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Leghamarabb a
közvetkező tanévtől
lehet bevezetni a
szociális szakemberek
képzése terén a duális
modellt – jelentette ki
Palkovics László
felsőoktatásért felelős
államtitkár az SZTE-n
rendezett szakmai
konferencián, melyen a
szociálismunkás-képzés
fejlesztését
szorgalmazták.

Újszerű modellre van szükség a szociálismunkás-képzés területén – szögezte le Szabó Gábor, a
Szegedi Tudományegyetem rektora a szociális szakemberek képzésének átalakításáról, a duális
oktatás bevezetésének lehetőségeiről rendezett konferencián. Mind elmondta, csak akkor lehet
átalakítani ezt a képzést, ha az egyetemek és az e területen tevékenykedő intézmények együtt
tudnak működni a kormányzattal. 
A rektor emlékeztetett, Baden-Württembergben a műszaki képzés már kipróbált duális modell
alapján zajlik, azt kell megvizsgálni, hogy ez miként vihető át a szociálismunkás-képzés
területére. Szabó Gábor elmondta, Kecskeméten 50-50% az elméleti és gyakorlati képzés
aránya, az abban résztvevőket alkalmazza is a Mercedes gyár, de a szociális területen szükség
lesz az állami hozzájárulásra, mert a hallgatók foglalkoztatását a képzés ideje alatt a szociális
szféra nem képes olyan arányban finanszírozni, mint egy multinacionális cég.

Az akadémikus szerint a képzési idő meghosszabbítására is szükség lenne, hiszen az elméleti
tananyag mennyisége nem csökken. Szólt arról is, hogy nagy a felelőssége a leendő gyakorlati
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helyeknek, egyfajta minőségbiztosítási rendszer kidolgozása lesz szükséges ezen a téren. Ezen
felül pedig a gyakorlati képzésnek az elméleti oktatással összhangban kell lennie. „Fontos,
hogy elinduljon a közös munkálkodás, mert az SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési
Karának munkatársaitól is tudom, hogy hazánkban a szociálismunkás-képzés nem biztos,
hogy a legmegfelelőbb úton halad. Ha Magyarország kultúrnemzetnek kívánja magát vallani
még tíz év múlva is, akkor szükséges a képzés átalakítása” – szögezte le a rektor, aki szerint az
ország jövője függ ettől.

A gazdasági oldal megelőzte a törvényalkotókat a duális képzés bevezetése kapcsán, hiszen
Kecskeméten, Zalaegerszegen, Szombathelyen és Győrben már alkalmazzák. „A törvény kicsit
késve ugyan, de követte ezt, a júliusi módosításban megjelent a duális képzési forma, mint
fogalom. Megtörtént a végrehajtási utasítás kidolgozása, most hozzuk létre a Duális Képzési
Tanácsot, melynek az a szerepe, hogy a képzés tartalmi részével és a vállalatok
akkreditációjával, minősítésével foglalkozzon. A cél, hogy jövő év szeptemberétől már
elinduljanak olyan képzések, amelyek a törvény szerinti duális képzést is jelenti” – nyilatkozta
portálunknak Palkovics László, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI)
felsőoktatásért felelős államtitkára. A duális képzéssel kapcsolatban kifejtette, hosszabb ideig
tart, de nem gyakornoki programról van szó, hiszen ez esetben az egyetemen oktatott elméleti
blokk után a vállalatnál egy gyakorlati, de szintén oktatott fázis következik, így épül fel az
erősen gyakorlatorientált képzés. „A hallgató sokkal többet dolgozik, nem 37 héten keresztül
vesz részt képzésben, hanem 48 hetet foglalkozik azzal. Ez sokkal nagyobb terhet jelent a
vállalatok, a szociális szakemberképzés esetében pedig az intézmények és az egyház számára”
– részletezte.

Palkovics László elmondta, ennek azonban több szinten jelentkezik a haszna, hiszen
mérnökképzés esetében ha egy friss diplomást kitanít a gyakorlatban egy vállalat, az közel
annyiba kerül, mint maga az egyetemi képzése. „Míg műszaki képzésnél egy vállalat érdeke,
hogy jól képzett szakemberei legyenek, addig a szociális képzés esetében az egész társadalom
érdekét szolgálja ez. Nagyon fontos, hogy az intézményi háttér kifejezte szándékát arra, hogy
ezen a területen előrelépjen. A másik a törvényi szabályozás. A jelenlegi módosításban nem
szerepel a szociális szakemberképzés a duális képzések sorában, ezt bele fogjuk tenni a
jogszabályba” – hangsúlyozta Palkovics.

Közölte, a felsőoktatás jövőjét meghatározó irányokat most alakítják ki, és az államtitkár úgy
kalkulál, hogy még ebben az esztendőben egy törvénymódosítás révén a szociális
szakemberképzés is bekerülhet a duális képzések sorában, így a jövő év szeptemberében
kezdődő tanévben már ezek szerint az alapelvek szerint folyhat az oktatásuk. Ebben a tervezett
új rendszerben az egyetem szerepe nem változik, az akkreditációjában szereplő feltételek és
követelmények alapján végzik az oktató munkát, de az intézményi oldalnak forrásokra van
szüksége arra, hogy a duális képzést bevezethessék. „Fontos, hogy hallgatói munkaszerződés
vagy ösztöndíjszerződés alapján ezért valamilyen térítést kapjon, a forrásoldalról egyeztetünk
az Emberi Erőforrások Minisztériumán belül egyeztetünk a szociális államtitkársággal arról,
miként tudunk erre a célra forrásokat felszabadítani” – hangsúlyozta az államtitkár.
Megjegyezte, ebben fontos szerepe lesz a lokális közösségnek, az adott városnak is, nekik is
meg kell fontolniuk, miként tudnak anyagi forrást biztosítani erre a célra. „A szociális
biztonság egy olyan módon mérhető és megtérülő kategória, mint egy vállalatnál egy mérnök
vagy egy közgazdász tevékenysége. Az a különbség, hogy ez nem egy cég, hanem a közösség
számára térül meg, vagyis ez egy nagyon jó beruházás” – fogalmazott.

Palkovics: módosítani kell a felsőoktatási törvényt
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HASONLÓ TÉMÁK:

Kommentek

A megújulni akarás az SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Karát és a Gál Ferenc
Főiskolát egyaránt jellemzi Kothencz János szerint, a Fidesz-KDNP-L.É.T. polgármesterjelöltje
szerint azonban az kérdéses, hogy ezek a törekvések mennyire kapnak teret Szeged városában.
Úgy fogalmazott, az önkormányzat részéről is megújulásra van szükség, választ kell kínálni az
emberek szociális biztonság iránti igényére. A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató
főigazgatója, az ÁGOTA Alapítvány alapítója előadásában kitért arra is, hogy értelemszerűen
mást jelent a szociális biztonság egy gyermeknek, egy hajléktalannak vagy éppen egy
lakótelepen élő idős, magányos embernek. Szeged lakosságának csaknem egyharmada,
mintegy hatvanezer ember él például lakótelepeken, számukra mást jelent a szociális
biztonság, mint a kertvárosiaknak. Az idősebb korosztályra való fokozott odafigyelést is
szorgalmazta, hiszen a demográfiai mutatókból egyértelműen látszik, hogy az országos
tendenciákkal azonos módon Szeged lakossága is elöregszik.

Kothencz János polgármesterjelölt egy új szociális modell kidolgozását és bevezetését is
szorgalmazta, melyről Balog Zoltánnal, az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetőjével
egy szimpózium keretében beszéltek. Ennek az egyedülálló szociálpolitikai modellnek a
lényege egy komplex gondoskodás, amely a bölcsődétől az időskorúakig minden korosztály és
társadalmi réteg számára odafigyelést, törődést garantál. A Szent Ágota Gyermekvédelmi
Szolgáltató főigazgatója beszámolt arról is, hogy a szegediekre jellemző az elmagányosodás és
elidegenedés embertársaiktól, és beszédes az az adat is, hogy a lakosság kétharmada
rászorulónak tartja magát valamilyen szempontból.

A Fidesz-KDNP és a L.É.T. Egyesület polgármesterjelöltje szólt arról is, hogy a szociális
szférában dolgozók átlagéletkora növekszik, ezért is van szükség az utánpótlásra. Megjegyezte,
hogy addig azonban, amíg „éhbérért” dolgoznak, nem csodálja, ha a friss diplomások más
munkalehetőség után néznek. Úgy fogalmazott, egy szociális életpálya-modell régi tartozása a
mindenkori kormányzatnak. Kothencz úgy látja, hogy az önkormányzat oldaláról is
szemléletváltásra van szükség, szerinte az önkéntes munkát végző civil szervezetek
támogatása hatékonyabbá teheti az ellátást, így jelentősen javulhat az emberek szociális
biztonsága. Ezért megválasztása esetén 200 millió forintos civil alapot hozna létre, amely
lehetővé tenné a többi között a szociális területen működő szervezetek számára a fiatalok
alkalmazását.

Kothencz: a városnak is felelőssége a szociális biztonság
megteremtése
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