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sekkel. Leegyszerûsítve, a szakmai isme-
retek mellett magában foglalja mindazo-
kat a képességeket, készségeket és a
személyiségbe beépült elkötelezettsége-
ket, amelyek képessé tesznek valakit
egy szakmai tevékenység ellátására.

Az iskolarendszerû képzés szabályai
nem kedveznek a modul rendszerû
képzésnek, ez inkább az iskolarendsze-
ren kívüli tanfolyamos, rövidebb ideig
tartó gyakorlatcentrikus képzésekben
alkalmazható. Ezért a szakközépiskolák
túlnyomó többségben megmaradtak a
tantárgyi rendszer mellett. A szakmai
vizsgák azonban minden képzési for-
mában (az iskolarendszerûben is) mo-
dul rendszerben történnek.

A képzési rendszer hatása a 
középfokú erdészképzésre

A normatív támogatás jelenlegi rendsze-
re és az iskolaalapítási, fenntartói sza-
badság (szabadosság) együttesen sza-
bad piaci rendszert teremtett az iskolák
között. A népességcsökkenés és az in-
tézmények megnövekedett befogadóké-
pessége mellett ez azt eredményezte,
hogy kemény közdelem folyik a tanuló-
kért. Ebben a harcban már nem számít a
képzés minõsége, csak az, hogy milyen
módszerekkel lehet a tanulókat becsábí-
tani az iskolába, és lehetõleg ott is tarta-
ni õket. Tehát a cél a túlélés, és nem az
oktatás-nevelés maga.

A középfokú erdészeti szakképzés-
ben ez a tendencia azt eredményezte,
hogy Magyarországon jelenleg 7 iskolá-
ban (!) folyik erdésztechnikus-képzés,
és további két iskola hirdet ugyanilyen
képzést. (Utóbbi kettõ az érettségi elõtt
mezõgazdasági orientáció és szakmai
alapozást folytat, az érettségi után ese-
dékes szakképzést szakember és eszkö-
zök hiányában nem indítja el, de fela-
jánlja a tanulóknak, hogy bennmaradá-
suk esetén mezõgazdasági képzéssel
folytathatják tanulmányaikat. A tanulók
többsége ezt elfogadja, mert nem vállal-
ja, hogy egy esetleg 100 km-nél is távo-
labbi intézménybe menjen tanulmá-
nyait folytatni, ahol kollégiumba kény-
szerülne és még azt is pótolnia kell,
amit az erdészeti képzés területén ad-
dig nem kapott meg.) E cikk írása ide-
jén már folyik tanfolyamos erdész-
technikus-képzés egy alapítványi
szakképzõ intézmény szervezésé-
ben!

A szakmának semmiféle befolyása
sincs az erdészeti szakképzésre. Ezt
nem a szakma tehetetlensége, hanem a
jogi környezet okozza. (Más szakmák
ugyanebben a helyzetben vannak.)

Szakmai társadalmunk a jelenlegi jogi
keretek között egyetlen módon tudna
befolyást gyakorolni saját szakképzésé-
re, úgy, hogy fenntartóként lépne fel,
vállalná, hogy a számára szükséges er-
désziskolákat fenntartja az állami nor-
matíva igénybevételével.

A képzési formák területén a felnõtt-
képzés, ezen belül a tanfolyamos képzé-
sek váltak túlsúlyossá. Az iskolarendsze-
rû képzés háttérbe szorult, finanszírozá-
sa a fenntarthatóság határára került. Az
erdészeti szakképzés a szakmunkás- és a
technikusképzés szintjén is, tartalmának
sokrétûsége és a hosszabb képzési ideje
miatt az iskolarendszerben mûködtethe-
tõ elfogadható színvonalon.

Az iskolákhoz jóformán csak a saját
bevételeivel kiegészített normatíva jut
el. A képzési források nagyobbrészt
olyan oktatási terület köré csoportosult
cégek és vállalkozások kezébe kerül-
nek, akik az oktatás „szolgáltatóiként”
(eszközbeszerzés, pályázatírás, to-
vábbképzés stb.) a saját profitszerzésü-
ket biztosítják tevékenységükkel. Az
iskolák, köztük az erdésziskolák fenn-
maradásukhoz a fenntartójukra és a
TISZK-re vannak utalva, amelyeknek
csak addig érdekük az erdészképzés,
amíg az növeli az intézmény tanulólét-
számát.

A „tanulóvadászat” óhatatlanul a
képzési és nevelési színvonal csökke-
néséhez vezet. Ez alól nem vonhatják ki
magukat az erdésziskolák sem. Mégis,
szakmánk hagyományos képzési intéz-
ményei, ahol sikerült megõrizni az er-
dész-szellemiséget és -összetartást, és
ezzel a hagyományos értékrend szerin-
ti nevelést, ma is szigorú és fegyelme-
zett intézmények hírében állnak. Azt
gondolom, hogy ezeknek az erdészis-
koláknak nemcsak azért van viszonylag

kevesebb gondjuk a beiskolázási lét-
számaik feltöltésével, mert a romanti-
kus lelkû 14 éves tinédzsereket könnyû
rábeszélni, hogy az erdész, vadász pályá-
ra jöjjenek, hanem azért is, mert a józan
szülõi megfontolás szívesen irányítja
gyermekét egy olyan iskolába, ahol vár-
hatóan szigorúbb nevelésben részesül.
Ezt a szellemiséget, amennyire ez egy-
általán lehetséges, meg kell õrizni a
szakképzés színvonala és az érintett is-
kolák fennmaradása érdekében.

Nemcsak az erdészeti képzést, ha-
nem az egész szakképzést, sõt társadal-
mat hátrányosan érintõ szemléletválto-
zás, hogy minden ember szerezzen
érettségit és lehetõleg minél többen dip-
lomát. Ebben nem az a nagy veszély –
amely mára már megtörtént –, hogy de-
valváltuk az érettségit és a felsõoktatási
oklevelet. Sokkal veszélyesebbnek ér-
zem a társadalmi értékítélet ferdülését,
amely szerint csak a diplomás ember az
ember, amely lebecsüli a tisztes szakmák
értékét, amely az embert nem teljes sze-
mélyisége és erkölcsisége alapján ítéli
meg, hanem az alapján, hogy puszta
szellemi képességei milyen papírok
megszerzésére tették képessé. Ennek
hátrányos hatásai a gazdasági életben is
megmutatkoznak, hiszen diplomája
alapján mindenki magas fizetésû vezetõ
szeretne lenni, csak éppen nincs, aki a
munkát elvégezze. Ezért sok a diplomás
munkanélküli, és a hiányszakmák szinte
kivétel nélkül a hagyományos mestersé-
gek közül kerülnek ki.

Vissza kell adni a becsületes, kétkezi
munka rangját, helyére kell tenni a tár-
sadalmi elrendezõdés fejre állított pira-
misát. Ehhez az elsõk között egy egy-
szerûbb, átláthatóbb, és mindenekelõtt
tervszerûbb szakképzési rendszerre
lenne szükség.

Az ENSZ Oktatási, Tudományos és Kul-
turális Szervezete (UNESCO) felvette a
veszélyben lévõ világörökségi helyszí-
nek listájára a madagaszkári Atsinanana
esõerdõt. Ennek oka egyrészt az, hogy
az itt található nemzeti parkokban tör-
vénytelen fakitermelés folyik a kor-
mány tudomásával, valamint a helyi la-
kosság a védett makifélék húsát to-
vábbra is fogyasztja. Madagaszkár az ér-
tékes fák kitermelését és kivitelét tiltó
rendelet ellenére továbbra is exportál il-
legálisan kitermelt faanyagot, leginkább
paliszandert és ébenfát. Ráadásul a Vi-
lágörökség Egyezményt aláíró nemze-

tek közül többen is e kereskedelem cél-
országai közé tartoznak. Az Atsinanana
esõerdõben 6 nemzeti park is található,
s a 2009-es politikai zavargások óta
ezek közül kettõ az illegális fakiterme-
lés központjává vált. Most, hogy az
UNESCO is felvette listájára az esõerdõt,
talán nemzetközi szinten, egységesen
lépnek fel a madagaszkári környezet-
pusztítás ellen, s nemcsak a sziget egye-
dülálló élõvilágát kell megóvni, hanem
az általuk nyújtott szolgáltatásokat is,
amelyek az õslakosság létfenntartásá-
hoz elengedhetetlenek.

(Élet és Tudomány)

Bajban a madagaszkári esõerdõ




