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Absztrakt
Kutatásomban arra kerestem a választ, mi jellemezte a Munkahelyi Gyakorlat program szakmai megvalósítását
2006-tól napjainkig. A vizsgálathoz zárt kérdéseket tartalmazó kérdõívet alkalmaztam, melyet minden olyan
intézménynek eljuttattam, ahol valaha mûködött vagy jelenleg is mûködik a program. A kapott adatokból
látható, hogy 2010 óta a megvalósító intézmények száma 19-rõl 15-re csökkent, a lemorzsolódás azonban csak
a kisebb településeken mûködõ iskolákat érinti. A nyílt munkaerõpiacon elhelyezkedni tudó fiatalok aránya
az elmúlt években szintén csökkenést mutat. A szakmai követelmények megvalósulása kapcsán azt mutatják
a válaszok, hogy az intézmények elsõsorban közvetlenül a tanulók tevékenységére és a szülõk tájékoztatására
helyezik a hangsúlyt.

Kulcsszavak: Munkahelyi Gyakorlat program, készségfejlesztõ speciális szakiskola, értelmileg akadályozott
fiatalok, foglalkozási rehabilitáció, munkaerõpiac

1. Bevezetés
Az 1996 óta mûködõ Munkahelyi Gyakorlat program (MHGY) elsõdleges célja a spe-
ciális szakiskolákban, illetve készségfejlesztõ speciális szakiskolákban tanuló értelmi
fogyatékos fiatalok munkaerõ-piaci esélyeinek javítása. Az MHGY-ban részt vevõ fiata-
lok két tanéven keresztül (a szakképzési évfolyamokon), heti egy napon lehetõséget
kapnak arra, hogy nyílt munkaerõ-piaci környezetben, valódi munkavégzés keretében
próbálják ki képességeiket, és szerezzenek tapasztalatot több különbözõ munkakörben.
A gyakorlat 2-3 fõs tanulócsoportokban, egy fõ iskolai kísérõ segítségével zajlik (ld.
bõvebben: PALKOVICS 2004, 2006, 2007).

A Munkahelyi Gyakorlat program hiánypótló kezdeményezés abban a tekintetben is,
hogy nemcsak a részt vevõ fiatalok képességeinek optimális kihasználásához és fejlesz-
téséhez járul hozzá, hanem a fogadó munkahelyek esetleges tájékozatlanságát, ellen-

1 A tanulmány a szerzõ 2014-ben, az ELTE BGGyK gyógypedagógia alapszakán megvédett szakdolgozata
alapján készült.
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érzéseit is pozitív irányba mozdítja el. Külön kiemelendõ emellett a program azon spe-
cifikuma, hogy a segítség nem felnõttkorban érkezik, amikor az elhelyezkedés
problémája „akuttá” válik az értelmi fogyatékos ember életében, hanem már az iskolai
oktatás keretein belül megismerkedhetnek a tanulók a munka világával, lehetõséget
kapva arra, hogy több területen is kipróbálhassák képességeiket. Tehetik mindezt védõ
közegben, biztos háttértámogatás mellett, mentesülve a késõbbi, felnõttkori munka-
végzés során esetlegesen felmerülõ olyan problémáktól, mint a megélhetés elveszté-
sének veszélye, vagy a munkahelyen elvárt teljesítménynek való megfelelni akarás
okozta lelki nyomás.

Vizsgálatom relevanciáját elsõsorban az adta, hogy a program 2006-os széles körû,
minden célcsoportra kiterjedõ hatásvizsgálata óta (BÍRÓ–PALKOVICS 2006) nem történt to-
vábbi kutatás a megvalósulást illetõen, így az utóbbi 8 évre vonatkozóan nem rendel-
kezünk objektív adatokkal. Fontos azt is megjegyezni, hogy az MHGY financiális és
szakmai háttere az elmúlt években gyökeresen átalakult: míg a korábbi idõszakban (2002
és 2010 között) biztos pénzügyi alapokkal, pályázati finanszírozással zajlott a program,
az intézmények ma már saját forrásból, visszacsatolás, folyamatos szakmai háttértá-
mogatás és információáramlás nélkül dolgoznak. E tényezõk miatt döntöttem úgy, hogy
kutatásomban elsõsorban azt vizsgálom meg, hogy az elmúlt évek során jelentõsen
megváltozott körülmények mellett mik jellemzik a program gyakorlati mûködését a
megvalósítók száma, a bevont létszámok, a kimeneti statisztikák és a szakmai köve-
telményeknek való megfelelés tekintetében.

2. Módszer
A vizsgálathoz zárt kérdéseket tartalmazó kérdõívet állítottam össze az alábbi struktúra
szerint: az 1. részben a programba bevont létszámokra (tanulók, kísérõk és munkál-
tatók), a 2. részben pedig a tanulók utókövetésére vonatkozó statisztikai adatokat kér-
tem az intézményektõl. A kérdõív 3. részében elhelyezkedést befolyásoló tényezõket
állítottam össze két csoportban (személyes jellemzõk és környezeti tényezõk), melyek-
nek a nyílt munkaerõ-piaci elhelyezkedés szempontjából vélt jelentõségét ötfokú Likert-
skálán kértem meghatározni. Az utolsó blokkot A Munkahelyi Gyakorlat program
bevezetési és mûködési kézikönyve címû módszertani anyagban (BENCZÚR 2008) rögzített
sztenderdek alapján dolgoztam ki: a kézikönyvben szereplõ szervezeti és szakmai
sztenderdekhez tartozó követelményeket egy közös listában soroltam fel, a könnyebb
kitölthetõség érdekében a megfogalmazásukat némileg rövidítve és egyszerûsítve. A ki-
töltõknek az igen/nem válasz kiválasztásával kellett jelölniük, hogy az adott követel-
mény megvalósul-e az intézményükben.

A vizsgálat célcsoportját azok a speciális szakiskolák és készségfejlesztõ speciális
szakiskolák képezték, amelyek valaha mûködtették, vagy jelenleg is mûködtetik a prog-
ramot. A 24 intézmény telefonos és e-mailben történõ megkeresése nyomán a kérdõív
kitöltését 15 iskola tudta vállalni, valamennyien készségfejlesztõ speciális szakiskolai
oktatás tantervébe integrálták vagy integrálják az MHGY-t. Minden felkeresett iskola
nyújtott ugyanakkor információt arról, hogy a programot mely években mûködtették,
ill. mûködtetik, ezáltal a megvalósító intézmények számára vonatkozóan közölt adatok
pontosnak tekinthetõk. A 15 beérkezett kérdõív 68%-os kitöltési aránynak felel meg;
a válaszoló intézmények közül 1 Budapesten, 6 megyeszékhelyen, és 8 kisebb vidéki
településen mûködik. Figyelembe véve a teljes intézményi listán szereplõ iskolák
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területi megoszlását, azt mondhatjuk, hogy nagyvárosi intézményekre vonatkozó adatok
majdnem teljes körûek, a kisebb településen mûködõ iskolák kitöltési aránya azonban
csak 57%-os.

3. Eredmények

3.1. A programot megvalósító intézmények

A telefonos megkeresések, az archív pályázati anyagok és a kitöltött kérdõívek alapján
a következõképp alakul a megvalósító iskolák száma összesen (1. ábra):

1. ábra. A megvalósító intézmények száma összesen

Az összesített diagramon látható, hogy a 2006-ig tartó telepítési idõszak végére 19 intéz-
ményben mûködött a program, majd kétéves átmeneti csökkenés után 2009-ben újra
ugyanennyi iskola számolt be a program mûködtetésérõl. (Ebben az évben ugyanis 2 új
intézmény kapott pályázati forrást.) 2010 óta fokozatos csökkenés figyelhetõ meg: az
általam rendelkezésre álló információk alapján az elmúlt tanévben (2013–2014) 15 tele-
pülés iskolájában mûködött MHGY. 

2. ábra. A megvalósító intézmények száma településtípusonkénti bontásban

A 2. ábra a megvalósító intézmények területi megoszlását szemlélteti. A nagyvárosi
intézmények közül egy csak a 2006–2007-es tanévben mûködtette a programot, a többi
helyen viszont a bevezetés óta folyamatos a mûködés, ez tehát azt jelenti, hogy (az
említett intézmény kivételével) a program megszüntetése csak a kisebb települések
iskoláit érinti. A 2007-es csökkenést egy kisebb településen mûködõ iskola megszûnése
is indokolja, a 2009-es növekedést pedig két új pályázatnyertes. Az ábrán látható adatok
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további értelmezése érdekében fontos azt is elmondani, hogy a telefonos megkeresések
során 4 intézmény jelezte, hogy már nem mûködtetik a programot. Összegezve tehát
azt állapíthatjuk meg, hogy a valaha megvalósító, összesen 24 intézmény közül egy
megyeszékhelyen és 7 kisebb településen mûködõ intézmény zárta le az évek során
programot, egy megvalósító iskola pedig megszûnt.

3.2. A program szereplõi

A 3. ábra adatai azt mutatják, hogy a válaszoló intézményekben összesen hány tanuló
vett részt a programban tanévenként. A diagramon látható, hogy 2010-ig fokozatos
növekedés figyelhetõ meg a bevont tanulók számában; érdekes viszont, hogy bár már
2010-tõl kezdett némileg csökkenni a megvalósító intézmények száma, a részt vevõ
diákok létszáma csak a jelenlegi tanévben mutat jelentõsebb visszaesést.

3. ábra. A programban részt vevõ tanulók száma összesen (fõ)

4. ábra. A programban részt vevõ tanulók száma településtípusonkénti bontásban (fõ)

A 4. diagram adataiból jól látható, hogy a két településtípusra vonatkozóan egyaránt
csökkent a gyakorlatosok száma 2013-ban, noha a megvalósító iskolák csak a kisebb
településeken vannak kevesebben. Ezt figyelembe véve azt mondhatjuk, hogy az egy
intézményre esõ tanulók számában a nagyvárosokban jelentõs visszaesés mutatkozik az
elmúlt tanévben. Érdekes adat, hogy míg 2010-ben mûködtette a programot a legtöbb
vidéki iskola, a diákok száma 2011-ben a legmagasabb ezekben az intézményekben,
vagyis ebben az évben még növekedett az egy iskolára esõ gyakorlatosok száma.
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A csökkenés természetesen a kísérõk létszámában is megmutatkozik, ez viszont
a nagyvárosok iskoláira is jellemzõ, különösen az elmúlt tanévben, ami értelemszerûen
következik a bevont tanulók alacsonyabb számából. Ezek az adatok nem adnak
azonban igazán árnyalt képet, egy intézmény ugyanis jelezte, hogy náluk egy fõ kolléga
teljes munkaidejében az MHGY-programmal foglalkozik, ezáltal egyedül látja el 12 fiatal
kísérését. Elképzelhetõ tehát, hogy más intézményekben is kialakításra kerültek hasonló
munkakörök.2

A kissé csökkenõ tendencia természetesen a részt vevõ munkahelyek számában is
jelentkezik, de a nagyvárosi intézmények esetén – a diákok és kísérõk létszámához ha-
sonlóan – ez is csak a 2013–2014-es tanévre jellemzõ. A munkáltatókat érdemes meg-
vizsgálni abból a szempontból is, mennyi átlagosan az egy intézményre esõ gyakor-
lóhelyek száma, ezzel képet nyerhetünk arra vonatkozóan, körülbelül hány különbözõ
munkahelyet van lehetõségük megismerni a fiataloknak. Az erre vonatkozó adatok az
5. ábrán láthatók.

5. ábra. Az egy iskolára esõ gyakorlóhelyek száma tanévenként (db)

A kitöltõk által szolgáltatott adatok azt mutatják, hogy 2005 és 2009 között mindkét tele-
püléstípus iskolái hozzávetõlegesen ugyanannyit, átlagosan 4 munkáltatót vontak be
a programjukba. A 2009–2010-es tanévtõl kezdõdõen azonban az a tendencia figyelhetõ
meg, hogy a nagyvárosi iskolák átlagosan 4-5, míg a kisebb településeken mûködõk 
3-4 gyakorlóhellyel állnak kapcsolatban. 

3.3. A tanulók utókövetésének adatai

A 6. ábra arról ad információt, hogy a kérdõívet kitöltõ intézmények hány volt MHGY-s
tanulójának sikerült elhelyezkednie a nyílt munkaerõpiacon az iskolából való kilépés
után. 

Ha figyelembe vesszük azt, hogy a válaszoló intézmények diákjai között csaknem
kétszer annyian tanulnak nagyvárosban, mint kisebb településen, az adatok azt mutat-
ják, hogy a nagyvárosokban mûködõ iskolák tanulóinak a legtöbb évben nagyobb arány-
ban sikerült elhelyezkedniük a nyílt munkaerõpiacon, mint a kisebb településen élõ
fiataloknak. Az ábrán látható az is, hogy az elhelyezkedett tanulók száma összességében

2 Véleményem szerint indokolt lenne megvizsgálni a szóban forgó intézményben ezt a gyakorlati megoldást,
illetve érdemes lenne feltérképezni, hogy az egyes intézmények milyen különbözõ munkaszervezési mó-
dokat alkalmaznak még ezen kívül a gyakorlatban, és – adott esetben – ezeket a megoldásokat jó gyakor-
latként terjeszteni a többi intézmény körében.
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az utóbbi évek tekintetében csökkenést mutat, valamint a kisebb településeken mûködõ
iskolák válaszolói az elmúlt két évre vonatkozóan nem számoltak be nyílt piaci
elhelyezkedésrõl. (Mivel az utókövetés idõtartama a mûködési kézikönyv szerint 1,5 év,
a 2013-as adatok nem tekinthetõk még véglegesnek.)

6. ábra. Nyílt munkaerõpiacon elhelyezkedett tanulók száma településtípusonkénti
bontásban (fõ)

7. ábra. Valamely gyakorlati helyükön állást kapott tanulók száma tanévenként (fõ)

A 7. ábra azt jeleníti meg, hogy a 6. ábrán szereplõ nyílt munkaerõ-piaci elhelyezke-
dések közül hány történt olyan munkahelyen, amit a fiatal az MHGY során már meg-
ismert. Ez az adat abból a szempontból lehet érdekes, hogy információt nyerjünk arról,
jellemzõ-e, hogy a munkáltatók a gyakorlat során megismert tanulókat késõbb munka-
vállalóként alkalmazzák. Az adatokból látható, hogy míg a kisebb településekre vonat-
kozóan a 9 nyílt piaci elhelyezkedésbõl 5 gyakorlóhelyen történt, addig a nagyvárosok
iskolái által megadott 30 elhelyezkedésbõl mindössze 4.

8. ábra. Védett munkahelyen elhelyezkedett tanulók száma tanévenként (fõ)

A 8. ábra a védett munkaerõpiacon elhelyezkedett tanulók számát ismerteti. Bár az
MHGY célja, hogy nyílt munkaerõ-piaci tapasztalatokkal gazdagítsa a fiatalokat, fontos-
nak tartottam védett munkahelyeken való elhelyezkedésre vonatkozó adatokat is kérni,
hiszen úgy gondolom, sok olyan értelmileg akadályozott tanuló van, akinél ez is
sikerként könyvelendõ el. A válaszoló kisebb településen mûködõ iskolák közül egyik
sem számolt be védett munkaerõ-piaci elhelyezésrõl, míg a nagyvárosok iskoláiból
kikerülõ tanulók az utóbbi néhány évben nagyobb számban helyezkedtek el a védett,
mint a nyílt munkaerõpiacon.
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9. ábra. További képzésbe lépõ tanulók száma településtípusonkénti bontásban (fõ)

A 9. diagram azon tanulók számát mutatja meg, akik az intézmény információi alapján
az MHGY-bõl való kilépést követõen újabb képzést kezdtek meg. Ezeknek az adatok-
nak azért van jelentõségük, mert azt mutatják, hogy a fiatalok – fõként az utóbbi néhány
évben – nagyobb számban folytatják tanulmányaikat (melynek célja a legtöbb esetben
– a második szakképzés ingyenessége miatt – sokkal inkább „idõhúzás”, az oktatásban
töltött évek kitolása, mintsem használható tudás megszerzése), mint ahányan a nyílt
vagy védett munkaerõpiacon összesen el tudnak helyezkedni.

A kimenetek hozzávetõleges százalékos megoszlását az összes kilépõ tanuló köré-
ben a 10. ábra szemlélteti.

10. ábra. A kimenetek százalékos megoszlása a programban részt vett tanulók körében (%)

A nyílt munkaerõpiacon elhelyezkedett tanulók aránya 2006-ban és 2007-ben volt
a legmagasabb, 2011 óta pedig csökken. Védett munkahelyeken 2009-ben és 2010-ben
kaptak állást arányaiban legtöbben, a nyílt munkaerõ-piaci elhelyezkedéshez hasonló
csökkenõ tendencia itt nem jellemzõ. A további képzésbe lépõk aránya 2009 és 2011
között növekedett, majd az utóbbi két évben kissé visszaesett, de még így is jóval ma-
gasabb, mint a nyílt és a védett munkaerõ-piaci elhelyezkedések aránya összesen. 2006
és 2008 között a tanulók több mint háromnegyedérõl, 2009 óta pedig a tanulók jóval
több mint felérõl nincs adat, ami azt jelenti, hogy õk otthon vagy – ha az adott te-
lepülésen mûködik ilyen intézmény3 – ÉNO-ban töltik a napjaikat.

55

3 Több kitöltõ is jelezte azt a problémát, hogy lakóhelyük környezetében nemcsak a védett munkaerõ-piaci
elhelyezés lehetõsége hiányzik, de ÉNO sem mûködik elérhetõ távolságban, ezáltal a fiataloknak gyakor-
latilag nincs más lehetõségük, mint otthon maradni.
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3.4. Elhelyezkedést befolyásoló tényezõk

A kérdõív következõ része az elhelyezkedést befolyásoló tényezõkre vonatkozott, ahol
az egyes elemeket ötfokú skálán értékelték a kitöltõk abból a szempontból, hogy
megítélésük szerint az adott tényezõ mennyire meghatározó a tanulók nyílt munkaerõ-
piaci elhelyezkedése szempontjából.

11. ábra. A tanulók személyes jellemzõi mint elhelyezkedést befolyásoló tényezõk a kitöltõk
megítélése szerint (1 – egyáltalán nem meghatározó, 5 – nagy mértékben meghatározó)

A két vizsgált csoport kitöltõi egyöntetûen úgy ítélték meg, hogy a tanulók személyes
jellemzõi közül az értelmi képességek, a szociabilitás, az alkalmazkodási képesség és
a terhelhetõség, a munkabírás a legmeghatározóbbak, szembetûnõ azonban, hogy a vi-
déki iskolák kitöltõinek átlaga mindhárom tényezõ esetén jóval alacsonyabb a nagyvá-
rosiakénál. Ezeket követik az MHGY során szerzett munkatapasztalatok, melyek esetén
kisebb a különbség a két csoport véleménye között. Mindkét csoport a szakiskolában
szerzett végzettséget és az MHGY-programban való részvételt igazoló tanúsítványt tar-
totta legkevésbé meghatározónak, viszont a kisebb településen mûködõ iskolák kitöltõi
mindkét tényezõt fontosabbnak ítélték, mint a nagyvárosok iskoláinak kitöltõi.

Az elhelyezkedést befolyásoló környezeti tényezõk jelentõsége kapcsán az alábbi
eredmények születtek:
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12. ábra. Környezeti tényezõk mint elhelyezkedést befolyásoló tényezõk a kitöltõk
megítélése szerint (1 – egyáltalán nem meghatározó, 5 – nagy mértékben meghatározó)
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A kitöltõk megítélése szerint a tanulók családi háttere, a családjuk nyújtotta támoga-
tás és kapcsolatok jelentik a legmeghatározóbb tényezõt az elhelyezkedés tekintetében,
és közel ugyanilyen fontosságúnak vélték a munkahelyek segítõ hozzáállását is (utóbbit
azonban a nagyvárosiak jóval meghatározóbbnak vélték, mint a vidékiek). Érdekes,
hogy a kitöltõk némileg hangsúlyosabbnak gondolták a munkahelyek segítõ hozzáállá-
sát, mint az adott település kínálta munkaerõ-piaci lehetõségeket. Ez az eredmény a
munkahelyek tájékoztatásának, szemléletformálásának fontosságára hívja fel a figyel-
met. Egyöntetû válaszok érkeztek a két csoporttól a saját intézményük nyújtotta támo-
gatás kapcsán, melynek összesített átlaga hozzávetõlegesen megegyezik az alternatív
munkaerõ-piaci szolgáltatók nyújtotta támogatásra adott értékekkel. A szolgáltatók
esetén azonban jelentõs különbség mutatkozik a két válaszoló csoport között, a nagy-
városi intézmények kitöltõi ugyanis jóval meghatározóbbnak ítélték meg az e profilú
szervezetek szerepét a vidéki települések iskoláinak válaszolóinál. Ez a különbség
a munkaügyi központ nyújtotta támogatás kapcsán épp fordítottan jelentkezik, ezt
ugyanis a kisebb településen mûködõ iskolák kitöltõi vélték fontosabbnak a másik
csoportnál. Összességében mégis a munkaügyi központ nyújtotta támogatást tartják
a válaszolók a legkevésbé meghatározónak a kérdõívben felsoroltak közül.

3.5. A szakmai és szervezeti sztenderdek alapján meghatározott
követelmények megvalósulása

A kérdõívben a szakmai és szervezeti sztenderdek alapján meghatározott követelmé-
nyek a program folyamatleírása szerinti sorrendben szerepeltek, az eredmények elem-
zéséhez azonban szükséges volt a követelmények tematizálása. Ennek megfelelõen az
alábbi követelménycsoportokat állítottam össze:

– közvetlenül a tanulók tevékenységére vonatkozó követelmények;
– a munkáltatókra, valamint a munkáltatók és az iskola kapcsolatára vonatkozó kö-

vetelmények;
– a programban részt vevõ kollégákra, valamint képzésükre és továbbképzésükre

vonatkozó követelmények;
– a program intézményi alapdokumentumokban és egyéb intézményi dokumen-

tációban való megjelentetésére vonatkozó követelmények;
– a program adminisztrációjára vonatkozó követelmények;
– a szülõk tájékoztatására vonatkozó követelmények;
– külsõ és belsõ kommunikációra vonatkozó követelmények;
– ellenõrzésre, értékelésre, visszacsatolásra vonatkozó követelmények.

A válaszok alapján azt mondhatjuk, hogy a közvetlenül a tanulók tevékenységére vonat-
kozó követelmények legtöbbje csaknem minden intézményben megvalósul, noha 2 vi-
déki intézmény arról számolt be, hogy 2-3 fõnél nagyobb létszámú tanulócsoportokkal
is dolgoznak, valamint egy nagyvárosi és három vidéki iskola jelezte azt, hogy a mun-
kaszervezés eltér a sztenderdben rögzítettõl (ti. a munkacsoportok egy munkahelyen
legalább 6, legfeljebb 9 alkalommal dolgoznak, majd munkahelyet váltanak). Nagy el-
térés mutatkozik abban, hogy míg a vidéki iskolák közül mindössze 1, a nagyvárosiak
közül 4 is jelezte, hogy a gyakorlatok nem jelennek meg teljesen a tanulók órarend-
jében, tanítási idõn túli többletfeladatot jelentve nekik.
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A munkáltatókra, valamint a munkáltatók és az iskola kapcsolatára vonatkozó kö-
vetelmények kapcsán kiemelendõ, hogy – bár a nagyvárosi iskolákra nem jellemzõ –
a vidékiek közül két intézmény is arról számolt be, hogy nem csak nyílt munkaerõ-piaci
gyakorlóhelyekkel dolgoznak, továbbá négy vidéki intézménynek mindössze 2 vagy 1
munkáltató partnere van. A válaszok alapján a nagyvárosi iskolákkal szemben a vidéki
iskolák nem mindegyike köt írásos együttmûködési megállapodást a munkáltatókkal, õk
ugyanakkor nagyobb gondot fektetnek a velük való kommunikációra, mint a nagyvá-
rosiak.

A programban részt vevõ kollégákra, valamint képzésükre és továbbképzésükre vo-
natkozó követelmények kapcsán az látható az adatokból, hogy csak kicsivel több, mint
50%-ban jellemzõ az, hogy részt vettek MHGY-képzésen (ugyanakkor a vidékieknél
a követelmény nagyobb arányban valósul meg, mint a nagyvárosiaknál). Ez nyilván-
valóan fakad abból, hogy az utóbbi években már nem történt számukra szervezett
oktatás, ezáltal az újonnan csatlakozó munkatársaknak önképzéssel kell megszerezniük
a szükséges ismereteket. Az sem jellemzõ már, hogy a résztvevõknek lehetõségük lenne
MHGY-témájú konferenciákon, továbbképzéseken bõvíteni az ismereteiket, megosztani
egymással a tapasztalataikat (legutoljára erre 2011-ben volt lehetõségük, hálózati talál-
kozók keretében). Három iskola kivételével mindenhol legalább 3 munkatárs mûködik
közre az MHGY-programban, és csaknem minden résztvevõnek rögzítve vannak ez
irányú feladatai a munkaköri leírásában.

A kérdõív vizsgálta a program intézményi alapdokumentumokban és egyéb intéz-
ményi dokumentációban való megjelentetésére vonatkozó követelmények megvalósu-
lását is. Az, hogy az intézmények többsége szerepelteti az MHGY-t a pedagógiai prog-
ramjában, helyi tantervében és éves intézményi munkatervében, valamint csaknem min-
den iskolában van a programnak kinevezett felelõse, jelzi, hogy az iskolák legtöbbje
hangsúlyt fektet az MHGY iskolai életbe való beépítésére. A kitöltõknek kevesebb mint
fele számolt be azonban arról, hogy a helyi minõségirányítási programjuk tartalmazna
az MHGY-re vonatkozó részeket. Kérdéseket vet fel továbbá az is, hogy mindössze
4 iskola jelezte, hogy az MHGY megjelenik az éves költségvetésben.

A program adminisztrációjára vonatkozó követelmények kapcsán azt láthatjuk, hogy
az iskolák többsége értékeli ugyan munkahelyenként a fiatalok egyéni teljesítményét,
összefoglaló értékeléseket viszont már kevesebben készítenek. Ezeknek az anyagoknak
a tanulók fejlõdésének, teljesítményének figyelemmel kísérése szempontjából lehet je-
lentõsége, hogy a program végeztével az iskola munkatársai valós képet kapjanak
a fiatal képességeirõl és késõbbi lehetõségeirõl. Érdekes adat, hogy a kitöltõk mind-
össze 36%-a jelezte, hogy a tanulók végzést követõ másfél éven belüli elhelyezkedését
figyelemmel követi, és erre adatbázist épít, annak ellenére, hogy minden iskola adott
meg utókövetésre vonatkozó adatokat a kérdõívem korábbi pontjaiban. Az iskolák
kevesebb mint fele rendelkezik partneri adatbázissal, ilyet azonban több vidéki, mint
nagyvárosi intézmény tart fenn.

A szülõk tájékoztatására vonatkozó követelmények megvalósulása kapcsán nagyon
pozitív eredmények születtek, ugyanis csaknem minden intézmény nagy hangsúlyt
fektet a programban részt vevõ gyerekek szüleinek rendszeres informálására a program
kezdetekor, majd az eredmények és a gyermekek elõrehaladására vonatkozóan is.
Ennél valamennyivel kevesebb iskola köt írásos megállapodást a szülõkkel a program
elején. (Fontos hozzátenni, hogy ez a tevékenység bizonyos mértékû adminisztrációs
terhelést is jelent.)
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A külsõ és belsõ kommunikációra vonatkozó követelmények megvalósulásával kap-
csolatban azt tárta fel a vizsgálat, hogy a program intézményen belüli kommuniká-
ciójára, a munkatársak informálására az iskolák többsége nagy hangsúlyt fektet, s ezt
nemcsak értekezletek keretében, de fõleg faliújság, és egyéb beszámolók formájában is
igyekeznek megvalósítani. A program PR-jellegû külsõ kommunikációja ennél kevésbé
intenzív a kitöltõk szerint: az iskolák kevesebb mint fele szerepeltet információkat az
MHGY-ra vonatkozóan a weboldalán, még kevesebben jelezték azt, hogy a programmal
kapcsolatban idõnként informálják a külsõ partneri körüket (pl. az illetékes munkaügyi
központot, civil szervezeteket).

Az ellenõrzésre, értékelésre, visszacsatolásra vonatkozó követelmények megvalósu-
lására vonatkozóan az látható, hogy a belsõ minõségbiztosítást sok iskola tartja fontos-
nak: 9 intézmény számolt be arról, hogy az intézményvezetõ rendszeres tájékoztatásban
részesül a program elõrehaladásáról (munkahelyi ellenõrzést azonban ennél jóval ke-
vesebb igazgató tart), valamint ugyanennyi iskola jelezte, hogy a program résztvevõivel
minden tanév végén elégedettségmérõ kérdõíveket töltet ki, majd dolgoz fel. Miután
a program jelenleg szakmai és pénzügyi háttértámogatás nélkül mûködik, az iskoláknak
nincsen adatszolgáltatási kötelezettségük a módszergazda felé. A program minõségének
biztosítása tehát csak a megvalósító iskolák feladata és felelõssége is egyben, noha az
elégedettségmérõ kérdõívek alapján feldolgozott információk megosztása a megvalósító
intézmények körében igen hasznos lenne a színvonal biztosítása és a szakmai tapasz-
talatcsere szempontjából.

4. Diszkusszió
A programban részt vevõ iskolák számának vizsgálatakor 9 olyan intézményt találtam,
amelyek – noha bizonyos tanév(ek)ben mûködtették, de azóta – megszüntették a prog-
ramot; ezen intézmények közül 8 kisebb vidéki településen helyezkedik el. A budapesti
és a megyeszékhelyen mûködõ iskolák ezzel szemben (egyetlen kivételtõl eltekintve)
a bevezetés óta folyamatosan indítanak MHGY-csoportokat. Összegezve azt mondhatjuk
tehát, hogy 2010-tõl kezdõdõen csökkenõ tendenciát mutat az MHGY-t mûködtetni tu-
dó intézmények száma, de ez a csökkenés csak a kisebb települések iskoláit érinti. Fon-
tos ugyanakkor azt is megjegyezni, hogy a megvalósítók számának csökkenését nem
feltétlenül csak a finanszírozás megszûnése indokolja. Két intézmény is jelezte ugyanis,
hogy a készségfejlesztõ speciális szakiskolák tanulói állománya az integrációs törek-
vések hatására az utóbbi években igencsak átalakult, jellemzõen egyre több, súlyosan
értelmileg akadályozott fiatalt is befogadnak, ezáltal kevesebb olyan tanulójuk van,
akinek a képességei lehetõvé teszik az MHGY-be való bekapcsolódást. Az elõzõ tan-
évben tehát összesen 15 intézményben zajlott MHGY-program: közülük 2 iskola Buda-
pesten, 6 megyeszékhelyen és 7 kisebb vidéki településen mûködik. Ezt a számot a KIR
adatbázisában szereplõ információkkal összevetve, miszerint összesen 59 intézményben
indítanak hazánkban készségfejlesztõ speciális szakiskolai osztályokat, azt láthatjuk,
hogy ezen iskolák kb. egynegyede mûködtet Munkahelyi Gyakorlat programot. 

Az elmúlt tanévre (2013–2014) vonatkozóan a korábbiakhoz képest csökkenés
figyelhetõ meg a programba bevont tanulók, kísérõk és munkáltatók létszámában
a nagyvárosok intézményeiben, noha a megvalósító iskolák száma ebben a körben nem
változott. Bár egy év adatai alapján nem lehet még hosszú távú következtetést levonni,
úgy gondolom, érdemes lehet az esetleges változásokat továbbra is figyelemmel kísérni.
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(A csökkenés esetleg kapcsolatban állhat azzal, hogy néhány válaszoló szerint az isko-
lákban egyre kevesebb az MHGY-ra alkalmas fiatal.) Az adatok alapján a nagyvárosok-
ban mûködõ iskolák átlagosan 4-5, a kisebb települések intézményei pedig 3-4 mun-
káltatóval állnak kapcsolatban, ugyanakkor a kérdõívekben kaptam olyan visszajelzéseket
is, hogy egyes kisebb településen mûködõ iskoláknak csak 1-2 gyakorlóhelyük van. 

A Hatás-vadászat kutatásban publikáltak szerint 2002-ben 2 fõ, 2003-ban 4 fõ, 2004-
ben 13 fõ, 2005-ben 26 fõ, 2006-ban 9 fõ helyezkedett el a nyílt munkaerõpiacon,
néhány kivételtõl eltekintve megyeszékhelyen vagy a fõvárosban (BÍRÓ–PALKOVICS 2006).
A jelenlegi eredmények azt támasztják alá, hogy a kisebb települések nyújtotta mun-
kaerõ-piaci lehetõségek nem javultak az elmúlt évek során, valamint az is látható, hogy
a 2004-es és 2005-ös kiemelkedõ elhelyezkedési adatokat nem sikerült megközelíteni az
azóta eltelt idõben. Fontos kiemelni a gyakorlóhelyen való elhelyezkedésre vonatkozó
eredményeket is. Az adatok alapján az látható, hogy míg a kisebb települések iskoláiban
az összesen 9 nyílt piaci elhelyezkedésbõl 5 gyakorlóhelyen történt, addig a nagyvárosok
iskolái által megadott 30 elhelyezkedésbõl mindössze 4. Ez a különbség nyilvánvalóan
abból következik, hogy a kisebb településeken sokkal kevesebb olyan munkahely van,
amely az értelmileg akadályozott fiatalok számára megfelelõ, ezáltal nagyobb az átfedés
a gyakorlóhelyek és a munkáltatók között. Az összefüggés rámutat azonban arra is, mi-
lyen fontos szerepet tölt be a program ezeken a településeken, hiszen már iskoláskorban
megteremti a kapcsolatot a tanulók és jövõbeli potenciális munkáltatóik között, lehetõ-
séget adva ezzel a munkáltatóknak arra, hogy az adott feladatra alkalmas tanulókat már
a gyakorlat alatt megismerjék és kiválasszák. 

Sajnálatos tény, hogy a válaszoló kisebb településen mûködõ iskolák közül egyik
sem számolt be védett munkaerõ-piaci elhelyezésrõl, míg a nagyvárosok iskoláiból ki-
kerülõ tanulók az utóbbi néhány évben nagyobb számban helyezkedtek el a védett,
mint a nyílt munkaerõpiacon. Ebbõl a szempontból nagyon hátrányosnak tekinthetõk
tehát a kisebb vidéki települések iskoláiból kikerült értelmileg akadályozott tanulók, hi-
szen – bár ha képességeik ezt lehetõvé is tennék – ilyen profilú cégek hiányában nin-
csen lehetõségük védett munkahelyen való elhelyezkedésre. Az utóbbi néhány évre
vonatkozó kimeneti adatok alapján összegezve azt mondhatjuk, hogy a tanulók kb.
egytizede tud elhelyezkedni nyílt vagy védett munkaerõpiacon, mintegy egynegyedük
folytatja tanulmányait újabb szakképzésben, a többieknek viszont egyetlen lehetõségük
az, hogy ÉNO-ban, vagy még hátrányosabb helyzetû települések esetén otthon töltsék
napjaikat.

Noha az elhelyezkedést befolyásoló tényezõk közül a tanulók családi hátterét ítélték
a leghangsúlyosabbnak a kitöltõk, nagyon fontos eredmény, hogy az MHGY során szer-
zett munkatapasztalatokat meghatározóbbnak vélték a szakiskolában szerzett végzett-
ségnél, valamint az intézmény, a munkaügyi központok és még az alternatív munkaerõ-
piaci szolgáltatók nyújtotta támogatások jelentõségénél is. Az alternatív munkaerõ-piaci
szolgáltatók és a munkaügyi központok munkaerõ-piaci elhelyezkedés szempontjából
vélt jelentõségének megítélésében tapasztalható területi különbség természetszerûleg
fakad abból, hogy számos olyan vidéki terület van hazánkban, ahol nincs elérhetõ
közelségben ilyen profilú civil szervezet, ezáltal az álláskereséshez csak az állami szerv
segítségét van lehetõsége igénybe venni az itt élõknek. Elõremutató eredmény ugyan-
akkor, hogy a nagyvárosi válaszolók igen kedvezõen nyilatkoztak e szervezetek szere-
pének jelentõségérõl.

A szakmai követelmények kapcsán pozitív eredmény, hogy a kitöltõk válaszai alap-
ján a közvetlenül a tanulók tevékenységére és a szülõk tájékoztatására vonatkozó kö-

60

2_Gyakmuhely.qxp  2015.03.13.  21:30  Page 60



vetelmények csaknem mindenhol teljes körûen megvalósulnak. A válaszok ugyanakkor
számos olyan kérdést vetnek fel, melyeket érdemes lehet a késõbbiekben alaposabban
is megvizsgálni. Több iskola jelezte például azt, hogy kevesebb mint 3 gyakorlóhellyel
dolgoznak együtt. Nem tudjuk viszont pontosan, hogy az intézmények hogyan üteme-
zik a programot: lehetséges, hogy a tanulók csak 1-2 munkakörben dolgoznak egész
évben, de az is elképzelhetõ, hogy nem dolgoznak a teljes tanévben, csak az erre kije-
lölt idõszakban. Jó megoldás lehet a kevés partnerre az, ha a tanulók egy munkahelyen
– lehetõség szerint – több munkakörben is gyakorlatozhatnak. 

Kiemelendõ az is, hogy az MHGY a legtöbb intézmény pedagógiai programjában,
helyi tantervében és éves intézményi munkatervében megjelenik, valamint csaknem
minden iskolában van a programnak kinevezett felelõse, hiszen azt jelzi, hogy az isko-
lák legtöbbje nagy hangsúlyt fektet az MHGY iskolai életbe való beépítésére. (Ugyanezt
támasztja alá az is, hogy a program belsõ kommunikációjára vonatkozó követelmények
az intézmények legtöbbjében teljes körûen megvalósulnak.) Az, hogy ennél jóval keve-
sebben jelezték, hogy a helyi minõségirányítási program tartalmaz az MHGY-ra vonat-
kozó részeket, a program belsõ minõségbiztosítása szempontjából lehet aggályos. Emiatt
problematikus az is, hogy a kitöltõk csupán harmada jelezte, hogy adatot gyûjtenek
a tanulók végzéstõl számított másfél éven belüli elhelyezkedésérõl. Ennél valamivel
jobb az arány a résztvevõk véleményeinek begyûjtésére vonatkozóan, mely szintén fon-
tos eszköze a minõségbiztosításnak. Kérdéseket vet fel továbbá az is, hogy mindössze
4 iskola jelezte, hogy az MHGY megjelenik az éves költségvetésben. Ennek azt kell je-
lentenie, hogy az intézmények többségében a munkatársak bérköltségén kívül nincsen
további járulékos költsége a programnak. A fenntarthatóság szempontjából ezt a kérdést
mindenképpen érdemes lenne részletesebben is körüljárni, és megvizsgálni, mibõl
adódnak a különbségek az egyes intézmények anyagi ráfordítása között, és ezek ho-
gyan befolyásolják a program sikerességét.

5. Javaslatok
A beérkezett kérdõívekben és a kitöltõk által hozzáfûzött néhány megjegyzésben, kísé-
rõlevélben számos olyan információt kaptam a megvalósítóktól, melyek egy statisztikai
vizsgálatban nem kerülnek felszínre, a gyakorlati munka szempontjából azonban nagy
jelentõséggel bírnak. Éppen ezért úgy gondolom, hogy hasznos lenne minden intéz-
ményt személyesen is felkeresni, és – egyfajta szakmai monitorozás keretében – rész-
letesebben megvizsgálni a program megvalósításának helyi jellemzõit, specifikumait,
különös tekintettel a kísérõk munkaszervezésére, a tanulók idõbeosztására, valamint az
anyagi ráfordításra. Ez azért lenne szükséges, mert az MHGY módszertani anyagai 2008
óta nem kerültek módosításra, noha a külsõ körülmények azóta jelentõsen megváltoz-
tak. Azt gondolom, a gyakorlati tapasztalatok begyûjtése, esetleges jó gyakorlatok feltér-
képezése és leírása jó alapot nyújtana a módszertan frissítéséhez, kibõvítéséhez, valamint
ezek terjesztésével a megvalósító iskolák is praktikus segítséget kapnának a hatékonyabb
programmûködtetéshez. 

Úgy vélem, nemcsak a jelenlegi megvalósító iskolák monitorozása lehet hasznos és
elõremutató a hosszú távú fenntartás szempontjából, hanem az is, hogy a programot
már nem mûködtetõ intézményeket is megvizsgáljuk abból a szempontból, milyen
indokok vezettek az MHGY megszüntetéséhez. Ezáltal képet kaphatnánk arról, milyen
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változások, esetleges támogatás szükségeltetne ahhoz, hogy a program a kisebb telepü-
lések intézményeiben is hatékonyan, sikeresen mûködhessen.

Véleményem szerint mindenképpen segítené a megvalósító iskolák tevékenységét,
ha intenzívebb lenne közöttük az információáramlás, hiszen a tapasztalatok megosztása,
jó gyakorlatok átadása kulcsfontosságú lehet a hosszú távú fenntartás szempontjából.
Erre a legalkalmasabb egy félévente-évente megrendezendõ konferencia vagy szakmai
találkozó lehet, melynek programja a monitorozás tapasztalatain alapulna, ezáltal lehe-
tõség nyílna arra, hogy az egyes iskolákban feltárt hatékony megoldásokat a többi intéz-
mény is megismerhesse. Úgy gondolom, hogy a szakmai kommunikáció és tapasz-
talatcsere aktivizálásához nem feltétlenül szükséges egy külsõ programgazda szervezet
munkája (mint ahogy ezt a feladatot a Salva Vita Alapítvány hosszú éveken keresztül
végezte); elképzelésem szerint ezt a tevékenységet valamely iskola vagy iskolák is haté-
konyan el tudnák látni.

Noha az MHGY-ban való részvétel hatékonyan fejleszti a tanulók munkavállalói
kompetenciáit, fontos lenne, hogy az iskolák szorosabb kapcsolatot tartsanak fenn az
alternatív munkaerõ-piaci szolgáltatókkal annak érdekében, hogy megteremtõdjön a foly-
tonosság az iskolai felkészítéstõl a fiatalok munkaerõ-piaci kivezetéséig. Bár az ered-
ményeim azt támasztják alá, hogy ez a kapcsolat jelenleg sokkal intenzívebb és sikere-
sebb a nagyvárosokban, igen elõremutató az, hogy 2013-ban lezajlott egy olyan európai
uniós finanszírozású pályázati program, melynek nyomán számos civil szervezett kezdte
meg alternatív munkaerõ-piaci szolgáltatás nyújtását, méghozzá hazánk olyan részein is,
ahol elõtte nem volt elérhetõ a fogyatékos emberek számára ilyen lehetõség. Szintén
a folytonosság megteremtését szolgálná az is, ha a Szakiskolai Alternatív Munkaerõ-piaci
Szolgáltatás (mely a kidolgozásakor ugyan pilot programként kipróbálásra került, de
a gyakorlatba még nem épült be) mûködhetne az MHGY-t megvalósító intézményekben
(ld. bõvebben: BRUCKNER–DÁVID–MÓRICZ 2012).

Mivel jelenleg a készségfejlesztõ speciális szakiskoláknak csak mintegy egynegyedében
mûködik MHGY, érdemes lenne megvizsgálni a program terjesztésének, és új, akár más
profilú intézményekben is történõ telepítésének lehetõségét, különös tekintettel a megye-
székhelyen mûködõ iskolákra. Ezt – a korábbi idõszakhoz hasonlóan – mindenképpen egy
pályázati program keretében lehetne megvalósítani, ami a kezdeti idõszakban támogatást
nyújt az iskoláknak a telepítésre, majd az eddigi megvalósító intézmények tapasztalatait is
figyelembe véve felkészíti õket a finanszírozás megszûnésére. A vizsgálatom eredményei
egyértelmûen azt mutatják (amit a válaszolók is több ízben megerõsítettek kísérõleveleik-
ben), hogy a kisebb településen mûködõ iskolák egy része a pályázati forrás megszûnése
miatt nem tudja mûködtetni a programot, a többi intézmény viszont sikeresen építette be
az MHGY-t saját tevékenységébe. Ezért úgy gondolom, a pályázati forrás kiosztását indo-
kolt lenne adott esetben az iskolák elhelyezkedése szerint is súlyozni, illetve újbóli támo-
gatással lehetõséget kellene biztosítani a már kilépett iskoláknak arra, hogy igény esetén
újra csatlakozhassanak a programhoz. A jó gyakorlatok feltárása és ennek nyomán a mód-
szertan frissítése tehát nemcsak az eddigi megvalósítók szempontjából lenne nagyon hasz-
nos, de azt is elõsegíthetné, hogy a kilépõk újraindíthassák az MHGY-t, valamint új intéz-
ményekben is megkezdõdhessen a telepítés.

A Munkahelyi Gyakorlat program hiánypótló kezdeményezés, szükségessége és
hasznossága is vitathatatlan. Nagyon fontos lenne tehát a megvalósítók számában ta-
pasztalható csökkenés visszafordítása, mely véleményem szerint elsõsorban intenzívebb
szakmai támogatás és információáramlás, valamint újbóli pályázati forrás biztosításával
érhetõ el.

62

2_Gyakmuhely.qxp  2015.03.13.  21:30  Page 62



Irodalom

BENCZÚR K. (szerk.) (2008): A Munkahelyi Gyakorlat program bevezetési és mûködési kézikönyve.
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapítvány, Budapest.

BÍRÓ V. – PALKOVICS R. (2006): „Hatás-vadászat”. A Munkahelyi Gyakorlat Hatásvizsgálata. Salva
Vita Alapítvány, Budapest.

BRUCKNER L. – DÁVID A. – MÓRICZ R. (2012): A speciális szakiskolában végzett fiatalok elhelyezkedését
segítõ szakiskolai alternatív munkaerõ-piaci szolgáltatás-modell. I. SZAMSZ modell és telepítési
terv. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest.

PALKOVICS R. (2004): Munkahelyi Gyakorlat. Értelmileg akadályozott tanulók munkavállalását
elõsegítõ komplex program. Salva Vita Alapítvány – Fekete Sas Kiadó, Budapest.

PALKOVICS R. (2006): Iránytû. Hasznos ismeretek és útmutatók az MHGY program sikeres
mûködtetéséhez. Fogyatékos Gyermekekért Közalapítvány, Budapest.

PALKOVICS R. (2007): Munkahelyi Gyakorlat Módszertani Kézikönyv. Salva Vita Alapítvány – Fekete
Sas Kiadó, Budapest.

További források

A Fogyatékos Gyermekek és Tanulók Felzárkóztatásáért Közalapítvány, illetve az ennek jogutód-
jaként létrejött Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapítvány archív pályázati anyagai
(programkódok: 6801, 6802, 7801, 7802, 4841)

63

Köszöntő
prof. dr. Mezey Barna, az ELTE rektora

Köszöntő
dr. Zászkaliczky Péter, az ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Kar dékánja, a könyv felelős kiadója

A szerzők, a kiadó, a támogatók köszöntése
prof. dr. dr.h.c. Hacki Tamás, a könyv szerkesztője és szerzője

Foniátria: integratív tudomány – A könyv ajánlása 
és köszönet a szerzőknek
prof. dr. Hirschberg Jenő, a könyv szerkesztője
és szerzője

A korszerű logopédia és feladatai
Fehérné Kovács Zsuzsanna, logopédus, docens
(ELTE BGGYK), a Magyar Logopédusok Szakmai 
Szövetsége Egyesület elnöke, a könyv szerzője

Modern foniátria az orvoslásban – A beszéd- és 
énekhang
prof. dr. dr.h.c. Hacki Tamás, a könyv szerkesztője és szerzője

A gyermekek hallásának és beszédfejlődésének 
összefüggése
prof. dr. Pytel József, Pécsi Tudományegyetem Fül- Orr-
Gégeklinika, a könyv szerzője

PROGRAM

10:30 – 12:00 Új kihívás: a nyelészavarok foniátriai ellátása
dr. Mészáros Krisztina c. egyetemi docens, főorvos, Országos
Onkológiai Intézet, a könyv szerkesztője és szerzője

Zene: Ayane Imai énekes, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Ének Tanszékének hallgatója (tanár: Meláth Andrea egyetemi
docens, tanszékvezető) és Alter Katalin zongoraművész

12:00 – 12:30

A média és a szerzők találkozója

Tisztelettel meghívjuk a

FONIÁTRIA ÉS
TÁRSTUDOMÁNYOK

című könyvünk bemutatójára

2015. március 31-én

az ELTE Állam- és Jogtudományi
Karának dísztermébe

(Budapest, Egyetem tér 1–3., I. emelet, Aula Magna)

2_Gyakmuhely.qxp  2015.03.13.  21:38  Page 63




