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Rá se hederítenek a főiskolákra1. Miért nem 
akarnak a gyerekek diplomát szerezni?

Az utóbbi években csökkent a felsőoktatás 
iránti igény. Míg tíz évvel ezelőtt a fiatalok 
60 százaléka szerzett főiskolai végzettséget, 
ma ennek kevesebb, mint a fele. A 2000-es 
évek elején divatban voltak a főiskolák, az 
emberek minden erejükkel feléjük törekedtek, 
nemritkán a család anyagi lehetőségeinek da-
cára. A szovjet időkben még magasabb volt 
azok száma, akik hőn áhított főiskolai diplomát 
kaptak. Ma azonban az Oroszországi Föderáció 
Kulturális Minisztériumának statisztikája sze-
rint az ország 9. osztályosainak 50 százaléka 
szándékosan hagyja el az iskolát és megy tech-
nikumba; a többiek a 11. évfolyamon befejezik 
tanulmányaikat és leggyakrabban felsőoktatási 
intézményekben folytatják azt. Ezt a tendenciát 
erősítette meg az a kutatás, amelyet a RANEPA, 
az Orosz Nemzetgazdasági és Közigazgatási 
Akadémia Élethosszig tartó tanulás gazdasági 
központja végzett. Miután a szakértők 1700 
embert kérdeztek meg a Moszkvai, Ivanovói és 
Szverdlovszki területekről, kimutatták, hogy a 
felsőoktatás iránti igény folyamatosan csökken.

Nehéz bekerülni
Miért zárkóznak el attól a fiatalok, hogy szü-
leik nyomába lépjenek, és mért nem égnek a 
vágytól, hogy felsőfokú végzettséget szerez-
zenek? Van ennek jó néhány oka. Az első és 
legnyilvánvalóbb: nehéz és költséges beke-
rülni. Az iskolában kapott tudás szinte soha 
nem elég. Ezért kiegészítő tanfolyamok, sőt 
néha magántanárok szükségesek az egységes 
állami vizsga (ЕГЭ) sikeres letételéhez, hogy 

1 Az orosz вуз szó felsőfokú oktatási intézményt 
jelent, de többnyire főiskola értelemben hasz-
nálják. (a ford.)

elegendő legyen a pontszám a felsőoktatási 
intézményekbe. Mellesleg, mint a RANEPA 
felmérése megmutatta, azok, akik főiskolára 
készültek, háromszor gyakrabban tanultak ma-
gántanároknál, mint akik úgy döntöttek, hogy 
megelégszenek a középiskolai végzettséggel. 
A tanfolyamokhoz és magántanárokhoz persze 
pénz is kell; a szülőknek pedig nem mindig 
van. Továbbá, messze nem rendelkezik min-
den család annyi pénzzel, hogy kifizesse a 
felsőfokú tanulmányokat – abban az esetben, 
ha a gyermeknek nem sikerül bekerülnie a 
költségvetési helyekre. Aztán maga a képzés 
sincs ingyen, nem mindenki tudja a gyermekét 
a 4-6 évig tartó tanulmányok során támogatni, 
esetleg még a kollégiumot is fizetni. A mai 
ösztöndíjak sajnos alacsonyabbak a létmini-
mumnál, kollégiumot pedig szinte sehol nem 
biztosítanak. Legvégül, az utolsó tényező, 
amely drasztikusan megváltoztatta a főisko-
lákhoz való hozzáállást: az egységes állami 
vizsgarendszer szinte teljesen kizárta a pro-
tekció lehetőségét. Míg az idősebb nemzedék 
még számíthatott a szülők összeköttetéseire 
(a felmérés szerint a harmincévesnél idősebb 
válaszadók 17 százaléka), ma ez vagy egyálta-
lán nem működik, vagy csak korrupció révén, a 
felvételi eljárás kijátszásával. Messze nem min-
den szülő kész kockára tenni a karrierjét, még 
ha magas beosztásban van is, hogy ilyen módon 
segítse be gyermekét a kiválasztott helyre.

Az iskolában unalmas
Kétségtelen, hogy mint ahogy korábban is, 
azok a gyerekek mennek technikumba2, akik 
pontosan tudják, hogy szüleiknek nincs pénzük 

2 Az orosz cikkben említett колледж, nem kollégi-
um, nem is az angolszász college ’főiskola’ megfe-
lelője, hanem egy sajátos iskolatípus neve, ahová a 
középiskola 9. évfolyama után lehet lépni. Hasonló 
a technikumhoz, egyfajta technikai és szakirányú 
képzést nyújtó intézmény, a középiskola és a felső-
oktatási intézmények között. (a ford.)
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