
 

Képzés-esélyek-
lehetőségek 



Helyzetelemzés - 
pozicionálás 

Rejtett tartalékaink… 



Regionális iskolavégzettségi szintkülönbségek 

A diplomával 
rendelkezők 
száma 
legmagasabb: 
Szeged, 
Kecskemét, 
Újvidék 
községekben 

Csóka és 
Magyarkanizsa 
lemaradt!  



Értékek - kisebbségben 

Egy átalakuló társadalomban:  

 értékzavar, értékváltás, értékválasztás 

gondjai. 

Új, életstílus-központú értékek 

fogalmazódnak meg: 

- Bezárkózás, gazdasági erőtlenség, vagy 

nyitottság rizikóvállalás? 

- Képzettségi lemaradás vagy továbbtanulás? 

- Gyenge szociális mobilitás, vagy 

önszerveződés és vezetőkészség? 

 



Munkaerőpiac – helyzetelemzés 
Az aktív lakosság foglalkozás szerinti  

százalékos megoszlása (2002) 

                                      Szerbia     Vajdaság   magyarok  
Köztisztviselők, vezetők      4,2     4,4     2,6 
Szakképzettek    7,8     6,5     4,0 
Szakmunkás, technikus 17,1   17,2   13,0 

Közalkalmazottak       5,7     6,6     5,1  
Szolgáltatás, kereskedők    10,4   11,3    8,2 

Mezőgazdasági dolgozó  19,1   15,6   24,1 
Kisiparosok    11,1    12,0  14,4 
Gépek kezelői      12,4   14,5   15,4 
Ipari munkások      8,4     9,6   12,3 
Egyéb       3,7     2,4     0,9 



Gazdasági önállóság, 

elhelyezkedési esélyek 

 A magyarság pozícióvesztése kimutatható,  

 Az elit foglalkozások körében (állami szektor, 
közalkalmazott, szakképzett, szolgáltatásban 
dolgozó), amelyek a presztízsszakmáknak 
számítanak, a magyarság részaránya 
alacsonyabb az országos, de a vajdasági 
átlagtól is.  

 A magyarságon belül jóval átlagon felüliek a 
mezőgazdaságiban dolgozók, fizikai munkát 
végzők, ipari- és építő munkások, és a 
kisiparosok aránya. 



Vajdasági magyarok 
lehetséges pozicionálása 

 Kisebbségi/hátrányos 
létmegélés  

 Számbeli fogyatkozás 

 Munkaerőpiaci 
esélyegyenlőtlenség 

 Szervezetlenség, 
izolálódás 

 Világos jövőkép-, 
stratégiahiány 

 

 Versenyképesség, 
iskolázottság 

 Minőséges emberi 
erőforrás 

 Foglalkoztatottság, 
vállalkozói hajlam 

 Önszerveződés, 
nyitottság 

 Pozicionálás, előnyök 
kihasználása 

 



Iskolastatisztika lemaradást mutat  
 A magyar diákok % részaránya a különböző 

oktatási szinteken alacsonyabb a népességi 
részaránytól (14,28%) 
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ÁLTALÁNOS 
ISKOLÁK 

(magyar nyelvű 
oktatáshálózat 

viszonylag kielégítő) 
  

27 községben,  
78 általános iskola és 39 

kihelyezett tagozat,  

17.128 tanuló  
947 osztályban 



A tehetségek a vajdasági 
magyarok körében 

 Vannak általánosan (a népesség 2,5%) és 
specifikusan tehetségesek (a népesség 2%).   

 A tehetségeket képességterületek alapján 
kategóriákba sorolhatjuk, amelyek közül 
térségünk magyarsága kitűnik a: 

Művészi téren (írói, színészi, zeneművészeti) 

Pszicho-motoros (sport, 
mozgásművészetek) 

• Kevésbé érvényesül: 
Intellektuális („tudományos”) eséllyel 

• Legkevésbé sikeres: 

Szociális (vezetői, szervezői) képességében 



TEENDŐ:  
intellektuális és szociális-

kommunikációs 
képességfejlesztés! 

 A fiatalok körében növelni a 
tehetségfejlesztő tevékenységek - az 
iskolákban és a civil szervezetekben is: 
szakköri foglalkozások, versenyek, 
tudományos diákköri konferenciák, 
képességfejlesztő képzések. 

 
 



KÖZÉPISKOLÁK 
(fejlesztendő magyar 

nyelvű 
oktatásközpontok) 

 

12 község 
35 iskola  

6648 magyar tanuló 
315 osztály 



A vajdasági iskolákban a magyarul 
oktatók a legkevésbé képzettek: 
végzettségük csak 75,5%-ban felel 
meg az előírásoknak. Kifejezetten 
rossz a matematikatanárok 
szakképzettségi szintje, mert csupán 
50%-nak van megfelelő képzettsége a 
pedagógiai munkához. Gond van az 
angol- és szerbszakossal, fizikussal, 
informatikussal, zeneszakossal... 



Feladatunk: 
 

1.Továbbfejleszteni a minőséges anyanyelvű 
közoktatási hálózatot 

2.Versenyképes és gyakorlatias tudás, folyamatos 
képességfejlesztés 

3.Kompetenciafejlesztés - szakértelmű magyar 
tanárok kellenek, vagyis minőséges kétszakos 
tanárképzés bevezetése (a legújabb törvény 
szerint 5 éves – specializáló képzés keretében) 

4.Igény az európai felsőoktatási-kutatási 
térségbe való integrálódás – pl. regionális 
többnyelvű egyetemek. 



FELSŐOKTATÁS 
1 kar + 2 főiskola 

magyarul a többi 8 
részben magyarul 
Magyar egyetemisták 

száma 2,5 ezer  
+ külföldön 500 



SZÜKSÉGES–E A DIPLOMA?      
                                         Mit mond erről Európa? 

Életünk során többször 
váltunk munkahelyet, 
pályát, szakmát  
alapdiploma és 
továbbképzésként 
specializálás, 
mesterkurzus 
 

Nem elég csak tanulni   
• Fontos  az 

önmenedzselés, 
kapcsolatok építése 

• Folyamatos 
karrierépítés 

• EU standardok! 

ORSZÁG igen 

Olaszország 68 % 

Spanyolország 71 % 

Franciaország 67 % 

Ausztria 74 % 

Németország 73 % 

Hollandia 85 % 

Nagy-Britannia 76 % 

Finnország 87 % 

Svédország 90 % 

Norvégia 91 % 

Csehország 86 % 

Japán 65 % 



Mi kell a szakmai 
jövőképünkhöz? 

• Pályairányultság, pályaalkalmasság 
feltárása az európai kritériumok szerint 
• Célok, vágyak megfogalmazása 
• Célok előfeltételei, szükséges lépések 
kidolgozása (iskolaválasztás, 
szakmaorientáltság, munkalehetőségek) 
• Várható akadályok leküzdési 
lehetőségeinek összeállítása (átképzés, 
mobilitás, befektetés, rizikóvállalás) 



Karrierépítés Vajdaságban 

A magyaroknál pluszenergia befektetése 
szükséges (nyelvi hátrányok leküzdése) 

Tudatosabb és merészebb jövőépítés kell,  
piacorientált szakválasztás, folyamatos 
továbbképzési lehetőségek kihasználása 

 hálózathatás/városvonzás (tömb magyar 
térség – Szabadka, Zenta) 

 alkalmi munka mellett, magán karokon, 
vagy kihelyezett tagozaton távoktatás 

 a magyar munkavállalók karrierje akadozik 
(oka: a nyelvtudás, képzettség vagy a 
rizikóvállalás hiánya miatt) 

-   



Meddig tanulunk? 

 Akkreditált továbbképzés helyett 
gyorstalpalló és olcsó kurzusok (50%)  

 Kevesen másoddiplomáznak, specializálnak, 
doktorálnak (20%)  

 Döntő feltételek: 

o    anyagi helyzet (ösztöndíjazási lehetőségek) 

o    környezeti hatások (kedvezőbb a városban)  

 

Utólagos helyezkedés a munkaerőpiacon:  

a bölcsészszakosok általában átképzik magukat  

a közgazdászok alapképzés után specializálnak 



A sikeres karrierépítő 
jellemvonásai: 

 

 kreativitás - 
alkotásvágy 

 logikus gondolkodás 

 képzelőerő - az ötletek 
összekapcsolása 

 innovatív – újító, 
folyamatos képzés 

 értelmes rizikóvállalás 

 racionális 
szervezőképesség 

 optimizmus 

 kitartás 

 kommunikációs 
készség (jó 
kapcsolatok) 

 rugalmasság 



Konklúzió - tanulság 

A sikeres ember sem a társadalmi, sem a 
személyi krízisben nem pánikoz, nem 
bénul le, hanem újít, fejleszt, befektet: 

-Tanul 

-Jól kommunikál 

-Világos, alternatív jövőtervekkel 

 

Fedezzük itt fel a pedagógusok 
felelősségét is! 



Összegzés: 
 A magyaroknál alulreprezentáltság észlelhető a 

felsőoktatásban és a munkaerőpiac 
privilegizált szféráiban is.  

 Az oktatásban és a munkakeresés terén a 
vajdasági magyarok a többségi nemzettel 
veszik fel a versenyt, nem pedig a 
magyarországi vagy európai mintát követik.  

 A versenyképes tudásfejlesztés, folyamatos 
képességfejlesztés és tehetséggondozás 
esélyt ad a megmaradáshoz. 

 Szükséges a kompetens (magyar) 
pedagógus állomány minőségemelése. 

 A jövő a hálózatban működő szubregionális 
egyetemi központok kereteiben van... 



    

"A sikeres ember az,  
akit ha megköveznek, 
a kövekből várat épít." 

 

David Brinkley 

amerikai újságíró (1920-2003)  

Hajrá a diplomáért! 



Köszönöm a figyelmet! 
 
 


