  10:08  Page 40



2007 / nyár 41új 
ifjúsáki 

szemle

Ezen a listán napokig lehetne vitatkozni,
mérlegelni a sorrendet, kiegészíteni vagy el-
hagyni néhány elemét, egy valamit azonban
nem lehet: vitatni azt, hogy ezekre a kompeten-
ciákra szüksége lenne-e egy ifjúságsegítõnek…
S ha most ismét átnézzük a feladatokat, ame-
lyek tükrében az egész dokumentum készült,
akkor azt látjuk, hogy bizony nehéz lenne azt
mondani, hogy a gyakorlatias feladatértelme-
zés, az engedékenység vagy a rugalmasság

partikuláris jelentõségû, pedig igencsak a lis-
ta végén helyezkedik el.

Nehezebb kérdés a másik oldalról való
megközelítés: lehetséges-e kétéves, érettségire
építõ képzésben olyan szintû képességfejlesz-
tés, amely az adott feladatok ellátása képes, a
felsorolt kompetenciákkal rendelkezõ szak-
embereket bocsát ki? S ezen a ponton már kéte-
lyeim vannak, hogy a jelenlegi felsõoktatási kép-
zési struktúrába illeszkedõen, a továbbtanulás
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és a kredit-beszámítás lehetõségeit is figye-
lembe véve megvalósíthat-e az a kompetencia-
alapú és az alkalmazott tudást célzó oktatás,
amely az ifjúságsegítõk fentebb vázolt kép-
zettségét biztosítja. Reménykedni csak a gya-
korlatok, tréningek hatékonyságában, illetve
a gyakorlati képzés helyszíneinek szakszerû
felkészítõ tevékenységében lehet, minden-
esetre a szakmai és vizsgakövetelmények jog-
szabályi megjelenésével párhuzamosan nem
ártana értelmezõ és felkészítõ tevékenységet
szervezni a képzõ intézmények és a képzés-
ben részt vevõ oktatók számára!

A szakmai vizsga követelményei

A szakmai vizsga általános követelményeit –
talán felesleges hangsúlyozni, hogy az összes
szakképzésre általánosan jellemzõ módon –
képzési modulonként és vizsgarészenként
kellett összeállítani. Ebbõl következik, hogy a
szakmacsoportra általánosan érvényes fel-
adatprofil (amit ebben az összefoglalásban
dõlt betûkkel jeleztem) már adott volt, ezen
nem lehetett módosítani. S mivel minden fel-
adatcsoport egy-egy modulként szerepel,
ezért a vizsgarészek is értelemszerûen a mo-
dulokhoz kapcsolódnak. 

Általános szabályként minden modulhoz
vizsgafeladatot kellett rendelni. Ez a technika
a modulok világos elkülönítését szolgálja, te-
hát amennyiben valaki már teljesített egy mo-
dult valamely szakképzésben, akkor az –
megfelelõ kapcsolódás esetén – konvertálható
más szakképzésre való felkészülésnél is.

A szociális segítés alapfeladatai címû mo-
dulhoz rendelt vizsgafeladatok:

– Esetleírás elemzése az egyén társadalmi,
pszichológiai és szociálpszichológiai meg-
határozottságáról (írásbeli);

– Az elõzetesen elkészített életútinterjú
megvédése (szóbeli);

– A családtámogatások jogi kereteinek is-
mertetése (szóbeli).

Ez a vizsgarész úgy tekinthetõ, mint egy
alapvizsga a tényleges szakmai ismeretek elsa-
játításához, az ifjúsági munka szociológiai,
szociálpolitikai megalapozása, amely az adott
esetben értelemszerûen az ifjúságra mint cél-

csoportra vonatkoztatható. A három vizsgarész
közel azonos súllyal szerepel, ezért célszerû
lenne külön egységként, nem a képzés legvé-
gén kezelni, annál is inkább, mert idõben is el-
húzódó tevékenységek értékelésérõl van szó.

Az alapfeladatokat rögzítõ modult követõen
már nagyobb szabadsággal lehetett és kellett
kigondolni a modulokhoz társítható vizsgafel-
adatokat. A szakmai és vizsgakövetelmények
tervezetében itt a következõk szerepelnek:

Az ifjúságsegítõ információs, tájékoztató és
tanácsadói feladatai címû modulhoz rendelt
vizsgafeladat:

– Adott esetleírás alapján a vonatkozó infor-
mációk összegyûjtése, rendszerezése, a tá-
jékoztatás és tanácsadás módjának és tar-
talmának meghatározása (írásbeli) 

Adminisztrációs és dokumentációs feladatok
– Adott ifjúságpolitikai témához kapcsolódó

dokumentum és adatbázis készítése (írás-
beli)

Egyéni fejlesztés és segítõ támogatás
– Esetleírás alapján személyre szabott fej-

lesztési és támogatási stratégia kidolgozása
(írásbeli) 

Ifjúsági szolgáltatások és kapcsolatok
– Adott ifjúsági szolgáltatás komplex meg-

valósításának leírása
– Indirekt segítõ beszélgetés kezdeményezése

és dokumentálása (gyakorlat)
A társadalmi kohézió erõsítése, közösség-

fejlesztés
A vizsgára bocsátás feltétele: a képzési

programban szereplõ egyéb modulok sikeres
teljesítése 

Szakdolgozat készítése minimum 15, maxi-
mum 20 oldalas terjedelemben, a képzés 4.
félévében, konzulens tanár irányításával. A
dolgozat beadási határideje a vizsgarész meg-
kezdése elõtt 30 nap. (Írásbeli, számítógéppel,
ábrákkal, táblázatokkal, képanyaggal stb.)

A szakdolgozat megvédése (szóbeli, lehetõ-
leg prezentációval).

A közbülsõ konzultációk és a lektori véle-
mény is hangsúlyozta, hogy  a szakdolgozat
készítése közvetlenül kapcsolódjon a képzés-
ben komoly szerepet játszó szakmai gyakor-
lathoz, és végeredményben az ott szerzett
személyes tapasztalatok összefoglaló bemuta-
tását jelentse. Nyilvánvaló, hogy a képzés fel-
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adat- és gyakorlatorientált jellege eleve kizárja,
hogy komoly tudományos háttérrel megala-
pozott elméleti munkák készüljenek, az ifjú-
ságsegítõ munka elsõdleges célja viszont a
társadalmi integráció erõsítése, tehát logikus-
nak tûnt, hogy a képzés egészét záró vizsga-
elem ehhez a modulhoz kapcsolódjon.

Tanulságok, kétségek, hiányosságok

Talán e rövid összefoglalásból is kitûnik,
hogy az ifjúságsegítõ képzés – mint általában
a megújítandó szakképzési rendszer egésze –
a korábbinál sokkal összetettebb, a gyakorlati
feladatmegoldás, az alkalmazott ismeret és a
kompetencia-alapú képzés irányába tett lé-
nyeges és alapvetõ elmozdulást tükrözi. Ez a
képzõk számára nem csupán a tartalmi ele-
mek átalakítását és korszerûsítését követeli
meg, de módszertani megújításra is késztet. 

Sok tekintetben az ifjúságsegítõk képzése is
ifjúsági munka, hiszen várhatóan sok fiatal
választja ezt a hivatást, vagy egyszerûen sok
gyakorló ifjúságsegítõ vállalja majd fel a szak-
mai jogosítvány megszerzését. Biztos, hogy
azok képzése lesz sikeres, akik maguk is gya-
korolják a szakmát, s olyan képzõkkel talál-
koznak, akik nem csupán elméleti felvértezé-
süket tartják fontosnak, de mellettük állnak a
gyakorlatban is.

S hogy mit várhatunk az ifjúságsegítõk te-
vékenységétõl az ifjúsági munkában, egyáltalán
az ifjúság körében? Talán az ösztönös segítés
tudatosabbá válását, az önképzés szisztemati-
kusabb tudásegyüttessé alakulását. Azt a fajta
szakmai kultúrát, amely az ifjúságban való-
ban képes többet látni és láttatni, mint egy-
szerû generációt. Amely késznek mutatkozik
arra, hogy olyan társadalomformáló és társa-
dalomalakító erõként mutassa be a fiatalokat,
akik igenis képesek saját életük megszervezé-
sére, jövõképük formálására. Akik nem azért
utasítják vissza elõdeik példáját, mert min-
denáron lázadni akarnak, hanem tényleg más
értékrend szerinti világot akarnak kialakítani
maguk közül. Akik esetleg nem a tisztán fo-
gyasztói kultúrában gondolkodnak, hanem
tényleg globális szemüvegen át szemlélik és
demonstrálják lokális világukat, s nem pusz-
tán „megélhetési” zöldek vagy éppen lázadók. 

Az ifjúságsegítõk azonban nem pusztán el-
fogadói és befogadói a világra nyitott, virtuá-
lisan edzõdõ fiataloknak, sok esetben éppen
nekik kell felmutatni a zártabb közösségbõl,
szûkebb perspektívából érkezõknek a világ
sokszínûségét, a tevékenységek, népek, szak-
mák, iskolák hihetetlenül széles skáláját. Itt
kell elsõsorban a segítõ funkcióra felkészülni-
ük, miközben más dimenzióban inkább me-
nedzserek vagy animátorok, esetenként mo-
derátorok.

Lehet-e ennyi mindenre egyaránt felkészült
valaki? Aki ifjúságsegítõnek készül s akik if-
júságsegítõket képeznek, azoknak természetes
a változatosság. Minden közösség más, min-
den település más, minden projekt más. Min-
dig új emberek, mindig új feladatokat, soha-
sem szûnõ probléma és konfliktushelyzetek.
Csak azok vállalják, akik szeretik a változatos-
ságot, akik nem unják meg saját programjaikat.
Az ilyen személyiségeknek meg lehet tanítani
azt a sokféle társadalmi ismeretet, az ilyen hall-
gató el tudja sajátítani a jogi, gazdasági, szerve-
zési, menedzsment és ügyviteli tananyagot, az
ilyen ember képes kommunikálni, dönteni,
projektet vezetni, szervezni és tanácsot adni.

Az ifjúságsegítõk szakmai felkészítésében
azonban egyelõre bizonytalan a képzés meg-
újulásának lehetõsége. Pedig erre égetõ szükség
lenne, mert az elméleti és gyakorlati oktatás
módszereinek jelenlegi, inadekvát rendszere
teljességgel alkalmatlan a szakmai és vizsgakö-
vetelmények teljesítésére való felkészítés bizto-
sításához. Az ifjúságsegítõket elsõsorban tré-
ningekkel, kommunikatív módon, a gyakorlati
tapasztalatok átadásával lehetne képezni, s erre
jelenleg kevéssé felkészült a felsõoktatás.

Külön gondot jelenthet a szakmai gyakorlat
megszerzése: van-e mindenütt olyan szelle-
miségû intézmény, szervezet, hatóság, amely
hajlandó és képes bevezetni a leendõ ifjúság-
segítõket a lokális ifjúságpolitika, érdekképvi-
selet, tanácsadás és segítés konkrét feladatai-
nak megoldásába, bízhatunk-e abban hogy a
képzõk és a mentorok közösen kialakított
személete, az elmélet és a gyakorlat egészsé-
ges összhangja jellemzi a képzéseket?

S még nem beszéltünk arról, hogy lesz-e ele-
gendõ forrás a képzésre, valóban kibõvül-e
olyan mértékben a felsõfokú szakképzés, hogy
elegendõ államilag támogatott keretszám álljon
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rendelkezésre, netán olyan finanszírozási kon-
díciókkal, amelyek a képzésben érintettek to-
vábbképzését is lehetõvé teszik. Az elmúlt
években, évtizedekben már sok nekilendülést
és visszahanyatlást élt át a magyar ifjúságpoliti-
ka. Hasonló erõfeszítések és kudarcok jellemzik
az egész Európai Unió társadalmi integrációt
célzó megmozdulásait, oktatáspolitikai akcióit.

Banlieues sokkolta a francia politikai elit
tagjait, mert rávilágított a társadalmi integráció
szakadékaira, az oktatási és szociális rendszer
sokáig jól leplezett fogyatékosságaira, a német
társadalom tehetetlenül szembesül a keleti
tartományok leszakadó rétegeinek szélsõséges
megnyilvánulásaival. Az utóbbi évek társadal-
mi konfliktusai, a kisebbségi, illetve a beván-
dorló ifjúsági csoportok radikalizálódása, a le-
szakadók ideológiai elbizonytalanodása és az
agresszív megnyilvánulások elõretörése mind-
mind jelzés, intõ figyelmeztetés arra vonatko-
zóan, hogy az ifjúság jövõjének kérdésköre, an-
nak vizsgálata és gyakorlati befolyásolása
elodázhatatlan feladatokat ró a jelen felelõs
döntéshozóira, kutatóira és oktatóira egyaránt. 

Az ifjúságsegítõ munka szakmai térnyerése,
professzionális jellege nem csodaszer. A képzés

felelõs megújítása sokat tehet a fiatal korosz-
tály társadalmi térnyeréséért, de önmagában
nem oldhatja meg mindazt az oktatási, szociá-
lis és politikai oldalról egyaránt megnyilvánuló
problémahalmazt, amely az ifjúság társadalmi
helyzetét hosszú távra tervezhetõvé és pers-
pektivikussá teheti a globális világban. A mi-
nap ismét átolvastam két EU dokumentumot:
az Európai Ifjúsági Információs Charta-t és az
Európai Bizottság fehér könyvét, amelynek az
Új lendület Európa fiataljai számára címet
kapta. Van még mit tenni…
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Az Eszterházy Károly Fõiskola több felsõfokú
szakképzési programmal rendelkezik. E prog-
ramjaink igen népszerûek a hallgatók köré-
ben. Az Európai Unióhoz való csatlakozás vi-
szont számos új igényt és követelményt
támaszt, mely megköveteli fõiskolánk képzési
rendjének fejlesztését, kívánatossá vált több
új szakképzési programot végiggondolni en-
nek alapján.

Fõiskolánkon már korábban is megjelent az
ifjúságsegítõ felsõfokú szakképzéssel össze-
függésbe hozható képzési igény. A rendszer-
váltást követõen olyan társadalmi, politikai,
gazdasági változások következtek be, melyek
arra kényszerítették az embereket, hogy iden-
titásukat újrafogalmazzák. Megváltozott a
család, az iskola, az óvoda, a média, az egy-
ház, az ifjúsági szervezetek szerepe a gyerme-
kek felnõtté válásában. Hiányoznak azok a
minták, modellek, amelyek korábban a ha-
gyományos, fontos értékeket közvetítették. 

A serdülõ- és ifjúkor önmagában is egy ket-
tõs jellegû, ambivalens kor. Az igények és vá-
gyak felnõttesek, de a kielégítés eszközei, le-
hetõségei még gyermeki szinten vannak. A
serdülõ örök feszültségben él, viselkedése
gyerekes, ha felnõttként kezelik, de ha gyer-
meknek nézik, megsértõdik. Mindemellett a
fiatal keresi saját útját, identitáskrízisen megy
át, hosszú utat jár be addig, míg megerõsödik
abban, hogy ki is valójában. A társadalomban
bekövetkezett értékválság is fokozottan érinti
a serdülõ- és ifjúkorú populációt. Mindezek
következtében a fiatalok körében megnövek-
szik a marginalizálódás veszélye. Fokozottab-
ban veszélyeztetettek a káros szenvedélyek,
deviáns viselkedésformák kialakulása szem-
pontjából. A segítõ szakmák között szüksé-
gessé válik a specializálódás, amely a korosz-
tály igényeihez igazodva nyújt támogatást a

segítségre szorulóknak. Az Ifjúságsegítõ felsõ-
fokú szakképzés bõvíti a humán szolgáltatá-
sok körét, és valós társadalmi igény kezelésére
nyújt lehetõséget. Az itt képzett szakemberek
az ifjúság szabadidõs, kulturális tevékenysé-
geinek szervezésével, valamint szociális,
gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintézéssel össze-
függõ tevékenységek végzésével preventív
feladatokat lesznek képesek ellátni.

Évek óta sikeresen mûködnek kortárssegítõ
programok régiónkban. Városi Diáktanács
alakult, diákönkormányzatok jöttek létre. Fõ-
iskolánkon Diáktanácsadó hálózat mûködik.
Az „Alma mater” Phare-program keretében
középiskolás kortárssegítõk képzését végezzük.
A Szociálpedagógia szakon és az Egészségfej-
lesztõ mentálhigiénikus szakirányú tovább-
képzési szakon évek óta folyik a tanácsadás
tanegységeinek oktatása. Mindezen elméleti
és gyakorlati tapasztalatainkat beépítettük az
Ifjúságsegítõ felsõfokú szakképzési progra-
munkba.

A képzés tényleges létjogosultságát egy if-
júságkutatási vizsgálat igazolta, mely közvet-
lenül megelõzte a szakképzés beindítását,
eredményei világosan feltárták, hogy az ifjú-
ságsegítõ felsõfokú szakképzésre régiónkban
komoly igény van.

Az ifjúságsegítõ szakképzés bemutatása
Az ifjúságkutatás fent bemutatott eredményei
nagyban segítették az ifjúságsegítõ szakkép-
zés céljainak, tartalmának meghatározását,
programjának kidolgozását, mivel igazolást
nyert, hogy nagy szükség lenne olyan szak-
emberekre régiónkban, akik felkészültek az
összeurópai értékek közvetítésére, az ifjúság
érdekeinek, szervezeteinek képviseletére, ér-
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zékenyek és fogékonyak az ifjúsági szubkul-
túra (társadalmi, szociális, kulturális) problé-
mái iránt, képzettek ezen problémák szocio-
kulturális megoldásában.

Az akkreditált felsõfokú Ifjúságsegítõ szak-
képesítés országos és regionális hatáskörû
szociális, kulturális és civil szervezetek admi-
nisztratív és szervezõ munkaköreire készíti
fel a képzésben résztvevõket. További fontos
kérdés, hogy munkájuk során milyen felada-
tokkal, követelményekkel találkozhatnak a
képzésben résztvevõk.

Az ifjúságsegítõnek ismernie és alkalmaz-
nia kell tudni a szakterületéhez kapcsolódó
feladatok korszerû eszközökkel és módsze-
rekkel történõ megoldását. Mindehhez megfe-
lelõ irodai, ügyviteli, pénzügyi és számítás-
technikai ismeretekkel, illetve jártassággal is
kell rendelkeznie. Feladata ellátásához fejlett
kommunikációs és kapcsolatteremtõ készség
szükséges. Elõfordulhat, hogy esetenként iro-
dai, oktatási és rendszerszervezési munkát kell
végeznie. A fiatalok sajátos helyzete szükséges-
sé teszi, hogy megfelelõ és elérhetõ informáci-
ós rendszereket, adatbázisokat, valamint ta-
nácsadási szolgáltatásokat vehessenek igénybe.
Éppen ezért az ifjúságsegítõ szakembernek
munkája során – a rendelkezésére álló, illetve
az általa létrehozott adatbázisokból – ismereti
tájékoztatást kell tudni adnia:

• a különbözõ képzési, illetve munkalehe-
tõségekrõl;

• életvezetési technikákról;
• a szenvedélybetegségekrõl és következmé-

nyeikrõl;
• a helyi és tágabb környezet társadalmi és

kulturális eseményeirõl;
• a civil szférába való bekapcsolódás és

együttmûködés lehetõségeirõl;
• a hazai és nemzetközi pályázati lehetõsé-

gekrõl.
Pedagógiai, társadalmi és mentálhigiénés

ismeretek, módszerek és technikák alkalma-
zásában is jártaságot szereznek ifjúságsegítõink.
Ezekhez kapcsolódóan ismernie kell az ifjú-
sági szubkultúrák sajátosságait, a devianciák
korosztályos segítésének eszközeit, továbbá
az annak ellátásához elengedhetetlenül szük-
séges kommunikációs készséggel és eszköz-
tárral, szervezõkészséggel, valamint jogi tájéko-

zottsággal kell rendelkeznie az ifjúságot érintõ
törvények, rendeletek alkalmazásában. Ennek
érdekében képesnek kell lennie átlátni a társa-
dalmi jelenségek fõbb folyamatait, törvénysze-
rûségeit, az ifjúságpolitika elveit, fõbb törekvéseit,
a szociális segítés hazai intézményrendszereit.
Munkája megkívánhatja, hogy szakképzett
partnereket keressen pl. a beilleszkedési zava-
rokkal küzdõ fiatalok segítéséhez, figyelem-
mel kíséri helyzetüket, támogassa a fiatalko-
rúak börtönébõl kikerülõ „újrakezdõ” fiatalok
visszakerülését a társadalomba, képes legyen
a fiatalok aktivizálására, kapcsolatépítésük és
kapcsolattartásuk, valamint kezdeményezéseik
támogatására.

A képzés két részre bomlik. Az elsõ része
egy alapozó képzés, mely az alapozó szakmai
törzsanyagot és a kötelezõ szakmai modulokat
tartalmazza. Erre épülnek a választható szak-
mai modulok, illetve a szakmai gyakorlat,
melynek célja, hogy az ifjúságsegítõ munka
egyik választott területét mélyebben megis-
merjék, aktívan részt vegyenek a választott
speciális terület intézményeinek napi mun-
kájában, illetve része a gyakorlati képzésnek
egy konkrét feladat (projekt) megvalósítása.

Az alapozó szakmai törzsanyagon belül
megismerkedhetnek régiónk és hazánk gaz-
dasági, politikai folyamataival, a társadalom-
szerkezet változásaival, a kulturális fejlõdés-
sel, a magyarországi kisebbségek kulturális
jellemzõivel. Az elõzõ szakaszhoz szorosan
kapcsolódnak az állampolgári ismeretek, me-
lyen belül a fontosabb politológiai fogalmak,
politikai folyamatok, a parlamentarizmus mû-
ködésének politikai és jogi feltételei, alkot-
mánytani alapfogalmak, a civil szervezetek jogi
szabályozásának rejtelmeibe vezetjük be õket.

Munkájukhoz elengedhetetlen, hogy bizo-
nyos jogi kérdésekkel tisztában legyenek, ezt
segíti elõ a jogi ismeretek szakasz. A leendõ
ifjúságsegítõk megismerkedhetnek az ifjúság
közigazgatási meghatározásával, a kulturális
és az ifjúsági szféra jogi szabályozásával, a
fontosabb közösségi, egyesületi jogok körével,
a nonprofit és a civil szféra jogi kérdéseivel. 

Ismereteket szerezhetnek az európai jog-
harmonizációról, és hogy ennek milyen hatása
van az ifjúsági és mûvelõdési joggyakorla-
tunkra. A munkájukhoz szükséges büntetõjogi,
családjogi, kisebbségi jogok ismeretén túl
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megtanulják, melyek az ifjúságot érintõ jogok
érvényesítésének technikái.

Az egészségfejlesztési ismeretek képezik a
következõ tematikus blokkot. Az ifjúságsegítõ-
nek ismernie kell az egészséggel kapcsolatos
fontosabb fogalmakat, a bio, pszicho, szociális
jólét megõrzésének, fejlesztésének, illetve az
ezzel összefüggõ egészségügyi, szociális és
bûnügyi ártalmak csökkentése lehetõségeit.
Ehhez szükséges, hogy tudják az egészséget tá-
mogató környezet kialakításának technikáit,
hogyan lehet azokat az egyéni képességeket és
közösségi akciókat erõsíteni, melyek hozzájá-
rulhatnak az egészség fenntartásához.

Feladataik ellátása, munkájuk számos terü-
lete megköveteli, hogy hatékony kommuniká-
ciós stratégiákkal, eszközökkel rendelkezze-
nek. Éppen ezért bevezetést kapnak a humán
kommunikáció sajátosságaiba, szociálpszicho-
lógiai összefüggéseibe, kommunikációs tré-
ningeken megismerik a verbális és nonverbá-
lis kommunikáció jellemzõit, kipróbálhatják a
befolyásolásra, illetve a meggyõzésre irányuló
kommunikációs stratégiákat, technikákat. 

Az ifjúság segítésének, támogatásának rész-
területe az oktatás-nevelési folyamatokban
való részvétel is. Éppen ezért általános peda-
gógiai és didaktikai ismereteket is szereznek
ifjúságsegítõink. Megismertetjük velük a ne-
veléstudomány alapkérdéseit, melyek azok a
társadalmi tényezõk, amelyek fontos szerepet
játszanak a nevelés folyamatában; milyen ál-
talános és speciális nevelési helyzetekkel és
feladatokkal találkozhatnak; melyek a tanulás
legfontosabb pedagógiai kérdései, hogyan
kell a tanítási-tanulási folyamatot megszer-
vezni; milyen eszközei, módszerei vannak a
nevelésnek (erkölcsi, értelmi, esztétikai, testi,
munkára nevelés).

Ifjúságsegítõként kapcsolatba kerülhetnek
olyan fiatalokkal, akik kábítószer-problémák-
kal küzdenek. A drogprevenciós ismeretek
körén belül képet kapnak a kábítószerek és
pszichotróp anyagok kultúrtörténetérõl, cso-
portosításukról, hatásmechanizmusuk jogi,
egészségügyi és társadalmi következményeirõl.
Továbbá arról, hogy melyek a legfontosabb ri-
zikófaktorok, és mindezek vonatkozásában a
legalitás és illegalitás kérdésköre a társadalmi
megítélés oldaláról hogyan alakul; mik az ad-
dikció kialakulásának és fenntartásának szín-

terei (mikro- és makrokörnyezetben egy-
aránt); milyen Magyarország drogpolitikája,
valamint az egészségügyi és szociális ellátó-
rendszer felépítése, intézményi strukturáltsága;
melyek a prevenció szintjei, hogyan lehet ha-
tékonyságukat növelni.

Munkájuk minden egyes területén emberek-
kel kell foglalkozniuk, éppen ezért tisztában
kell lenniük a fõbb pszichológiai irányzatok-
kal, azzal, hogyan alakulnak ki a személyiség-
funkciók, mi jellemzi a különbözõ személyiség-
típusokat, hogyan alakulnak ki az attitûdök,
elõítéletek, milyen funkcióik, megnyilvánulásaik
vannak. A kommunikáció hatékonyságának
fokozásához hozzájárul a személypercepció
folyamatainak, torzító mechanizmusainak is-
merete. Átfogó ismereteket szereznek az egyes
életkorok (kiemelten a kisiskolás, serdülõ és if-
júkor) jellemzõirõl, speciális pszichológiai prob-
lémáiról. A különbözõ csoportfolyamatok elem-
zésének készségszintû elsajátítása, valamint a
formális és informális csoportok mûködésének
megismerése is része ennek a blokknak.

A kötelezõ szakmai modulok keretén belül
kifejezetten az alapszakasz ismereteire épülõ,
de a szakmájukhoz elengedhetetlen tudás
megszerzése a cél. 

Mindenekelõtt az ifjúság mint korosztály poli-
tikai szerepvállalásának lehetõségeit ismerhetik
meg, és azt, hogy ehhez kapcsolódva milyen
európai minták vannak, hogyan segítik, milyen
lehetõségeket biztosítanak az Európai Unió po-
litikai, jogi, gazdasági integrációs folyamatai. 

Az ifjúságpolitikához szorosan kötõdnek
fontos szociológiai kérdések mint a modernitás–
kultúra–szubkultúra összefüggései, az ifjúsági
szubkultúrák sajátosságai, esélyegyenlõség, hát-
rányos helyzet problematikája, a devianciák, a
korosztályi fenyegetettségbõl, veszélyeztetett-
ségbõl származó problémák kezelése. 

Mivel nemcsak serdülõkkel és fiatalokkal ke-
rülhetnek kapcsolatba, fontos, hogy ismerjék,
melyek a felnõttkor jellemzõi, sajátos tanulási
motivációi, csoportdinamikai szempontjai; ho-
gyan alakult ki az andragógia, milyen szinterei,
ágazatai vannak; melyek a felnõttképzés és a
munkaerõ-piaci képzés összefüggései; melyek
az európai, ill. a hazai iskolarendszerû és isko-
lán kívüli oktatás folyamatai, módszerei.

A szakmai képzés következõ lényeges területe
a szociokulturális animáció mint az egyéni
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mûvelõdés és a (helyi) közösségek fejlesztésének
egy lehetséges módja és eszköze. Bemutatjuk, mi
az animáció célja, tartalma; milyen módszerei,
színterei vannak, mi az animátor szerepe, mi-
lyen feladatokkal kell szembenéznie. Megismer-
hetik az önkéntesség, öntevékenység és önszer-
vezõdés civil társadalomban elforduló helyeit,
lehetõségeit, bevezetjük õket a csoport- és tré-
ningvezetés, valamint program-, forgatókönyv-,
költségvetés- készítés rejtelmeibe.

Elõfordulhat, hogy tevékenységük irodai
ügyviteli, oktatásszervezési feladatokat támaszt,
természetesen ezekkel is meg kell tudniuk bir-
kózni. Éppen ezért betekintést nyernek a leg-
fontosabb közgazdaságtani alapfogalmakba, mi
jellemzi a nemzetközi kereskedelmet és pénz-
ügypolitikát, hogyan mûködik a non-profit
szféra finanszírozása, melyek az ifjúsági vál-
lalkozások specializált formái, el kell tudniuk
igazodni a piackutatás és -tervezés, a képzési
terv, tematika és -költségvetés készítés világá-
ban, tisztában kell lenniük adminisztrációs
és pénzügyviteli kérdésekkel. 

Segítõ szakma révén, számtalanszor kerül-
hetnek olyan helyzetbe, amikor tanácsot,
irányt kell mutatniuk a problémáikkal hozzájuk
forduló fiataloknak. Ahhoz, hogy valóban haté-
konyak legyenek, ismerniük kell a tanácsadás
módszereit, eszközeit, a segítés hagyományos
módozatait; melyek a fontosabb intézményes
segítõhelyek, és ezek munkamódszerei hogyan
mûködnek a gyakorlatban, miként valósul meg
a szociálpolitika, a gyermekvédelem rendszere
Magyarországon; melyek a veszélyeztetett és
marginalizálódott fiatalok élethelyzetébõl adó-
dó veszélyek: fiatalkori bûnözés, alkoholizmus,
drog, negatív csoportosulások, szekták, bandá-
zás és rasszizmus stb., és ismerniük kell a fo-
gyatékosokkal való foglalkozás módszereit is.

A kötelezõ alapozó szakasz és a szakmai
modulok teljesítése után négy lehetséges spe-
cializációs területbõl egyet választanak. Ezek
a területek a következõk: 

• válsághelyzetben lévõ fiatalok segítése;
• érdekegyeztetés, érdekvédelem – állami és

civilszféra;
• nemzetközi kapcsolatok;
• animáció.
A specializációs területen végzett szakmai

gyakorlaton az alapozó törzsképzés ismeret-
anyagának gyakorlati, mindennapi életben

való megvalósulásáról szerezhetnek tapaszta-
latot. A választott terület intézményeinek
munkájába nyernek bepillantást, és feladatuk
egy konkrét projekt megvalósítása is.

Válsághelyzetben lévõ fiatalok segítése spe-
cializáció szerves része a jogi ismeretek és
azok alkalmazási lehetõségei, mik a büntet-
hetõség kérdései és a büntethetõség proble-
matikája, milyen sajátosságai vannak a gyer-
mek- és fiatalkorú bûnözésnek. Tapasztalatot
szereznek arról, hogyan mûködnek az intéz-
ményes segítõhelyek a gyakorlatban, tényle-
gesen milyen a szociálpolitika rendszere Ma-
gyarországon. Kapcsolatba kerülhetnek a
szenvedélybetegségek különbözõ fajtáival,
devianciákkal, a fogyatékosságból fakadó ese-
tekkel, és kipróbálhatják, hogyan mûködnek
ezek kezelési technikái, módszerei, hogyan
alkalmazhatóak a tanácsadás és segítés eszkö-
zei, a konfliktusmegoldó technikák. 

Érdekegyeztetés, érdekvédelem – állami és civil
szféra specializáción belül az érdekartikulációs és
érdekvédelmi technikák, érdekképviseleti csator-
nák gyakorlatban való kipróbálására van lehetõsé-
gük. Megtapasztalják, milyenek a való életben a
különféle civil szervezetek együttmûködési lehe-
tõségei, hogyan alakulnak a gyakorlatban a önkor-
mányzati-kormányzati szintû ifjúsági koncepciók,
milyen beleszólásuk van a fiataloknak ezeknek a
koncepcióknak a megvalósulásába, célkitûzéseibe,
hogyan mûködik az ifjúsági párbeszédrendszer, il-
letve az ifjúsági szolgáltató intézményrendszer.

Nemzetközi kapcsolatok specializációt vá-
lasztva megismerkedhetnek a különbözõ nemzet-
közi ifjúsági szervezetek struktúrájával, felépíté-
sével, mûködésének jellemzõivel, a fontosabb
európai ifjúságsegítõ modellekkel, és gyakorlati
szemszögbõl nézve szereznek tapasztalatot arról,
hogyan néz ki, miért fontos az EU-csatlakozás
stratégiája az ifjúság szempontjából.

Az animáció specializációs terület keretein
belül lehetõségük van az elméleti ismereteik
gyakorlati megvalósulását látni, tapasztalni. Ho-
gyan mûködik a szabadidõre nevelés mint az
életminõség (fizikai, mentális, szociális jólét) ja-
vításának, az egyén önmegvalósításának egyik
legfontosabb forrása és területe. Miként valósul
meg a szabadidõre nevelés politikája és stratégiá-
ja Európában és Európán kívül, hogyan mûkö-
dik és valósul meg az animáció közösségépítõ
funkciója; valamint képet kapnak az animáció
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rekreáció (egészséges életmód, szabadidõ és tö-
megsport) és az animáció és az ifjúsági turiz-
mus kapcsolata, milyen eszközök, lehetõségek
állnak rendelkezésre ezek kivitelezéséhez.

A képzés szempontjából irányt adó szakmai mûhelyek, gyakorlati terephelyek
Az Ifjúságsegítõ szakos hallgatóink gyakorlatori-
entált képzésben vesznek részt. Több szakmai
mûhely kapcsolódott be e munkába. A képzést
végigkísérik a gyakorlatok, terepmunkák.

I.
Az elsõ félévben a gyakorlat célja, hogy a
hallgatók megismerjék a fiatalok szociális és
kulturális módszerekkel történõ aktivizálásá-
nak lehetõségeit, érdekvédelmét, a helyi tár-
sadalom és a helyi közösségek támogatási
rendszerét. Lássák a szubkulturális csoportok
közötti kapcsolatépítés, valamint párbeszéd
kiépítésének lehetõségeit. Mindezen tevékeny-
ségeket a szociális, valamint a civil szféra kü-
lönbözõ területein, szervezeteiben végezze. A
gyakorlat helyszínei: „Forgószínpad” szerûen,
minden héten más terephely megismerése

Konkrét feladatok:
A hallgató ismerje meg az intézmény/alapít-

vány célját, feladatát, alapító okiratát. Tanul-
mányozza a hospitálás helyszínén a szakmai
programokat. Ismerje meg az adott intézmény/
alapítvány szervezeti felépítését, intézmény-
rendszerét. Ismerje meg a személyi és tárgyi
feltételeit, a szakemberek konkrét feladatait, ele-
mezze a hospitálás alkalmával megismert gya-
korlati hely feladatain keresztül, hogy milyen le-
hetõségek nyílnak az ifjúság segítésére.

Gyakorlat 1. – helyszínek
Konszenzus Alapítvány 
Eger, Grónai út 9.
Forrás Gyermek és Ifjúsági Központ
Eger Bartók Béla tér
Heves Megyei Önkormányzat Megyei Gyámhivatala
Eger, Kossuth L. út 9.
EKF Hallgatói Szolgáltató Centrum
EKF „B” épülete Eger, Egészségház út 4.

RÉV Szenvedélybetegekkel foglalkozó központ
Eger, Kolozsvári út 49.
Dobó Gimnázium
Eger, Széchenyi út 1.
H. M. Munkaügyi Központ
Eger, Klapka út 9.
Bartakovics Béla Müvelõdési Központ
Eger, Knézics K. út 8.

II.
A második félévben a gyakorlat célja az ifjú-
ság segítése prevenciós módszerekkel. A gya-
korlat helyszínei egri közoktatási intézmé-
nyek. Hallgatóink 4-5 fõs kiscsoportokban
dolgoznak, közösen megtapasztalva a team-
munka minden elõnyét és hátrányát. Több
mottót alakítanak ki, majd ezekbõl választva,
az igényeknek megfelelõen programokat szer-
veznek, koordinálnak.

A képzés során eddig kedvelt mottók voltak:
Gyakorlat 2. – mottók

„Együtt a drog ellen”
„Ismerd meg környezetedet és kultúrádat”
„Hogyan gondozzuk házi kedvenceinket”
„Sport mint játék és kacagás.”
„Vidám készülõdés a ……… ünnepekre.”
„Készségeink fejlesztése”
„Egészséges életmód” „Fõ az egészség”
„Nehogy a nyúl vigye a puskát”

„Bulik a valódi világban”
„Lányok–fiúk harca (vetélkedõk)
„Ahogy õseink csinálták”
„Retrotál”

A félév végén hallgatóink portfóliót mutat-
nak be, gyakorlatilag ez a követelmény.

III.
A harmadik félévben a gyakorlat célja, hogy a
hallgatók megismerjék a problémával küzdõ
fiatalok szociális és kulturális módszerekkel
történõ aktivizálásának lehetõségeit, érdekvé-
delmét, a helyi társadalom és a helyi közössé-
gek támogatási rendszerét. 
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Gyakorlat 3. – helyszínek

Eger Befogadó Otthon 
Eger, Jankovich D. 3.
Egerbakta, Ifjúsági lakásotthon
Egerbakta, Szalóki út 15.
Kerecsend, Ifjúsági lakásotthon
Gárdonyi út 48.
Pétervására, Ifjúsági lakásotthon
Családok Átmeneti Otthona 
Eger, Mocsáry Lajos út 1.
Integrált gyermekjóléti Intézmény Gyermekjóléti Központ
Ózd, Petõfi út 12.

Konkrét feladat a félév végén egy esetbe-
mutatás a szociális munkában használt prob-
lémakezelõ modell alapján.

IV.
A negyedik félévben összefüggõ, egy hónapos
gyakorlaton vesznek részt hallgatóink az általuk
választott, ifjúságsegítéssel foglalkozó terephe-
lyen. Munkájukat a terephely értékeli, ezt az ér-
tékelést a záróvizsga fontos részének tekintjük.

A képzésben részt vevõ hallgatók létszámának alakulása
Hallgatóink 2004-ben kezdték meg tanulmá-
nyaikat fõiskolánkon. Az eltelt idõszak alatt a
következõ létszámok voltak:

Nappali képzés Levelezõ képzés

Mint a táblázatban látható, ifjúságsegítõ felsõ-
fokú szakképzésben eddig 141 hallgató foly-
tat, illetve folytatott tanulmányokat. Ebbõl 89
fõ nappali, 52 fõ levelezõ tagozaton. Hallgató-
ink zöme nõ (123 fõ), férfiak kisebb létszám-
ban vesznek részt a képzésben (18fõ)

Ifjúságsegítõ szakos hallgatók elhelyezkedési lehetõségei
Végzett hallgatóink elhelyezkedési lehetõsé-
geit nyomon követjük. Visszajelzések alapján
a következõ tendencia figyelhetõ meg. 

Nappali tagozaton végzettek közül

Levelezõ tagozaton végzettek közül

Az eredményekbõl látható, hogy a szakmá-
ban elhelyezkedõ, volt hallgatóink száma kö-
zel 30%-os. A felsõfokú szakképzés elvégzése
után nappalin végzettek 24%-a nappali tagoza-
ton tanul tovább, levelezõn végzett hallgatóink
kivétel nélkül a levelezõ tagozaton történõ to-
vábbtanulást választották. A „BA” szakok közül
legtöbben (továbbtanulók 93%-a) a szociál-
pedagógia szakon folytatják tanulmányaikat,
páran (7%) a pedagógia szakot választották. A
szakmán kívüli munkavállalás a levelezõn
végzettekre jellemzõ, õk a képzés elõtt, illetve
alatt meglévõ munkahelyeiket tartották meg
továbbra is. Közülük többen jelezték, hogy
váltanának, ha lehetõségük lenne az ifjúság-
segítõ szakmában elhelyezkedni. A nappalin
végzettek, nem szakmában elhelyezkedettek
közül többen családi vállalkozásban dolgoznak,
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közülük is többen váltanának, ha lehetõségük
lenne rá. A munkát keresõk óraadásból, korre-
petálásból, illetve egyéb fizikai alkalmi mun-
kából élnek. Érdekesség, hogy a levelezõ tago-
zaton végzettek visszajelzése magas számú
volt, a nappalin végzettek közül 32%-ról nincs
információnk, remélhetõleg hamarosan õk is
vissza fognak jelezni számunkra.

Végül pár gondolatot szeretnénk megoszta-
ni az Ifjúságsegítõ felsõfokú szakképzés hatá-
sáról a fõiskolai ifjúság életére. Úgy gondoljuk,
hogy a képzés, kedvezõ hatással van a fõisko-
lánkon tanuló (fõiskolai, egyetemi szakokon)
hallgatóink ifjúsági életére.. A képzés a szo-
ciálpedagógia szakkal együtt katalizátorhatással
bír. A Diáktanácsadó Iroda, a Hallgatói Centrum,
a Hallgató Klub gyakorlatilag hallgatóink mun-
kája nyomán alakul. 

Reméljük képzésünk szakmai színvonala,
pozitív hírneve a jövõben még több középis-
kolást vonz e pályára, illetve az egri Eszter-
házy Károly Fõiskolára.

A képzés során felhasznált alapvetõ szakirodalmak:
Andorka Rudolf (2003): Bevezetés a szociológiába.

Budapest: Osiris.
Angelusz Róbert (2000): A láthatóság görbe tükrei.

Budapest: Új Mandátum.
Boros László (1993): Politikai szocializáció és társa-

dalmi változás. A szociológiai háttér elemzése
az elmúlt negyed század Magyarországán. Bu-
dapest: ELTE Jogi Továbbképzõ Intézet.

Buda Béla (1998): Elmélet és alkalmazás a mentál-
higiénében. Budapest: Animula.

Csepeli György (2001): A szervezkedõ ember. Buda-
pest: Osiris.

Edouard Limbos (1985): Kulturális és szabadidõs
csoportok animálása. Budapest: Népmûvelési
Intézet.

Estefánné Varga Magdolna–Hatvani Andrea–Taskó
Tünde (2001): Személyiség és szociálpszicholó-
gia. Eger: EKF.

Ferge Zsuzsa (1976): Az iskolarendszer és az iskolai
tudás társadalmi meghatározottsága. Budapest:
Akadémiai.

Ferge Zsuzsa (1994): Szociálpolitika és társadalom.
Budapest: ELTE Szociológiai Intézet Szociálpo-
litika Tanszék Kiadványa.

Gerevich József (1997): Közösségi mentálhigiéné.
Budapest: Animula.

Hanák Zsuzsanna (2005): Interperszonális kapcsola-
tok és a fejlesztés lehetõségei. Budapest: UNIÓ. 

Kozma Tamás (1997): Bevezetés a nevelésszociológiá-
ba. Budapest: Tankönyvkiadó.

Körösényi András–Tóth Csaba—Török Gábor (2003):
A magyar politikai rendszer. Budapest: Osiris.

Kõvári György (1996): Az emberi erõforrások terve-
zése. Budapest: Szókratész.

Kukorelli István (2002): Alkotmánytan I. Budapest:
Osiris.

Marosán György (1998): Álláskeresés, hivatás, kar-
rier. Budapest: Szókratész.

Mészáros István–Németh András–Pukánszky Béla
(2005): Neveléstörténet. Budapest: Osiris.

Mihály Ottó (1999): Az emberi minõség esélyei. Buda-
pest: OKKER.

Nagy József (2000): A XXI. század és a nevelés. Buda-
pest: Osiris.

Rácz József (1992): Ifjúsági szubkulturák. In: Gazsó
Ferenc–Stumpf István (szerk.): Rendszerválto-
zás és ifjúság. Budapest: MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete.

Rácz József (1999): Addiktológia. Budapest: HIETE.
Ritoókné Ádám Magda (1992): A tanácsadás pszi-

chológiája. Budapest: Tankönyvkiadó.
Sári János (2001): Alkotmánytan II. Budapest: Osiris.
Sille István (1994): Illem, etikett, protokoll. Buda-

pest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.
Vargáné Dávid Mária (2001): A tanácsadás elmélete

és módszertana pedagógusoknak. In: Este-
fánné–Ludányi (szerk.): Esélyteremtés a pedagó-
giában. Szakmódszertani sorozat II. Eger: EKF.

Zombori Gyula (1997): A szociálpolitika alapfogal-
mai. Budapest: Hilscher Rezsõ Szociálpolitikai
Egyesület.

Zrinszky László (1996): A felnõttképzés tudománya.
Budapest: Okker.
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Az egyetemi hallgatók jövõterveit alakító ér-
tékek és makrotársadalmi folyamatok változása
Romániában, az ifjúsági korszakváltás kon-
textusában, több kérdést felvet. Egy ilyen fon-
tos makrotársadalmi esemény Románia euró-
pai uniós csatlakozása 2007. január elsejétõl,
de az integrációs folyamat már évek óta el-
kezdõdött, és még egy ideig folytatódik a ki-
teljesedése. Ebben a tanulmányban a fiatalok
jövõstratégiáit, önállósodását, az oktatással és
az életvezetésükkel kapcsolatos attitûdjeiket
és értékorientációikat vizsgáljuk meg az EU-s
integráció kérdéskörével összefüggésben, egy
600 fõs reprezentatív hallgatói mintán a
Babes-Bolyai Tudományegyetemrõl.

A „Babes-Bolyai Tudományegyetem hallga-
tóinak az EU-csatlakozással kapcsolatos atti-
tûdjei és percepciói” címû kutatást a BBTE
oktatói és hallgatói végezték 2006 tavaszán.1
A minta 600 nappali tagozatos hallgatót fog-
lalt magában az összesen 31 552 fõs összlét-
számból, akik Kolozsváron tanultak (kivéve a
kihelyezett tagozatokat és a mesteri fokoza-
tot). Ebbõl 82 százalék román tagozaton (a ro-
mán tagozat konvenció szerint magában fog-
lalja az idegen nyelv szakokat is, ahol számos
magyar nemzetiségû hallgató tanul, egy ré-
szük akár magyar nyelv és irodalom mellék-
szakon), 13 százalék magyar tagozaton és 4,5
százalék német és angol tagozatokon tanul. 

A mintavétel kötött kvótás módszerrel tör-
tént, arányosan képviselve az alapsokaságot
karok, nemek, tanulmányi évek, tagozatok és
nemzetiség szerint.

Ennek eredményeként a minta magába fog-
lalt 495 hallgatót a román tagozatról és az
idegen nyelvekrõl, 79 hallgatót a magyar ta-
gozatról és 27 hallgatót a német tagozatról. 

A hallgatók 79,1 százaléka román, 19,2 száza-
léka magyar, és 1,6 százaléka más nemzetiségû.

Elemzésünk során, figyelembe véve a hall-
gatók társadalmi hátterét és szociodemográ-
fiai sajátosságaikat, a következõ kérdésekre
keressük a választ:

• Milyen szerepet játszik a tanulmányok
folytatása a hallgatók jövõterveiben. Mi-
lyen szerepet játszik az uniós csatlakozás?

• Milyen mértékben tükrözõdnek a társadal-
mi változások a hallgatók jövõtervezésében,
az iskolai ifjúsági korszak meghosszabbodá-
sában, a családalapítás kitolódásában, az
önállósodásban?

• Milyen értékorientációk és attitûdök jel-
lemzik a hallgatókat, hogyan viszonyul-
nak az Európai unió által fontosnak tar-
tott értékekhez?

Az ifjúságszociológiai szakirodalom igen
gazdag és sokrétû támpontot kínál arra vonat-
kozólag, hogy milyen tényezõk befolyásolják
a fiatalok jövõtervezését. J. Zinnecker szemlé-
letében a fiatalok ifjúsági életszakasza jelen-
tõs mértékben osztályspecifikusan meghatá-
rozott. A továbbtanulási idõ, tehát az iskolai
korszak hossza és tartalma, a fiatalok érdeklõ-
dési köre jelentõsen behatárolódik a szülõk, a
család anyagi helyzetébõl és társadalmi pozí-
ciójából adódó életszemlélet és kilátások ré-
vén. (Zinnecker, 1993)

Egy másik fontos társadalmi folyamat az
intergenerációs társadalmi mobilitás, amikor
is a fiatalok éppen hogy kilépnek a szülõk
társadalmi réteghelyzetébõl, ez egy másik
fontos életút. Az individualizáció igen sokré-
tû mobilitási lehetõséget nyitott meg Európá-
ban a fiatalok elõtt. U. Beck rámutat arra,
hogy az individualizációs folyamatok során a

Ve r e s  Va l é r — K i s s  Z i t a —
P l u g o r  R é k a — S z a b ó  J ú l i a

Értékorientációk és jövõstratégiák a kolozsvári egyetemi hallgatók körében az Európai Uniós csatlakozás kontextusában
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fennmaradó egyenlõtlenségek statisztikai el-
oszlási egyenlõtlenségek formáját öltik, ame-
lyeket már kevésbé értelmezhetünk az életvilág
szintjén. Másrészt pedig az egyenlõtlenség-
hez kapcsolódó életvilágbeli struktúrák és
identitások felbomlásával az egyenlõtlen koc-
kázatok és esélyek nem tûnnek el, csupán
átdefiniálódnak, individualizálódnak, diver-
zifikálódnak. (Beck, 1997:463) E két jelenség
egyszerre artikulálja a fiatalok életpályáját.
Másik jellegzetes folyamat a kelet-közép-eu-
rópai társadalmakban, amely az ifjúság életét
külön befolyásolja a társadalmi-gazdasági át-
menet a tervgazdaságra épülõ államszocialista
diktatúráról a piacgazdaságra épülõ demokrá-
ciákra, amely folyamat fontos motivációs té-
nyezõje éppen ezen országok Európai Unió-
hoz való csatlakozása. Ebben a folyamatban
az ifjúság sajátos szerepet kap, egyrészt, mert
a rendszerváltás sikerességének vannak generá-
cióváltással kapcsolatot összefüggései, másrészt
pedig a különbözõ országok közötti gazdasági-
társadalmi eltérések is szerepet játszanak.
(Eyal–Szelényi–Townsley, 2001)

Az ifjúkor és a felnõttkor közötti átmenet
szakaszával több országban is vizsgálatokat
végeztek. Az átmenetelméletek szerint ez a
jelenség három fõ részre bontható: az átme-
net idõzítése, az átmenet szakaszai és az át-
menetek mint az életút meghatározó mozza-
natai. A különbözõ életszakaszok közötti
átmenetet a rájuk jellemzõ életesemények be-
következésének életkor szerinti idõzítésével
vizsgáljuk. Olyan életesemények ezek, ame-
lyeket a népesség többségének tagjai megéltek
vagy meg fognak élni. Az átmenetek idõzíté-
sében bekövetkezõ, a különbözõ korosztályok
között mutatkozó változások a kohorszokon
belüli vagy azok közötti összehasonlító elem-
zések segítségével történnek. Linda K. George
rámutat, hogy a 20. században a felnõttkorra
történõ átmenet életeseményeinek bekövetke-
zése átlagosan késõbbi életkorra tevõdött, ami
a fiatalabb kohorszok iskolai korszakának be-
fejezését és az elsõ munkahely vállalását ille-
ti. Az USA-ban az utóbbi 2–3 évtizedben az
elsõ házasságkötés átlagéletkora késõbbre to-
lódott. (George, 1993:359) Az egy kohorszhoz
tartozók körében viszont megfigyelték a tár-
sadalmi státushelyzet szerinti eltéréseket: az
alacsonyabb társadalmi osztályokhoz tartozó

csoportok fiataljai, különösen az afro-ame-
rikai, latin-amerikai származásúak és a rurális
környezetben élõk körében korábban történik
a felnõtt életszakaszra való átmenet, (Hogan,
1981) ami a maga rendjén összecseng a Zin-
necker által Európában megfigyelt tendenciák-
kal. Az egyetemi hallgatók esetében, akik
társadalmi háttér tekintetében a magasabb
státushelyzetûekhez sorolhatók, az ifjúsági
életszakasz meghosszabbodása elsõsorban a
képzési idõszak meghosszabbodásával hoz-
ható összefüggésbe.

Elégedettség és jövõtervek
Az ifjúsági életutak, mint láttuk, több tényezõ
által meghatározottak. Ebbõl kiindulva két if-
júsági szakaszról beszélhetünk: az átmeneti
ifjúsági korszak, amely az indusztriális társa-
dalmakra volt jellemzõ, illetve az iskolai ifjú-
sági szakasz mely a posztindusztriális tár-
sadalmakban válik tipikussá. Az átmeneti
korszakban az ifjúság viszonylag rövid és kevés
szociális és kulturális önsúllyal rendelkezik. A
teljes életpályán belül az ifjúsági életszakasz
kényszerû, átmeneti esemény, melyben a fia-
talok a felnõtt társadalomhoz igazodnak, szo-
rosan kötõdnek a felnõttek intézményrendsze-
réhez, különösen a munka intézményeihez
meg a családhoz, a szûkebb szociokulturális
környezethez. Így a munkában, a családban,
a társadalomban a tapasztalt felnõttekhez ké-
pest alárendelt szerepet játszanak. Az iskolai
ifjúsági korszakban az iskola szerepe felértéke-
lõdik abból a szempontból, hogy egyrészt
egyre hosszabb idõt töltenek a fiatalok az is-
kolában, és az iskola határozza meg lényegé-
ben a további életkarrierjüket, ehhez igazodik
a munkába állás, a házasodás és a gyerekvál-
lalás, melyek mind kitolódnak. Másik fontos
jellemzõje, hogy csökken a családi, szom-
szédsági viszonyok, a település ellenõrzõ sze-
repe, és felerõsödik a fogyasztói iparé és a
médiáé. Ebben az életszakaszban a relatíve
önálló iskolai és képzési intézmények látoga-
tása révén az ifjúi életszakasz autonómiája
növekszik. A fiatalok norma- és értékrend-
szerét, valamint mintakövetését is egyre in-
kább meghatározza a fiatalok önállósodása,
így növekszik az ifjúsági kultúra szerepe
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mind a normák, mind az értékek, mind a jövõ-
beli karrierminták kialakításában, és csökken-
nek a fiatalok körében a származási, etnikai és
nemek közötti különbségek. Tehát a kulturális
tõke térhódítása összekapcsolódik a származá-
si és osztálykötelékek leépülésével, átrendezõ-
désével, amely az ifjúsági kultúra felértékelõ-
déséhez vezet.

Arra a kérdésre, hogy szeretné-e folytatni
tanulmányait (az aktuális tanulmányok befe-
jezése után), a válaszadók 83 százaléka igen-
nel válaszolt, és csupán 17 százalék mondta
azt hogy nem szeretne továbbtanulni. Ez is
arra mutat rá tehát, hogy ebbe a rendszerbe
belépett fiatalok nagy többsége a lehetõ leg-
hosszabb ideig benne is akar maradni, mani-
feszt motiváció, hogy a lehetõ legtöbb iskola
által nyújtott készség elsajátítására képes le-
gyen, latens motivációként pedig az ifjúsági
életszakasz meghosszabbítását és a felnõtt-
korral járó felelõsségek vállalásának elhalasz-
tását jelölhetjük meg.

A származási család fontosságának kieme-
lése érdekében megvizsgáltuk, hogy a tovább-
tanulási szándékot mennyiben befolyásolja
az apa iskolai végzettsége.

1. táblázat. Továbbtanulási szándék, a továbbtanulás 
formája illetve a legmagasabb iskolai szint 

elérésének vágya, az apa iskolai végzettsége alapján

*p<0,05; **p<0,01; *** p<0,001

A továbbtanulási szándék kapcsán az a ten-
dencia figyelhetõ meg, miszerint minél maga-

sabb az apa iskolai végzettsége, annál inkább
akarnak a fiatalok is továbbtanulni, 40 száza-
léka azoknak a fiataloknak akiknek az édes-
apja egyetemet vagy annál magasabb fokú is-
kolát végzett, az egyetem után folytatni
szeretnék tanulmányaikat, és csupán 25%
nem akarja ezt a dolgot. Azok a diákok akik-
nek az apja felsõfokú diplomával rendelke-
zik, jelentõsen nagyobb arányban szeretnék
doktoriskolákban folytatni tanulmányaikat
(57%), mint valamilyen más egyetemen
(29%). Azok esetében, akiknek az apjuk isko-
lai végzettsége nem éri el az egyetemi szintet
a helyzet éppen fordítva áll: õk nagyrészben
más egyetemen szeretnék folytatni tanulmá-
nyaikat (37%), azok aránya, akik doktori cím-
re vágynak, úgyszintén eléggé magas, 29%.
Érdekes módon azok a diákok, akik tovább
szeretnének tanulni, de akiknek az apjuk kö-
zépszintû iskolai végzettségû, nem vágynak
sokkal magasabb szintre eljutni, sokkal in-
kább hajlanak arra hogy az egyetemi oktatási
struktúra alsóbb pozícióin maradjanak, tehát
a zinneckeri értelemben vett középrétegek ifjú-
sági életstratégiája jellemzõ, akik az egyetemi
képzést a szakképesítés elsajátításáért végzik,
és céljuk e korszak minél korábbi lezárása, a ta-
nulási költségek minimalizálása érdekében. A
legmagasabb iskolai végzettség elérésében azok
a leginkább optimisták, akiknek az édesapja is
egy magasabb iskolázottsági szintet ért el.

2. táblázat. A továbbtanulási szándék annak 
függvényében, hogy szándékában áll-e 

tanulni vagy dolgozni külföldön

Érdekes módon a lányok magasabb arány-
ban szeretnének továbbtanulni mint a fiúk,
annak ellenére hogy õk azok akiknek a szak-
irodalom szerint az iskolai ifjúsági korszakuk
néhány évvel rövidebb volt a 1990-es évek-
ben Németországban és Magyarországon. (Zin-
necker, 1993; Gábor, 2000)
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3. táblázat. A továbbtanulási szándék 
nemek szerinti eloszlása

Arra a kérdésre, hogy „milyen formában
szeretné folytatni a tanulmányait?”, a vála-
szolók csaknem kétharmada (63%) azt mondta,
hogy mesterin, 28%-uk mesteri majd doktori
képzésben, 8%-uk más egyetemen és alig 1%
egyenesen doktori képzésben. Ezen adatok-
ból két fontos következtetést vonhatunk le:
viszonylag kevés diák számára jelent jövõ-
stratégiát a más egyetemre való beiratkozás;
illetve a diákok a magiszteri képzéseket valami
megfoghatónak tekintik, olyan dolognak, ami
bárki által elérhetõ. 

1. ábra. Továbbtanulási szándék a diákok 
nemzetisége szerint (N=543)

Nemzetiség szerint szignifikáns különbsé-
gek vannak a továbbtanulás helyét, szintjét il-
letõen. Mint az elõbbi ábra is mutatja, a ro-
mán hallgatók nagyobb arányban szeretnének
doktori vagy mesteri címet szerezni, míg a a
magyarok között nagyobb arányban vannak
azok, akik egy új alapképzés szerinti szakot
végeznének. A különbség mögött a magyar és
román hallgatók társadalmi háttere közötti
különbség áll, a román hallgatók körében
ugyanis nagyobb arányban vannak felsõfokú
végzettséggel rendelkezõ szülõk, és ennek ha-
tását láttuk az elõbb a gyermekeik továbbta-

nulási szándékait illetõen, ez érvényesül az
aspirációk szintjén is.

A diákok társadalmi közérzetének jellemzé-
sére három mutatót használtunk: mennyire
vannak megelégedve a jelenlegi életükkel;
hogy gondolják, az elmúlt öt évhez képest a
helyzetük javult vagy romlott, illetve hogy
mit gondolnak a következõ öt évben az életük
jobb vagy rosszabb lesz. Jelenleg az indikáto-
rok növekedésérõl beszélhetünk: azok aránya,
akik meg vannak elégedve az életükkel vi-
szonylag magas, azok aránya akik úgy érzik,
rosszabbul élnek, mint az elmúlt 5 évben vi-
szonylag alacsony, csakúgy mint azok aránya,
akik azt gondolják, hogy öt év múlva rosszab-
bul fognak élni. 

Az Eurobarométer Romániára vonatkozó
adataival szemben amelyben a populáció je-
lenlegi életével való elégedetlensége (56%
Románia, 18% EU), a mérsékelt optimizmus
a közel jövõvel szemben (39% az EU-s 35%-
kal százalékkal szemben), illetve a fokozott
optimizmus „az öt év múlva” életszakaszra
vonatkozóan (52% Románia, 40% EU) voltak
a dominánsak; Magyarország lakossága 55%-
osan elégedett az életével (Eurobarométer 65,
Magyarország, 2006 tavasza:17). A Babes-
Bolyai Tudományegyetem diákjai kiemelke-
dõen magas arányban (90,58%) elégedettek a
saját életükkel. Annak ellenére, hogy nem be-
szélhetünk számottevõ különbségekrõl ami a
nemzetiséget illeti, meg kell említenünk hogy
a magyar diákok valamivel elégedetlenebbek,
mint román kollegáik.

Összehasonlítva jelenlegi helyzetüket az
ezelõtt öt évivel a diákok csaknem kétharmada
(65,2%) beszél javulásról; ebben a kontextus-
ban is a magyar diákok valamivel elégedetle-
nebbek: míg a román diákok 7,1 százaléka, a
magyar diákok 16,5 százaléka szerint romlott
a helyzete az elõzõ öt évhez képest. Az elkö-
vetkezõ öt évben a diákok jelentõs többsége
(88,8%) az életszínvonaluk javulásában re-
ménykedik.

A Metro Media Transilvania által 2002, illet-
ve 2004-ben, a 14–19 éves romániai populációra
érvényes reprezentatív mintán elvégzett felmé-
rések rámutattak arra, hogy a megkérdezettek
saját életükkel szembeni elégedettsége szá-
mottevõen javult. 2004-ben, szemben a 2002-es
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adatokkal, egy 14%-os növekedést fi-
gyelhetünk meg azon fiatalok körében, akik
úgy érzik, az elmúlt öt évhez képest nõtt az
életszínvonaluk, és ugyanígy 8%-kal nõ azok
száma is, akik a közeljövõrõl bizakodva be-
szélnek. (MMT, 2004:10–12)

A diákok jövõstratégiái
A társadalmi és gazdasági fejlõdés következ-
tében a posztindusztriális társadalmakban az
ifjúsági kultúra megváltozása a jellemzõ, ami a
kulturális tõke egyre magasabb értékeléséhez
vezet, és egyre több idõt és energiát fordíta-
nak ennek megszerzésére. Ezen tõkék elsajá-
títása viszonylag hosszú idõt vesz igénybe,
ami ahhoz vezet, hogy kitolódik az ifjúsági
szakasz, ugyanis sokkal hosszabb ideig kell is-
kolába járni. Minél inkább kitolódik ez a sza-
kasz, annál jobb pozíciókba képesek bekerülni
a fiatalok. Annak érdekében, hogy ezeket a tu-
dásokat el lehessen sajátítani, szükség van a
formális keretek között történõ tanulásnak, az
iskolába járás idejének a kitolására, mely egy
magasabb fokú autonómiát feltételez, mely
nagyfokú függetlenséghez és semlegességhez,
toleranciához vezet. (Bourdieu, 1979)

Ez lehetne annak is a magyarázata, hogy az
általunk megkérdezett diákok az elkövetkezõ
öt évben elsõsorban tanulni szeretnének, elsa-
játítani valamilyen foglalkozást, mesterséget,
megtanulni valamilyen idegen nyelvet és meg-
szerezni valamilyen diplomát. Ezt követi a
munkahelyszerzés, illetve a családalapítás,
ugyanakkor a saját lakás megvásárlása és az
utazások úgyszintén nagyon fontos helyet töl-
tenek be a fiatalok jövõterveiben. (4. táblázat)

Szignifikáns kapcsolat mutatható ki a diá-
kok jövõtervei és tanulmányi évük szerint.
Ha a legfontosabb öt jövõtervet nézzük, ame-
lyet az elkövetkezõ öt évben szeretnének va-
lóra váltani, azt láthatjuk, hogy a harmad- és
negyedéves hallgatók inkább hajlanak a „saját
fészek” kialakítása felé: saját lakást szeretné-
nek vásárolni, illetve családot alapítani. Ezzel
szemben a fiatalabbak, az elsõ- és másodéve-
sek a továbbtanulást, a szakmaszerzést, illetve
az utazásokat helyezik elõtérbe. Ez kissé
olyan irányba tereli gondolatainkat, miszerint
a fiatalabb diákok értékrendszere, jövõstraté-

giái inkább a posztmateriális, míg az idõsebb
kollegáiké a materiális értékrend felé hajla-
nak. Ugyanakkor mindkét „csapat” tervei kö-
zött nagy fontosságot kap a munkahely szerzé-
se, vagyis az, hogy minél inkább függetlenné
váljanak gazdaságilag, minél nagyobb egzisz-
tenciális szabadságot vívjanak ki maguknak a
szüleikkel szemben. 

5. táblázat. A jövõtervek a tanulmányi év szempontjából

A fókuszcsoport-interjúkból paradox helyzet
tárul fel: a diákok szeretnének továbbtanulni,
fejleszteni magukat, és ezt inkább külföldön,
mert itthon nincsenek olyan lehetõségek,
amelyek kielégítenék õket, de ugyanakkor azt
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is bevallják, hogy az ország fejlõdésében fellépõ
„zavarok” nagymértékben az elit elvándorlá-
sának köszönhetõek. Egyelõre a diákok csak
„külföldön szeretnének tanulni, és aztán vissza-
jönni és itthon próbálni szerencsét” (F1.3., ro-
mán lány).

A BBTE diákjainak 91%-a optimistán látja
tervei megvalósulási esélyeit, csupán 9% áll
pesszimistán a dolgok elé. Ugyanakkor a falu-
ról származó fiatalok pesszimistábban latják
a jövõt, mint városi származású kollegáik. 

Az anyagi helyzetnek meghatározó szerepe
van a jövõtervek megvalósításának értékelé-
sében. Az anyagi helyzet feltárására elsõsor-
ban az egyes gazdasági javakkal való rendel-
kezést vettük figyelembe; az egyének, illetve
a származási család ezekkel a javakkal való
rendelkezését. 13 dologra kérdeztünk rá.  Eze-
ket három csoportba vontuk össze.

6. táblázat. A jövõtervek megvalósulási esélye 
az anyagi javak függvényében

(p<0,01)
A fenti táblázatból leolvasható, hogy minél

inkább nõ az anyagi javakkal való rendelkezés
és ezzel együtt a fiatalok materiális biztonsága,
úgy nõ a jövõbeni tervek megvalósításával
szembeni optimizmus is, vagyis azok akik
materiális biztonságot éreznek maguk mögött
optimistábban néznek a jövõbe. 

Megkérdeztük a diákokat a külföldre való ki-
költözési szándékuk, hajlandóságuk felõl is („Gon-
doltál már arra hogy külföldön telepszel le?”)

7. táblázat. A diákok emigrálási szándékai (%)

Annak ellenére, hogy eléggé magas azok
száma, akik rossz véleménnyel vannak az Eu-
rópai Unióról, mégis oda szeretnének letele-

pedni (10,2%), feladva ezt a képet. A magyar
diákok 30%-ának negatív képe van az EU-ról,
mégis ki szeretne települni, míg a román diá-
kok körében ez az arány csupán 5,3%. Nem-
zetiség szerint nem szignifikáns az eltérés
(9,2% magyar diákok, illetve 8,5% román diá-
kok); átlagosan 9 százalék alatt vannak azok,
akik inkább szeretnének külföldre telepedni
aminek érdekében már konkrét terveik is van-
nak, viszonylag kevesen vannak, akik nem is
gondolnak a kitelepedésre mint alternatívára
(7,4% román diákok; 6,4% magyar diákok).

A kolozsvári egyetemi hallgatók értékvilága
A fiatalok, nevezetesen a kolozsvári egyete-
misták értékorientációját vizsgálva jellegzetes
megállapításokra juthatunk. A kérdõívben a
fiatalok értékorientációját az ún. Lickert-ská-
lával mértük, amely esetünkben 12 kérdést
tartalmaz, és a válaszokat egy ötös fokozatú
skálán mértük.2

A 2. ábra alapján, a Babes-Bolyai Tudo-
mányegyetem diákjainak értékhierarchiája a
következõképpen alakul: kiemelkedõen fon-
tos szerepet töltenek be a „szabadság”, „az ál-
lampolgárok egyenlõsége” és a „szólásszabad-
ság” értékek. Fontosnak mutatkoznak továbbá
azok az értékek, amelyek az etnikumok közöt-
ti harmóniára és konszenzusra reflektálnak,
nevezetesen a „tolerancia”, a „konszenzusos
konfliktusmegoldás” és a „kissebségi jogok”.
Az „erõs vezetés” és a „többpártrendszer” köze-
pesen fontos értékként jelenik meg, ugyanak-
kor a többnyelvûségnek is kevesebb fontossá-
got tulajdonítanak, hiszen az értékhierarchia
végére kerül 2,8 átlagot mutatva. Összehason-
lítva az elsõ két értékkel, amely 4,8-as átlagot
jelent, elmondhatjuk, hogy majdnem a felére
csökken. (2. ábra)

Az adatokat a faktorelemzés módszerével is
megvizsgáltuk. Az így kapott faktorstruktúra ar-
ra enged következtetni, hogy az értékpreferenciák
négy csoportja különíthetõ el. Kiválasztva az elsõ
négy faktort, amelyek a legnagyobb mértékben
magyarázzák a faktor varianciáját elmondható,
hogy összesen 61,4 százalékban magyaráz. A
Bartlett-teszt azt mutatja, hogy a KMO=0,795,
ami elemzésünk szempontjából megfelelõ.
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8. táblázat. Értékrend-profilok, faktor-mátrix

Extraction Method: Principal Component Analysis
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalisation
Rotation converged in 6 iterations

Az elsõ faktor nagyon jól korrelál a szabad-
sággal, az állampolgárok törvény elõtti egyen-
lõségével, szólásszabadsággal, szociális bizton-
sággal, konszenzusos konfliktusmegoldással,
viszont az elsõ három faktor rendelkezik a leg-
nagyobb faktorsúllyal, ezért a szabadság, har-
mónia és egyenlõség nevet társítottuk hozzá.
Fontos megjegyeznünk, hogy „konszenzusos
megoldás” a második faktorban is megjelenik,
ugyan kisebb súllyal, viszont ebben az esetben
is szignifikáns korrelációt vélünk felfedezni. 

Az Eurobarometer nemzetközi adataival
összehasonlítva a román nemzetiségûek túl-
nyomó része nagy hangsúlyt fektetett a „szo-
ciális biztonságra”, amely tendencia magya-
rázata elsõsorban a kommunizmusból egy
demokratikus korszakban történõ átmenettel

magyarázható. (Eurobarometer 65, Románia,
tavasz, 2006:25–26)

A második faktor a kisebbségi faktor. Ebben
két értékünk kiemelkedõen magas faktorsúly-
lyal rendelkezik, a többnyelvûség és a kisebb-
ségi jogok. Kimutatható, hogy elsõsorban a
kisebbségben élõ magyar hallgatók értékori-
entációjában jelenik meg fontos tényezõként.

A harmadik faktorcsomag az erõs vezetést
és a rendet foglalja magában, amelyek szoros
összefüggésben vannak egymással. Ez a fak-
tor a hatalom érvényesülését fejezi ki, azaz
autoriter faktornak neveztük. 

Az utolsó faktorcsomagot a politikai értékek
alkotják, a legnagyobb faktorsúllyal rendelkezõ
érték a többpártrendszer, és ezzel jól korrelál
a gyülekezési szabadság. A harmadik érték a
tolerancia; kicsi faktorsúlyt mutat, ennek elle-
nére fontosnak tartottuk, hogy bekerüljön az
elemzésbe. Valószínûsíthetõ, hogy a fiatalok
nem fektetnek különösebb hangsúlyt a konf-
liktusmegoldásokra és a toleráns magatartás-
ra. Ennek árnyaltabb magyarázatára alkalma-
sabb módszer lenne a kvalitatív kutatás, ahol
rákérdezhetünk arra, hogy élete során megta-
pasztalt-e akár etnikai, akár egyéb konfliktu-
sokat. Megkérdezhetjük továbbá, mit jelent
számára a toleráns viselkedés.

9. táblázat. Az értékek fontosságának 
pontszáma, nemzetiség szerint

Az értékek fontosságát nemzetiség szerint
vizsgálva azt figyelhetjük meg, hogy a magyar
diákok nagyobb hangsúlyt fektetnek a „tole-
ranciára”, a „kissebségi jogokra” és a „több-
nyelvûségre”, amint ezt már feltételeztük a
faktorcsomagok magyarázatánál. A román diá-
kok viszont a „szólásszabadságnak” és a „rend-
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nek” tulajdonítanak nagyobb fontosságot. Ezek
az adatok megegyeznek egy 2000–2001-es
nemzetközi felmérés adataival, amelyet Ma-
gyarországon és Romániában végeztek arra vo-
natkozóan, hogy a fiatalok víziójában hogyan
jelenik meg Európa. (Petre, 2002:101)

A következõkben azt néztük meg, hogyan
néz ki a fiatalok politikai értékorientációja.
Eredményeink azt mutatják, hogy a diákok
számára a legfontosabb érték, hogy a társada-
lomban rend és egyetértés uralkodjon. A diá-
kok 75,6 százaléka teljes mértékben egyetért
ezzel a kijelentéssel. Ezt követi az az értékpre-
ferencia, hogy: „Az a jó társadalom, amelyben
az emberek érdemeik szerint részesülnek a
vagyonban és megbecsülésben.” (47,1%)

Ennek alapján azt a következtetést vonhat-
juk le, hogy a fiatal diákok számára a legfonto-
sabb érték a stabilitás, a harmónia, a méltá-
nyos verseny, azaz mindenki érdemei szerint
részesüljön a megbecsülésben és az elõrehala-
dásban, ezt követi az etatista egalitarizmus
eszméje (mindenkinek ingyenes egészségügyi
ellátás az állam részérõl). (10. táblázat)

A fiatalok minimálisan nyilvánulnak meg a
politikai szférában, a megkérdezett diákok
csupán fele érdekelt a politikában, és ezek-
nek is csupán fele az, aki szimpatizál valami-
lyen párttal. Etnikai összetétel szerint vizs-
gálva az a tendencia figyelhetõ meg, hogy a
román diákok, és ezek közül is a fiúk inkább
hajlamosak arra, hogy a politikai életben sze-
repeltessék magukat, azaz részt vegyenek a
politikai életben, figyelemmel kísérjék a poli-

tikai változásokat. A magyar diákok passzí-
vabbak a politikával szemben, feltehetõen
azért, mert közülük sokan az RMDSZ-t vá-
lasztanák, az etnikai mobilizáció következté-
ben azok is, akik passzívak a politikai kérdé-
sekkel szemben, ám a hasonlóan passzív
román hallgatóknak nincs pártpreferenciájuk. 

3. ábra. Az egyetemisták politikai érdeklõdése, 
etnikumok szerint (%).

Annak ellenére, hogy a diákok kevés érdek-
lõdést mutatnak a politika iránt, a szavazásra
különösen nagyarányú érdeklõdés irányul.
Arra a kérdésre, hogy: „Ha most vasárnap Ro-
mánia európai uniós csatlakozására vonatko-
zóan referendumot tartanának, elmennél?”, a
megkérdezettek 85,1 százaléka igennel vála-
szolt, és a diákok 88,1 százaléka az EU-s csat-
lakozás mellett szavazna.3 Érdekes jelenség,
hogy azon magyar diákok, akiknek állandó
lakhelye rurális környezetben van, és ezen

Ifjúsák és környezet

10. táblázat. Az egyetemisták politikai értékorientációja (%)
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belül is a lányok kevesebb érdeklõdést mutat-
nak Románia csatlakozása iránt, és kevesebb
százalékban szavaznak a csatlakozás mellett. 

A diákok azon attitûdjét vizsgálva, hogy mi-
lyen legközelebbi viszonyt fogadna el a külön-
bözõ etnikumú vagy vallású személyek vala-
melyikével, a magyar diákok leginkább a román
diákokat, míg a román diákok a magyar diáko-
kat fogadják el. Ebben az esetben is inkább ba-
ráti, mint családi viszonyt tudnak elfogadni.
Úgy gondoljuk, hogy a magyar diákok, annak
tudhatóan, hogy kisebbségben élnek Romániá-
ban, nyitottabbak más etnikumok felé. A roma
etikum a legkevésbé elfogadott mind a magyar,
mind a román diákok körében, csak kollégá-
nak, évfolyamtársnak fogadják el. (11. táblázat)

Az Európai Unióval kapcsolatos értékek és attitûdök
Kutatásunkban számos kérdéssel kitértünk a
diákok véleményére, attitûdjeire, tudására és
információhiányára az Európai Uniót illetõen,
valamint koncentráltunk a Románia csatlako-
zásáról kialkotott véleményekre. 

A BBTE hallgatói zömének Európai Unióról
alkotott véleménye pozitívnak mondható:
mindössze 8,1%-uk vállalt fel egy teljesen ne-
gatív képet a Közösségrõl. Ezen kérdést nemi
lebontásban vizsgálva szignifikáns különbsé-
gek észlelhetõk; a magyar diákok nagyobb
százalékban tekintenek negatívan (12,7%)
vagy semlegesen (22,7%) az EU által képvi-
selt eszmékre, mint román kollegáik (6,9%
negatív, míg 14,6% semleges). Így a magyar
diákok 64,5 százaléka, míg a román diákok
78,5 százaléka vall egy pozitív képet az EU-

ról. Ezen tendenciák mutatkoznak az azonos
periódusban készült Eurobarometer felméré-
sekben is Románia és Magyarország összla-
kosságára nézve. A 2006 tavaszán végzett
közvélemény-kutatás alapján Magyarorszá-
gon eléggé negatív kép él az egyénekben az
unióról, habár jelentõs javulás mutatható ki a
2005-ös felmérésekhez képest. (Eurobarome-
ter 65, Magyarország, tavasz 2006:23)

Az Európai Unió chartájában a legalapve-
tõbb értékek közé sorolja az emberi jogokat, a
demokráciát és a jogállamiságot, de hang-
súlyt fektet a szólásszabadságra, az egymás
iránti toleranciára. A kolozsvári diákok Euró-
pai Unió által képviselt értékek iránti attitûd-
jeit elsõsorban két kérdés segítségével mér-
tük; az egyik során a megkérdezetteknek a 12
felsorolt érték közül kellett kiválasztani a szá-
mukra 3 legfontosabbat; a másik során pedig,
a 11 állításra kellett reflektálniuk, hogy az
számukra jellemzi az uniót vagy sem. 

Az elsõ indikátorban, amint a 4. ábra is mu-
tatja, a diákok leginkább pozitív értékeket tár-
sítanak az Unió fogalmához, az általa kínált
lehetõségeket és elõnyöket emelik ki.

Az Romániában végzett Eurobarometer
közvélemény-kutatás eredményei arra utal-
nak, hogy az EU elsõsorban az utazási sza-
badságot (62% Romániában, míg 51% az Uni-
óban) és jóllétet (50% Romániában, míg 18%
az EU-ban) jelent, tendencia mely az általunk
végzett kutatásban is tükrözõdik. A román di-
ákok 40,4 százaléka az elõbbire, míg 23,5 szá-
zaléka az utóbbival azonosítja azt. Az ezen
értékekre mért eredmények sokkal alacso-
nyabb értékeket érnek el a magyar diákok kö-
rében, akik az EU-val inkább a békességet és
a demokrácia fogalmát társítják.

Ifjúsák és környezet

11. táblázat. Milyen legközelebbi viszonyt fogadna el következõ személyek valamelyikével, átlagokban számolva.4
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4. ábra. Az Európai Unióhoz társított 
értékek megoszlása (%) 

A román diákok Európai Unióba fektetett bi-
zalma szükségleteik és aspirációik függvénye,
melyeket a csatlakozás következményeként lát-
nak. Ezen aspektustól eltekintve, a második
helyen a hierarchiában a gazdasági jóllét je-
lentkezik, fele a megkérdezett román diákok-
nak választván ezt a kérdéssorból. Tehát az
Európai Unió a jobb élet reményét jelenti.

Észlelhetõ, hogy a tendenciák megegyez-
nek a román és magyar diákok esetében, csak
két pontban található eltérés. Az unió a román
diákok számára elsõsorban a hosszan tartó
béke biztosítója és egy út az állampolgári jo-
gok biztosítására. (5. ábra)

Az EU-csatlakozás elõnyeihez és az EU-ban
való lehetõségek, megélhetés elõnyeinek

Ifjúsák és környezet

12. táblázat. Képességek, melyek az EU-s csatlakozás elõnyeit és az EU-ban való megélhetést segítik elõ. (%)

5. ábra. Az Európai Uniót jelentõ kijelentések etnikum szerinti lebontásban
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élvezéséhez szükségesnek tartott képességek
az idegen nyelvek ismerete, amely 72,7%
megkérdezett által volt választva, a második
legfontosabb az iskolázottsági szint (52,4%)
és a személyes kommunikációra való készsé-
gek (39,6%). Az egyének személyes kapcsola-
tai a legkevésbé voltak fontosnak tekintve a
BBTE diákok által. (12. táblázat)

Továbbá arról is érdeklõdtünk, hogyan de-
finiálják a diákok az európai állampolgár fo-
galmát. Amint a mérésekbõl is látható, a bár-
milyen célból kifejtett, az EU területén
történõ szabad mozgást tartják a hallgatók a
legjellemzõbbnek az európai állampolgárokra.

Arra is választ kerestünk, hogy az Európai
Unió mely területeirõl van tudásuk a diákok-
nak. Ezen területek közül a gazdasági és kul-

turális szféra a legismertebb a diákok számá-
ra, míg a politikai szféra kevésbé. A diákok is-
meretei részlegesek, átfogóak, bizonytalanok,
nem határozott állítások, hanem csak az „in-
kább ismerõs” kategória. Azok aránya, akik
határozott tudással rendelkezõnek vallják
magukat, 1 és 4 százalék között található a
magyar diákok esetében, míg 7 és 8 százalék
között a román diákok esetében. (6. ábra)

Romániában, akárcsak Magyarországon és
általában az unióban, a diákok többsége (ko-
lozsvári BBTE-hallgatók: 65%) a televízióból
informálódik, a második, harmadik és negye-
dik helyen pedig a rádió, az újságok és a ba-
rátoktól szerzett információ található 40%,
25% és 24%-kal. A középiskolás diákok és az
egyetemisták a legaktívabb internethaszná-

Ifjúsák és környezet
13. táblázat. Európai Unió polgára...(%)

6. ábra. Az Európai Unió területeirõl való ismeretek... (%)
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lók, közel fele a fiataloknak a világhálót hasz-
nálja, szemben a 15% országos átlaggal. Ezen
adatokkal összehasonlítva a BBTE-egyetemis-
ták 96,8 százaléka televízióból, míg 83,7 szá-
zaléka az írott sajtóból informálódik. a rádiót
79,6%-uk használja hírforrásként, míg az inter-
netet 75,4%, és az egyetemet 71,2%. Az EU in-
formációs központok csak 20,8% által ismertek
és használtak hírforrásként a diákok által.

A válaszok a televízió felsõbbrendûségét
támasztják alá a hírforrások közül. A televízió
mindenhol elérhetõ, és lehetõvé teszi, hogy
gyors pillantást vessünk a világban történõ
eseményekre, valamint számos helyi és orszá-
gos adó helyszíni közvetítéseket is lehetõvé
tesz. (Leisse–Leisse, 2005:23) A szociológiai
tanulmányok a kortárscsoport szerepének
fontosságát hangsúlyozzák. 

A diákok a legritkábban a munkahelyen, leg-
gyakrabban az egyetemen beszélnek az Euró-
pai Unióról. A 7. ábráról leolvasható, hogy a
román diákok többet beszélnek az Európai
Unióról, mint a magyar diákok. Közel 40 szá-
zaléka a román diákoknak nagyon gyakran
vagy gyakran beszél az EU-ról, míg hasonló
százaléka a magyar diákoknak inkább ritkán
vagy nagyon ritkán érinti a témát. (7. ábra)

Ezen tendencia mutatkozik a diákok oktatási
rendszer EU-implikációjának véleményében
is: a magyar diákok 53 százaléka szerint nem

igazán implikálódik, viszont szükségesnek
látják és leginkább ingyen kurzusok szervezé-
sében látnák értelmét, míg a román diákok 68
százaléka úgy látja, hogy eléggé részt vesz az
unióról való informálásban, viszont még szer-
vezhetne szemináriumokat vagy kollokviumo-
kat vagy ingyen kurzusokat. 

Általában a diákok azon a véleményen van-
nak, hogy az EU-csatlakozással a munkahelyi,
tanulmányi és turisztikai mobilitási csator-
nák kitágulnak; ezek mellett pedig a közszol-
gáltatások minõségileg javulni fognak, az em-
beri jogok betartása elterjed, valamint a
bevándorlók száma növekszik. A vásárlóerõ
és a munkanélküliség csökkenõ tendenciát
fog mutatni az EU-ban. Érdekes megjegyezni,
hogy azok a magyar diákok, akik Románia EU-s
csatlakozását elõnyös dolognak tekintik, fel-
tételezik, hogy a munkanélküliség növekedni
fog, míg román társaik inkább a csökkenésre
vagy a stagnálásra tippelnek. A diákok egyet-
értenek abban, hogy az oktatáshoz és munka-
erõpiachoz való hozzáférés jelentõs mértékben
növekedni fog, és így vele együtt az utazások
száma is. A fókuszcsoportos beszélgetések so-
rán az is kiderült, hogy a diákok támogatják a
csatlakozást, mivel azt „hosszú távú befekte-
tés”-ként értelmezik, „amelynek pozitív hatá-
sai csak talán 10 év múlva lesznek érezhetõk”
(F1.1., fiú, román). (14. táblázat)

Ifjúsák és környezet

7. ábra. Milyen gyakran beszélnek a diákok az Unióról az egyetemen (százalék)
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Érdekes megjegyezni, hogy míg 70,4 száza-
léka a román diákoknak támogatja Románia
EU-csatlakozását, addig még fele sem pártolja
a magyar társaiknak (49,5%), sõt 14,7% ki-
mondottan ellenzi, amely kategória a román
diákoknál csak 7,8%. 

Továbbá azt is fontos megjegyezni, hogy a
származási helyüket vizsgálva, a faluról szár-
mazó román diákoknak 78,9 százaléka támo-
gatja a csatlakozást, míg ezen érték a magyar
diákok esetében csak 59,1%. Ezen tendenciák-
ra Ovidiu Vaida azt a magyarázatot találta,
hogy a magyar nemzetiségû kolozsvári diákok
külföldi utazásaik és tanulmányaik révén, fõ-
ként Magyarországra, már élõben megtapasz-
talták az Európai Unió pozitív, de fõként ne-

gatív következményeit, melyek elsõsorban az
élelmiszer drágulásában manifesztálódtak.
(Vaida, 2007:43) (8. ábra)

A román diákok többsége inkább az egyén
privát szférájához kapcsolódó reményeket
társít az EU jövõjéhez, ilyen a szabad mozgás,
a több munkalehetõség, jobb életminõség. A
magyar diákok inkább a nemek közti egyenlõ-
séget látja a jövõben megvalósulni, valamint
kevesebb diszkriminációt lát, és 12,2 százalé-
kuk az Unió eltûnését jósolja 10 év múlva.
Ezen adatok egyeznek a Romániában végzett
Eurobarometer-felmérés (2006:24–25) által
mutatott tendenciákkal, valamint a Leisse–
Leisse (2005:70–71) kutatás eredményei is a
gazdasági aspektusok elsõ helyezését prezen-

Ifjúsák és környezet

14. táblázat. Románia EU-hoz való csatlakozása elõnyös és etnikum szerinti 
lebontásban a következõ változások mutatkoznak majd… (százalék)

8. ábra. Mit várnak el a diákok az Európai Uniótól 10 év múlva?
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tálja; a materiális értékek dominálnak a töb-
biek fölött.

Következtetések
A Babes-Bolyais hallgatók jelentõs része to-
vább szeretne tanulni, elsõsorban mesteri fo-
kozaton. Állítható, hogy a továbbtanulni vá-
gyók egy része valószínûnek tartja, hogy
tanulmányait már az EU egy másik országá-
ban fogja folyatni, tudatában lévén annak,
hogy egyenlõ jogai lesznek az ott tanuló helyi
állampolgárokkal.

A következõ öt évben megvalósítandó jövõ-
tervek tekintetében a fiatalok önállósodásá-
nak igénye érvényesül, de kor és tanulmányi
év szerint eltérõ formában. Az elsõ-másod-
éves hallgatók zöme sorrendben a továbbta-
nulást, egy szakma megszerzését és az uta-
zást tartja prioritásnak, a nagyobb évesek
esetében a „fészekrakás” kerül elõtérbe, a lakás-
vásárlás, családalapítás prioritásai által. Ezek
a különbségek egyrészt fontos életkori hatás-
nak tulajdoníthatók, ami összefüggésbe hoz-
ható azzal, hogy a fiatalabbak (19–20 évesek)
inkább a posztmateriális, a nagyobbak pedig
a materiális, tradicionális értékrendeket he-
lyezik elõtérbe.

A szülõi család anyagi helyzetének szigni-
fikáns hatása van a jövõterveik megvalósítási
esélyeire. A jobb anyagi helyzetû családokból
jövõ hallgatók derûlátóbbak, a szegényebbek
pedig pesszimistábbak abban, hogy a megje-
lölt életterveket sikerül megvalósítani, ami
közvetve is mutatja a társadalmi rétegek kö-
zötti esélyegyenlõtlenségeket.

Megállapítható, hogy az EU-csatlakozással
kapcsolatos legfontosabb értékek a BBTE
hallgatói számára az utazás szabadsága, és ezt
távolról követik a gazdasági jólét, a demokrácia
és a kulturális sokszínûség. A többnyelvûség és
a kisebbségek védelme a magyar és német nem-
zetiségû hallgatók számára jóval fontosabb,
mint a többségi román fiatalok számára. 

Jegyzetek
1 A munkacsoport tagjai: Dr. Sergiu Miscoiu,

projektvezetõ, Dr. Veres Valér szakmai vezetõ,
Drd. Laura Gongola, Drd. Ovidiu Vaida, Drd.
Loredana Nabar, Kiss Zita, Plugor Réka, Szabó
Julia, valamint további 22 hallgató vett részt az
adatgyûjtésben a BBTE Szociológia Európai Ta-
nulmányok szakjairól. A magyar hallgatók szá-
mára a kérdõív és a kérdezõ anyanyelven állt
rendelkezésre. A kérdõíves felmérésen kívül
két fókuszcsoport interjú is készült a mitivá-
ciók és összefüggések hátterének feltárására.

2 Az átlagok egy ötfokozatú skálán mért
étrékpreferencia átlagai, ahol az 1=egyáltalán
nem fontos, 2=kissé fontos, 3=közepesen fon-
tos, 4=fontos, 5=nagyon fontos.

3 A felmérés 2006 májusában készült, tehát Romá-
nia még nem csatlakozott az Európa Unióhoz. 

4 1=családomba fogadnám, 2=elfogadnám bará-
tomnak, 3=elfogadnám munkatársnak, 4=elfo-
gadnám szomszédomnak, 5=egy városban lak-
nék vele, 6=egy országban sem laknék vele.
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Bevezetõ
Tanulmányunkban a romániai pályakezdõ
diplomás fiatalok munkaerõpiacon való elhe-
lyezkedését vizsgáljuk a rendszerváltozás
utáni oktatáspolitikai és szerkezeti változások
fényében.

Központi kutatási problémánkat az intéz-
ményes oktatásból a munkaerõpiacra való átme-
net jelenségét meghatározó strukturális tényezõk
és ezek idõbeni változásainak feltárása jelenti.
Röviden bemutatjuk a romániai oktatási rend-
szer szerkezetét és a rendszerváltás utáni át-
alakulását, hipotézist fogalmazunk meg arra
vonatkozóan, hogy ez az oktatási rendszer
milyen munkaerõpiacra való átmenetet való-
színûsít. Elemezzük az oktatási rendszer és a
munkaerõpiac közötti szinkronitást. 

Ugyanakkor kitérünk az oktatáspolitika
szerepére, amely a fiatalok ezen átmenetének
zökkenõmentesebbé tételében játszik, végül
megvizsgáljuk, hogy az egyének, a fiatal pá-
lyakezdõ diplomások hogyan alkalmazkod-
nak a strukturális kényszerítõ hatásokhoz és
ezen hatások idõbeni változásaihoz, hogyan
írható le az egyetemet végzett fiatalok pályára
állásának gyakorlata.

A tanulmány empirikus hátterét elsõsorban
a Babes-Bolyai Tudományegyetem végzõsei-
nek adatbázisa biztosítja, az oktatási rendszer
elemzéséhez a romániai oktatási minisztéri-
um adatait, valamint nemzetközi összehason-
lító jelentéseket használtunk fel.

A munkaerõpiacra való átmenet globális kontextusa
A fiatalok intézményes oktatásból a munka
világába történõ átmenetének globális kon-
textusát két makrotársadalmi folyamat hatá-

rozza meg: az átalakulás globális trendjeit a tu-
dásalapú társadalom és gazdasági rend térnye-
rése váltja ki, ugyanakkor a posztszocialista ré-
giók munkaerõpiaci környezetének átalakulását
a rendszerváltást követõ gazdasági szerkezetváltás
és a munkaerõ-allokációs folyamatok megvál-
tozása is nagyban meghatározza.

A tudás növekvõ fontossága a vállalati ver-
senyben újfajta készségeket igényel a munka-
vállalóktól. A tudásmunka a problémák meg-
oldására irányuló, ezért szükséletvezérelt,
többnyire eseti és kreatív természetû. Végzé-
séhez elsõsorban jó elemzõkészségre, rugal-
masságra és kreativitásra van szükség; ezen
készségek megõrzéséhez és fejlesztéséhez el-
engedhetetlen a folyamatos önképzés, a fejlõ-
dési lehetõségek kihasználása.

A tudásalapú társadalom megváltozott mun-
kaerõ-piaci kihívásai kihatnak az iskolából a
munka világába való átmenetre is. A növekvõ
igények miatt a tudásmunkát végzõk társadal-
mi reprodukciója, képzése is szükségessé vált,
amely az oktatási rendszerrel szemben támasz-
tott új elvárásokat, míg a munkaerõpiac folya-
matos újjászervezõdése a munkavállalók, illet-
ve a munkerõpiacra belépni kívánó fiatalok
számára jelent újfajta kihívást. 

Jellemzõvé vált a munkahelyi életutak indi-
vidualizálódása, a foglalkozási életpálya so-
rán egyre markánsabban érvényesülõ rugal-
masság és az ezt övezõ fokozottabb kockázati
teherviselés. (Beck 1999, Chisholm 1999) Eb-
ben a kontextusban, a stabil alkalmazási le-
hetõségek megszûntével, az átmenet forgató-
könyve kevésbé elõrejelezhetõ, ezért egyre
több fiatal késlelteti a munkaerõpiacra való
kilépést, az új kihívásokra az oktatási rend-
szerben való bentmaradással válaszolnak.
(Galasi–Timár–Varga, 2001; Krahn–Lowe 1999)
A munkábaállás idejének kitolódásával meg-
hosszabbodott ifjúsági életszakaszról, tágabb

C s a t a  Z s o m b o r – D á n i e l  B o t o n d

Átmenet a képzésbõl a munka világába azerdélyi diplomás fiatalok körében
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értelemben pedig ifjúsági korszakváltásról be-
szélhetünk. (Gábor 2004)

A munkaerõpiacra való átmenetet meghatározó strukturális tényezõk
Az oktatási rendszerbõl a munkaerõpiacra
való átmenetet három fontos strukturális té-
nyezõ befolyásolja. Ezek egyike maga a mun-
kaerõpiac szerkezete, amely meghatározza a
különbözõ elérhetõ munkahelyek típusát, a
munkaerõ kiválasztásának módozatait az al-
kalmazás során stb. A másik fontos tényezõ
az állami oktatáspolitika, amely elsõsorban
azt mutatja meg, hogy az állam milyen formá-
ban képzeli el az oktatási rendszer és a mun-
kaerõpiac közötti moderálást. A harmadik
fontos tényezõ a kibocsátó oktatási rendszer
szerkezete és tartalmi jellemzõi: ezek az okta-
tásban megszerzett tudás típusát és minõségét
határozzák meg, illetve irányt mutatnak a
munkaadók számára bizonyos formális képe-
sítések kiosztásával.

Munkaerõ-piaci elméletek
A munkaerõpiac szerkezetére vonatkozóan
különbözõ közgazdasági iskolák fejtették ki
elméleteiket.1 A munkaerõ-piaci szegmentá-
ció megközelítései közül megemlíthetjük az
institucionalisták külsõ-belsõ felosztását, a
duális/szegmentált munkaerõ-piaci elmélet-
ben a primérfelsõ/priméralsó/szekundér szfé-
rák elkülönítését,2 továbbá a munkaerõpiac
egyes elméletalkotók által foglalkozásspeci-
fikus részpiacokra való felosztását. Vizsgála-
tunk tárgya, valamint a rendelkezésre álló
empirikus adatok elsõsorban az institucional-
ista iskola külsõ-belsõ felosztásának alkalma-
zását teszi lehetõvé.

Az institucionalisták szerint a piacot nem-
csak a kereslet és kínálat törvényei befolyásol-
ják, ahogyan azt a neoklasszikus közgazdászok
gondolták, hanem különbözõ gazdasági és
gazdaságon kívüli intézmények is. Ezért, a
munkaerõpiacot elemezve, megkülönböztetik
a külsõ és belsõ munkaerõpiacot. A belsõ
munkaerõpiac olyan adminisztratív egységet
jelent, amelyben a munkaerõ allokációját és

bérezését adminisztratív intézkedések és sza-
bályozók irányítják. A külsõ munkaerõpiacon
ezzel szemben ezen folyamatokat közvetlenül
gazdasági (piaci) tényezõk határozzák meg. A
belsõ és külsõ munkaerõpiac kapcsolatban áll
egymással: a közöttük lezajló mozgások be-
és kilépési „kapukat” hoznak létre, a be- és
kilépõ munkások a külsõ munkaerõpiac hatá-
sa alatt állnak. A belsõ munkaerõpiac szabá-
lyai a bent lévõ munkaerõ számára külön-
bözõ jogokat, privilégiumokat biztosítanak.
Ezek közül a legfontosabb az alkalmazás foly-
tonossága, ami megvédi õket a külsõ munka-
erõpiacon lévõ közvetlen versenytõl. A kü-
lönbözõ ágazatok és foglalkozások belsõ
munkaerõpiacának szerkezete eltérõ: külön-
bözik egymástól a bejutás lehetõsége, a belsõ
karrierek hosszúsága és egyéb tényezõk sze-
rint. Feltételezésünk szerint jelen esetben a
fiatal diplomások munkaerõpiacra való kilé-
pésekor elsõsorban az állami szektor ágazatai
(például a tanügy, egészségügy, adminisztrá-
ció) rendelkeznek belsõ munkaerõ-piaci sajá-
tosságokkal.

Oktatáspolitikai modellek
Az állami oktatáspolitika elsõsorban az okta-
tási rendszer szerkezetén keresztül befolyá-
solhatja az intézményes oktatásból a munka-
erõpiacra való átmenet folyamatát. Arra
vonatkozóan, hogy az egyes országok foglal-
koztatás- és oktatáspolitikája mennyire intéz-
ményesített formában képzeli el az oktatás és
a munkaerõpiac közötti mediálást, a nemzet-
közi szakirodalom több forgatókönyvet említ.
Az egyik a minimális beavatkozás elvét hir-
deti, és a piacra bízza az oktatás és a foglal-
koztatás közötti összhang megteremtését, ez-
zel szemben a másik egy szervezettebb,
szabályozottabb átmeneti rendszer híve. Az
európai kontinentális modell mindkét válto-
zata a 19. század eleji – Humboldt és Napóle-
on nevéhez fûzõdõ – reformok során alakult
ki a középkori egyetemi oktatás modernizálá-
sa nyomán, de gyökeresen különbözõ egyete-
mi rendszerek kialakulásához vezetett. A két
modell – amelyek alapját mindkét esetben
nagy felsõoktatási modellek jelentik – elsõ-
sorban a felsõoktatás küldetésérõl, illetve a
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bürokrata szerepérõl kialakított kép tekinteté-
ben különbözik egymástól.

Az oktatási rendszer szerkezetének hatása a
munkaerõpiacra való átmenetre
A szakirodalom többé-kevésbé egyetért ab-
ban, hogy a fejlett nyugati demokráciákban
az oktatási rendszer és a munkaerõpiac kö-
zötti átmenet sajátosságai leírhatók az ezen
két tipikus modell által meghatározott kon-
tinuum mentén. Tanulmányunkban elsõsor-
ban arra keressük a választ, hogy a romániai
oktatási rendszer melyik modellhez áll közelebb.
További kérdésünk, hogy az oktatási rendszer
szerkezete milyen átmenetet valószínûsít, il-
letve mennyire van összhangban az oktatási
rendszer a munkaerõpiaccal.

Elemzésünkben a Yossi Shavitt és Walter
Müller (1998) által javasolt vizsgálati dimen-
ziókra, valamint 15 országra kiterjedõ kutatá-
suk alapján megfogalmazott következtetéseikre
támaszkodunk. Ez a négy dimenzió a követ-
kezõ: az oktatási rendszer szerkezetének sajá-
tosságai, az oktatás tartalma, az oktatás minõ-
ségének és tartalmának standardizáltsága,
illetve az iskolai pályák átjárhatósága.

A szerzõk az oktatási rendszer szerkezetét
vizsgálva, az intézményi kontextus két típusát
különböztetik meg. A képesítési tér (qualifi-
cational space) fogalmát használják azon orszá-
gok esetében, ahol az oktatási rendszer inkább
vokacionális képességeket ad át, amelyeket a
munkaadók mind a munkahelyek kialakítása-
kor, mind pedig az alkalmazáskor figyelembe
vesznek, a munkába állás körülményeinek
egyik legfontosabb elõrejelzõje tehát az isko-
lai teljesítmény. Szervezeti térrõl (organiza-
tional space) beszélnek viszont azokban az
országokban, amelyekben az oktatási rend-
szer sokkal inkább az általános képességek
átadására irányul, s ennek következtében az
oktatási rendszer nem kapcsolódik annyira
szorosan a munkaerõpiachoz – az egyének a
szakspecifikus képességeket a munkahelyen
sajátítják el, ennek következtében könnyebben
mozognak a munkaerõpiacon, munka(adó)-
váltáskor az intézményes oktatás idején be-
fektetett humántõkéjük nem veszít értékébõl. 

Az oktatás tartalma szempontjából, annak
függvényében, hogy az oktatási rendszer
mennyire általános, illetve mennyire szak-
specifikus képességek átadására irányul,
Shavit és Müller szintén két modellt külön-
böztet meg – az általános akadémiai oktatást
(general education) és a vokacionális oktatást
(specific vocational education) – amelyek szo-
rosan kapcsolódnak az elõbb említett típu-
sokhoz. Míg az elõbbi a kognitív képességek
és az alapvetõ kulturális és kommunikációs
képességek fejlesztésére irányul, a voka-
cionális képzés célja a szakspecifikus képessé-
gek fejlesztése, illetve a funkcionális feladatok
ellátására való felkészítés. Ezek a képességek
abban is különböznek egymástól, hogy meny-
nyire vihetõk át az egyik munkakörbõl a má-
sikba: az elõbbiek általában tökéletesen átvi-
hetõk, az utóbbiak azonban korlátozottak. 

Látható, hogy szoros kapcsolat áll fenn az
átadott képességek és az intézményi kontex-
tus között, s hogy mindkét típus szervezeti
modelljei az elõzõkben bemutatott felsõokta-
tási modellek (humboldti/napóleoni, illetve
neoklasszikus/vokacionális) hagyományaiból
táplálkoznak. A Shavit–Müller által képesítési
térnek nevezett államokban az oktatási rend-
szerek kialakításában inkább a vokacionális
modell érvényesül, míg a szervezeti térnek
számító országokban inkább a klasszikus,
neoklasszikus modell a meghatározó. 

A szerzõpáros által az oktatási rendszerek
leírására használt további két mutató a stan-
dardizáltság és a rétegzettség. A standardi-
záltság azt jelenti, hogy az oktatás minõsége
és tartalma mennyire követ azonos standar-
dokat országszerte – ismérvei a tanárok kép-
zése, az iskolák költségvetése, a tantervek
azonossága, az iskolazáró vizsgák egyforma-
sága stb. A magas standardizáltság eredménye,
hogy a munkaadók regionális szempontoktól
függetlenül megbízhatnak az egyes képesíté-
sekben. Végül az oktatási lehetõségek réteg-
zettsége az iskolai pályák formáira, kiterjedé-
sére és átjárhatóságára vonatkozik. A magas
rétegzettség azt jelenti, hogy a diákok vi-
szonylag hamar különálló iskolai és foglalko-
zási pályákra kényszerülnek és ezek között az
átjárhatóság alacsony. A kevésbé rétegzett or-
szágokban a pályaválasztás késõbbi idõpontra
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esik, valamint a pályák közötti mobilitás is
magasabb.

A fenti dimenziók alapján Shavit és Müller
(1998) egy 15 országra kiterjedõ összehasonlító
vizsgálatot vezetett. A képzettség és a munka-
erõ-allokáció viszonyáról az elõbbi következte-
téseket fogalmazták meg: a végzettség és az elért
munkahelyi státus közötti kapcsolat erõssége
egyenesen arányos a standardizáció fokával (1),
az oktatási rendszer rétegzettségével (2) és az
oktatás vokacionalitásával (3), illetve fordítottan
arányos a felsõoktatás méretével (4). 

A következõ fejezetben a romániai oktatási
rendszert vizsgáljuk, a fentebb javasolt dimen-
ziók mentén (az oktatási rendszer standardi-
záltsága, rétegzettsége, vokacionalitása), és ar-
ra a kérdésre keressük a választ, hogy a román
oktatási rendszer szerkezete milyen átmenetet
valószínûsít a fiatal diplomások számára.

A romániai oktatási rendszer szerkezete
Mint láthattuk az intézményes oktatásból a
munka világába való átmenetet meghatározó
társadalmi tényezõk közül a legfontosabb ma-
ga az oktatási rendszer szerkezete. (Shavit–
Müller 1998) Ebben a fejezetben a fentebb le-
írt dimenziók mentén, az EURYDICE jelenté-
sei, valamint a román oktatási minisztérium
adatai alapján3 vizsgáljuk a román oktatási
rendszert annak érdekében, hogy képet alkot-
hassunk az átmenet jelenségének romániai
jellemzõirõl.

A romániai oktatási rendszer standardizált-
sága: a romániai oktatásszerkezet egy erõsen
központosított formát örökölt a szocialista
rendszertõl. Az oktatást érintõ döntések szin-
te kizárólag az illetékes minisztériumok (a
több névváltást is megélt Oktatási és Kutatási
Minisztérium, valamint a Pénzügyminisztérium,
illetve a Munkaügyi és Szociális Ügyekért Fele-
lõs Minisztérium) és a kormány hatáskörébe tar-
toztak, továbbá egyaránt kiterjedtek a szerke-
zeti, tartalmi-módszertani és finanszírozási
vonatkozásokra.

A rendszerváltást követõ oktatási reformok4
lazítottak ugyan a rendszer merevségén,
azonban ezek mögött nem létezett egy követ-
kezetes oktatáspolitikai törekvés. A fejlesztési
alapelvek instabilitása és gyors változása kö-

vetkeztében a döntések és a kivitelezési mó-
dok bizonytalanságot eredményeztek, állandó
átszervezéseket és módosításokat hajtottak
végre az eddigi struktúrákban és részrendsze-
rekben. (Fóris–Ferenczi 2004) A kilencvenes
évek végétõl hangsúlyosabban került napi-
rendre a központosítás fokozatos csökkenté-
se, ennek következtében számos döntési jog-
kört átruháztak a megyei tanfelügyelõségekre
és az iskolák vezetésére, az elmúlt egy-két év-
ben pedig az oktatás finanszírozási módsze-
reinek decentralizációját is megfigyelhettük.
(Dogaru, 2005)5

Ennek ellenére az oktatásszervezés folya-
mata az egyetem elõtti képzésben erõteljesen
a központi irányítás által szabályozott és
standardizált maradt. Központilag dolgozzák
ki és kérik számon az oktatási programok tar-
talmát, döntenek a szûkebb értelemben vett
oktatásszervezési kérdésekben (tanév szerke-
zete, éves és heti óraszámok). A humán erõ-
források kiválasztásában és elosztásában is
elsõsorban központi döntések születnek (állá-
sok száma, versenyvizsgáztatás), a helyi in-
tézményeknek csak korlátozott hatásköre van
(helyettes tanerõ alkalmazása, teljesítmény
alapú jövedelem növelése). A tanulók értéke-
lése (iskolaszakaszokat záró vizsgák tartalmá-
nak meghatározása), valamint az intézmények
minõségi értékelése is pontosan rögzített or-
szágos standardokat követ.

A közoktatástól eltérõen a felsõoktatásban
magasabb fokú intézményi autonómiáról be-
szélhetünk, s az elmúlt években a rugalma-
sabb oktatásszervezés fele való gyorsított el-
mozdulás figyelhetõ meg. Ennek legfõbb oka
a bolognai rendszerbe való bekapcsolódás, illet-
ve az oktatásfinanszírozás részleges decentra-
lizációja (amely idõben is megelõzte a közok-
tatás decentralizációjára tett lépéseket). A
felsõoktatási intézmények a finanszírozási
kérdések mellett a hallgatók szelekciós szem-
pontjairól is szabadabban dönthetnek. A sze-
lekció módja teljes mértékben az egyetem ha-
táskörébe tartozik, a hallgatók számát az
állam csupán az államilag finanszírozott he-
lyek esetén határozza meg, a költségtérítéses
hallgatók esetén a beiskolázási számok rugal-
masabbak. A felsõoktatás szervezése szem-
pontjából ugyanakkor továbbra is hangsúlyos
az állam irányító szerepe, központilag hatá-
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rozzák meg ugyanis az intézményi akkreditá-
ció elveit, és léteznek standardok a felvételi
követelmények, illetve a diploma megszerzé-
sének pontos kritériumait illetõen is.

A romániai oktatási rendszer rétegzettsége:
Mint már említettük, a rétegzettség fogalma
az iskolai pályák formáira, kiterjedésére és át-
járhatóságára vonatkozik. A rendszerváltást
követõen több olyan intézkedés is született,
amelynek a romániai oktatási rendszer merev
rétegzettségének megváltoztatása volt a célja.
Ezek közül a legfontosabb az 1995-ös oktatási
törvény, amely a magán- és az állami intéz-
ményekben egyaránt lehetõvé tette az alter-
natív oktatási programok bevezetését.6 Az ok-
tatási minisztérium felmérése szerint a 2002–
2003-as tanévben az oktatási formák pluraliz-
musa már minden megyében jelen volt, vál-
tozó, ám elenyészõ mértékben. Az egyes ok-
tatási formák egyenlõtlenül oszlanak el, és
jelentõségük a magasabb iskolai szinteken fo-
kozatosan csökken (www.edu.ro). Ez az oka
annak, hogy az alternatív oktatásban kezdõ
gyerekek nagy része idõvel visszakényszerül
a hagyományos oktatási pályára.

Az elemi és általános iskolai oktatásban –
akárcsak az európai országok többségében –
nem különülnek el az iskolai pályák. Ennek
okai egyrészt az általános iskola céljaiból
erednek (általános és átfogó ismeretek átadá-
sára való törekvés), amihez hozzájárul a tan-
terv rugalmatlansága, az alternatív szervezési
formák megjelenésének nehézségei (kiegészí-
tõ oktatást csupán az óraszám emelésével le-
het elérni), valamint az általános iskolai sza-
kaszt lezáró központosított képességvizsga,
amely egységes követelményrendszerével
mintegy újra összefogja az egyes – általános,
kiegészítõ (mûvészeti, sport) vagy integratív –
iskolai pályákat. Az iskolai pályák szétválása
a középiskolába való belépéskor kezdõdik: a
tanulók a képességvizsga eredményei alapján
választhatnak az egyes intézmények és ezál-
tal a képzési vonalak között. Az akadémiai
képzést a középiskolai oktatás különbözõ for-
mái – elméleti, szak- és vokacionális (mûvé-
szeti, sport-, katonai, teológiai, pedagógiai)
középiskolák – képviselik, amelyek érettségi-
vel zárulnak. A szak- és vokacionális középis-
kolák esetén a diákok ezenkívül az európai
rendszerben harmadfokúnak számító (ISCED

3) képesítést igazoló oklevelet is szerezhet-
nek. A szakképzési vonalat a szakiskolák és
az inasiskolák jelentik, amelyek a diákokat
egyetlen mesterségre készítik fel. 

A 2001/2002-es tanévben összesen 1473
középfokú oktatási intézmény mûködött Ro-
mániában. Az intézmények közel fele (45%)
szakközépiskola, vagy úgynevezett iskolacso-
port (amely magában foglal szakközépiskolai
osztályokat, valamint szak- és inasiskolai osz-
tályokat is) volt. Az önálló szakiskolák száma
és a többi típushoz viszonyított aránya vi-
szonylag alacsony (6%) volt. Az elméleti gim-
náziumok 36, a vokacionális középiskolák
pedig 13%-os arányt képviseltek. Az egyes
intézménytípusokba járó diákok számarányát
tekintve azok 36 százaléka jár elméleti gimná-
ziumba, 32 százaléka szakközépiskolába, 5
százaléka pedig valamilyen vokacionális intéz-
ménybe. Tehát a diákok közel háromnegyede
(73%) érettségit biztosító intézményben tanult,
és ezáltal esélyt kapott a továbbtanulásra. 

Az EURYDICE 2005-ös jelentése alapján
nemzetközi viszonylatban a romániai közép-
iskolai rendszer az európai átlaghoz viszo-
nyítva hangsúlyosabban minõsült voka-
cionális jellegûnek, mivel a középiskolai
tanulók 64 százaléka tanul szak- vagy voka-
cionális képzést nyújtó intézményben. Romá-
nia ezzel a 28 vizsgált ország között a kilen-
cedik helyen áll.

A pályák közötti átjárhatóságról elmondható,
hogy a középfokú oktatásban az erõsen for-
malizált bemeneti és kimeneti paraméterek
(felvételi követelmények, illetve a megszer-
zett képesítések) miatt a képzési vonalak közti
(szakképzési vonalról az akadémiai vonalra)
átjárás nehézkes, erre csak a szakiskolai kép-
zés lezárása után van mód az esti tagozatos
iskolákban. Az azonos vonalon történõ átjá-
rás a különféle szakok között szintén nehéz-
kes, mivel a szakok tanrendje eltérõ, és a
szaktantárgyak oktatására egyre nagyobb
hangsúlyt fektetnek a magasabb évfolyam-
okon. A felsõoktatásban ellenben a bolognai
folyamat hatására az oktatási pályák átjárha-
tósága növekedett, könnyebbé vált a hallgatói
mobilitás. A kreditrendszer fellazította a ko-
rábban egységesnek számító négy- illetve öt-
éves ciklusok képzési merevségét, az egyetemi
autonómia növekedése pedig lehetõvé teszi a
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képzés tartalmának intézményi alakítását, s
ezáltal az egyetemek egy személyre szabot-
tabb tanulmányi kínálattal állhatnak elõ.
Azonban továbbra is központilag határozzák
meg az egyes tudományterületeken indítható
szakokat és ezek akkreditációjának feltételeit. 

A romániai oktatási rendszer vokacionali-
tása: Végezetül nézzük meg a romániai oktatási
rendszert a képzés jellegére (általános, illetve
vokacionális tartalom aránya) vonatkozó di-
menzió mentén, amelynek legfontosabb muta-
tói a tanrend szerkezete és a tananyag tartalma.

A 2001–2002-es tanévben a Nemzeti Tan-
tervben hét diszciplínaterületet különítettek
el, ezek a következõk: nyelv és kommuniká-
ció, matematika és természettudományok,
ember és társadalom, mûvészetek, testneve-
lés és sport, technika, tanácsadás és orientá-
ció. Ezek esetenként kiegészülhetnek olyan
tárgyakkal, amelyek a környezeti, interkul-
turális vagy európai eszmékre való nevelést
tûzik ki célul. Amint azt az elõbbiekben lát-
tuk, az iskolai pályák szétválása a középisko-
lai szinten kezdõdik. Ennek megfelelõen az
egyes iskolatípusok és szakok között a fenti
hét tantárgyi terület tekintetében lényeges el-
térnek az óraszámok. Az eltérések a testnevelés
és sport illetve a tanácsadás és pályaorientá-
ció kivételével a fennmaradó öt területen fi-
gyelhetõk meg. 

Az elméleti gimnáziumokban a nyelv és
kommunikáció, matematika és természettu-
dományok, illetve az ember és társadalom te-
rületeire fektetik a hangsúlyt. Kivételt csak a
matematika-informatika osztályok képeznek,
ahol a technikai oktatás is jelentõs. A szakkö-
zépiskolákban a technika diszciplínaterület a
leghangsúlyosabb (átlagosan heti 11 órában
oktatnak ilyen tárgyakat a négy év alatt), ezt
követi a matematika és természettudományok
terület (heti 9 óra) és a nyelv és kommuniká-
ció blokk (heti 7 óra, amibõl 4 román nyelv
és irodalom). A többi terület viszonylag kis
számban szerepel. Amint azt a rétegzettség
vizsgálatakor is elmondtuk, a szaknak megfe-
lelõ terület évfolyamról évfolyamra hangsú-
lyosabbá válik mind az elméleti, mind a szak-
középiskolákban. A vokacionális (katonai,
teológiai, mûvészeti, pedagógiai és sport) kö-
zépiskolai oktatás esetén az öt szóban forgó
terület oktatása kiegyensúlyozottabb. A há-

roméves szakoktatás szerkezete egyéves fel-
készítésbõl, egy év alapképzésbõl és további
egy év szakképzésbõl áll. Az inasiskolákban a
képzés inkább gyakorlati és külön tanterv
szerint történik. 

A tananyag tartalmi jellemzõit vizsgálva el-
mondhatjuk, hogy a legtisztábban klasszikus
jellegû, általános tudást átadó tantárgyak az
ember és társadalom, valamint a nyelv és
kommunikáció blokkon belül találhatók (ki-
véve az idegennyelv-oktatást). A mûvészetek
szintén inkább a klasszikus studium generale
tanrendjéhez sorolhatók, miként a matemati-
ka és természettudományok tantárgyai is, fõ-
ként a képzés elméleti jellege miatt, míg a
vokacionális, képességátadásra irányuló tan-
tárgyak elsõsorban a technika területhez tar-
toznak. A szakközépiskolákban és szakisko-
lákban – amint már láthattuk – ez utóbbi
terület igencsak hangsúlyos, az elméleti gim-
náziumokban azonban a technikai oktatás a
számítástechnika- és informatikatanításban
ki is merül, sõt az informatikaosztályok kivé-
telével – ahol programozás és más számító-
gép-kezelõi képzés is folyik – elsõsorban a
számítógép alapfokú használatának megismeré-
sét jelenti. Éppen ezért ezt, valamint az idegen-
nyelv-oktatást inkább az újfajta, neoklasszikus
studium generale részének tekinthetjük. Az
elméleti gimnáziumokban tehát még mindig
leginkább a tananyag klasszikus rendszerû
szervezése érvényesül, bár megfigyelhetõ a
neoklasszikus modell felé való törekvés. Ez-
zel szemben a szakközépiskolákban és a
szakiskolákban az oktatás erõteljesen voka-
cionális jellegû.

Az idézett nemzetközi összehasonlítások
(Shavit–Müller, 1998; Key Data 2005) alapján
a romániai közoktatási rendszer szerkezetérõl
elmondhatjuk tehát, hogy az európai orszá-
gokhoz képest átlagosan rétegzett, erõsen
standardizált és a vokacionális oktatás átla-
gon felüli súlya jellemzi. Ugyanakkor látható,
hogy mind a rétegzettség, mind a standard-
izáció tekintetében a középiskolai szint/köz-
oktatás rétegzettebb és nehezen átjárható,
míg a felsõoktatásban az ezzel kapcsolatos
formális akadályok felszámolódni látszanak,
az elmúlt években a rugalmasabb oktatásszer-
vezés fele való gyorsított elmozdulás figyel-
hetõ meg. Ennek legfõbb oka a bolognai rend-
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szerbe való bekapcsolódás, illetve az oktatásfi-
nanszírozás részleges decentralizációja (amely
megelõzte a közoktatás decentralizációjára tett
lépéseket), továbbá az egyetemi autonómia nö-
vekedése, ami lehetõvé tette a képzés tartalmá-
nak intézményi szintû alakítását. A rendszer-
váltást követõ években fokozatosan csökkent a
szakiskolai képzésben résztvevõk relatív ará-
nya, miközben növekedett az érettségi okleve-
let adó elméleti képzésben résztvevõké. (Csata,
2004a, 2004b) Ez azt jelenti, hogy a fiatalok
egyre késõbb hagyják el az általános jellegû
képzést, és ezáltal szakosodásuk fokozatosan
egy késõbbi idõpontra tevõdik át.

Hipotézisek
A Shavit–Müller szerzõpáros hipotézisei sze-
rint egy olyan oktatási rendszer, amelyre erõs
standardizáltság, a vokacionális oktatás átla-
gon felüli súlya, valamint a viszonylag magas
rétegzettség jellemzõ, a munkaerõpiacra tör-
ténõ kiszámítható átmenetet valószínûsít. Ez
a rendszer az intézményi kontextus szem-
pontjai szerint képesítési térnek minõsül,
ahol – a vokacionalitás nagyobb súlya és a
központilag szabályozott minõsítési standar-
dok miatt – az oktatási intézmények által ki-
bocsátott jogosítványok megbízható jelzések-
ként funkcionálnak a munkaerõpiacon.
Amint az elõbbiekben láttuk, a romániai ok-
tatási rendszer hagyományosan ilyen jellem-
zõkkel bírt mind a közoktatás, mind pedig a
felsõoktatás esetén.

Az elmúlt években azonban a – tudásalapú
társadalom térnyerése által – egyre rugalma-
sabbá váló gazdaság egyre képzettebb szak-
emberigénnyel lépett fel. A folyamatosan vál-
tozó munkaerõpiacon való érvényesüléshez
sokkal inkább az általános, átvihetõ képessé-
gek (rugalmasság, kreativitás, tanulási képes-
ségek, problémamegoldás) váltak fontossá,
így szükségessé vált a vokacionális oktatástól
egy általánosabb oktatás felé való elmozdu-
lás. A megnövekedett szakemberszükségletre
az oktatáspolitika a felsõoktatás expanziójá-
val válaszolt, ugyanakkor az oktatás egyre in-
kább üzletszerû szolgáltatássá vált, ahol a ké-
pességek és készségek, valamint a formális
képesítések megszerzése az egyének részérõl

idõ- és pénzbefektetést feltételez. Ezzel egy
idõben megszûnt a felsõoktatás állami mono-
póliuma, az egyetemi intézmények pedig fo-
kozott autonómiát kaptak. A rugalmasabb ok-
tatásszervezés, az intézményi autonómia
növekedése, valamint a részleges decentrali-
záció Romániában is olyan felsõoktatási
rendszert hozott létre, amelynek dimenziói
(standardizáltság, rétegzettség, vokacional-
itás) másfajta jellemzõkkel bírnak akár a né-
hány évvel ezelõtti állapotához, akár a közokta-
tás jelenlegi helyzetéhez képest. A felsõoktatás
ezen jellemzõi inkább egy kevésbé kiszámítható
átmenetet valószínûsítenek, az oktatási rend-
szer nem kapcsolódik annyira szorosan a mun-
kaerõpiachoz, a munkaerõ allokációja a keres-
let és kínálat alakulása, valamint a piacon
mûködõ közvetítõk által valósul meg.

Elsõdleges hipotézisünk szerint az oktatási
rendszer ilyen jellegû átalakulása miatt az el-
múlt idõszakban a romániai pályakezdõ dip-
lomások az intézményes oktatásból a munka
világába történõ átmenete egyre kevésbé ki-
számítható, azaz az intézményi kontextus képe-
sítési térrõl szervezeti térre való változásának
lehetünk tanúi (1.). Továbbá valószínûsítjük,
hogy a szervezeti tér felé történõ váltás gyor-
sabb a rugalmasabb munkaerõpiac esetén,
mint az intézményi tehetetlenséggel küzdõ ok-
tatási rendszerben. Emiatt erõsödik az oktatási
rendszer és a munkaerõpiac közötti aszinkro-
nitás (2.). Úgy gondoljuk, hogy a napóleoni
modell hagyományai (tudniillik a felsõoktatás
az állam számára készít fel szakértõket) to-
vábbélésének következtében a folyamatok ha-
tásai kevésbé érzõdnek az állami szektorban,
míg az oktatás és a munkaerõpiac közötti
aszinkronitás erõteljesebb a magánvállalatok
szférájában (3.). Hipotéziseinket a következõk-
ben a Babes–Bolyai Tudományegyetem végzõ-
seinek adatai alapján fogjuk tesztelni.

A Babes–Bolyai Tudományegyetem végzettjeinek elhelyezkedése a munkaerõ-piacon
Tanulmányunk empirikus részében a bemu-
tatott elméleteket és a román oktatási rend-
szer elemzése által kialakított hipotéziseinket
vetjük össze a Babes–Bolyai Tudományegyetem
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végzettjeinek munkaerõpiacon való elhelyez-
kedésérõl gyûjtött empirikus adatokkal. 

A Babes–Bolyai Tudományegyetem végzett-
jei munkaerõpiacra való kilépésének kutatása
1998-ban kezdõdött, a kutatás lebonyolítója a
BBTE Fejlesztési Központja (Centrul de Dez-
voltare Universitarã). Az adatfelvétel folya-
matosan zajlik az egyetemi oklevél felvétel-
ének idõpontjában, önkitöltõs kérdõívek
segítségével.7 A kutatás belsõ felhasználásra
készül azzal a szándékkal, hogy az eredmé-
nyeket az intézményi fejlesztés folyamatában
értékesítsék, ezért két fõ területen gyûjtenek
adatokat: az oktatás színvonalával való elége-
dettséggel és a végzettek munkaerõpiacon való
elhelyezkedésével kapcsolatosan. Mivel az adat-
gyûjtés folyamatos, jelen tanulmányban azokra
az eredményekre támaszkodunk, amelyeket
2005. március–április között nyerhettünk az
1997-2002 között végzett évfolyamokról.

Habár a viszonylag korlátozott terjedelmû,
37 kérdéses kérdõív nem teszi lehetõvé sem
az oktatás színvonalával való elégedettség,
sem a munkaerõpiacon való elhelyezkedés je-
lenségének teljes körû feltárását, a válaszokból
nyert adatok igen jól használhatók az említett
jelenségek egyes aspektusainak elemzésében.
A munkábaállás jelenségének általunk is
vizsgálható legfontosabb dimenziói az elért
munkaerõ-piaci státus, a megszerzett munka-
hely típusa és a végzettséggel való összhangja,
az elhelyezkedés gyorsasága, a munkahellyel
való elégedettség, valamint a munkahely-vál-
toztatások ténye és okai voltak.

Hipotéziseink kivétel nélkül az említett di-
menziók idõbeli megváltozásáról szólnak.
Feltételeztük, hogy a vizsgált idõszakban
(1997–2002) az intézményi kontextus megvál-
tozott, ezért az oktatási rendszer és a munka-
erõpiac közötti aszinkronitás nõtt, a fiatalok
átmenete egyre nehézkesebb, illetve ezen fo-
lyamatok hatásai jobban érezhetõk a magánvál-
lalatok szférájában, mint az állami szektorban.
Az átmenet jelenségének konceptualizálásából
és operacionalizálásából, valamint hipotézise-
ink ilyenszerû megfogalmazásából következik,
hogy a Babes–Bolyai Tudományegyetem adat-
bázisából a legfontosabb hipotézis-ellenõrzõ
változóink a következõk:

– a pályakezdõ diplomások munkaerõ-piaci
státusa;

– az elhelyezkedés gyorsasága;
– a végzettség és a munkahely profilja kö-

zötti megfelelés;
– valamint a munkahely-változtatás ténye és

esetleges okai.
Átalakuló intézményi kontextus, növekvõ

aszinkronitás:
Vizsgálatunk kiindulópontja a pályakezdõ

diplomások munkaerõ-piaci helyzetének
elemzése volt. Összességében tekintve a vizs-
gált populációt (n=20 373), az 1998–2004-es
idõszakban elhelyezkedõ fiatalok esetében
azt látjuk, hogy a kérdõív kitöltésének pilla-
natáig (általában az egyetem elvégzése után
egy-két évvel)8 mintegy háromnegyedüknek
sikerült munkakönyves állásban elhelyezked-
nie, s egy kisebb csoportjuk egy idõben munka-
könyves és munkaszerzõdéses állással is ren-
delkezett.9 Ha a kumulált gyakoriságot nézzük
tehát, a végzettek 78,1 százaléka rendelkezett
hivatalos munkahellyel. A népesség fennmara-
dó része (21,9%) munkanélküli, továbbtanuló,
illetve kisebb számban feketén dolgozik. 

1. táblázat. A végzettek munkaerõ-piaci státusa

A munkaerõpiacot dinamikájában nézve – az
1997–2002 közötti idõszakban végzett egyes
évfolyamokat összehasonlítva – viszont azt
látjuk, hogy folyamatosan csökkent a munka-
könyves állásban elhelyezkedni tudó fiatal
diplomások aránya. Míg az 1997-es évfolyam
végzõseinek 86 százaléka rendelkezett ilyen
állással az egyetemi oklevél felvételekor, ez
az arány a 2002-es évfolyam esetén kéthar-
mad körülire (67%) csökkent. Ugyanakkor a
BBTE végzettjeire is érvényes az elméletalkotók
azon tétele (Krahn–Lowe, 1999; Galasi–Timár–
Varga, 2001), miszerint elhelyezkedési nehéz-
ségeikre a fiatalok egy része a bõvülõ felsõok-
tatásban való bennmaradással válaszol. Az
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egyetem utáni képzést (esetleg egy második
alapképzést) választók aránya a vizsgált idõ-
szakban 3,4 százalékról 6,9 százalékra emelke-
dett. A munkakönyves állásban elhelyezkedni
nem tudó fiatalok nagyobb része azonban az
útkeresõk közé tartozik, és a nyilvántartásban
nem szereplõ munkanélküliek kategóriáját
gyarapítja: öt év alatt az ezen kategóriába tar-
tozók aránya jelentõsen emelkedett (6 száza-
lékról 18,6 százalékra).

1. ábra. A végzettek munkaerõ-piaci 
státusának változása, 1997–2002

A fenti ábráról azt is leolvashatjuk, hogy 1,7
százalékkal nõtt a feketén dolgozók, 0,8%-kal
a nyilvántartott munkanélküliek aránya. A
munkaszerzõdéses alkalmazottak aránya azon-
ban majdnem változatlan maradt, leszámítva
a 2001–2002-es évfolyamokat, akik esetében fél
százalékos növekedés volt megfigyelhetõ az
1997-ben végzettekhez képest. 

Az oktatási rendszer és a munkaerõpiac
szinkronitásának vizsgálatakor a munka-
könyvvel elhelyezkedni tudók aránya mellett
a másik fontos mutatónk a megszerzett mun-
kahely profilja és a formális képesítés közötti
megfelelés volt. A teljes népességben azok
aránya, akik végzettségüknek megfelelõ mun-
kahelyen dolgoznak, 81,4 százalék. Idõben
vizsgálva azonban a jelenséget, azt látjuk,
hogy az egyes évfolyamok esetén igencsak je-
lentõs ettõl az átlagtól való eltérés, valamint a
szakmájukban elhelyezkedni tudók aránya is
folyamatosan csökkent. Míg az 1997-es évfolyam

esetén a végzettek 92 százaléka válaszolta azt,
hogy munkahelye végzettségének megfelelõ, ad-
dig 2002-re ez az arány 73 százalékra csökkent.
Akárcsak a munkakönyves állással rendelkezõk,
a szakmájukban elhelyezkedni tudók aránya is
jelentõsen (18 százalékkal) csökkent. 

2. táblázat. A képesítés és a munkahely 
profilja közötti megfelelés, 1997-2002 (%)

E csökkenõ tendenciák két folyamatot is je-
lezhetnek. A végzettség és a munkaerõ-piaci
státus közötti csökkenõ megfelelés egyrészt
az intézményi képzés és a munkaerõpiac kö-
zötti aszinkorintás szimptomatikus jele, más-
részt pedig egy képesítési térrõl egy szervezeti
tér felé alakuló intézményi kontextust is je-
lezhet. Amennyiben a két lehetséges okot
ideáltipikusnak tekintjük, azt mondhatjuk,
hogy egyfelõl a növekvõ aszinkronitás negatí-
van érinti a fiatalokat és veszélyezteti életpá-
lyájukat, másfelõl viszont az intézményi kon-
textus átalakulása nem jelent feltétlenül
veszélyeztetettséget, hiszen a szervezeti tér
belsõ lényegéhez tartozik a nagyobb mozgás,
a képességek átvihetõsége az állások között,
valamint a formális képesítésekhez történõ
alacsonyabb kötõdés. A valóságban mindkét
lehetséges forgatókönyvet figyelembe kell
vennünk: a második feltételezésünket – mi-
szerint a képzettségnek való alacsonyabb
megfelelés oka a szervezeti tér felé történõ el-
mozdulás lenne – valószínûleg hatékonyab-
ban vizsgálhatnánk a tisztán vokacionális,
mûszaki jellegû végzettségeknél, amihez
azonban a tudományegyetem adatai nem a
legmegfelelõbbek. Ugyanakkor – mivel a kép-
zettségnek való megfelelés csökkenésével a
munkakönyves állásban elhelyezkedni tudók
arányának hasonló mértékû csökkenése is
együtt jár – azt valószínûsíthetjük, hogy az
oktatási rendszer és a munkaerõpiac közötti
aszinkronitás a fontosabb magyarázó elve e
csökkenéseknek.10

Azt is megvizsgáltuk, hogy melyek azok a
kategóriák, amelyek jobban ki vannak téve az
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aszinkronitás veszélyeinek, vagyis nehezeb-
ben tudtak munkakönyvet biztosító, illetve a
szakmájuknak megfelelõ állásban elhelyez-
kedni. Az összehasonlító vizsgálatok során
azt tapasztaltuk, hogy a legnehezebb helyzet-
ben azok voltak, akik a kétlépcsõs felsõoktatási
rendszer (fõiskolai, illetve egyetemi képzés)
alsó fokáról, fõiskolai képesítéssel próbáltak
elhelyezkedni. A fõiskolát végzettek mind a
munkakönyves állások, mind pedig a végzett-
ségnek megfelelõ munkahelyek esetén jelen-
tõsen alulreprezentáltnak bizonyultak. Míg
az egyetemet végzettek 76 százaléka tudott
munkakönyvvel, 83 százalékuk pedig a szak-
jának megfelelõen elhelyezkedni, a fõiskolai
végzettséggel rendelkezõk kevesebb mint két-
harmada szerzett munkakönyves, illetve vég-
zettségének megfelelõ (64 százalék) állást. Az
eredmények továbbá azt is mutatják, hogy a
fõiskolát végzettek szívesebben folytatják ta-
nulmányaikat, illetve igyekeznek olyan képe-
sítést szerezni, amely elõnyösebben konver-
tálható a munkaerõpiacon - arányuk a tanuló
inaktívak csoportjában 6,8% az egyetemet vég-
zettek 4,8 százalékához képest. A munkaköny-
ves állások esetén tapasztalható különbséget
leginkább a bejegyzetlen munkanélküliek ka-
tegóriája egyenlíti ki: itt a fõiskolát végzettek
21 százalékkal, az egyetemet végzettek viszont
csupán 12,5 százalékkal szerepelnek.

Amint azt már láttuk, az egyetemi oklevél
felvételekor az 1997–2002-es évfolyamok vég-
zetteinek 20,2 százaléka volt munkanélküli.
A munkanélküliségük okát firtató kérdésre
válaszolók (n=3616) helyzetüket leginkább
azzal magyarázzák, hogy még tanulnak (29%)
vagy nem találtak végzettségüknek megfelelõ
munkahelyet (27%). 8 százalékuk nem is ke-
resett, 8 százalékuk pedig egyáltalán nem ta-
lált még munkát az egyetem elvégzése után.
A munkanélküliség további okaként szerepel
még a kivándorlás (12%), míg a fennmaradó
16,7% „más okot” jelölt meg válaszként. 

Elmondható továbbá, hogy a munkanélkü-
liek körében egyre nõ azoknak az aránya,
akik munkaerõ-közvetítõ intézmények szol-
gáltatásait veszik igénybe. Míg az 1997-es év-
folyam végzõseinek csupán 9 százaléka for-
dult ilyen ügynökségekhez, a 2002-es
évfolyam esetében ez az arány már 25 száza-
lék volt. Mindez a munkaerõ-közvetítõ ügy-

nökségek – mint a munkaerõpiacra való át-
menetet mediáló intézményi struktúrák –
szerepének növekedését jelzi.11 A követke-
zõkben nézzük meg, hogy a munkát találók
milyen típusú munkahelyen helyezkedtek el,
illetve milyen információs csatornákon ke-
resztül értesültek a leendõ munkahelyükrõl.

Az állami és a magánszektorban való elhe-
lyezkedés különbségei:

A 1997–2002-es évfolyamok végzettjei kö-
zül a munkahellyel rendelkezõk 54 százaléka
állami költségvetési intézményben, 35 száza-
léka magáncégeknél dolgozik. Vegyes tõkéjû
(állami és magán) vállalatoknál a végzettek 8
százaléka helyezkedett el, míg 3% más mun-
kahelytípust jelölt meg. A munkahelyek típu-
sának idõbeli változásait vizsgálva kiderül,
hogy a vizsgált periódusban folyamatosan
nõtt a magánvállalatoknál elhelyezkedõk ará-
nya, és csökkent az állami intézményekben,
valamint a vegyes tulajdonú vállalatoknál
dolgozóké. Ám míg a magánvállalatok esetében
ez a növekedés relatív és abszolút értékben is
bekövetkezett, az állami intézményeknél csak
relatív mértékben csökkent, abszolút mérték-
ben viszonylag állandó maradt. A 2000. július
1. és 2004. július 1. közötti idõszakban például
körülbelül 1400–1530 között mozgott az állami
intézményeknél elhelyezkedõ pályakezdõ
diplomások, illetve frissen végzettek száma.

3. táblázat: Az egyes elhelyezkedõk aránya 
a munkahely típusa szerint periódusonként

(abszolút és relatív gyakoriságok)

Harmadik hipotézisünk szerint a napóleoni
modell (a felsõoktatás az állam számára ké-
szít fel szakértõket) hagyományai továbbélé-
sének következtében a folyamatok hatásai ke-
vésbé érzõdnek az állami szektorban, az
oktatás és a munkaerõpiac közötti aszinkro-
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nitás a magánszférában erõteljesebb. Mivel az
állami szféra erõteljesen képesítésorientált,
az egyes állások megszerzésé, a pályán való
elõlépés fontos kritériuma az oktatási rend-
szerben megszerzett oklevél.12 Erõteljes to-
vábbá a kapcsolat az egyes állások betöltésé-
hez szükséges formális képesítések, illetve az
oktatási programok között,13 ugyanakkor a
megszerzett formális képesítés béralakító té-
nyezõ is, a bérezési kategóriák megállapításakor
fontos szerepe van a végzettségnek. A magán-
szférában azonban a formális képesítésnek
való nem teljes megfelelés nem kizáró jellegû,
a vállalkozó számára a munkaerõ képességei
és készségei az elsõdlegesek. Ez azonban nem
zárja ki a képesítés jelzésértékét az alkalma-
zottak kiválasztásakor. Ezen jellemzõk alapján
úgy gondoljuk, hogy – institucionalista értelem-
ben – az állami szféra a belsõ, a magánszféra
pedig inkább a külsõ munkaerõpiac jegyeit vi-
seli magán, s az oktatási rendszer és a munka-
erõpiac között az elmúlt években egyre erõsödõ
aszinkronitás kevésbé érvényesül az állami
szféra esetén mint a magánszférában.

Hipotézisünk ellenõrzése érdekében az ál-
lami intézményeknél, illetve magánvállala-
toknál elhelyezkedett végzetteket hasonlítottuk
össze, és ebbõl következtettünk a két munka-
helytípus közötti különbségekre. A vizsgálat
során azt találtuk, hogy valóban rövidebb
idõre van szükség az állami intézményben
való elhelyezkedéshez, mint ahhoz, hogy a
magánszférában találjon valaki munkahelyet.
Azoknak a végzetteknek, akik az állami szfé-
rában helyezkedtek el, átlagosan 3,8 hónapra,
a magánvállalatoknál elhelyezkedõknek vi-
szont 5 hónapra volt erre szükségük. Továbbá
az állami intézményekben dolgozók esetén a
formális képesítés és a munkahely profilja
közötti megfelelés majdnem 90 százalékos,
míg a magánvállalatok esetén ez csupán 72%. 

Az állami szférában az alkalmazás folyto-
nossága is érzõdik. Az oklevél felvételének
pillanatában állami intézményben dolgozók
közel 70 százalékának ezen állása volt az ed-
digi egyetlen, közel egynegyedüknek pedig a
második állása. Az oklevél felvételének pilla-
natában magánvállalatoknál dolgozók esetén
ennél jóval alacsonyabb, 54 százalékos azok
aránya, akiknek a jelenlegi az elsõ munkahe-
lye, csaknem 30 százalékuk már a második,

10,3 százalékuk pedig a harmadik munkahe-
lyén dolgozott.

Azt is megvizsgáltuk, hogy a különbözõ
szektorokban milyen információs csatornákon
keresztül értesültek az álláskeresõk szabad
munkahelyekrõl. A 4. táblázatból jól látható,
hogy az állami intézményeknél elhelyezke-
dõknél a meghatározó információforrás a mé-
dia, ugyanakkor szignifikánsan magasabb a
munkaerõ-elhelyezõ ügynökségek segítségé-
vel álláshoz jutottak aránya is. Habár a sze-
mélyközi viszonyok szerepe mindkét csoport
esetén jelentõs, ez inkább a magánszférában jele-
nik meg hangsúlyosabban. Az állami szférában
való elhelyezkedésnél ugyanis a belépési feltéte-
lek jóval formálisabbak (formális úton hirdetik
meg az állásokat, magas szerepe van a megszer-
zett okleveleknek, jogosítványoknak stb.). 

4. táblázat. Információtípusok szerepe 
az egyes szektorokban való elhelyezkedésben

Bár az állami szférában inkább biztosított a
gyors elhelyezkedés, a képesítésnek megfele-
lõ munkahely és az alkalmazás folytonossága,
hiányzik az anyagi megbecsülés, kiemelten a
pályakezdõk esetén. Az e szektorban dolgozó
válaszadók 37 százaléka foglalkozott a mun-
kahelyváltás gondolatával, közülük az anyagi
elismerés hiányát 46% elsõdleges, további 16
százalékuk pedig másodlagos okként jelölte
meg. A magánszférában dolgozók körében va-
lamivel magasabb azok aránya, akik váltani
szeretnének, az okok között azonban közel
azonos mértékben szerepelt az anyagi elisme-
rés hiánya (29%) és a szakmai kifogások (28
%), továbbá 16 százalékra tehetõ azok ará-
nya, akik mindkét okot megjelölték. 

Láthattuk tehát, hogy az állami és a magán-
szférában történõ alkalmazás eltérõ jellem-
zõkkel bír. Vizsgáljuk most meg azt a feltéte-
lezésünket, miszerint az állami szférában
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kevésbé érzõdnek a vizsgált idõszak változásai,
mint a magánszférában. A következõ táblázat-
ban a munkahely profilja és a képzettség közöt-
ti megfelelés változásait foglaltuk össze szekto-
ronként, évfolyamok szerinti bontásban.

5. táblázat. A munkahely profilja és a végzettség 
közötti megfelelés alakulása a különbözõ 

munkahelytípusok esetén (%)

Megállapíthatjuk, hogy a vizsgált idõszak-
ban mindkét szféra esetében csökkent a mun-
kahelyek profilja és a végzettség közötti meg-
felelés. Ez a csökkenés az állami intézmények
esetén csupán 9 százalékos volt, a magánszfé-
rában viszont elérte a 29 százalékot. Látható
tehát, hogy az elmúlt idõszak változásai (az
oktatási rendszer és a munkaerõpiac közötti
aszinkronitás növekedése, a képesítési tértõl
a szervezeti tér felé történõ elmozdulás) erõ-
teljesebben érvényesültek a magánszféra ese-
tén, vagyis az oktatási rendszer és az állami
szféra közötti aszinkronitás kisebb mértékû,
az igazán nagy különbség az oktatási rend-
szer és a magánszféra között áll elõ. 

A BBTE adatbázisának további tanulságai:
Az elemzés során kiderült, hogy a válaszadók
majdnem kétharmada felsõfokú tanulmányai
befejezése után állt munkába, de jelentõsnek
mondható azok aránya is, akik már egyetemi
éveik alatt dolgozni kezdtek (20%), s a rögtön
középiskola után munkába állók aránya is 15
százalék volt. Továbbá a fiatalok egy jelenté-
keny csoportja az egyetem utáni képzésben
folytatja tanulmányait, és késlelteti a munka-
erõpiacra való kilépését, valamint újabb ké-
pesítések szerzésével igyekszik javítani maj-
dani karrieresélyeit. Folyamatos (és jóval
erõteljesebb) emelkedést mutat azonban azok
aránya is, akik a bejegyzett, illetve be nem
jegyzett munkanélküliek csoportjába tartoz-
nak. A tanuló inaktívak aránya 3-ról 8 száza-
lékra, a nem nyilvántartott munkanélkülieké
pedig 6-ról 19 százalékra emelkedett. 

Láttuk, hogy a vizsgált idõszakban a legve-
szélyeztetettebbek a fõiskolát végzettek vol-
tak, akik mind a hosszú távú alkalmazás
(munkakönyves állások), mind pedig a vég-
zettségnek megfelelõ munkahelyek esetén je-
lentõsen alulreprezentáltnak bizonyultak.
Ezek az eredmények azt jelzik, hogy az ala-
csonyabb rangú formális képesítések nehe-
zebben konvertálhatók a munkaerõpiacon. 

A munkahelyi mobilitás tekintetében kije-
lenthetjük, hogy a munkahely-változtatások
inkább a szakmából kifele történnek, és nem
a szakmában való elhelyezkedést segítik.
Azon válaszadók esetén, akik munkahelyet
váltottak, alacsonyabb a képesítés és a mun-
kahely profilja közötti megfelelés, mint azok
esetén, akik megtartották munkahelyüket.
Ilyenfajta munkaerõ-piaci fluktuációt általában
a szervezeti térként jellemezhetõ oktatási rend-
szer valószínûsít, ahol inkább az általános ké-
pességek átadása zajlik, ezáltal a munkahelyek
közötti mozgás könnyebb, a munkavállalók
nem veszítenek humántõke-befektetésükbõl.
Sajnos a Babes–Bolyai Tudományegyetem
adatbázisából nem derül ki, hogy ez a nagyobb
méretû fluktuáció párosul-e elõrejutással, vagy
csak az oktatási rendszer és a munkaerõpiac
között létezõ aszinkronitás kényszerû követ-
kezménye, a munkahelyek gyorsabb változta-
tása pedig az útkeresés része.

Szintén az intézményi kontextus megválto-
zását igazolta a munkahely megszerzésekor re-
leváns információs csatornák szerepének idõ-
beni átalakulása is. A munkahely-keresésben
az intézményes oktatás által kibocsátott jogo-
sítványok helyett fokozatosan felértékelõdik a
személyközi (paternalisztikus és szakmai) vi-
szonyok és a formális oktatáson kívüli intéz-
mények (munkaközvetítõk) szerepe, amely
alapvetõen olyan rendszerek sajátja, ahol ki-
sebb a vokacionális oktatás súlya, kevésbé ré-
tegzett és alacsonyan standardizált az oktatás -
az 1997–2002-es idõszakban végzettek között
6 százalékról 17 százalékra növekedett azok
aránya, akik munkakövzetítõ intézmények se-
gítségével szerezték munkahelyüket. 

Nem elhanyagolható, hogy – ami az egyes
társadalmi csoportok közötti különbségeket
illeti – az 1998–2005 között gyûjtött adatok
inkább csak jelzésértékkel bírnak, és az újabb
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hipotézisek megfogalmazásában segítenek. A
kérdõív 2005 júniusáig használatban lévõ
változatai ugyanis nem tartalmaztak kérdése-
ket a fiatalok szociokulturális hátterére, ezál-
tal nem tették lehetõvé mobilitás-vizsgálatok
elvégzését. Nem lehet megkülönböztetni a fi-
atalokat származási helyük alapján sem, mi-
vel a rögzített településtípusok az aktuális la-
kóhelyet jelölik. Az állami munkahelyek
esetén sincs konkrétan megjelölve az illetõ
munkahely profilja, ezáltal a nõk felülrepre-
zentáltságának okait csupán sejtéseink alap-
ján vezethetjük vissza az általuk nagyobb va-
lószínûséggel betöltött pedagógusi állásokra.
Ugyanakkor megfigyelhetõ például az, hogy a
férfiak a magánszférában elhelyezkedõk kö-
zött, a munkanélküliek, illetve a továbbtanu-
lók csoportjában is átlagon felül képviseltetik
magukat. Szintén inkább õk azok, akik már
egyetemi éveik alatt dolgozni kezdenek.
Nemzetiségek szerint jelentõsebb különbsé-
geket a munkahely típusában, valamint a to-
vábbtanulás mértékében fedeztünk fel. A ma-
gyar nemzetiségûek az állami szférában
elhelyezkedõk, illetve a továbbtanulók között
voltak felülreprezentáltak.

Következtetések
Tanulmányunkban az oktatási rendszer és a
munkaerõpiac kapcsolatát vizsgáltuk romániai
viszonylatban, vizsgálatunk tárgya a pálya-
kezdõ diplomások munkaerõ-piaci elhelyez-
kedése volt, a kutatás központi problémáját
az átmenet strukturális tényezõinek feltárása
jelentette. A vizsgálat során az intézményes
oktatásból a munka világába való átmenet je-
lenségét két átfogóbb folyamat, a tudástársa-
dalom térnyerése és a posztszocialista átala-
kulás kontextusába helyeztük. A jelenségek
értelmezésében oktatáspolitikai modellekre,
munkaerõ-piaci elméletekre, valamint Yossi
Shavitt és Walter Müller az intézményes ok-
tatásból a munkaerõpiacra való átmenetrõl
alkotott elméletére támaszkodtunk. A román
oktatási rendszert az említett szerzõpáros ál-
tal javasolt dimenziók mentén vizsgáltuk
meg, és õket követve alakítottuk ki fõ hipoté-
ziseinket.

Feltételeztük, hogy az oktatási rendszer át-
alakulása miatt az intézményi kontextus ké-
pesítési térrõl szervezeti térre való változásá-
nak lehetünk tanúi, amelynek következtében
az elmúlt idõszakban a romániai pályakezdõ
diplomások az intézményes oktatásból a
munka világába történõ átmenete egyre ke-
vésbé kiszámítható. Továbbá valószínûsítet-
tük, hogy a szervezeti tér felé történõ váltás
gyorsabb a rugalmasabb munkaerõpiac, mint
az intézményi tehetetlenséggel küzdõ oktatási
rendszer esetén, minek következtében az okta-
tási rendszer és a munkaerõpiac közötti
aszinkronitás egyre erõsödik. Ugyanakkor úgy
gondoljuk, hogy a napóleoni modell hagyomá-
nyainak továbbélése miatt e folyamatok hatá-
sai kevésbé érzõdnek az állami szektorban.

Az oktatási minisztériumi, valamint nem-
zetközi összehasonlító adatok alapján a ro-
mán oktatási rendszer szerkezetével kapcso-
latosan megállapítottuk, hogy azt a tanügyi
reformok elõtt általánosan az erõs standardi-
záltság, a vokacionális oktatás átlagon felüli
súlya, valamint a viszonylag magas rétegzett-
ség jellemezte. Ez Shavit–Müller szerint a
munkaerõpiacra történõ kiszámítható átmene-
tet valószínûsíti, ahol az oktatási intézmények
által kibocsátott jogosítványok megbízható jel-
zésekként funkcionálnak a munkaerõpiacon.
Ezzel szemben az általunk vizsgált idõszak-
ban (1997–2002) a rugalmasabb oktatásszer-
vezés, az intézményi autonómia növekedése,
valamint a részleges decentralizáció a vizs-
gált dimenziók (standardizáltság, rétegzett-
ség, vokacionalitás) mentén egy másfajta jel-
lemzõkkel leírható felsõoktatási rendszert
hozott létre. Ezen jellemzõk egy kevésbé ki-
számítható átmenetet valószínûsítenek, az
oktatási rendszer nem kapcsolódik szorosan a
munkaerõpiachoz, a munkaerõ allokációja
egyre inkább a kereslet és kínálat alakulása,
illetve piaci közvetítõk által valósul meg.

Második hipotézisünk azt feltételezte, hogy
az intézményi tér változása miatt az oktatási
rendszer és a munkaerõpiac közötti aszinkro-
nitás mértéke az elmúlt években növekedett,
az elõbbi az intézményi tehetetlenség miatt
nem volt képes elég gyorsan reagálni a megvál-
tozott munkaerõpiac elvárásaira. Hipotézisünket
a Babes–Bolyai Tudományegyetem végzettjeinek
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adatai alapján teszteltük: az 1997–2002-es év-
folyamok összehasonlításakor azt tapasztal-
tuk, hogy évrõl évre csökkent azok aránya,
akik az egyetem befejezése és az egyetemi ok-
levelük kivétele közötti idõszakban munka-
könyves álláshoz jutottak. Hasonló eredmé-
nyeket kaptunk a megszerzett munkahely
profilja és a végzett szak közötti megfelelést
illetõen is. Egy szervezeti térnek számító in-
tézményi kontextusban a formális végzettség
és a munkahely profilja közötti megfelelés
alacsonyabb aránya várható, a munkaköny-
ves állással rendelkezõk arányának azonban
ennél magasabbnak kellene lennie. Mivel-
hogy mindkét mutató 20 százalékos csökke-
nését regisztráltunk, arra következtethetünk,
hogy az alacsony megfelelés a végzettség és a
munkahelyi státus között, a munkakönyves ál-
lásban elhelyezkedni tudók arányának folya-
matos csökkenése az intézményi képzés és a
munkaerõpiac közötti összhang hiányát jelzi;
a vizsgált idõszakban az aszinkronitás folya-
matosan nõt.

Végül a strukturális tényezõk feltárásával
kapcsolatos utolsó hipotézisünk szerint e fo-
lyamatok hatásai kevésbé érzõdnek az állami,
mint a magánszektorban. Láthattuk, hogy az
állami szektorban a munkaerõ allokációját és
bérezését adminisztratív intézkedések és sza-
bályozók irányítják, az elhelyezkedés során
fontosak a formális képesítések, a belépési
módozatok formalizáltabbak, biztosított az al-
kalmazás folyamatossága. A munkába állás-
hoz rövidebb idõre van szükség, kisebb a
munkahely-változtatások aránya és magasabb
a munkahelyek profilja és a végzettség közötti
megfelelés.

A vizsgálat során tehát mindhárom hipoté-
zist igazoltuk. Az elmúlt idõszakban Romániá-
ban megváltozott az intézményi kontextus: a
képesítési tér felõl a szervezeti tér fele moz-
dult el. A fiatal végzettek munkaerõpiacra
történõ átmenete egyre kevésbé elõre jelezhetõ.
Az oktatási rendszer tehetetlensége miatt las-
sabban reagált a változásokra, nem volt képes
alkalmazkodni a munkaerõpiac új igényei-
hez, a pályakezdõ diplomások egyre nehezeb-
ben jutnak munkakönyves állásokhoz, és a
közvetlen szakmában való elhelyezkedés is
nehezebbé vált. A felsõoktatás a napóleoni

modellt követve hagyományosan az állam
számára termelt szakértõket; ennek hatása
ma is nyilvánvaló, az oktatási rendszer és az
állami szféra között az aszinkronitás kisebb
mértékû. Mivel az állami intézmények munka-
erõ-felszívó képessége az elmúlt idõben nem
növekedett, a magánszféráé viszont igen, a bõ-
vülõ felsõoktatás – Shavit és Müller féle 4. hi-
potézisnek megfelelõen – tovább erõsíti az okta-
tás és a munkaerõpiac közötti aszinkronitást. 

A megváltozott strukturális feltételek meg-
változott karriermagatartást kívánnak a pálya-
kezdõk részérõl. A jelenlegi munkaerõ-piaci
elvárások nagyobb rugalmasságot, alkalmazko-
dókészséget, önállóságot, problémamegoldó
képességet, kreativitást igényelnek, az intéz-
ményes oktatás feladata pedig az, hogy ezen
képességek megszerzése megvalósuljon. Az
oktatás intézményi sajátosságai és a munka-
erõpiac közötti növekvõ aszinkronitás azon-
ban jelzi, hogy az oktatási rendszer alkalmaz-
kodásában jelentõs hiányosságok vannak.
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ki – a kisebb fizetés, rossz munkakörülmények,
a munkahelyi mobilitás, az elõrejutás (felemel-
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liul Naþional Pentru Finanþarea Învãþãmântului
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8 A végzettek mintegy 80 százaléka ennyi idõ el-
teltével ve(he)tte fel egyetemi oklevelét és töl-
tötte ki a kérdõívet.

9 Ezt a csoportot (91 személy) az elemzés során a
munkakönyvvel rendelkezõk csoportjához csa-
toltuk.

10 A szervezeti tér esetén a formális végzettségnek
ugyanis nincs akkora jelentõsége a munkaadók
számára az alkalmazásnál. Egy jól mûködõ
szervezeti tér esetén tehát találkozhatnánk
olyan eredményekkel, amelyek szerint ala-
csony a képzettségnek való megfelelés, de a

munkakönyves alkalmazottak arányának min-
denképpen magasabbnak kellene lennie.

11 A munkaerõ-közvetítõ ügynökségekre visszaté-
rünk még az elhelyezkedésben szerepet játszó
információforrások elemzésénél.

12 Például a tanügyi állások betöltéséhez nélkü-
lözhetetlenné vált az ún. pedagógiai csomag
megszerzése és a közigazgatásban dolgozók
számára is léteznek különbözõ elõírások.

13 Gondolunk itt a központilag létrehozott/elõírt
képzési és továbbképzési programokra (peda-
gógusok, köztisztviselõk számára).
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A kutatás célja
Jelen kutatás közvetlen célja a magyarországi
ifjúságsegítõ civilszervezetek társadalmi be-
ágyazódásának vizsgálata, illetve a tevékeny-
ségükkel kapcsolatos átfogó helyzet- és szük-
ségletfelmérés elkészítése, hogy ezáltal
hatékony segítséget nyújtsunk az ifjúságsegí-
tõi, kortárssegítõi területen tevékenykedõ ci-
vilszervezetek számára.

Indokoltság
A civil szférában egyelõre hiánypótló a for-
profit szférában már jól bevált piackutatási
módszer, mellyel a civil szférában is haté-
kony módon lehetne készíteni országos szintû
állapot- és igényfelmérést a témában. A civil
szférában azonban ilyen jellegû eljárásokra
többnyire nincs elegendõ pénzügyi és hu-
mánerõforrás, ezért az NCA kutatási pályázati
támogatásból kívántuk a magas szakmai szín-
vonalúra tervezett kutatási projektet megvaló-
sítani, melynek eredményeibõl valamennyi, a
területen dolgozó civilszervezet, és egyben
azok célcsoportjai is profitálhatnak. 

Epidemiológiai helyzetkép
A 2002. év drogepidemiológiai vizsgálatai
egyre nagyobb mértékû növekedésrõl számol-
tak be. (Paksi, 2002) Ez a növekedés együtt
járt a szerfogyasztási struktúra változásaival
is. Elsõ helyen továbbra is a marihuánafo-
gyasztás áll, megemelkedett azonban a par-
tidrogok, mint az amfetamin, az ecstasy, vala-
mint az LSD használata is. Paksi és Elekes
2002-es vizsgálata szerint továbbá a fõvárosi
középiskolások 30,1%-a fogyasztott már valaha

valamilyen illegális szert. Az életében már
valamilyen kábítószert kipróbáló középisko-
lások 93%-a fogyasztott már marihuánát vagy
hasist. A cannabisszármazékokat valaha ki-
próbáló tanulók 22,1%-a az elmúlt évben,
12,6% az elmúlt hónapban is használta ezt a
szert. A második és harmadik helyen az úgy-
nevezett diszkódrogok állnak, az ecstasy és
az amfetamin, valamint az LSD, egyenként 8-
9%-os kipróbálási aránnyal.

Míg a kilencvenes évek második felében az
elsõ kipróbálás 15–16 évesen következett be,
ez az utóbbi években már áttevõdött 14 éves
korra. A nemi mintázatok szempontjából a ki-
próbálás aránya egyre inkább kiegyenlítõdik,
bár az illegális szerek tekintetében továbbra
is a fiúk mutatnak magasabb értékeket. 

A 2003-as évre vonatkozóan is Paksi és Ele-
kes (2003) kutatását idézhetjük. Az adatok je-
lenleg is feldolgozás alatt állnak, azonban a
fõvárosi középiskolásokra vonatkozó eredmé-
nyeket már közreadták. Ezek szerint a buda-
pesti középiskolások 40,4%-a fogyasztott már
visszaélésszerûen kábítószert, ebbõl 31,9%-
uk illegális drogokat. A fiatalok 15%-a pró-
bálta ki a tiltott szereket 14 éves kora elõtt. A
kipróbálók 76,9%-a az elõzõ évben is, 45,1%-uk
pedig az elmúlt hónapban is használta ezen
drogokat. A tiltott szerek használatának inten-
zitása növekvõ tendenciát mutat. A kipróbálók
több mint fele 10 vagy annál több alkalommal,
7,5%-a pedig több mint 40 alkalommal hasz-
nált tiltott szereket. A kipróbált szerek közül
ismételten kiemelkednek a cannabisszár-
mazékok; a valaha használók 89%-a fogyasz-
tott már marihuánát vagy hasist. A következõ
helyen a korábbiakhoz hasonlóan a szinteti-
kus drogok állnak, az amfetamin és az ecstasy.
Ezek használati aránya a korábbi évekhez ké-
pest nem változott jelentõsen, mindkettõ élet-
prevalencia értéke 8% körül van. 
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Célzott és komplex prevenciós szükséglet
A kutatási célok megvalósítását indokolta to-
vábbá az igényfelmérésre épülõ célzott és
komplex prevenciós szükséglet, amelynek
szakmai alátámasztása és a hatékonyságvizs-
gálatok eddigi tapasztalatai az alábbi részben
kerülnek bemutatásra.

Elméleti bevezetõ
Magyarországon a szükségeshez képest eddig
még kevés olyan tanulmány készült, amely a
prevenciót végzõ programok hatékonyságát
hivatott felmérni. Annak ellenére, hogy az ér-
tékelés számtalan szempontból fontos felada-
tot tölt be, ez a gyakorlat itthon még nem ho-
nosodott meg. (Rácz, in: Paksi–Demetrovics,
2003) A hatékonyságvizsgálat legfõbb célja a
különbözõ segítõi területeken dolgozó szerve-
zetek támogatása olyan információkkal melye-
ket fel tudnak használni programjaik tervezé-
se során. Mindez hatékonyan hozzájárulhat
feladatuk sikerességéhez, a fiatalok egészség-
magatartásának javításához. Jelen gazdasági
helyzetben nem elhanyagolható szempont a
nonprofit szférában dolgozók számára az
sem, hogy a sikeres programok nagyobb esél-
lyel – sikeresebben – pályázhatnak a megva-
lósításhoz szükséges anyagi forrásokra is. 

A témában eddig Paksi és Demetrovics
vizsgálatai (2003; 2005) jelentek meg, melyek
a budapesti, valamint az országszerte mûkö-
dõ civilszervezetek prevenciós munkáját tér-
képezik föl. Ezen tanulmányokban arra a kér-
désre keresték a választ, hogy a vizsgált
szervezetek milyen módszerekkel dolgoznak,
és ezek milyen változást indukálnak a célcso-
portban, vagyis a szervezetek által kitûzött
komplex egészségfejlesztõ és drogprevenciós
célok mennyire valósultak meg. Jelen kutatás
ezzel szemben arra volt kíváncsi, mennyire
sikerült a civilszervezeteknek az iskola életé-
be beilleszkedniük – mennyire ismertek, ami
a célcsoport eléréséhez elengedhetetlenül
fontos. További kérdésünk volt, milyen regio-
nális eltérések tapasztalhatóak a problémák,
egészségfejlesztési igények területén, így a ci-
vilszervezetek pontosabb tervezéssel tudják
megvalósítani programjaikat. Mindez remél-

hetõleg hozzá fog járulni a hatékonyság növe-
kedéséhez.

Ikvai-Szabó és munkatársai (2005) szintén
azt vizsgálták, hogy a végrehajtott, GYISM–OM
által finanszírozott drogprevenciós – egész-
ségfejlesztési programok milyen mértékben
befolyásolták a célcsoport drogfogyasztását.
Több szakmai szervezet programját áttekin-
tették vizsgálatuk során. Eredményeik azt
mutatják, hogy a minõség a mennyiség rovásá-
ra ment. Eszerint azokban az esetekben, ahol
pedagógusképzés valósult meg, majd a kikép-
zett pedagógus építette be az órakeretbe a drog-
prevenciót, kevésbé bizonyult hatékonynak,
mint a szakemberek által végzett egészségfej-
lesztõ munka. (Ikvai-Szabó és mtsai, 2005)

Mindezzel összhangban fontosnak tartot-
tuk megismerni a pedagógusok vélekedését
az egyes módszerek hatékonyságáról. Ismert,
hogy bizonyos módszerek, pl. kiscsoportos
foglalkozás, interaktivitás, stb. hatékonyab-
bak a viselkedésváltoztatásban, mivel komp-
lex módon hatnak, mind kognitív, mind emo-
cionális szinten. Ikvai-Szabó és munkatársai
kutatása szerint a prevencióval foglalkozó
szervezetek hatékonyságbeli hibája, hogy
egyszerre túl sok módszert használnak. Az
eredmények szerint ígéretesebb a végkifejlet,
vagyis a célcsoport viselkedésváltozásának
szempontjából, ha egyszerre hatnál kevesebb
típusú módszert építenek be a foglalkozás
menetébe. Így az sikeresebben illeszkedhet a
prevenció idõtartamához. A gondos szerve-
zéshez és a hatékony tervezéshez természete-
sen elengedhetetlen az elméleti megalapozott-
ság, a megfelelõen képzett szakembergárda.
Mindehhez segít hozzá a hatékonyságvizsgá-
lat mint a minõségbiztosítás egy eleme. Paksi
és Demetrovics (2003) vizsgálatukban azt ta-
lálták, hogy a legeredményesebb szervezetek
együttesen használták a következõ dimenzi-
ókra épülõ módszereket: kortárs szempontok,
tudásátadás, valamint érzelmi nevelés. A már
említett vizsgálat szerint (Ikvai-Szabó, 2005)
a 139 iskolában megvalósult prevenció során
legnagyobb arányban a beszélgetést, konflik-
tuskezelési technikákat, drogokkal kapcsola-
tos tudásátadást, vizuális tárgyi szemléltetést
és szerepjátékot dramatikus elemeket alkal-
maztak fõ módszerként. Paksi és Demetrovics
újabb vizsgálata szerint, (2005) melyben 136
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prevencióval foglalkozó szervezetet monito-
roztak, a leggyakrabban használt módszer a
frontális elõadás, ezt követi a beszélgetés,
majd a szerepjáték és a vizuális szemléltetés.
Ikvai-Szabó és munkatársai ajánlása szerint a
hatékony, komplex egészségfejlesztõ preven-
ciós munkához fontos a résztvevõk életkori
sajátosságainak, valamint tágabb társadalmi
környezetének figyelembevétele. Eszerint a
prevencióba nemcsak a fiatalokat, de a szülõ-
ket, kortársakat és a pedagógusokat is szeren-
csés bevonni a komplex hatás érdekében.
Nem elégséges a központilag szervezett kam-
pányok „lebonyolítása”, elengedhetetlenek a
diákok természetes életterében megvalósított
programok is. Meghaladott felfogás az elret-
tentõ ismeretek közlése (fõképp frontális elõ-
adás során jellemzõ), mivel ezek az információk
csak a leginkább konform módon viselkedõ
diákok esetén hatékonyak. Emellett ha a fiatal
egy esetleges kipróbálás során nem tapasztal-
ja a hallott, „horrorisztikus” hatásokat, a töb-
bi elhangzott információt sem fogja komolyan
venni. Ezzel szemben a hatásos prevenció öt-
vözi az információnyújtó módszereket, az el-
rettentõ információt pedig megszemélyesíti
leszokott droghasználók részvételével. A ku-
tatások szerint a leghatékonyabb megoldás a
kiscsoportos prevenció. Ezen belül jól megva-
lósítható a beszélgetésre, interaktivitásra épülõ
foglalkozás. Lehetõség nyílik így a személyi-
ség- és önismeret-fejlesztésre, akár pszicho-
dramatikus elemek beépítésével is. A kis-
csoportos munka során lehetõség nyílik a
drogokhoz fûzõdõ viszony megfogalmazásá-
ra, a döntési helyzetek gyakorlására. Szeren-
csés helyzetnek mondható, ha külön foglal-
kozás során lehetõség nyílik a szülõk
bevonására, hogy a kérdésben ne a gyermek
világítsa fel a szülõt. 

Szinte kötelezõ érvényû a pedagógusok
képzése az egészségfejlesztés és a drogpre-
venció területén, hogy ne csak laikusként, de
a valóságnak megfelelõ ismeretekkel rendel-
kezõ szakemberként állhassanak a diákok elé.
Éppen ezért tartottuk fontosnak a pedagógu-
sok véleményének megismerését, hogy szá-
mukra is hatékonyabb továbbképzéseket szer-
vezhessünk, ami változtathat a fentebb
említett kutatásban (Ikvai-Szabó és mtsai,
2005) felvetett problémákon, vagyis a peda-

gógusok alacsonyabb hatékonyságú drogmeg-
elõzõ munkáján. Ennek fontossága nem szo-
rul magyarázatra, õk azok, akik nap mint nap
találkoznak a diákokkal, így õk is vannak a
legnagyobb hatással rájuk – a szülõkön és a
kortársakon kívül természetesen. Összefoglal-
va elmondhatjuk, hogy jelen tanulmány fõ cél-
jaként tûzte ki az igényfelmérést az oktatás ol-
daláról, hogy ennek megfelelõen jól illeszkedõ
programok kialakítására legyen lehetõség.

A kutatási folyamat – alkalmazott módszerek 
A for-profit szférában megszokott és gyakran
alkalmazott eszköz a piackutatás, mellyel egy
adott cég felméri a terméke/szolgáltatása szá-
mára a célközönséget, a piacot, információkat
szerez a másik oldalról, valójában egy kétol-
dalú kommunikációs aktust valósít meg. A ci-
vil szférában mûködõ szervezeteknek ilyen
eszközök alkalmazására nincs forrása, ezért
nem hivatalos és nem egzakt, hanem szubjektív,
személyes tapasztalataikra, élményeikre kell
támaszkodniuk, ha kölcsönös kommunikációt
szeretnének kialakítani azzal a területtel, me-
lyen dolgoznak. Ezt az ûrt töltheti be a konkrét,
objektív adatok megismerése. Ezt a módszert
azonban jelen tanulmányban természetesen a
civil szféra mûködésére adaptált eljárásra
módosítottuk. Eltérést jelentett például a for-
profit szférához képest, hogy a kutatás során
nyert adatokat nem kezeltük „üzleti titokként”,
hanem az eredményeket valamennyi civilszer-
vezet számára elérhetõvé tesszük, hogy fel-
használhassák azokat munkájuk során. 

Módszer
A kutatási tevékenység két nagyobb szakasz-
ban valósult meg. Az 1. szakaszban kvalitatív
felmérést végeztünk, majd ezt követõen, a 2.
szakaszban kvantitatív felmérést.  

A kvalitatív szakaszban interjút készítet-
tünk 25 iskola ifjúságvédelemért, és/vagy
drogügyekért felelõs munkatársával. Az inter-
júk strukturált vezérfonal alapján készültek,
hogy a különbözõ iskolákban készített inter-
júk a késõbbiekben összevethetõek legyenek
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az azonos dimenziók mentén. Az interjú a
következõ fõ dimenziókat, kérdéscsoportokat
tartalmazta:

• attitûdök feltérképezése – az iskola véle-
ménye a drogprevenció szükségességérõl;

• ismeretek feltérképezése – civilszerveze-
tek, illetve egészségfejlesztéssel kapcsola-
tos módszerek ismerete;

• erõfeszítések feltérképezése;
• korábbi tapasztalatok a drogprevenciós te-

vékenységgel kapcsolatban;
• hosszú távú tervek a komplex egészségfej-

lesztés területén;
• igények, elvárások.
A kvalitatív szakasz célja az elõzetes felmé-

rés, kapcsolatépítés és a kvantitatív szakasz
elõkészítése volt. A minta kiválasztásának
szempontjai között szerepelt, hogy minél széle-
sebb körben érjünk el középiskolákat. Fontos-
nak tartottuk továbbá, hogy az ország minden
területérõl bevonjunk iskolákat a kutatásba.
Az elért iskolák helyszínei: Budapest (8), Gö-
döllõ, Budaörs, Budakeszi, Szentendre, Du-
nakeszi, Eger, Mezõkövesd, Hatvan, Agárd,
Dorog, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Székes-
fehérvár, Pécs, Szarvas, Keszthely, Gyõr.  

A kvantitatív szakasz során kérdõívet állí-
tottunk össze az elkészült interjúk alapján. A
kérdõív szerkesztési szempontjai megegyeztek
a kvalitatív szakasz során használt dimenziók-
kal. Célunk továbbra is a civilszervezetek is-
kolai beágyazódásának megismerése volt. Így
a kérdõív fõ dimenziói a következõk voltak:

• szociodemográfiai adatok;
• attitûdök;
• az iskolában, tárgyévben megvalósuló

programok;
• az iskolára jellemzõ problématerületek

feltérképezése;
• ifjúságvédelemmel, drogmegelõzéssel fog-

lalkozó intézmények, civilszervezetek be-
ágyazódásának vizsgálata;

• módszerek, megközelítések hatékonyságának
megítélése.

Kutatási eredmények 
Minta
Az országot a jelenleg használatos 7 régióra
osztottuk fel. Ezek: 

• Közép-Magyarország (Budapest, Pest);
• Közép-Dunántúl (Fejér, Komárom-Eszter-

gom, Veszprém);
• Nyugat-Dunántúl (Gyõr-Moson-Sopron,

Vas, Zala);
• Dél-Dunántúl (Baranya, Somogy, Tolna);
• Észak-Magyarország (Borsod-Abaúj-Zemp-

lén, Heves, Nógrád);
• Észak-Alföld (Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-

Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg);
• Dél-Alföld (Bács-Kiskun, Békés, Csong-

rád).
A legnagyobb arányban Dél-Alföldrõl és

Közép-Magyarországról küldtek vissza kérdõ-
ívet, míg a legkevesebbet Dél- és Közép-Du-
nántúlról kaptunk. 

Az iskolatípusokat tekintve a középiskolá-
kat 5 kategóriába soroltuk. A legtöbb kérdõ-
ívet a szakközépiskolákból, míg a legkeveseb-
bet az egyházi iskolákból küldték vissza.
1. ábra. A visszaküldött kérdõívek régiók szerinti eloszlása
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2. ábra. A visszaküldött kérdõívek 
iskolatípusok szerinti eloszlásban

Eredmények 
Az iskola ifjúságvédelemmel és drog-
megelõzéssel kapcsolatos attitûdjei
Az iskolák ifjúságvédelemmel kapcsolatos at-
titûdjeit is megkérdeztük. Mivel szerettünk
volna rávilágítani konkrétabb nevelési-meg-
közelítésbeli különbségekre is, ebben a rész-
ben drogmegelõzéssel kapcsolatos attitûdökre
is rákérdeztünk. Az iskolák attitûdjein faktor-
analízist végeztünk, mely három attitûdbeli
dimenziót mutatott ki:
1. faktor: társas/szociális, „etikus” faktor, az

emberi viszonyokra, kapcsolatokra építõ
attitûdök;

2. faktor: tudatosság, nyílt problémamegoldás;
3. faktor: „morális”, a társadalmi konvenció-

kat kiemelõ itemekkel.

Az iskolákban megvalósuló programok 
A kutatás során felmértük, milyen programtí-
pusokat milyen óraszámban valósítanak meg
a válaszadó iskolák. Az óraszámra összesített
eredmények a következõk: látható, hogy a
programok közül az általában külsõ non-
profit, vagy profitorientált szervezetek, illetve
intézmények közremûködésével megvalósuló
programok (személyiség-, készség-, csapatfej-

lesztés, kommunikációfejlesztés, drogmegelõ-
zés, pályaorientáció) a teljes mintában ala-
csony óraszámban képviseltetik magukat. Az
adatokat torzíthatta az a tény, hogy a külön-
bözõ programtípusok között átfedések lehet-
nek (elképzelhetõ, hogy pl. az osztálykirán-
dulás, természetjárás, sportnap átfedésben
vannak). 

A régiókat tekintve egyedül a hittanórák
mennyiségében találtunk szignifikáns össze-
függést,1 miszerint a közép-dunántúli térség-
ben a leggyakoribb ennek az óratípusnak a je-
lenléte. Gyenge tendenciózus2 kapcsolatot
találtunk még a kommunikációfejlesztés terü-
letén. Így a nyugat-dunántúli régiókban a leg-
nagyobb arányú a kommunikáció-fejlesztõ
órák tartása.

Az országos mintában megjelenõ problématerületek gyakoriságuk szerint
Az interjú alapján összeállított problématerü-
letek jelenlétét a válaszadó iskolák egy 10 fokú
skálán értékelték.

A legnagyobb problémát az eredmények
szerint az igazolt hiányzások jelentik (tehát a
betegeskedés). Mint ismeretes a hiányzások
száma jó mutatója a diákok „elkötelezõdésé-
nek”, érdeklõdésének. Sajnos, úgy tûnik, elsõ
helyen a fiatalok motiválatlansága jelenti az
iskolák számára megoldandó problémát. Ennek
hátterében, ugyanúgy, mint a 3. legjelentõsebb
problématerületnek hátterében (egyszülõs csa-
ládban nevelkedõ fiatalok), társadalmi tényezõk
állnak. A legális szerhasználat szintén jelen-
tõs probléma, dacára annak, hogy a válaszadó
iskoláknál drogprevenció átlagosan 2,6 órá-
ban valósul meg, osztályfõnöki óra keretében
további 2,34 órában. Úgy tûnik, az összesen
évi 5 órában mérhetõ megelõzés ellenére még
mindig jelentõs a drogok használata fiatalok
körében. A lista végére került bûnelkövetés, il-
legális szerhasználat, diszkrimináció és csalá-
don belüli erõszak átlagai is magasnak mond-
hatók, ha azok átlagban 15–25%-ban vannak
jelen az iskola világában.

A régiók tekintetében erõs tendenciát3 mu-
tat a betegségek miatti hiányzás és a közép-
dunántúli régió kiemelkedése. Szintén a közép-
dunántúli régióban szignifikánsan4 nagyobb
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problémát jelent a motivációk, célok hiánya a
diákok körében. További tendenciózus5 kap-
csolat mutatkozott a legális kábítószerek ma-
gasabb arányú használata és a közép-magyar-
országi régió között. A további elemzések
során a nagyobb elemszám biztosítása érde-
kében a régiókat a következõ módon csopor-
tosítottuk: 

• Kelet-Magyarország (Észak-Magyarország,
Dél-Alföld, Észak-Alföld);

• Közép-Magyarország (Közép-Magyarország);
• Nyugat-Magyarország (Közép-Dunántúl,

Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl);
Ez a szûkítés újabb eredményekhez vezetett.

A betegség miatti hiányzás szignifikánsan6 a
nyugati országrészben volt a leggyakoribb. Az
összes többi szignifikáns és tendenciózus
összefüggés mind a kelet-magyarországi or-
szágrészben jelentkezett. Így itt szignifikánsan7
a leggyakoribb a gyermekek csonka családban
való felnövése. Szintén szignifikánsan8 itt a
leggyakoribb a családon belüli erõszak, amire
nemcsak a prevencióval, de a bûnmegelõzés-
sel foglalkozó szervezeteknek is fokozottab-
ban oda kellene figyelniük. Szignifikánsan9
magasabb a szülõi szenvedélybetegségek ará-
nya, mint az ország többi területén, ami ismét

a prevenció komplexitásának fontosságára
hívja fel a figyelmet. Szignifikánsan10 alacso-
nyabb motivációval és kevesebb céllal rendelkez-
nek a diákok a keleti országrészben. A szexuális
felvilágosulatlanság tendenciózusan11 alacso-
nyabb itt, mint a többi országrészben. Ezzel
párhuzamosan a korai nemi élet tendenciózu-
san12 nagyobb problémát jelent a keleti régiók-
ban élõknek. Az egészségtelen életmód ten-
denciózusan13 itt a legnagyobb probléma.
Mind a legális,14 mind az illegális15 kábítószer-
használat szignifikánsan a keleti régiókban a
leggyakoribb. 

Hangsúlyozzuk, hogy a problémafeltárás az
oktatók részérõl történt, s így a fenti adatok
az iskolákat képviselõ pedagógusok szubjek-
tív nézeteit tükrözik. Ezek az eredmények
azonban egyértelmûen megerõsítik azt az
igényt, hogy az egészségfejlesztést célul kitûzõ
szervezetek figyelembe vegyék az iskola, a
célcsoport földrajzi elhelyezkedését.

Szervezetek iskolai beágyazódása
Fontos kérdésnek tartottuk a felmérés során
annak megismerését, hogy az iskolák jellem-
zõen mely szervezetekkel mûködnek együtt,
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és hogy ez az együttmûködés sikeres volt e.
Így választ kaphatunk fõ kutatási kérdésünkre,
hogy a civilszervezetek milyen mértékben
ágyazódtak be az iskolai prevenciós munkába.
A kérdõív elkészítése elõtt felkerestünk or-
szágszerte középiskolákat, akikkel interjút ké-
szítettünk elõzetes informálódás céljából. Az
itt kapott információk alapján készítettünk
listát a leggyakrabban említett civilszerveze-
tekrõl. A listába természetesen államilag fi-
nanszírozott, többnyire helyi önkormányzati
fenntartású ifjúságsegítõ intézményeket is be-
soroltunk, hogy a „civileket” ne kontextusuk-
tól függetlenül szerepeltessük. Ezáltal nem-
csak „civileken” belüli összehasonlítást tett
lehetõvé a vizsgálat, hanem a „civil szerep-
lõk” ismertségét általában is össze lehetett
vetni a nem civil intézményekével. A követ-
kezõkben bemutatjuk, országos viszonylat-
ban mennyire ismertek ezek a szervezetek,
ezen belül is, mely szervezetekkel a leggyako-
ribb az együttmûködés. (3. ábra)

Az eredmények szerint az iskolák leggyak-
rabban a családsegítõ szolgálatokkal mûköd-
nek együtt. A válaszadók 85,9%-a mûködött
együtt ezzel a (nem civil) szervezettel; ebbõl
az együttmûködések 90,6%-a sikeres volt.
A második helyen a gyermekjóléti intézmény
áll, melyrõl a válaszadók 84,8% jelezte, hogy
történt velük együttmûködés. Mindössze
egyetlen iskola jelezte, hogy az együttmûködés
nem volt sikeres. A harmadik leggyakoribb kö-
zös egészségvédõ munka a nevelési tanács-
adókkal történt (80,8%); azonban a válasz-
adók legnagyobb aránya, pontosan 94,9%-a
tartotta sikeresnek az együttmûködést a nem
civilek közül a nevelési tanácsadókkal. A to-
vábbi sorrend a következõ: rendõrség (77,8%),
ÁNTSZ (72,7%), Kábítószerügyi Egyeztetõ
Fórum (50%), kórházak / ambulanciák (49,5%),
DADA-program (46,5%), Nemzeti Drogmegelõ-
zési Intézet (16,2%). A 19 szervezetbõl az elsõ
kilenc helyen együttmûködés szempontjából
az államilag finanszírozott szervezetek áll-
nak. Csak ezután, lényegesen alacsonyabb
együttmûködési aránnyal kapnak helyet a civil-
szervezetek. Ezek közül a leggyakoribb
együttmûködés a Sziget Droginformációs Ala-
pítvánnyal történt (24,2%), melynek 91,7%-a
sikeresnek bizonyult. A második helyen a
RÉV Szenvedélybeteg Segítõ Szolgálat áll

(15,2%). Az eredmények szerint az együttmû-
ködések 80%-a sikeres is volt egyben. A Háló-
mozi programmal és a Kék Ponttal a válaszadók
14,1%-a mûködött együtt, az együttmûködé-
sek 100%-a, illetve 78,6%-a sikeresnek bizo-
nyult. A további sorrend a következõ: CHEF
Hungary Alapítvány (12,1%), Anonim Alko-
holisták (11,1%), Belvárosi Tanoda (9,1%),
Iránytû (6,1%), Narconon Alapítvány (5,1%),
Leo Amici Alapítvány (5,1%), Kompánia Ala-
pítvány (3%). 

Az eredményekbõl látható, hogy a civil-
szervezetek a prevenciós paletta alig egy ne-
gyedét teszik ki. Kérdés tehát, hogy mi az,
ami segíthetné a civilszervezetek ismertebbé
tételét mint alternatíva az államilag fenntar-
tott intézmények mellett. A következõ ered-
mények segíthetik ennek továbbgondolását. 

Honnan ismerik az iskolák a civil és
egyéb segítõ szervezeteket?
A kérdõívben rákérdeztünk, hogy jellemzõen
milyen forrásokból ismerik az iskolák a kü-
lönbözõ civilszervezeteket. A kitöltõk arról
számoltak be, hogy leginkább továbbképzé-
sek, elõadások forrásából ismerik ezeket a
szervezeteket (egyéb kategória). Jelentõs még
az informális ismeretszerzés, vagyis hogy is-
merõstõl hallanak a szervezetrõl, valamint inter-
neten „találkoznak” velük. Legritkábban a rádión
keresztüli információszerzés jellemzõ. 

1. táblázat. Szervezetek ismertsége

Szervezetek besorolása annak tekintetében,
hogy jellemzõen honnan ismerik

Ismeretszerzési lehetõségekre lebontva a
következõ eredményeket kaptuk:  

• Tévén keresztül a legtöbben a DADA-prog-
ramot ismerik, míg legkevesebben a Nar-
conon Alapítványt.

• Rádión keresztül a legtöbben a DADA-
programot ismerik, míg legkevesebben a
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Narconont, a Leo Amicit és a Kompánia
Alapítványt.

• Újságon keresztül a legtöbben szintén a
DADA-programot ismerik, míg legkeve-
sebben a Narconont, a Leo Amicit és a
Kompánia Alapítványt.

• Interneten kersztül a legtöbben a Nemzeti
Drogmegelõzési Intézetet és a DADA-
programot  ismerik, míg legkevesebben a
Kompánia Alapítványt.

• Ismerõs által a legtöbben a Családsegítõ
Szolgálatot ismerik, míg legkevesebben a
Kompánia Alapítványt.

• Egyéb forrásból a legtöbben a rendõrséget
ismerik, míg legkevesebben a Narconont.

A szervezetek általános ismertsége 
régiónkénti bontásban
Az alábbi grafikus megjelenítés mutatja az
egyes civilszervezetek és állami intézmények
felmért ismertségét a magyarországi régiók
viszonylatában (egyszempontos variancia-
analízis: ANOVA). A szignifikáns eredménye-
ket (p<,05) az alábbi grafikonok szemléltetik
(NDI-, RÉV- és a DADA-program).  

Régiónkénti bontásban az alábbi grafikon
bontakozik ki, civilszervezetek és intézmé-
nyek esetén:

4. ábra. Civilszervezetek régiók szerinti ismertsége

Kutatásunkban mi is kíváncsiak voltunk ar-
ra, hogy az ifjúságvédelem terén milyen az is-
kolai programokban a civilszervezetek s az
állami intézmények szakmai munkájának
elõfordulási aránya. Megállapítottuk, hogy az

állami intézmények (kórházak, ambulanciák,
rendõrség, családsegítõ szolgálat stb.) közre-
mûködése nagyobb mértékû, mint a civilszer-
vezeteké.

5. ábra. Állami intézmények prevenciós munkájának 
régiók szerinti megoszlása

A civilszervezetek és intézmények elõfor-
dulási arányát iskolatípusonként is megnéz-
tük. Civilszervezetek ezek szerint leginkább a
szakképzõkbe és gimnáziumokba vannak be-
ágyazódva (az eredmény nem szignifikáns):  

6. ábra. Civilszervezetek ismertsége iskolatípusok szerint

Ugyanakkor elmondható, hogy az állami
intézményeket leginkább az egyházi iskolák-
ban, azután pedig a gimnáziumokban, vegyes
középiskolákban, majd a szakközépiskolák-
ban és szakképzõkben ismerik (az eredmény
nem szignifikáns):
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7. ábra. Állami intézmények ismertsége 
az iskolatípus szerint

Az iskolák típusa és az egyes 
szervezetekkel való együttmûködések 
összefüggései
A kutatás egy következõ kérdése volt, van-e
összefüggés az iskolák típusai és az egyes
szervezetekkel történt együttmûködés között.
A DADA-programmal tendenciózusan16 a leg-
gyakrabban azok az iskolák mûködtek együtt,
amelyek gimnáziumok és egyben szakiskolák
is, míg legritkábban a szakképzõ iskolák.
Szintén szignifikáns17 eredményeket talál-
tunk a kórházak / ambulanciák tekintetében.
Segítségüket leggyakrabban a szakképzõ isko-
lák (75%) vették igénybe, míg legritkábban a
gimnáziumokkal (32%) mûködtek együtt. A töb-
bi szervezet esetén nem lehetett különbséget
tenni az iskola típusa szerint.
Iskolákí térségi besorolása és a szerveze-
ti együttmûködések közötti összefüggések
Különbséget tettünk az iskolák között asze-
rint is, hogy mely magyarországi régióba tar-
toznak. Eszerint erõs tendenciát18 tapasztal-
tunk a Kábítószer Egyeztetõ Fórummal való
együttmûködés irányába. Leggyakrabban az
észak-magyarországi (78,6%) középiskolákkal
dolgoztak együtt, míg legritkábban a dél-du-
nántúli (33,3%) és a közép-magyarországi
(33,3%) iskolákkal.  Leggyakrabban szignifi-
kánsan19 a közép-magyarországi (47,6%) iskolák
vettek részt a Háló-mozi programban. Rajtuk
kívül csak az észak-magyarországi (28,6%) is-
kolák vettek részt ebben a programban. Szig-
nifikáns20 kapcsolatot találtunk a Kék Pont

Drogkonzultációs Központtal való együttmû-
ködésben. Eszerint a közép-magyarországi
(38,1%) iskolák dolgoztak együtt a leggyak-
rabban, míg legritkábban a dél-alföldi (4,5%)
iskolák. Az ÁNTSZ-szel a leggyakrabban21 az
észak-alföldi (100%) és az észak-magyarországi
(100%) iskolák mûködtek együtt, míg legrit-
kábban a közép-magyarországiak  (33,3%). 

Azt is megvizsgáltuk, hogy a különbözõ
szervezetekkel való kapcsolatok száma ho-
gyan függ össze a földrajzi elhelyezkedéssel.
A statisztikai eredmények azt mutatták, hogy
nincsen szignifikáns kapcsolat közöttük. Ma-
gyarország különbözõ régiói tehát nagyjából
egyforma lefedettséggel jellemezhetõek abból
a szempontból, hogy középiskolái mennyire
rendelkeznek civil és egyéb ifjúságsegítõ
szervezeti kapcsolatokkal. 

A módszerek, megközelítések hatékonyságának megítélése
A módszerek hatékonyságának általános
megítélése, sorrendiség
A kutatás során a lezajlott mentálhigiénés,
megelõzõ és ifjúságvédelmi programok mód-
szertana hatékonyságának megítélésére is rá-
kérdeztünk.

A különbözõ megközelítések, módszertanok,
hatékonyságát egyrészt megítéltettük a meg-
valósult képzések tekintetében, másrészt pe-
dig úgy, hogy az általuk ki nem próbált tema-
tikák közül melyeket tartják hatékonynak. A
két sorrendiség eltér egymástól. Az idézett
kutatásban (Ikvai-Szabó és mtsai) talált ered-
ménynek megfelelõen mi is megkaptuk a kor-
társsegítõkkel folytatott programok preferen-
ciáját azoknál az iskoláknál, ahol még nem
volt ilyen program. Ahol már megvalósult
kortárssegítõk közremûködésével prevenciós
program, annak hatékonyságát a válaszadó
pedagógusok átlagosan két ponttal vélik ala-
csonyabbnak. Ez saját tapasztalatunk alapján
valószínûleg annak köszönhetõ, hogy a kor-
társsegítõk speciális helyzetben vannak, ket-
tõs helyzetük miatt (mind a diák, mind a ta-
nár felé mellérendelt viszonyban vannak, ami
gyakran feszültséget okozhat a pedagógus és a
kortárs segítõ viszonyában). Mindkét tekintetben
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kiemelkedik a kiscsoportos foglalkozások ma-
gas hatékonysága. Érdekes, hogy a szakma ál-
tal hatékonynak vélt holisztikus megközelítés
esetében a megközelítést nem ismerõ iskolák
alacsonynak vélik hatékonyságát, feltételezhe-
tõen az ismeret hiánya, és a fogalmi tisztázat-
lanság miatt. Hasonló eredményre következtet-
tünk a specifikus témamegközelítés kapcsán
is.  Érdekes eredmény, hogy azokban az isko-
lákban, ahol megfordultak leállt drogosok a sa-
ját történeteikkel, a pedagógusok hatékonynak
ítélik ezt a prevenciós formát (ugyanezt találta
Ikvai-Szabó és munkatársainak kutatási anya-
ga is (i.m.), azonban ott, ahol még nem volt
ilyen típusú program, ennek hatékonyságát
alábecsülték. Hatékonynak tartják a dramati-
kus elemekkel és interaktív szemléletben, több-
oldalú megközelítésben megvalósult progra-
mokat. 

Leíró statisztika: a lezajlott programok ha-
tékonyságának megítélése, a leghatékonyabb-
tól a legkevésbé hatékonynak tartott progra-
mok mentén rendezve:

2. táblázat. Lezajlott programok 
hatékonyságának megítélése

Azoknak a módszereknek a megítélése, me-
lyek még nem zajlottak az adott iskolákban:

3. táblázat. Módszerek hatékonyságának vélt sorrendisége

A pedagógusképzésre vonatkozó 
összefüggések vizsgálata
Ahogy már az elméleti bevezetõ során felhívtuk
rá a figyelmet, úgy tûnik, az egészségfejlesztés
sikerességének egy fontos összetevõje a peda-
gógusok képzettsége. 

Általánosságban elmondhatjuk, hogy 74
esetben válaszolt olyan iskola, ahol volt pe-
dagógusképzés, és 11 olyan iskolából érkezett
kérdõív volt, ahol nem volt. A pedagóguskép-
zésben részesültek összességében a különbö-
zõ módszerek összességének hatékonysági
megítélése (átlaga) alacsonyabb. Az ered-
mény nem szignifikáns. 

Elõzetes feltételezésünkkel ellentétes ered-
ményre akadtunk: ahol volt pedagóguskép-
zés, ott a kutatások által hatékonynak vélt
prevenciós tematikákat a válaszadók kevésbé
vallották hatékonynak. A szakma által kevés-
bé hatékonynak tartott tematikákat azonban a
vártnak megfelelõen: kevésbé értékelik haté-
konynak. Ezek a hatékonyságok a ténylegesen
megvalósított programokra vonatkoznak. Az
összefüggés nem szignifikáns. Az eredmény a
pedagógusképzésben nem részesülõk alacsony
elemszáma miatt nem szignifikáns. Mégis úgy
gondoljuk, ezeket a nem várt eredményeket ér-
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demes továbbgondolni, és szofisztikáltabb
vizsgálatra is késztetnek minket, hiszen a peda-
gógusok drogproblémával kapcsolatos sikeres
és szakszerû képzésének egyik alapvetõ ele-
mének tartjuk a hatékony egészségfejlesztési-
drogprevenciós módszerek megismertetését.

Azokban az iskolákban, ahol történt pedagó-
gusképzés, szignifikánsan22 kevésbé elfogadó
attitûddel rendelkeztek az iskolák a droghasz-
nálat büntetésének szempontjából. Vagyis
ezen iskolákban erõteljesebb büntetésre szá-
míthatnak azok a diákok, akiket az iskola terü-
letén droghasználaton kapnak. Ennél gyen-
gébb, tendenciózus23 kapcsolat mutatkozott a
tekintetben, hogy ahol pedagógusképzés folyt,
az iskola erõteljesebben tiltja az iskola terüle-
tén történõ illegális droghasználatot. További
tendenciózus24 összefüggés mutatkozott a te-
kintetben, hogy az iskolaterületén a legális
droghasználatot kevésbé tiltják azon iskolák,
ahol pedagógusképzés történt.

Következõ kérdésünk arra irányult, van-e
összefüggés azon iskolák között, ahol már
megvalósult valamilyen pedagógusképzés és
azok között, ahol nem; különbözik a probléma-
észlelésük. Általánosságban elmondhatjuk,
hogy a különbözõ társadalmi, családi, egyéni
stb. problémákat azokban az iskolákban, ahol
megvalósult pedagógusképzés, alacsonyabbra
becsülik, mint ahol ilyen nem történt. Ez alól
a diszkrimináció problémája kivételt mutat.

Szignifikáns kapcsolatot találtunk az alábbi
problémák észlelésével kapcsolatban:

• lógás miatti hiányzás;25 pedagógusképzés
esetén alacsonyabb átlaggal;

• készségek hiánya, önismeret, felelõsség,
döntés;26 pedagógusképzés esetén alacso-
nyabb átlaggal;

• készségek hiánya, szocializáció, társis-
meret;27 pedagógusképzés esetén alacso-
nyabb átlaggal.

A fenti eredményeknél alacsonyabb szig-
nifikanciaszinten ugyan, de enyhe kapcsola-
tot mutat a pedagógusképzés az alábbi prob-
lémák észlelésével:

• motiváció, célok hiánya;28 pedagóguskép-
zés esetén alacsonyabb átlaggal;

• szexuális felvilágosulatlanság;29 pedagógus-
képzés esetén alacsonyabb átlaggal;

• illegális kábítószer használat;30 pedagógus-
képzés esetén alacsonyabb átlaggal.

Ennek hátterében többféle ok állhat, mesz-
szemenõ következtetéseket azonban nem lehet
levonni.

Összegzés
Tanulmányunk során részletesen feltérképez-
tük a magyarországi középiskolák különbözõ
ifjúságsegítõ tevékenységgel kapcsolatos is-
mereteit, fogadókészségét, elvárásait és visz-
szajelzéseit. A kutatás tehát a különbözõ pre-
venciós, készségfejlesztõ és integrációt segítõ
programok iskolai beágyazódásáról nyújtott
egy átfogó képet, mely valamennyi, a terüle-
ten dolgozó civilszervezet számára hasznos
visszajelzést ad a saját tevékenységérõl. En-
nek érdekében az alábbi legfontosabb ered-
ményekre és következtetésekre hívjuk fel a fi-
gyelmet.

Összességében elmondható, hogy kutatá-
sunk megerõsítette: a mentálhigiénés és meg-
elõzõ programok szervezése során fontos az
igényfelmérés. Területi eloszlás iskolatípusok
szerint megmutatkozó más-más attitûdök,
problémák és programok preferenciája eltérõ,
melynek figyelembevétele elengedhetetlen a
célzott foglalkozások kialakításához, a civil-
szervezetek stratégiájának tervezéséhez. 

Kiemeljük, hogy a mai középiskolák elsõ-
sorban a diákok hiányzásával küzdenek, a
motiváció, valamint a célok hiányával. A lis-
tát a csonka családok magas száma, a legális
drogfogyasztás és a korai nemi élet problémái
vezetik. A kérdõívben szereplõ problémalista
végén jelentkezõ súlyosabb problémákra,
mint a bûnelkövetés, illegális drogfogyasztás
és a családon belüli erõszak, a válaszadók az
1–10-ig terjedõ skálán átlagban 2,3-2,5 közöt-
ti értéket adtak. Ez a szám figyelemreméltóan
nagy ahhoz képest, hogy súlyos problémák
elõfordulására kérdeztünk rá: az arány maga-
sabb, mint amit vártunk.   

Az ifjúságvédelem területén mûködõ civil-
szervezetek és intézmények leginkább a Du-
nántúlon, Közép-Magyarországon, Észak-Ma-
gyarországon elterjedtek, míg az alföldi
régiókban a legkevésbé. Így fontos lenne erre

Életmód–élethelyzet
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a régióra különösen nagy figyelmet fordítani.
Az iskolák jellemzõen államilag finanszíro-
zott intézményekkel való együttmûködésben
szervezik mentálhigiénés és megelõzõ prog-
ramjaikat, ez alól kivételt képez a közép-ma-
gyarországi régió, és gyengébb az összefüggés
Dél-Alföld tekintetében is.  

Megállapítottuk azt is, hogy a civilszerve-
zetek leginkább a szakközépiskolák, gimnáziu-
mok életében vannak jelen, valamint az állami
intézmények leginkább az egyházi szellemi-
ségû iskolákban és a gimnáziumokban for-
dulnak elõ. A szakiskolák problémasúlyozása
volt a legmagasabb, az ott megvalósuló prog-
ramok száma a többi intézményhez képest
rendkívül alacsony. Valószínû, hogy a diákok
társadalmi hátterébõl és a kevés mentálhigié-
nés programból adódóan fokozott figyelmet
kellene fordítani ezen iskolák mentálhigiénés
programjaira és azok forrásteremtésére.

Kitekintés
A kutatás közvetett módon növelte a témában
érintett szervezetek tevékenységének és mód-
szereinek megismerését, s ezáltal a jövõben
elõsegítheti a civilek és az iskolák, pedagógu-
sok, szülõk összehangolt együttmûködését a
fiatalok segítése érdekében, oly módon, hogy
további célzott programok kialakításának és a
közös pályázási esélyeknek egyfajta alapját
jelentheti az igényfelmérés.

Jegyzetek
* A tanulmány a Kompánia Alapítvány kutatásai

alapján a Nemzeti Civil Alapprogram támoga-
tásával készült
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A felsõoktatásban hallgatóként és oktatóként
eltöltött jó pár év alatt, szép számmal akadt
olyan tanulmány, könyv, jegyzet, amit az
adott tárgyhoz feltétlen szükséges volt megis-
merni/ismerni. Ezek jó része nem a könnyen
emészthetõ kategóriából való, arról nem is
szólva, hogy legtöbbször nehezen lehetett össze-
gyûjtögetni ezeket az olvasmányokat.

Az Ifjúságszociológia címû szemelvény-
gyûjtemény kellemes meglepetést okozott, a
korábbi küzdelmes tapasztalatok ellenére. Ér-
dekes, tartalmas könyvvel találkozhatunk:
több kiemelkedõ külföldi és magyar szerzõ
munkája található meg benne egy helyen.

A kötet bõvített kiadása az egyik szerkesztõ
korábbi, Civilizációs korszakváltás és ifjúság
(szerk. Gábor Kálmán, Kiadó: Miniszterelnöki
Hivatal Ifjúsági Koordinációs Titkárság, Sze-
ged, 1993) címû munkájának. A mû az Ifjúsági
korszakváltás sorozat része, melynek célja,
hogy helyt adjon a legújabb hazai ifjúságszocio-
lógiai, szociográfiai munkáknak. További célja
nemzetközi ifjúságszociológiai és szociológiai
munkák magyar nyelven és a hazai ifjúságku-
tatások eredményeinek angol, német nyelven
történõ kiadása. A sorozatot a Felsõoktatási
Kutatóintézet, az MTA Szociológiai Kutatóin-
tézet és a Belvedere Kiadó közösen gondozza.

A szerkesztõk célja a sorozat legutóbb,
2006-ban megjelent tagjának összeállításakor
az volt, hogy a magyar fiatalok életében a
nyolcvanas évektõl bekövetkezett változások
értelmezhetõek legyenek, illetve az, hogy a könyv
az ifjúságszociológiával foglalkozók számára
kiindulópontot jelentsen a késõbbiekben. Így
ajánlhatjuk a szemelvénygyûjteményt szak-
embereknek, „gyûjtögetõ életmódot” folytató
egyetemi, fõiskolai hallgatóknak, a társada-
lomtudományok, fõként a szociológia iránt
érdeklõdõknek.

A Gábor Kálmán bevezetõjével indul a
csaknem 500 oldalas szemelvénygyûjtemény,
melyben hat tematikus blokk, és ezeken belül
összesen 17 tanulmány rövid bemutatását ol-
vashatjuk, melyek különbözõ témák köré
szervezõdnek:

• Elõzmények;
• Ifjúsági korszakváltás. Elméletek;
• Az ifjúsági probléma újragondolása;
• Ifjúságcentrizmus és ifjúsági kultúra;
• Életutak;
• Az ifjúsági korszakváltás kezdete a kilenc-

venes évek Magyarországán.
A könyv elsõ része két amerikai szerzõ,

Margaret Mead és Kenneth Keniston szemel-
vényeit tartalmazza. Mead, a generációk kö-
zött létrejövõ szakadékra hívja fel a figyelmet,
az 1978-ban készült tanulmánnyal. Ez a sza-
kadék a szerzõ szerint azért jött létre, mert a
fiatalok könnyebben alkalmazkodtak a globa-
lizáció okozta változásokhoz. Kiemelkedõ
gondolata ennek a tanulmánynak, hogy fontos
volna olyan kultúra létrehozása, amelyben ta-
nulni lehet majd a múltból. Kenneth Kenis-
ton az ún. elidegenedés szemléletmódját írja le,
az amerikai társadalomban élõ fiatalok bemu-
tatásával.

A következõ tematikus blokk három tanul-
mányt foglal magába. Kettõ Jürgen Zinnecker
mûve, a harmadik Lynne Chisholm alkotása.
Zinnecker Bourdieu tõkeelméletét gondolva
tovább, a társadalmi osztályokat egy hatme-
zõs sémán ábrázolja, illetve kulturális és gaz-
dasági osztályfrakciókat hoz létre. Megállapítá-
sa szerint a kulturális osztályfrakció kerül egyre
inkább elõtérbe a gazdasági osztályfrakciókkal
szemben a fiatalok életében. A kulturális tõkét
képzési címek megszerzési idejeként definiálja.
Másik mûvének elsõ része egy 1988-ban, a Német

Kitekintés
L a d e n c s i c s  V i r á g – N a g y  Á d á m

Gábor Kálmán–Jancsák Csaba (szerk.):Ifjúságszociológia
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Kutatási Közösség megbízásából folytatott ku-
tatás anyagából íródott. A második rész, az if-
júság lehetséges fejlõdési útvonalait kívánta
körvonalazni, a társadalom strukturális válto-
zásainak a szerzõ szerint fontos tendenciái-
nak figyelembevételével. A harmadik tanulmány
1990-ben íródott. Részben a brit ifjúságkuta-
tás akkori helyzetérõl, részben pedig a társa-
dalmi változások, az ifjúságra, mint életsza-
kaszra gyakorolt hatásáról számol be. A szerzõ,
Lynne Chisholm célja ezen felül az volt, hogy
a brit, és akkori nyugatnémet ifjúságkutatás
közt közvetítõ szerepet töltsön be.

Phil Cohen „Az ifjúsági probléma újragon-
dolása” címû mûve egyetlen tanulmánya az
azonos címû blokknak. Egyik legfontosabb
gondolata, hogy többféle kulturális tõke léte-
zik, és ezek nem csak a mûvelt osztályok sa-
játjai, hanem a kétkezi munka egyes típusai-
hoz is kapcsolódnak, jelentõs különbséget
mutatva a nemek között.

A negyedik egységben egy 1985-ben, Né-
metországban felvett kutatás eredményeirõl
olvashatunk Meredith Watts és Jürgen Zinek-
ker tanulmányában. Ennek egy korábbi válto-
zatát 1987-ben az amszterdami ifjúságkutatási
konferencián ismertették a szerzõk. „Paul E.
Willis tanulmánya a droghasználat szerepérõl
egy nagy iparváros hippi szubkultúrájában
egy hosszabb tanulmány része, mely két
szubkulturális csoport, a hippik, és a „moto-
ros fiúk” életstílusát, öltözködési és zenehall-
gatási szokásait hasonlítja össze. A dolgozat
bemutatja azt az összefüggést, mely megmu-
tatkozik e csoportok értékei, cselekedetei, és
hallgatott zenéi között.” Michael Brake a
nagy-britanniai munkás szubkultúrák és stí-
lusok rövid történetébe nyújt betekintést. A
szerkesztõ bevezetõjében felhívja a figyelmet
az ebben a blokkban olvasható mûvekre, hi-
szen: „Ezek az írások alapjait képezik a kor-
szakváltás következményeinek, a növekvõ ifjú-
sági identitás, az egyre nagyobb szerepet játszó
ifjúsági kultúra empirikus vizsgálatának.”

A következõ blokkban Johanna Wyn és Peter
Dwyner tanulmányában több – holland, brit,
más kanadai – kutatási eredménnyel hason-
lítják össze saját kutatásaik során levont kö-

vetkeztetéseiket. A közös pontok azt mutatták,
hogy az 1970 után született fiatalok egyre in-
kább önállóan alakítják sorsukat.

Claire Wallace, és Jones Gill, Ulrcih Beck,
és Anthony Giddens elméleteire alapozva,
egy új ifjúságpolitikai koncepció kidolgozását
sürgették Nagy-Britanniában.

Manuela du Bois-Reymond a fiatalok életút-
jában, az elmúlt 30-40 évben bekövetkezett vál-
tozásokkal foglalkozik, elsõsorban a meghossza-
bodott ifjúkorral; két fogalom, a „normalizált”
és a „választásos” életrajzok segítségével.

Werner Fuchs tanulmánya, egy 1981-es ku-
tatás németországi kutatás 7 fiatal életrajzi
portréját tartalmazza.

A szemelvénygyûjtemény utolsó elõtti ré-
sze az ifjúsági korszakváltás magyarországi
aspektusaival foglalkozik. Taglalja a kulturá-
lis, politikai, kutatási átalakulásokat, vizsgálja
az életszakasz bõvülését, beszél a civilizációs
korszakváltásról, a politikai kultúra változá-
sairól, az etnikai konfliktusokról, az iskolai
helyzetrõl, a szabadidõs tevékenységek, fo-
gyasztói kultúra, és a drogfogyasztás magyar-
országi helyzetérõl.

Ugyanakkor nem lehet szó nélkül elmenni
amellett, hogy a szerkesztõ csak maga jegyzi a
Magyarországról szóló blokk minden (szám
szerint négy) tanulmányát, valamint az azt kö-
vetõ fogalomtárat is. Így a kevéssé tájékozott
olvasónak az a benyomása támadhat, hogy a
magyar ifjúságszociológiát egyetlen kutató
jeleníti, jelenítheti csak meg. Nem kívánva
számba venni és név szerint megnevezni azo-
kat a neves szakértõket-kutatókat, akik hason-
lóképp formálták a magyar ifjúságügyet, hoz-
zájárultak az ifjúságkutatás kiteljesedéséhez, s
legalább ennyit tettek hozzá az ifjúságkutatás-
hoz, de bizonyosan nem kaphatunk autentikus
és teljes képet a magyarországi ifjúságról, ifjú-
ságszociológiáról a nagymintás ifjúságkutatá-
sokra alapozott dolgozatok közzététele vagy az
ifjúság és politika viszonya két nagynevû kuta-
tójának publikációja nélkül. Sajnos az utolsó
tematikus blokk ilyen elfogult szerkesztése
nagymértékben rontja az egyébként pozitív
összképet, s félõ, hogy könnyen érheti az elfo-
gultság vádja a szerkesztõt.

Kitekintés
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Összefoglalás
A „Település és Ifjúsága” konferencia szakmai
összefoglalója
Idén mintegy 250 ifjúsági szakember részvé-
telével immár hetedszer került megrendezésre
az ifjúsági szakma talán legrangosabb sereg-
szemléje, „A Település és Ifjúsága” konferen-
cia. Az alábbiakban a konferencia szakmai
összefoglalását, legfontosabb tanulságait igye-
keztünk összeszedni, bízva abban, hogy a ta-
lálkozó hû lenyomatát adhatjuk.
Kulcsszavak: „Település és ifjúsága” konferencia

Balla Viktória–Mokos Béla
Ifjúsági munka és mobilitás
Tanulmányunk elsõ részében arra igyekszünk
ráirányítani a figyelmet, hogy Európában egy-
re elterjedtebbé válnak a tanulás és a munka
világát szabadon kombináló képzési formák,
amelyek igen gyakran a formális és nem for-
mális tanulás összekapcsolásának lehetõségé-
vel is élnek. Úgy érezzük, Magyarországon is
elengedhetetlen, hogy megteremtõdjön az if-
júsági munkások számára egy jól strukturált,
a különbözõ szakmaterületekhez kapcsolódó,
belföldi és külföldi lehetõségeket egyaránt
magában foglaló gyakorlatszerzési rendszer.
Ezt véleményünk szerint úgy kell alkalmazni,
hogy abban egyenlõ partnerként vegyenek
részt a gyakorlati terepet biztosító ifjúsági
szervezetek és a fõként elméleti ismereteket
nyújtó felsõoktatási intézmények. 

A mai magyar ifjúsági helyzet speciális né-
zõpontból történõ vizsgálatát követõen tanul-
mányunk rátér az ifjúsági munkások hazai
képzési lehetõségeinek bemutatására. Átte-
kintjük, hogy formális és nem formális szin-
ten milyen problémákkal találkozik a leendõ
szakember és a képzési rendszer maga. 

A tanulmány fõ mondanivalóját a Fiatalok
a Vidékért Egyesület által 2004/2005-ben
megvalósított, hazai ifjúsági szakemberek
számára szervezett, a Leonardo da Vinci

program támogatásával megvalósított mobili-
tási projekt ismertetése adja. A projekt leg-
fõbb célja a különbözõ európai ifjúsági szer-
vezetek által alkalmazott helyi ifjúságsegítõ
módszerek és innovációk megismerése volt.
A bemutatásra kerülõ projektet annak bizony-
ságául tárjuk a szakmai közönség elé, hogy a
tanulási célú mobilitás jól alkalmazható gya-
korlatszerzési módszer az ifjúsági szakember-
képzésben, amely szolgálja az innovációtran-
szfert, és határokon átívelõ együttmûködéseket
generál az ifjúságsegítésben érdekelt intézmé-
nyek és szervezetek között.
Kulcsszavak: ifjúsági mobilitás, nem formális
tanulás, ifjúsági munka, ifjúsági szakember-
képzés, felnõttképzés

Balla Viktória
1980-ban született Debrecenben. 2003-ban
mûvelõdési és felnõttképzési menedzserként
végzett a Debreceni Egyetemen, majd itt foly-
tatott PhD-tanulmányokat. Disszertációjának
témája az ifjúsági munkások képzése Magyar-
országon, melynek befejezésén jelenleg is
dolgozik. Az egyetemi évek alatt több ifjúsági
célú civil szervezetnek is aktív tagjává vált.
2004-ben több, elsõsorban debreceni ifjúsági
szakértõvel megalapították az Ifjúsági Mun-
kások Szakmai Módszertani Egyesületét,
melynek elsõ nagyobb publikációja Az ifjúsági
munka fogalomtára. 2002 és 2006 között a
Mobilitás szerzõdéses munkatársaként dolgo-
zott, elsõsorban az Európai Önkéntes Szolgálat
Programon belül. A cikkben szereplõ „EYE-
SHOT” nevû Leonardo da Vinci mobilitási
programnak köszönhetõen – mint Leonardo
Nagykövet – õ képviselhette hazánkat a 2006-
ban, Grazban megrendezett „European Quality
in Mobility Award” díjkiosztó gálán. Jelenleg
Hollandiában él.
E-mail: vikiballa@yahoo.co.uk
Mokos Béla
1972-ben született Budapesten. Gazdasági ag-
rármérnök diplomáját a Gödöllõi Agrártudo-
mányi Egyetemen szerezte vidék- és térségfej-
lesztés szakirányon. A diplomaszerzést
követõen néhány évig a GATE Vidékfejlesztési
és Szaktanácsadási Intézetében dolgozott
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kutatóként, melynek eredményeként a regio-
nális gazdaságtanhoz kapcsolódó tudomá-
nyos publikációk is születtek. 1999, azaz a
megalapítás óta elnöke a Fiatalok a Vidékért
Egyesület-nek, ahol a hazai és nemzetközi if-
júsági munkával kapcsolatos mobilitás, vala-
mint az önkéntesség a szakterülete. Három
éve képzõként vesz részt az Európai Önkén-
tes Szolgálat programban. A tanulási és gya-
korlatszerzési mobilitási projektek szakmai
koordinálásával 2001 óta foglalkozik. 
E-mail: mokos.bela@fve.hu

Horváth Ágnes
Ifjúságsegítõ felsõfokú szakképzés a szakmai
és vizsgakövetelmények kidolgozásának 
tükrében
Az esszé a Nemzeti Szakképzési Intézet fel-
kérése a Humán Erõforrás Fejlesztés Operatív
Program 3.2. keretében, az ifjúságsegítõ felsõ-
fokú szakképzés szakmai és vizsgakövetelmé-
nyeinek átdolgozása céljából végzett speciális
munka során szerzett tapasztalatok rövid ösz-
szefoglalása. A fejlesztõ tevékenység az Or-
szágos Képzési Jegyzék aktualizálásához kap-
csolódott, melynek során a szakértõk az adott
képzésnek megfelelõ feladatprofilokhoz il-
leszkedõen, modulrendszerben határozták
meg a képzés tartalmi elemeit és az elsajátí-
tandó kompetenciákat. A tanulmány bemu-
tatja a fejlesztés elsõ eredményeit, rámutatva
az új struktúra jellegébõl adódó további kér-
désekre, elõrevetítve a képzési gyakorlatban
történõ alkalmazás és megvalósítás várható
problémáit.
Kulcsszavak: ifjúságsegítõ képzés, társadalmi
elvárások, szakmai követelmények

Horváth Ágnes
(Kecskemét, 1954), fõiskolai tanár, a filozófiai
tudományok kandidátusa. A Kecskeméti Fõ-
iskola Tanítóképzõ Fõiskolai Karán filozófiát,
etikát, társadalomismeretet, ifjúságszociológiát
oktat, 2000 óta a fõiskola oktatási rektor-
helyettese. Tagja a Magyar Szociológiai Tár-
saságnak. 1994 óta több ifjúságszociológiai
vizsgálat közremûködõje és vezetõje, elsõsor-

ban a fiatalok állampolgári kultúráját, attitûd-
jét, a fõiskolások életpályáját, munkaerõ-piaci
esélyeinek felmérését célzó kutatásokban.
Több nemzetközi projekt résztvevõje és intéz-
ményi koordinátora, melyek az interkul-
turális neveléssel, az európai állampolgárság
kérdéseivel foglalkoznak. Intézményi vezetõ-
ként aktív részese volt a kétszintû képzésnek
megfelelõ felsõoktatási képzési programok ki-
dolgozásának. 
E-mail: agnes.horvath@rh.kefo.hu

Hanák Zsuzsanna–Budaházy Mester Dolli
Az ifjúságsegítõ képzés Egerben
Az egri Eszterházy Károly Fõiskola oktató-ku-
tatói évek óta vizsgálják a serdülõ- és ifjúkori
problémákat, különös tekintettel ezek szo-
ciál- és személyiségpszichológiai aspektusait.

Fõiskolánkon már korábban is megjelent az
ifjúságsegítõ felsõfokú szakképzéssel össze-
függésbe hozható képzési igény, mivel a
rendszerváltást követõ értékválság fokozottan
érinti a serdülõ- és ifjúkorú populációt; e kor-
osztály fokozottabban veszélyeztetett a káros
szenvedélyek, deviáns viselkedésformák ki-
alakulása szempontjából. A segítõ szakmák
között szükségessé válik a specializálódás,
amely a korosztály igényeihez igazodva nyújt
támogatást a segítségre szorulóknak. 

Célunk olyan szakemberek képzése, akik
felkészültek az összeurópai értékek közvetíté-
sére, az ifjúság érdekeinek, szervezeteinek
képviseletére, érzékenyek és fogékonyak az
ifjúsági szubkultúra (társadalmi, szociális,
kulturális) problémái iránt, képzettek ezen
problémák szociokulturális megoldásában, a
korosztályos közösségek fejlesztésében.

A képzés létjogosultságát egy ifjúságkutatási
vizsgálat is igazolta, mely közvetlenül meg-
elõzte a szakképzés beindítását.

A kutatási eredmények is alátámasztották
azt, hogy az Ifjúságsegítõk alapvetõ feladata a
fiatalok szociális és kulturális módszerekkel
történõ aktivizálása, érdekvédelme, a helyi
társadalom és a helyi közösségek támogatása.
A szubkulturális csoportok közötti kapcsolat-
építés és kapcsolattartás, valamint a párbe-
széd kiépítésének segítése, továbbá a (veszé-
lyeztetett) fiatalok tanácsadással történõ
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segítése, munkaerõpiacon való elhelyezkedé-
sük támogatása.
Kulcsszavak: Ifjúságsegítõ felsõfokú szakkép-
zés, Ifjúságkutatás Egerben

Hanák Zsuzsanna
(PhD) 1960-ban született. Tanulmányait az
egri fõiskolán kezdte, majd a Debreceni Egye-
temen és az ELTE-n folytatta. Végzettsége pe-
dagógiai szakpszichológus, valamint föld-
rajz–biológia szakos tanár. Az Eszterházy
Károly Fõiskolán 1992-tõl dolgozik, jelenleg
fõiskolai docens beosztásban. Az Ifjúságsegítõ
képzés szakfelelõse. 
Érdeklõdési területei az egyéni bánásmód,
differenciál készségfejlesztés, valamint a fel-
nõttképzés speciális kérdései.
E-mail: hanak@ektf.hu
Budaházy-Mester Dolli
1975-ben született. Egyetemi tanulmányait a
debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem
pszichológia szakán végezte. Az Eszterházy
Károly Fõiskolán 1999-tõl dolgozik. 2004-tõl
a Debreceni Egyetem Pszichológiatudomá-
nyok Doktori Iskola PhD-hallgatója. Témája a
fiatalok jövõorientációját befolyásoló szociá-
lis tényezõk vizsgálata.
Érdeklõdési területei a tanulási hatékonyság
fejlesztése, kooperatív tanulás, valamint az
egészségpszichológia területeinek kapcsolata
a fõiskolai oktatással.
E-mail: dollim@ektf.hu

Veres Valér–Kiss Zita–Plugor Réka–
Szabó Júlia
Értékorientációk és jövõstratégiák a kolozsvári
egyetemi hallgatók körében az európai uniós
csatlakozás kontextusában
Jelen tanulmányban a kolozsvári Babes–Bolyai
Tudományegyetemen tanuló fiatalok jövõstra-
tégiáit, önállósodását, az oktatással és az élet-
vezetésükkel kapcsolatos attitûdjeiket és ér-
tékorientációikat vizsgáljuk meg az EU-s
integráció kérdéskörével összefüggésben. 

Elemzésünk azt mutatja, hogy a Babes–Bolyai
Tudományegyetem hallgatóinak jelentõs része
tovább szeretne tanulni, elsõsorban mesteri

fokozaton. Állítható, hogy a továbbtanulni
vágyók egy része valószínûnek tartja, hogy ta-
nulmányait már az EU egy másik országában
fogja folyatni, tudatában lévén annak, hogy
egyenlõ jogai lesznek az ott tanuló helyi ál-
lampolgárokkal. A következõ öt évben meg-
valósítandó jövõtervek tekintetében a fiatalok
önállósodásának igénye érvényesül. Az elsõ-
másodéves hallgatók zöme sorrendben a to-
vábbtanulást, egy szakma megszerzését és az
utazást tartja prioritásnak, a felsõbb évesek
esetében a „fészekrakás” kerül elõtérbe, a la-
kásvásárlás, családalapítás prioritásai által. 

A család anyagi helyzetének szignifikáns
hatása van jövõterveik megvalósítási esélyeire.
A jobb anyagi helyzetû családokból jövõ hall-
gatók derûlátóbbak, a szegényebbek pedig
pesszimistábbak abban, hogy a megjelölt élet-
terveket sikerül megvalósítani, ami közvetve
is mutatja a társadalmi rétegek közötti esély-
egyenlõtlenségeket.
Kulcsszavak: diákok értékorientációi, jövõ-
stratégiák, Erdély, EU

Veres Valér
Szociológus. Egyetemi adjunktus a Babes–Bolyai
Tudományegyetem Szociológia és Szociális-
munkás-képzõ Kar szociológia szakán.

2004-ben doktori címet szerzett a kolozsvári
Babes–Bolyai Tudományegyetem és a buda-
pesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem kotu-
toriális program keretében.

Több külföldi továbbképzésben is részt vett
(Tübingen, 1999; Rostock, 2000; Lund, 2001),
nevezetesen a népesség- és ifjúságszociológia,
a társadalomdemográfia területén.

Érdeklõdési területek: nemzeti identitás és ifjú-
ság, etnikai demográfia, a társadalmi struktúra
etnikai sajátosságai Erdélyben.
E-mail: veresv@kmei.ro
Kiss Zita
Szociológus. Magiszteri hallgató a Babes–Bolyai
Tudományegyetem, Szociológia és Szociális-
munkás-képzõ Karán a „Közpolitikák szocio-
lógiai megalapozása” címû programban, illetve
a Babes–Bolyai Tudományegyetem Európai
Tanulmányok Karán a „Komplex Kultúra Ku-
tatás” címû programban. 
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Érdeklõdési terület: életmód, lakáskultúra,
lakással kapcsolatos szociálpolitika, ifjúság-
szociológia
E-mail: kiss_zita@yahoo.com
Plugor Réka
Végzettség: (2002–2006) Babes–Bolyai Tudo-
mányegyetem, Kolozsvár, Szociológia és Szociá-
lismunkás-képzõ Kar, Szociológia–Antropológia
szak; (2002–2006)  Babes–Bolyai Tudomány-
egyetem, Kolozsvár, Európai Tanulmányok
Kar, Európai Tanulmányok és Nemzetközi
Kapcsolatok szak.

Jelenleg folytatott tanulmányok: Magiszteri
hallgató, Babes–Bolyai Tudományegyetem,
Kolozsvár, Szociológia és Szociálismunkás-
képzõ Kar, Közpolitikák szociológiai megala-
pozása

Magiszteri hallgató, Babes–Bolyai Tudomány-
egyetem, Kolozsvár, Politika-, Közigazgatás-
és Kommunikáció-Tudományi Kar, Közösség-
fejlesztés. 

Érdeklõdési terület: oktatáspolitika, ifjú-
ságpolitika, térhasználat.
E-mail: rekaplugor@yahoo.com
Szabó Júlia
Végzettség: Babes–Bolyai Tudományegyetem,
Kolozsvár, Szociológia és Szociálismunkás-
képzõ Kar, Szociológia szak. (2002–2006)  

Jelenleg magiszteri hallgató a Babes–Bolyai
Tudományegyetem Szociológia és Szociális-
munkás-képzõ Kar „Közpolitikák szociológiai
megalapozása”, és a Közgazdaságtudományi
és Üzletvezetési Kar „Régió és vidékfejlesztés
gazdaságtana” programokon.

Érdeklõdési terület: oktatáspolitika, regio-
nális politika, ifjúságszociológia
E-mail: julia.szabo.05@gmail.com

Csata Zsombor–Dániel Botond
Átmenet a képzésbõl a munka világába 
az erdélyi diplomás fiatalok körében
Az intézményes oktatásból a munka világába
történõ átmenet a fiatalok életének meghatá-
rozó eseménye. A rendszerváltás utáni idõ-
szakban a poszt-szocialista országokban, így

Romániában is, az átmenetet meghatározó
strukturális tényezõk változásának lehettünk
tanúi. Folyamatosan alakult át a munkaerõpiac
szerkezete a globális folyamatoknak megfele-
lõen, a munkaerõ-allokáció rendje a redisztri-
butív logikától a piaci logika felé, valamint az
oktatási rendszer szerkezete is. Az átalakuló
intézményi kontextus új kihívások elé állítja
a végzõs fiatalokat. 

Tanulmányunkban a romániai oktatási
rendszer szerkezetét valamint a kolozsvári
Babes-Bolyai Tudományegyetem végzõseinek
adatait elemezve arra keressük a választ,
hogy a rendszerváltás utáni Romániában ho-
gyan befolyásolta az átmenetet meghatározó
strukturális tényezõk változása a diplomás fia-
talok pályára állásának gyakorlatát.
Kulcsszavak: oktatási rendszer, munkaerõpiac,
munkaerõpiacra való kilépés, Románia

Csata Zsombor
1978-ban született Gyergyócsomafalván (Ro-
mánia). Egyetemi és magiszteri tanulmányait
a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem
Szociológia szakán végezte. Jelenleg a Buda-
pesti Corvinus Egyetem és a BBTE doktoran-
dusza, tanársegéd a kolozsvári szociológia
tanszéken. A Max Weber Társadalomkutató
Központ igazgatója, A WEB – Szociológiai Fo-
lyóirat, az Erdélyi Társadalom, az UISZ szer-
kesztõje. Érdeklõdési területei: az oktatás szo-
ciológiai problémái, gazdaságszociológia. 
E-mail: csatazsombor@yahoo.com

Dániel Botond
1983-ban született Gyergyószentmiklóson
(Románia). Egyetemi tanulmányait a kolozs-
vári Babes-Bolyai Tudományegyetem Szocio-
lógia szakán végezte. Érdeklõdési területei az
ifjúság problematikájából kiindulva az okta-
tási rendszerrel kapcsolatos kérdések vala-
mint a fiatalok és a munkaerõpiac kapcsolatának
vizsgálata. Jelenleg fejlesztési tanácsadóként
dolgozik különbözõ közösségi projektekben,
civil szervezetekkel, önkormányzatokkal.
E-mail: danielbotond@gmail.com
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Kozma Nikolett–Menczel Zsuzsanna–
Tóth Eszter–Pados Zita
Ifjúságsegítõ civil szervezetek iskolai 
beágyazódásának vizsgálata
Tanulmányunk során részletesen feltérképez-
tük a magyarországi középiskolák különbözõ
ifjúságsegítõ tevékenységgel kapcsolatos is-
mereteit, fogadókészségét, elvárásait és visz-
szajelzéseit.

Összefoglalóan elmondható, hogy kutatá-
sunk megerõsítette azt a tényt, hogy a men-
tálhigiénés és megelõzõ programok szervezése
során nagy hangsúlyt kell fektetni az elõzetes
igényfelmérésre. A területi eloszlásban és is-
kolatípusonként megmutatkozó más-más atti-
tûdök, problémák és programok preferenciája
eltérõ, melynek figyelembevétele elengedhe-
tetlen a testre szabott foglalkozások kialakítá-
sához, a civil szervezetek jövõstratégiájának
tervezéséhez.

Az iskolai problémák feltérképezése alap-
ján kiemelendõ az az eredmény, hogy a mai
középiskolák leginkább a diákok hiányzását,
a motiváció, valamint a célok hiányát jelölik
meg problémaként, ezt követõen a csonka
családok magas száma, a jelentõs mértékû le-
gális drogfogyasztás és a szexuális élet korai
kezdete vezeti a problémák, nehézségek listá-
ját. Az ifjúságvédelem területén mûködõ civil
szervezetek és intézmények leginkább a Dunán-
túlon, Közép-Magyarországon és Észak-Magyar-
országon vannak jelen, míg az alföldi régióban
a legkevésbé. Így fontos lenne erre a régióra
különösen nagy figyelmet fordítani.

Megállapítottuk továbbá, hogy a civil szer-
vezetek leginkább a szakközépiskolák, gimná-
ziumok életében jelennek meg. A szakiskolák
problémasúlyozása volt a legmagasabb, az ott
megvalósuló programok száma a többi intéz-
ményhez képest rendkívül alacsony. Valószí-
nû, hogy ezen iskolákban a diákok társadalmi
háttere és a mentálhigiénés programok ala-
csony száma miatt fokozott figyelmet kell for-
dítani az ott megvalósítandó ifjúságvédõ
drogmegelõzõ programok forrásteremtésére
és megszervezésére.
Kulcsszavak: drogprevenció, iskolai egész-
ségfejlesztés, szükségletfelmérés, civilszerve-
zetek, magyarországi középiskolák

Tóth Eszter
1978-ban született Egerben. Pszichológusi
végzettséget 2005-ben szerzett az ELTE-n.
Több éve önkéntes kortárssegítõ a Kompánia
Alapítványnál, kiscsoportos drogmegelõzõ és
egészségfejlesztõ foglalkozásokat tart, valamint
közremûködik forrásteremtésben, kutatási és
oktatási projektekben. 2006-tól a Csepeli Ne-
velési Tanácsadóban iskolapszichológus, va-
lamint óraadó a Semmelweis Egyetem Egész-
ségügyi Fõiskolai Karán. 2005-tõl klinikai
szakpszichológus hallgató Pécsett. Érdeklõdé-
si körei: drogmegelõzés, pszichopatológia, kö-
tõdés, Szondi-teszt, analitikusan orientált te-
rápiák.
E-mail: mail.eszter@gmail.com
Menczel Zsuzsanna
(Budapest, 1980. 03. 10.) Pszichológus és
Pszichológia tanár végzettséget 2004-ben szer-
zett az ELTE Pedagógia és Pszichológia Karán.
2000-tõl 2002-ig a Kék Pont Drogkonzultációs
Központ és Ambulancia önkéntese a Party
Service szolgáltatásban és a Kettõspont Klub-
ban. 2000-tõl önkéntes segítõ a Kompánia
Alapítványban. Itt tevékeny résztvevõ mind
tanulmánykészítésben, mind drogprevenciós
csoportfoglalkozások tartásában középisko-
lások számára. Munkatapasztalat: 2004-tõl is-
kolapszichológus a Csepeli Nevelési Tanács-
adóban. 2005-tõl fõiskolai gyakornok a
Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fõiskola
– Ápolástudományi és Egészségpedagógiai
Intézetben. 2006-tól Tanácsadó szakpszicho-
lógus hallgató az ELTE Pedagógia és Pszicho-
lógia Karán. 

Érdeklõdési kör: életvezetési tanácsadás,
családterápia, addiktológia, prevenciós tech-
nikák, szubkultúrák drogfogyasztási jellemzõi,
rekreációs kábítószer-használat.
E-mail: liloocska@gmail.com
Kozma Nikolett
(Budapest, 1980. 04. 16.), pszichológus.
2002-tõl 2004-ig a Kompánia Alapítvány ön-
kéntese, és 2004–2005-ig munkatárs az ifjú-
ságsegítõ és egészségfejlesztõ-drogmegelõzõ
tevékenységében, kutatási projektjeiben, tanul-
mánykészítésben. Munkatapasztalat: 2003-tól,
drogprevenciós csoportfoglalkozások tartása
középiskolások számára, 2005-tõl iskola- és

uisz15-5 kiteki.qxd  2007. 04. 18.  9:49  Page 101



óvodapszichológus a Zuglói Nevelési Tanács-
adóban. 2006-tól személyiség és kommuniká-
ciófejlesztõ tréningek tartása az Semmelweis
Egyetem, Egészségügyi Fõiskola – Ápolástu-
dományi és Egészségpedagógiai Intézet hall-
gatói számára. Megkezdett posztgraduális
képzések: 2005-tõl POTE Klinikai és Mentál-
higiénés Szakképzés, 2005-tõl ELTE PPK
Pszichológiai Doktori Iskola. 

Érdeklõdési kör: addiktológia, kodependen-
cia segítõkapcsolatokban és családi rendszerek-
ben rendszerszemléleti segítõ tevékenység, élet-
vezetési tanácsadás, családterápia, relaxáció.
E-mail: kozma.niki@memolux.hu

Pados Zita
(Budapest, 1980. 01. 05.) Pszichológus és
Pszichológia tanárvégzettséget 2006-ben szer-
zett az ELTE Pedagógia és Pszichológia Karán. 
Érdeklõdési köre, szakdolgozatával összefüg-
gésben: Az immigráns-lét pszichológiai aspek-
tusai. Szakmai tudását Svédországban növeli,
ahol a bevándorlók társadalmi beágyazódásá-
nak lehetõségeit, sikerességét vizsgálja.
E-mail: pados.zita@gmail.com

uisz15-5 kiteki.qxd  2007. 04. 18.  9:49  Page 102



2007 / nyár 103új 
ifjúsáki 

szemle

Summary
Youth and Settlement Conference
In this year 250 youth expert participated on
the VII. Youth and Settlement Conference,
perhaps the most prestigious conference in
Hungary in the youth field. We try to sum-
marize of the most important edifications of
the meeting
Keywords: Youth and Settlement Conference

Balla Viktória–Mokos Béla
Youth work and mobility
In the first part of our article we highlight
that the different educational forms combin-
ing the learning and working periods are mo-
re and more popular in Europe. These educa-
tional innovations often link the formal and
non-formal education. We profess that it is
necessary to create a well-structured, inter-
disciplinary internship system in Hungary
for youth workers which includes national
and international possibilities as well. This
system has to be applied by such equal part-
ners as the youth organisations providing
practical knowledge and the higher educa-
tional institutes providing mainly theoretical
knowledge. 

After a summary of the actual situation of
the Hungarian youth sector from a special
point of view this article gives a short presen-
tation about the vocational educational possi-
bilities for youth workers in Hungary. We re-
view what kind of problems are faced by the
future youth workers and the youth voca-
tional educational system itself.

We tell the essence of the article in the
third part where we introduce a mobility pro-
ject supported by the Leonardo da Vinci Pro-
gramme and achieved by the Youth for Rural
Areas Association in 2004–2005. The main
aim of the project was to learn more about
the working methods and innovations ap-
plied by different European youth organisa-

tions. We present this project to the profes-
sional public to prove that the learning
aimed mobility is a perfect method for sup-
plying youth workers with more practical ex-
perience. This process helps the innovation
transfer and generates cross-border co-opera-
tions between the organisations and insti-
tutes working with young people.
Keywords: youth mobility, non-formal learn-
ing, youth work, vocational education of
youth workers, adult education
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Youth Work’. Between 2002 and 2006 she
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Voluntary Service Programme. Due to the
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she lives in the Netherlands. 
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of Gödöllõ for a few years and published sev-
eral scientific articles.

Since 1999 (year of the foundation) he is
the president of the Youth for Rural Areas
Association. During these years he became
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an expert in national and international youth
work mobility and also in voluntarism. In the
last three years he was a trainer in the Euro-
pean Voluntary Service Programme. Since
2001 he has been working on the coordina-
tion of mobility projects related to getting
new knowledge and vocational experiences. 
E-mail: mokos.bela@fve.hu

Ágnes Horváth
Youth Worker Training and Its New Structure  
The essay gives a short summary of the expe-
riences collected during the special work as
an expert elaborating the new training struc-
ture of the youth worker course at the level
of post-secondary higher vocational training.
The programme has been coordinated by the
National Institute of Vocational Education
(NIVE) within the provisions of the Human
Resource Development Operational Pro-
gramme 3.2, to update the National Qualifi-
cation Register. Experts seek to define the
content of the particular training courses, ar-
ranging it into modules based on analysis of
qualifications and profession groups, in addi-
tion to preparing competence profiles and
module maps. This study presents the first
results of the development work, emphasiz-
ing the further questions coming out during
the formulations according to the new struc-
ture, anticipating the difficulties of the appli-
cation and realisation in teaching and train-
ing practice.
Keywords: youth worker training, social ex-
pectations, professional requirements
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PhD (Kecskemét, Hungary, 1954), college pro-
fessor (scientific degree in the field of philos-
ophy) at the Teacher Training Faculty of the
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social sciences, youth-sociology, since 2000
she is the vice rector of the College. As a re-
searcher she participated and directed differ-
ent projects to examine civil culture, apti-
tudes among young people, life strategies,
labour market expectations and chances of

college students. She was participant or coor-
dinator in several international programmes,
promoting intercultural education, European
citizenship education. As a leader of an insti-
tution she was involved in the elaboration
new training programmes and courses ac-
cording to the Bologna-process
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Zsuzsanna Hanák–Dolli Budaházy Mester
Education of Youth Workers in Eger
The researchers of the Eszterházy Károly
College in Eger have been investigating the
problems of youth and adolescents for sev-
eral years, especially the social and social
psychological aspects of the problems.

The need for post-secondary education in
youth work has been recognized at the Coll-
ege. The value crises after the changes of the
political system radically affected the youth
and adolescent population, this age group
was negatively affected resulting in harmful
habits and deviant behaviour. Specialisation
in assistance work as well as giving help ac-
cording to the needs of the age-group became
necessary. 

Our main aims are to educate specialists
prepared to transmit European values and to
promote the interest of youth and their or-
ganizations. The main aim is to develop a
sense of the problems (social and cultural) of
youth subculture and to provide education in
socio-cultural solutions to these problems,
and also to develop youth communities.

The need for the educational programme
was supported by a research in youth before
the start of the programme.

The research findings highlighted tasks
within the field of youth work which would
stimulate youth activities via social and cul-
tural methods, support the protection of
youth interests as well as local communities,
build relationship among sub-cultures and
start negotiations between them, and council
endangered youth, and  help them in the
labour market.
Keywords: Youth worker post-secondary edu-
cation, youth-research in Eger 

uisz15-5 kiteki.qxd  2007. 04. 18.  9:49  Page 104



2007 / nyár 105új 
ifjúsáki 

szemle

Zsuzsanna Hanák
PhD. was born in 1960. She began her stud-
ies in the teachers’ training college of Eger,
and followed in Debrecen University and
Eötvös Lóránt University. As to her qualifica-
tion, she is a psychologist specialized in peda-
gogical psychology, and a teacher of geography
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Valér Veres–Zita Kiss–Réka Plugor–
Júlia Szabó
Value Orientations and Future plans of the
students from Cluj-Napoca regarding Euro-
pean Integration. 
In this paper, we analyzed, among of the stu-
dents from the Babes–Bolyai University Cluj-
Napoca (Kolozsvár), the future plans, the de-
terminants of their choices and also the place
and the modalities how the European Inte-
gration appear in their planes and strategies.

From the analysis we concluded that the
majority of the Babes–Bolyai University stu-
dents intend to continue their studies, espe-
cially at the MA level, and a considerably big
part of them would like to attend these
courses in a foreign country, in other EU
countries. Analyzing the plans the students

would like to realize in the next 5 years, the
first and second year students want primarily
to study, to have a job and to travel, in the
mean time, their older colleges focus more on
the material values and on the acquiring of a
house.

The material situation of the families of the
students has a huge influence in evaluating
the chance of realizing their future plans.
Those students who come from wealthier
families are more optimistic than those who
come from poorer ones, which shows the in-
equalities of the chances based on social
causes.
Keywords: student values, future plans, Tran-
sylvania, European Union, 
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Napoca, Faculty of European Studies, with
specialization in European Studies and Inter-
national Relations (2002-2006). From the 1st
Oct. 2006 I am enrolled for a masters degree
at “Babes–Bolyai” University, Department of
Sociology, specialization: Public policies,
Cluj-Napoca and the Faculty of Political, Ad-
ministrative and Communication Sciences,
specialization: Community Development.
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Zsombor Csata– Botond Dániel
Transition from school to work among 
Transylvanian graduates
The transition from school to work is an im-
portant event in the life of young adults. Af-
ter the fall of communist regimes, we had
witnessed major changes in the structural
constraints that are determining the transi-
tion in the post-socialist countries, and so in
Romania. The structure of the labor market
was the subject of constant changes influ-
enced by global processes; the system of the
allocation of work force has changed from a
redistributive logic to one based on the rela-
tion of supply and demand; finally the struc-
ture of the educational system has also been
in constant transformation in this period of
time. The changing institutional context is
raising new challenges for the young gradu-
ates. In our study we try to answer the ques-
tion that how did influenced the change of
the structural constraints the practice of tran-

sition from school to work in the post-social-
ist Romania. In this attempt we build upon
the data regarding the graduates of the Babes-
Bolyai University in Cluj, and also our analy-
sis of the structure of the Romanian educa-
tional system.
Keywords: educational system, labor market,
transition from school to work, Romania
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Kozma Nikolett–Menczel Zsuzsanna–
Tóth Eszter–Pados Zita
Embedding of youth-helper non-profit organi-
sations in Hungarian secondary schools
Our study has mapped in detail the knowl-
edge, receptiveness, expectations and feed-
backs related to youth helper activity among
Hungarian secondary schools.
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In conclusion, our research has proved the
fact that during the organisation of preven-
tive and mental health promotion programs,
it is important surveying the demands during
the preparation phase. Focusing on the atti-
tudes, problems and program preferences
have shown different distribution according
to regions, and school types, which is essen-
tial to develop suitable programs, and also
for non-profit organisations when planning
future strategies.

The secondary schools fight against ab-
sence (without leave), and the students’ lack
of motivation, and lack of goals. The amount
of one-parent families, legal drug consump-
tion, and early sexual intercourse lead the
list of problems and difficulties. The non-
profit and other organisations working on the
area of youth protection are spread over
Transdanubia, Central-Hungary, Northern-
Hungary, and least of all over the Great Plain.
Therefore it would be especially important to
keep an eye on this area. 

We found that non-profit organisations are
embedded in vocational high schools and
secondary grammar schools, and the less in
trade schools. The problems’ estimation was
the highest in trade schools, though and the
least programs come to fruition in this type
of school. Because of the students’ social
background and the reduced amount of pre-
ventive activities we should pay attention to
these schools’ mental health, drug-preven-
tion and health-promotion programs, and re-
source planning.
Keywords: drug prevention, education, health
promotion, NGO, secondary schools

Eszter Tóth
(b. Eger 1978) graduated as a psychologist in
2005, at Eötvös Lóránd University of Sci-
ences. She has been working as peer helper
for several years for Kompánia Foundation,
leading drug prevention and health promo-
tion groups and participating in resource
planning, research and education projects.
She has been working for Csepel Education

Consulting Institute as a school psychologist,
and is also a part time teacher at the College
of Health Care, Semmelweis University. She
is presently doing post-graduate work in clin-
ical psychology at the University of Pécs. Ar-
eas of interests: drog prevention, psychopa-
tology, attachment, Szondi-test, analitically
oriented therapies.
E-mail: mail.eszter@gmail.com
Zsuzsanna Menczel
(b. Budapest 1980). Graduated as a psycholo-
gist, and a teacher of psychology in 2004 at
Eötvös Lóránd University of Sciences (ELTE)
Faculty of Pedagogy and Psychology. From
2000 until 2002 worked as volunteer for Blue
Point Drog Consulting Center and Outpatient
Unit, and for Colon Club. Since 2000 she has
been working as peer helper at Kompánia
Foundation, participating in writing aca-
demic studies and leading drug prevention
group activities for students. Work experi-
ence: from 2004 she has been working as
school psychologist at Csepel Education Con-
sulting Institute (Budapest 21st district).
From 2005 she has been an academic trainee
at the College of Health Care, Semmelweis
University Nursing And Educational Insti-
tute. Since 2006 she has been doing post-
graduate work at ELTE Faculty of Pedagogy
and Psychology toward qualifying as a Coun-
selling Psychologist. Areas of interests: coun-
selling, family therapy, addictology, preven-
tion techniques, drug use in different
subcultures.
E-mail: liloocska@gmail.com
Nikolett Kozma
(b. Budapest, 1980) is a psychologist. Be-
tween 2002 and 2005 she worked for Kompa-
nia Foundation as volunteer peer helper, and
from 2004 until 2005 as colleague in youth
help and health promotion, drug prevention
activities, research projects and study-writ-
ing. Work experince: from 2003 leading drog
prevention group activities for students; from
2005 school and nursery school psychologist
at the Educational Consulting Institute, Zugló
(Budapest, 14th district). From 2006 she has

uisz15-5 kiteki.qxd  2007. 04. 18.  9:49  Page 107



been giving personality and communication
development training groups for students at
the College of Health Care, Semmelweis Uni-
versity Nursing And Educational Institute.
Postgraduate studies: from 2005, University
of Pécs Clinical Psychology, and PhD student
at Eötvös Lóránd University of Sciences, Fac-
ulty of Pedagogy and Psychology. Areas of in-
terest: addictology, co-dependency in sup-
porting relations and in system-oriented
consulting activities, counselling, family
therapy, relaxation.
E-mail: kozma.niki@memolux.hu

Ms Zita Pados
(b. Budapest, 1980) graduated as a psycholo-
gist, and teacher of psychology in 2006 at
Eötvös Lóránd University of Sciences (ELTE),
Budapest, Faculty of Pedagogy and Psychol-
ogy, earning an MA degree in psychology.
Moved to Sweden in 2006, and presently
works as a psychologist at Hallsbergs Health
Center, Department of Child and Adolescent
Psychiatry belonging to Örebro University
Hospital in Sweden. Areas of interest: psy-
chological aspects of immigrant-being: accul-
turation strategies and its connection with
well-being and self-esteem. 
E-mail: pados.zita@gmail.com

uisz15-5 kiteki.qxd  2007. 04. 18.  9:49  Page 108


