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Bevezetés
A 21. század eleje a fejlett európai országokban a tudás alapú társadalmak kialakulásához vezetett. Ebben
a társadalmi-gazdasági környezetben a tudás elsődleges versenytényezővé-, kritikus gazdasági erőforrássá
vált. Valamennyi termelési feltétel közül a szakmai hozzáértés került az első helyre.
A szakképzési rendszerek alapvető fejlesztése vagy továbbfejlesztése vált szükségessé, amely kiterjedt a
szakmastruktúrák felülvizsgálatára, a társadalmi művelődési igények és a gazdasági-munkaerőpiaci
viszonyok fokozottabb érvényesítésére.
Az EU szakbizottságainak jelentései, az UNESCO –nak a XXI. század elején a munkaerő -vel szemben
támasztott követelmények felmérésére irányuló jelentései, az IWL előrejelzései a szakképzett
munkaerővel szemben támasztott követelmények feltárást célozták és azonosították a legfontosabb
kérdéscsoportokat.
A változtatások kiterjedtek a szakképzés-politikák felülvizsgálatára, a szakképzés rendszerszintű
kezelésére, a szakmastruktúrák fejlesztésére, a képzési rendszerek fejlesztésére, új képzési paradigmák
kimunkálására.
Tanulmányunk - a magyar szakképzési rendszer fejlesztéséhez kapcsolódóan – elsősorban az a
Magyarországon országos hatályú- és államilag elismert szakképesítéseket magában foglaló Országos
Képzési Jegyzék továbbfejlesztéséhez kapcsolódik. Magában foglalja a fejlesztést legközvetlenebbül
meghatározó kihívásokra - mint releváns változók kezelésére vonatkozóan – adott hazai és külföldi
megoldások bemutatását és a kapcsolódó következtetéseket.
A tanulmány bemutatja az Országos Képzési Jegyzék fejlesztésének rövid történetét, a fejlesztés
fontosabb szakaszait, annak jellemzőit. Feltárja az ISCED rendszer bevezetésének szerepét a
szakképesítések nemzetközi viszonylatban történő értékelhetősége szempontjából. (külön
dokumentumban)
A szakmastruktúra és a szakképzési programok fejlesztésre vonatkozó eljárásokról összegzést ad,
figyelembe véve a hazai szakképzés fejlesztési projektek tapasztalatait is.
A tanulmány egy további fejezete foglalja össze a szakképzési rendszerek modularizációjára, a
részképesítések elismerésére, a kompetencia elvű moduláris képzésre irányú kísérletek eredményeit.
Hasznosításunk alapvetően járulhat hozzá a hazai szakképzés innovációjához; az átjárható-, rugalmas ki
és belépésű-, funkcionális szerepeit betöltő rendszer kimunkálásához.
A külföldi szakképzési rendszerek bemutatása során –szakfordításokra, országtanulmányokra, projekt
tapasztalatokra alapozva-, kitértünk a szakképzés iskolarendszerhez történő kapcsolódására, a szakképzés
intézménytípusainak ismertetésére, a szakképzési programok jellemzőinek összegzésére, a fontosabb
fejlesztési programokra, a szakképesítések rendszerére. Itt ugyancsak a hazai szakképesítési rendszer
továbbfejlesztése szempontjából fontos következtetéseket fogalmaztunk meg.
Az utolsó fejezetben szintetizáltuk az OKJ szakmacsoportos bizottságok további munkájához azokat a
következtetéseket, amelyek az államilag elismert szakképesítések rendszerének olyan irányú fejlesztését
involválja, hogy az funkcionálisan és hatékonyan működjék az érintett szakképzési szereplők
megelégedésére, továbbá elősegítse a szakképesítések nemzetközi mutatók szerinti leírhatóságát- és
összehasonlíthatóságát.
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1. Országos Képzési Jegyzék
Az első Országos Képzési Jegyzék mérföldkő volt a magyar szakképzés történetében. A
különböző szakképzési jegyzékekből: mint a középfokú és a technikus, a szakmunkás, az ágazati, a
vállalati szakmák jegyzékéből megszületett egy országos érvényű és egységes struktúra, amellyel
megszűnt a rendszer korábbi széttagoltsága. Az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szakképzési
rendszerünk megújításának és folyamatos változásának alapdokumentuma.
Az OKJ alapvető szerkezetét a Szakképzési Törvény írja elő. A többszőr módosított 7/1993.
(XII. 30.) MüM rendelet és az azt módosító rendeletek, továbbá a szaktárcák OKJ kiadást érintő
rendeletei alapján - a felhasználók igényeinek megfelelően rendezve jelent meg az állam által elismert
szakképesítések jegyzéke. Cél, hogy a szakképzésben érdekeltek, illetve az ez iránt érdeklődők számára
könnyen áttekinthetővé váljon az állam által elismert szakképesítések rendszere.
1.1. Az OKJ 1993-1997 -ig
Az első állam által elismert országos hatályú szakképesítéseket tartalmazó Országos Képzési
Jegyzék (OKJ-1993. XII. 30.) akkori állapotában tükrözte a gazdasági folyamatok változásait, kedvező és
kedvezőtlen alakulását, az átalakulóban lévő gazdaság bonyolult prognosztizálhatóságát és a múlt
örökségeit. A jegyzék összeállításának első fázisában több száz szakember vett részt, akiknek a
szakértelme és a szakképzésben résztvevők érdekszférái mentén ütköztetve jött létre a jegyzék alapját
képező törzsanyag. A jegyzék bevezetését több alkalommal vitatta és tárgyalta az Országos Képzési
Tanács, mint magas szintű érdekegyeztető fórum is. A jegyzék végleges kialakítását hosszantartó
államigazgatási egyeztető eljárás előzte meg, mely során a szakképzésért felelős minisztériumok az állami
kötelezettségvállalás, felelősség és felügyelet egyedi szempontjait juttatták érvényre. Az összeállítás
ennek megfelelően tartalmazta azokat az információkat, amelyek a szakképesítés szintjére, a képzés
szervezésére, időtartamára vonatkoznak. E horizontális struktúra tájékoztatott a megkívánt iskolai
előképzettségről, valamint az adott szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményrendszerét
meghatározó szakképesítésért felelősről.
A jegyzékben szereplő 955 szakképesítés azonosító számának felépítése a következő volt:
A szakképesítés azonosító számának első 7 számjegye:
1-2 számjegy: az iskolai végzettségek, szakképzettségek főcsoportjainak kódszáma
3. számjegy: a képzés szintek szerinti osztályozásának kódszáma
4-5-6-7. számjegy: a szakképesítés FEOR azonosító száma
4. számjegy: főcsoport
4-5. számjegy: csoport
4-6. számjegy: alcsoport
4-7. számjegy: foglalkozás
8-11. számjegy: a tevékenység alapján kialakított szakmacsoportok kódszáma
A szakképesítés azonosító számának 12-13. számjegye: sorszám
1994-ben az OKJ még több, mint 950 szakképesítést tartalmazott. A szakképesítések nagy száma
jelentős mértékben hozzájárult a szakmák áttekinthetetlenségéhez. (1-2. sz. diagramm: Szakképesítések
számának alakulása 1993-2002.)
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2. számú diagramm
A szakmák színvonalukban és követelményeikben igen különbözőek voltak. Sokszor hiányzott a
szakmák megfelelő elhatárolása a hasonló többitől. Az OKJ akkori felülvizsgálatát-, a képesítések
számának csökkentését az a tény akadályozta, hogy nem voltak kimunkálva a társadalmi
érdekcsoportokkal egyeztetett azon kritériumok, amelyek az egyes szakképesítések elfogadását vagy
megszüntetését lehetővé tennék. A társadalmi konszenzus eredményeként ugyanakkor kívánatos lett
volna egy szakmamodellben integrálni a munkaerő-piaci-, foglalkoztatási- és oktatáspolitikai
célkitűzéseket.
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Szakképesítések száma főcsoportonként OKJ 1994-1995.
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3. számú diagramm
1995 – ig az OKJ-ben az előző tárgyévihez képest alapvetően csökkent az alábbi területen az
államilag elismert szakképesítések száma (3. számú diagramm):
- Jogi, igazgatási, rend- és jogbiztonsági és egyéb képzés: - 46.7 %
- Az egészségügyi és szociális ellátási szakképesítések: - 37%
- Kereskedelmi, közgazdasági, pénzügyi, számítástechnikai feldolgozási, egyéb irodai: 8.3% - al.
A szakképesítések száma mindössze a bölcsészet-, társadalom- és természettudományi főcsoportban nőtt
döntően; 23 új szakképesítés jelent meg az OKJ – ban.
Az ekkor 59 szakképesítéssel csökkent OKJ – ban legjelentősebb mértékben az alapfokú oktatás
utáni szakmunkásképzések száma csökkent (-4.8%), továbbá a középiskolát követő iskolai szakképzés ( a
technikus képzés kivételével) – 14.4 %-al. (4. számú diagramm)

Szakképesítések képzési szint szerinti osztályozása OKJ 1994-1995.
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4. számú diagramm
Az Országos képzési jegyzékben a szakképesítések szintjét (a 8 jegyű azonosító 1-2. számjegye) a
90-es évek közepén az ISCED-rendszer szintkódjainak felhasználásával határozták meg. (5. számú
diagramm)
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5. számú diagramm
Így megteremtődött a más országok szakképesítéseivel való összehasonlíthatóság lehetősége is.
Az új jegyzék alapján kiadott dokumentumok: a szakmai és vizsgakövetelmények, a központi programok
országosan egységes alapokon szerveződő és egységes elvek szerint működő szakképzés lehetőségét
teremtették meg. Ebbe természetesen a bizonyítványok kiadása és a vizsgáztatás módja is beleértendő.
Ezzel párhuzamosan, a korszerűsítés eredményeképpen – különböző pályázatok keretében – több száz új
tankönyv született, tehát a régi, hagyományos képzésekhez kapcsolódó, elavult tankönyvek egy részének
a kiváltása is megtörtént.
Az új kezdeményezések irányába nyitott (célorientált oktatási paradigma, szakmai
cselekvőképesség /kompetencia/ fejlesztése) moduláris struktúra vonatkozásában már ekkor
megfogalmazódnak ajánlások; a szakképesítések differenciálásának új formáira, szakmák- és
szakmaterületek összekapcsolásának új formáira, oktatási részrendszerek képzési formáinak
összekapcsolására, gyorsabban aktualizálható szakképesítésekre. A szakképesítések ezen új modelljeinél
azonban még lemondanak az egyes modulok külön bizonyítványokkal való igazolásáról, viszont
kihasználják a moduláris struktúra rugalmasságát (makro-moduláris tantervi struktúra).
Egyrészt a 93-98-as évek között végbement változások a korábbi szakmai struktúrákat teljesen
átrendezték. Másrészt az OKJ-t már nehezen lehetett kezelni, túl magas volt a képesítések száma, nehéz
volt elkülöníteni egymástól az alapképzéseket, a továbbképzéseket, illetve biztosítani a szakképesítések
egymásra épülését. A szakmai és vizsgakövetelmények megújítása sem tudta követni kellő gyorsasággal
a munkaerőpiac igényeit. (6. számú diagramm)
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6. számú diagramm
Az 1997. évi OKJ-t tartalmazó NSZI kiadványban megtalálhatók a korábbi tárgyévi OKJ-ben szereplő
szakképesítések hozzárendelt FEOR szám szerinti, szintkód szerinti, tanulmányi terület szerinti, valamint
a szakminisztériumok szerinti megfeleltetések. Felsorolja rendeletszámmal azokat a szakképesítéseket,
amelyeknek megjelentek a szakmai és vizsgakövetelményei, valamint az OM hatáskörébe tartozó
szakképesítések központi programjainak jóváhagyási számait.
Tartalmazza még azoknak a szakképesítéseknek a jegyzékét, amelyeknél szerepel az OKJ-ben a
mestervizsga szervezésére feljogosított kamara, továbbá a mesterképzésre vonatkozó szakmai és
vizsgakövetelmények rendeletszámát.
1.2. Az OKJ változásai 1997-2001. között
Az 1997-2001. közötti időszakban az OKJ-ben szereplő szakképesítések tanulmányi területenkénti
változását mutatja be a 7. számú diagramm és adattáblázata.
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Sorszám Tanulmányi területek
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A legjelentősebb mértékben a kis és nagyüzemi ipari képesítések száma csökkent, 35%-al. Kisebb
mértékben (13%-al) csökkent a mező-, erdő és halgazdasági képesítések száma.
Ugyanakkor 12% - al növekedett a gazdasági és igazgatási képesítések száma. Hasonlóképpen 12.5 % -al
nőtt az egyéb, más ágazatba nem sorolható képesítések száma.
A szakképesítések szintje szerinti besorolását vizsgálva a befejezett iskolai végzettséget nem igénylő
szakképesítések, az alapfokú iskolai végzettséghez kötött szakképesítsek száma csökkent. Közük is
legerőteljesebben 29.6%-kal csökkent az alapfokú iskolai végzettséghez kötött szakképesítések száma.
(8. számú diagramm)
Szakképesítések megoszlása a szakképesítések
szintje szerint OKJ 1997-2001.
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Számjel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Szakképesítés szintje
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42
37
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37
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245
225
51
46
88
91
32
39
10
13

A szakképesítések számának tipikus csökkenése mellet - a legtöbb szint mentén - addig pozitív fejlődési
tendenciaként tekinthető, hogy azon szakképesítések száma nőtt, amelyek magasabb szintű
előképzettséghez kötöttek és kimenetükön is magasabb szintű – a munkaerőpiacon értékesebb szakképesítést nyújtanak. Az 54. szintű képesítések száma 17 %-al, az 55. szintű felsőfokú szakképzési
programok száma 550%-al nőtt, míg a 71. szintű – felsőfokú iskolai végzettséghez kötött - képesítések
száma 44%-al nőtt.
A 2000. évi adatbázis (9. számú diagramm) az Országos Képzési Jegyzékről szóló 2/2000. (I. 31.) OM
rendelet alapján a gazdasági szerkezetváltással összefüggő folyamatok eredményeképpen - s talán az
átmenetiséget is érzékeltetve – még mindig 934 szakképesítést tartalmazott. A gazdaságban bekövetkező
változások miatt az Országos Képzési Jegyzék időről-időre felülvizsgálásra került.
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9. számú diagramm
Számos szakképesítés szűnt meg anélkül, hogy azok megszerzésére a megelőző 4 évben szakképzést
szerveztek volna, ugyanakkor megjelent 15 olyan új szakképesítés is, melyekben a gazdasági és
foglalkoztatási változások folyamatosan érzékeltették hatásukat.
A minisztériumok, kamarák, szakmai szervezetek szakembereinek bevonásával olyan elemzések
készültek, amelyek alapján körvonalazódott egy újabb típusú OKJ megalkotása. A munka során
figyelembe vették a külföldi tapasztalatokat, több ország jegyzékét hasonlítoták össze a magyar OKJ-val.
Megállapítható volt továbbá, hogy jelentősen – közel 100.000 fővel – csökkent azoknak a tanulóknak a
száma, akik a szakiskolai képzésbe iratkoztak be és kb. ugyanilyen arányban nőtt az érettségit adó
intézménytípusok felé való elmozdulás. Magasabb szintű tudással kapcsolódhatnak be a tanulók a
szakképzésbe. A létszámnövekedés kb. 75%-a érinti a szakközépiskolákat és kb. 25%-a gimnáziumokat.
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A statisztikai elemzések mutatták, hogy a közel ezer szakképesítésből az elmúlt 7-8 évben hol indult
képzés, és hol nem. Ennek alapján született a konszenzus, miszerint kevesebb, mint 800 szakképesítés
marad meg a képzési jegyzékben. Azoknak a szakmáknak kell kimaradniuk a képzési jegyzékből,
amelyeket ma már nem igényel a munkaerőpiac, illetve amelyekben hét év alatt egyáltalán nem volt
képzés.
A szakképzést nagymértékben átformálták a különböző fejlesztések. A világbanki hitellel megvalósított
új modell egyrészt a szakközépiskola teljes intézményrendszerének átalakulását, másrészt a munkaerőpiac
által igényelt szakképesítések kialakulását eredményezte. Komoly állami támogatást kapott a korszerű
képzési formák bevezetése: mint például a nyitott képzés, távoktatás. A távoktatás keretében jelentős
programfejlesztések történtek, több ezer fiatal és felnőtt szerzett különböző képesítést. Meg kell említeni
az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzéseket is. Ma már több mint 30 ilyen szakképesítés van
az OKJ-ban.
1.3. Az OKJ módosítása 2001- től
Az OKJ újabb módosítását az oktatási miniszter 27/2001. (VII. 27.) OM rendelete tartalmazta. Az
új jegyzék a korábbinál valamivel kevesebb szakképesítést tartalmazott, jobban tagolt, s nem utolsó
sorban a laikusok számára is könnyebben értelmezhető, átláthatóbb. (10-11. számú diagrammok)
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Jobban biztosítja a szakképesítések egymásra épülését és azt, hogy az elkövetkezendő évek során egy
modulrendszerűen építkező szakképzési struktúrát alakíthassunk ki. Az OKJ átdolgozása során
szakképesítések megszüntetésére, összevonására, módosítására és új szakképesítések felvételére került
sor. A módosítás a változó gazdasági, munkaerő-piaci körülményekhez alkotó módon alkalmazkodni
képes munkaerőképzést és -fejlesztést szolgáló igények gyorsabb kielégítése érdekében történt. 2001-re a
korábbi 980 szakma helyett a jegyzékben már csak 812 szerepel. Négy szakterület elkülönítésére került
sor, úgymint: humán, műszaki, gazdasági-szolgáltatási és agrár. A szakterületeken belül összesen
huszonegy szakmacsoport kialakítására került sor. A négy szakterületen belüli szakmacsoportokat
az 1 . számú táblázatban foglaltuk össze.
1. számú táblázat
Szakterület
Humán

Műszaki

Gazdaságiszolgáltatási

Agrár

Sorszá
Szakmacsoport
m
1. Egészségügy
2. Szociális szolgáltatások
3. Oktatás (oktatás, pedagógia)
4. Művészet, közművelődés, kommunikáció (zene-, tánc-, képző- és
iparművészet, színművészet-bábművészet, színházművészet, sajtó,
közművelődés)
19. Egyéb szolgáltatások (személyi, biztonsági, polgári védelmi, rendészeti
szolgáltatások, honvédelem, tűzvédelem, munka-védelem, kis- és
kézművesipar)
5. Gépészet (gépgyártás, gépszerelés, gépkezelés, bányászat, kohászat,
finommechanika, anyagvizsgálat, automatika, hegesztés, felületkezelés,
minőségbiztosítás)
6. Elektrotechnika-elektronika
(elektrotechnika,
elektronika,
távközléstechnika)
7. Informatika (szoftver)
8. Vegyipar (vegyipar, laborvizsgálatok)
9. Építészet (építészet, építőipar, építőanyag-ipar, közlekedésépítő)
10. Könnyűipar (ruha-, textil-, bőr-, szőrme-, cipőipar)
11. Faipar
12. Nyomdaipar
13. Közlekedés (közlekedéstechnika, közlekedés-üzemvitel)
14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás
15. Közgazdaság
16. Ügyvitel
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti
adminisztráció
(kereskedelem,
marketing, üzleti adminisztráció, menedzselés, nem gazdasági ügyintézés,
szervezés)
18. Vendéglátás-idegenforgalom (vendéglátás, idegenforgalom, turizmus)
20. Mezőgazdaság (növénytermesztés, kertészet, állattenyésztés, erdészet,
vadászat, halászat, térképészet)
21. Élelmiszeripar
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Az új OKJ táblázatban alkalmazott betűjelzések az alábbiak.

Jelmagyarázat:
• Szakképesítések köre betűjelzések (3. oszlop):
• “A” = több munkakör betöltésére jogosító, elsősorban a közoktatás keretében megszerezhető
szakképesítés (fogyatékosok számára a fogyatékosság típusától, fokától függően).
• “B” = különböző jogszabályokban meghatározott munkakör betöltésére jogosító szakképesítés.
• “C” = az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében megszerezhető, általában egy munkakör
betöltésére jogosító szakképesítés.
• “D” = a szakképzés megkezdésekor bejelentési kötelezettséghez kötött szakképesítés.
• FEOR szám betűjelzése (5. oszlop) “t” = több helyre besorolható szakképesítés.
• “i” = kizárólag iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítés (7. oszlop).
• Iskolai és szakmai előképzettség betűjelzési (11. oszlop):
• “a” = nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség és betöltött
tankötelezettségi kor.
• “a*” = tizedik évfolyam elvégzése.
• “k” = középiskola utolsó évfolyamának elvégzése.
• “é” = érettségi vizsga.
• “f” = felsőfokú iskolai végzettség.
• “sz” = a beiskolázáshoz szakmai előképzettség szükséges.
• A szakmai és vizsgáztatási követelményrendszer meghatározására feljogosított miniszter,
rövidítések (12. oszlop):
• “OM” = oktatási miniszter,
• “EüM” = egészségügyi miniszter,
• “PM” = pénzügyminiszter,
• “KöM” = környezetvédelmi miniszter,
• “KöViM” = közlekedési és vízügyi miniszter,
• “SZCSM” = szociális és családügyi miniszter,
• A mester vizsga szervezésére feljogosított kamara rövidítése (13. oszlop):
• “MKIK” = Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.
• Megjegyzés rovat (14. oszlop) törvények, rendelkezések,
• “**” = művészeti szak: párhuzamos oktatás, a szakmai évfolyamok számozása megegyezik az
általános műveltséget megalapozó, illetve az érettségire felkészítő ismereteket nyújtó évfolyamok
sorszámozásával; a 8. oszlopban az évfolyamok száma csak a kiegészítő képzést jelenti.
Az Országos Képzési Jegyzék szakterületei és szakmacsoportjai
Az egyes szakképesítéseket az OKJ négy fő szakterület huszonegy szakmacsoportjába sorolja be. A négy
fő szakterület a következő:
• humán,
• műszaki,
• gazdasági-szolgáltatási,
• agrár.

14

Tulajdonképpen a mai 21 szakmacsoport a korábbi világbanki szakképzés fejlesztési programban
megalkotott szakmacsoportokra épült. Természetesen az elmúlt nyolc évben bekövetkezett változások
alapján történtek módosítások, illetve besoroltuk a szakmacsoportokba azokat a szakképesítéseket is,
amelyek nem szerepeltek a világbanki programban. Természetesen ez egy abszolút szerves fejlődés. Az
nem volt vitás, hogy az iskolai rendszerű széles szakmai alapozáshoz a szakmacsoportos rendszer az
egyetlen megoldás. Így a szakmai specializációt minél későbbre lehet kitolni. A világon mindenhol ilyen
struktúrákra törekednek, de országonként változó, az eltérő gazdaságtól és az eltérő képzési struktúrától
függően Európában például 17-25 a szakmacsoportok száma. Lényeges változás az is, hogy a
szakképesítések más szempontok szerint is csoportosításra kerültek, besorolták az elsősorban a közoktatás
keretében megszerezhető szakképesítéseket, a jogszabályban meghatározott munkakör betöltésére
jogosító szakképesítéseket, illetve az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében megszerezhető
szakképesítéseket.
Az egyes csoportokba besorolt képesítések száma változott. A közoktatás keretében megszerezhető –
jellemzően több munkakör betöltésére képesítő – szakmák száma 400 körül mozog, amely több fejlett
szakképzési rendszerrel rendelkező európai ország gyakorlatát követi, de még mindig magasabb annál. Ez
a korábbiakhoz képest jelentős csökkenés és így ezekben a szakmákban az állam kötelezettséget tud
vállalni a képzési tartalmakat, a tankönyveket, és a pedagógusok felkészítését illetően. E körben
megjelentek a kizárólag iskolai rendszerben megszerezhető szakmák is. Ezek döntően magasabb szinten
elhelyezkedő szakképesítések, például a technikusok vagy az akkreditált iskolai rendszerű
szakképesítések tartoznak ebbe a körbe. 200-220 azoknak a szakképesítéseknek a száma, amelyek
jogszabályban meghatározott munkakör betöltésére jogosítanak.
Relatívan még alacsony – 100 alatt van – az iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben
megszerezhető képesítések száma. Vélhetően ezek száma nagyon gyorsan fog növekedni, amikor ez a
rendszer elkezd funkcionálni. Nyilvánvalóan ide kerülnek be azok a rövid ciklusú – egy-háromhónapos,
képzések –, amelyek technológiai váltáshoz, egy-egy újabb számítástechnikai program behozatalához,
vagy hasonló jellegű feladatokhoz kötődnek.
Az új típusú OKJ megalkotásával csökkent a szakmák száma és jobban elkülönülnek egymástól az egyes
szintek. A szakemberek szerint az új rendszer a legkülönbözőbb felkészültségű és előképzettségű tanulók
számára biztosítja a szakképzésbe való belépés lehetőségét.
1.4. Innovációk az OKJ további korszerűsítésére
Az OKJ 2001-2002. években történt további fejlesztésének egyik fontos eredménye, hogy az OM
felügyelete alá eső 420 szakképesítés vonatkozásában szakmacsoportos bizottságok vizsgálták felül az
egyes szakképesítések szakmacsoportos besorolásának adekvátságát és a szakmai és
vizsgakövetelmények-et, továbbá a tényleges foglalkoztatási igényeket. A fejlesztést végző
munkacsoportok az adaptált munkakör elemzés módszerével dolgozták ki a modulárisan felépített
szakmai és vizsgakövetelményeket. A szakmacsoportos bizottságok a moduláris szerkezeti felépítésben
(kvázi kompetencia modulok) meghatározott munkatevékenységek és képesítési követelmények alapján
dönthettek az egyes szakképesítéseknél beszámítható modulokról. Az ilyen típusú
foglalkozás/pályaelemzések jövőbeni rendszeres lefolytatásához modell értékű kísérletnek tekinthetők.
Egy társadalmilag vonzó szakképzési rendszernek a képzettségek aktualitásából és használhatóságából
kell elsősorban táplálkoznia, amelynek súlyponti kérdései:

15

1. Fontos, hogy tudományosan megalapozott eszköztár álljon rendelkezésre a képzési igények
időbeni felismerésére.
Érvényességi körök
Eurókvalifikációk
OKJ szakképesítések
Munkakörök kulcskompetenciái

Kompetenciák felülvizsgálata
3-4 évenként
2-3 évenként (változások eltérő mértékét
figyelembe véve)
1-2 évenként

Regionális/helyi kompetenciák

Szociális partnerek együttműködése szerint

2. A folyamatosan változó képzési igények korai felismerése, a pályakövetelmények folyamatos
nyomon követése/frissítése a szakképzés kutatás vonatkozásában intézményes monitoring
feladatokat határoz meg az alábbi területeken:
-

Új szakmaprofilok valós igények/gyakorlat alapján történő felépítése,
A munkaerő-piaci és vállalati foglalkoztatási gyakorlat tapasztalatainak hangsúlyos
figyelembe vétele,
Az egyes szektorokon belüli struktúraváltás/technológiai fejlődés differenciált hatásainak
vizsgálata,
A szakmák határainak változásai,
A szakmák korszerűsítését és új szakmák kialakítását célzó monitoring programok
szervezése.
A szakképesítések minőségi szintjének megtartása mellett a szakmai mobilitási
lehetőségek feltárása.
Ekvivalencia vizsgálatok

3. A szociális partnerek bevonása a szakképesítések állami elismerésének folyamatába fokozza a
szakmák elfogadottságát, és megkönnyíti a megszerzett végzettségek hasznosítását a munkaerőpiacon. Ezen feladatok folyamatos és intézményes végrehajtása nagymértékben hozzájárulhat
ahhoz, hogy a szakképesítések iránti társadalmi/gazdasági igények rendszeresen áttekintésre
kerüljenek.
4. Az egyes szakképesítések munkaterültéhez kapcsolódó szakmai kritériumok és végső teljesítmény
célok modulos szerkezetű leírása (kompetencia modulok rendszere) , pedig elősegíti az előzetes
tanulmányok/rokon szakképesítések moduljainak beszámítását. A makro- és mikromoduláris
struktúrák (lásd később) kialakítása- és standardizálása, továbbá a formális képzési szakaszok és
nonformális keretek között megszerzett tudás összekapcsolására irányuló kezdeményezések
(modellértékű pl. a finn gyakorlat) szintetizálása az iskolarendszerű szakképzés és a felnőttképzés
közötti kapcsolódásokat segítheti elő.
5. A nemzetközi gyakorlatban értékesnek minősülő kompetencia tanúsítványok, a regionális és helyi
igények alapján kialakított képzések tanúsítványainak akkreditálására (pl. CISCO és ECDL
tanúsítványok) egyre erőteljesebb igény mutatkozik a munkavállalók és munkaadók részéről
egyaránt. A hasonló kompetencia fejlesztő programok akár standard rész-szakképesítést is
eredményezhetnének.
Összegezve a hazai szakképzési rendszer továbbfejlesztésére irányuló új követelményeket:
-

A szakképzési szerkezet tagozódása (szakterületeivel, szakmacsoportjaival) folyamatosan
fedje le a magyar társadalom- és gazdaság szakember igényét.
Egy-egy szakma valamennyi kvalifikációs szintjét egységben kell kezelni.
Az egyes foglalkozások konvertálhatóságát (a szakmák rugalmasságát) minél szélesebb
körben szükséges megteremteni, a jelenleginél lényegesen kevesebb szakma szám mellett.
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-

-

-

Törekedni kell a szakképesítések EU ekvivalenciájára.
Minél szélesebb körben biztosítani szükséges a szakmai életpálya építés rugalmas-, nyitott
feltételrendszerét, az előtanulmányok és a munkatapasztalat beszámítási rendszer
kialakításával.
Az államilag elismert szakképesítések programjainak modularizációja nem nélkülözheti a
képzés modularizációját (a továbbiakban több ország gyakorlatát is bemutatva) és
standardizációját –a megvalósított képzések szakmai egyenértékűsége csak így
garantálható.
A munkatapasztalattal-, nem formális tanulmányokkal megszerzett tudás (kompetenciák)
akkreditálásának nemzeti feltételeit ki kell alakítani

A magyar OKJ-ban szereplő szakképesítések magas száma (az EU államok 250-450 szakképesítéséhez
képest) további felülvizsgálatokat igényel. A rokon szakképesítések-, szakmacsoportok-, képzési területek
modularizációs célú felülvizsgálata – a következő fejezetekben bemutatott funkcionális metodikák
alkalmazásával – úgy segíthetik elő a szakképesítések számának csökkentését, hogy egyidejűleg azok
konvertálhatósága és munkaterületekhez való kapcsolódása (FEOR szerinti munkaterület lefedettség)
növelhető.
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2. A szakmacsoportok-, foglalkozások-, munkakörök elemzésének módszertani lehetőségei
Amikor új technológiákat vezettek be a nyugati társadalmakban és amikor a pályák oly gyorsan
változtak, a tradicionális eljárások a tantervfejlesztésben kérdésessé váltak. A múltban a tanterveket olyan
munkacsoportok készítették, amelybe az iskolák és a munkaerőpiac képviselői kerültek. A curriculum
tervezésének, kialakításának és további fejlesztésének számos, az alkalmazott megközelítéstől függő
szakasza van. Amikor a szakértők, a szakemberek és a hivatás jellegű szakmákban dolgozók kiképzését
célzó programok (ki)fejlesztéséről van szó, fontos foglalkozáselemzést végezni.
Hollandiában, de Franciaországban, Olaszországban, Belgiumban és más Európai országokban is
a pályaelemzés eljárásait az USA-ból és Kanadából vették át. Minden eljárásnak megvan a maga
jellegzetessége, attól függően, hogy milyen céllal jött létre: a pályák elemzésére egyenként, egy
pályacsalád közös magjának elemzésére vagy valamely rendszer szintű elemzésre.
2.1. A DACUM - a kompetenciakártyák módszere, mint a Magyarországon legszélesebb körben
ismert eljárás
MIÉRT
DACUM ?

A DACUM /"Developing A Curriculum"- tantervfejesztés/ alkalmazásának fő oka a
szakképzés sok oktatójának az a kívánsága, hogy a tanítás lényegretörő, naprakész, helyi
körülményekhez alkalmazkodó curriculumra épüljön. Az ilyen curriculumot alapvetően azok
a gazdasági ágak kell hogy meghatározzák, amelyek a képző intézmények végzettjeit
foglalkoztatni fogják. A hagyományos, időigényes és gyakran nagyon költséges foglalkozás vagy/munkaelemzés alternatívája megadni a lehetőséget a középiskoláknak, az érettségi utáni
(postsecondary) képzést folytató felsőoktatási intézményeknek illetve bármely képző
intézménynek, hogy megteremtse a curriculum-fejlesztés helyi kutatási bázisát. A DACUM
ilyen alternatíva.
A gyakorlatban olyan szakemberekre van szükség, akik nemcsak ismerik a feladatot,
hanem el is tudják végezni. A DACUM típusú foglalkozás-elemzés következtében a képzési
program végzettjeinek jól definiált munkába-lépési-szintű készségei lehetnek.
l. A DACUM a curriculum tervezéshez végzett hagyományos foglalkozás-elemzés egyik
alternatívája
2. A foglalkozások/munkakörök feladatcsoportjainak (FCS) és feladatainak (F)
meghatározottságai eredményesen és gyorsan azonosíthatók
3. A DACUM elemzés végterméke egy foglalkozás teljes kompetencia tükre (profilja)
4. A DACUM szerint tervezett tanfolyamokat nyújtó intézmény hírneve nagyot nő a
közvélemény szemében
5. A DACUM a képzési programokat és a tanítást lényegretörő, korszerű és helyi
körülményekhez igazított curriculummal alapozza meg.
A DACUM foglalkozás-elemzési eljárásnak viszonylag rövid idő alatt jelentős
sikere lett mind Kanadában mind az U.S.A.-ban. Szerkezete és eljárásrendje lehetővé
teszi a foglalkozás feladatcsoportjainak/feladatainak eredményes és gyors
meghatározását, ezért a DACUM szorosan összekapcsolódott a kompetencia alapú
képzést (CBE) preferáló mozgalommal. Ráadásul a DACUM folyamatnak számos olyan
minősége és jellemzője van, amelyekre a CBE-nek nagy szüksége van, ha a
hagyományos szakoktatás gyakorlati alternatívája akar lenni. Először is, olyan
folyamatról van szó, amely a bizottság tagjainak kiválasztását követően 1-3 nap alatt
befejezhető. Másodszor, a DACUM a hagyományos foglalkozáselemzéshez képest
nagyon olcsó.
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A DACUM vagy a "Developing A Curriculum" a foglalkozás elemzésnek mint a
curriculum
tervezés első lépésének viszonylag új és innovatív megközelítése. Nagyon
MI A DACUM ?
eredményes, hatékony és viszonylag költség kímélő módszer azoknak a feladatoknak a
meghatározásához, amelyeket egy adott foglalkozási területen vagy munkakörben
foglalkoztatott személynek kell végeznie.
A DACUM táblázat, amely a DACUM elemzés eredménye, grafikusan és
részletesen láttatja azokat a feladatcsoportokat és feladatokat, amelyeket a vizsgált
foglalkozás vagy munkakör tartalmaz. A DACUM elemzés használható (1) a curriculum
kialakítás és továbbfejlesztés, (2) a tanuló toborzás és tanácsadás, (3) a képzési
szükségletek felmérése, (4) a dolgozók esetében a teljesítmény-értékelések, (5) a
kompetencia tesztek kidolgozása és a (6) munkaköri leírások alapjaként.

A DACUM
FILOZÓFIÁJA

A DACUM a következő három előfeltétel megléte esetén "működik":
l. A munkájuk szakértőjévé vált dolgozók másoknál jobban képesek
definiálni/leírni munkakörüket.
2. Bármely munkakör jól és elég pontosan leírható azoknak a feladatoknak a
fogalmaival, amely feladatokat sikeresen végeznek az adott foglalkozásban
tapasztalt gyakorlati szakemberek.
3. Minden feladatból közvetlenül következnek azok az ismeretek és attitűdök,
amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a dolgozók kifogástalanul hajtsák végre a
feladatokat.
A DACUM folyamathoz szükség van egy facilitátorra, aki vezeti a DACUM
műhelyt, továbbá az adott foglalkozást elemző bizottságra.

A DACUM
BIZOTTSÁG
MŰHELYMUNKÁJA

A vizsgált foglalkoztatási területről 8-12 gondosan kiválasztott szakértő
dolgozóból - köztük 2-3 szupervizorból - álló csoport alkotja a DACUM bizottságot.
(A szupervízorok nagy munkakörelemzési gyakorlattal rendelkező csoportvezetők.)
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A műhely során a facilitátor a következő lépéseken keresztül vezeti át körültekintően a DACUM
bizottságot:

F
A
C
I
L
I
T
Á
T
O
R
O
K

D
A
C
U
M
B
I
Z
O
T
T
S
Á
G

FCS

F..

FCS

F..

FCS

F..

FCS

F..

FCS

F..

D
A
C
U
M
M
Ű
H
E
L
Y

I
G
A
Z
O
L B
Ó I
Z
O
T
T
S
Á
G

FCS
FCS
FCS
FCS
FCS

A DACUM folyamat ábrázolása.
1. A bizottság figyelmének a DACUM-ra irányítása, a DACUM ismertetése
2. A kérdéses munkakör vagy foglalkozási terület áttekintése
3. Az általános felelősségi területek (munkaköri kötelességek) azonosítása
4. Az egyes feladatcsoportokon belül végzett feladatok azonosítása
5. A feladatcsoportokra és a feladatokra vonatkozó megállapítások értékelése és finomítása
6. A feladat- és feladatcsoport-megállapítások sorrendbe állítása
7. A munkába állás (belépő) szintjét jelentő feladatok azonosítása
8. Egyéb lehetőségek, igény szerint
A DACUM műhely 8-12 feladatcsoportot és 50-200 feladatot azonosít, aminek a teljesítésére egy adott
munkakörben vagy rokon munkakörök csoportjában a sikeres dolgozónak képesnek kell lenni.
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A DACUM elemzés felhasználása curriculum fejlesztésre a tréneri munkában
Az ötletroham és a csoport-megegyezés (döntés) technikáit alkalmazó munkakörelemzés
Rendszerint az adott munkakörre való képzés folyamatához és fejlesztéséhez vezet
AZ ELEMZŐ FOGLALKOZÁS,
MUNKAKÖR MEGHATÁROZÁSA
DACUM KOORDINÁTOR
ÖSSZEÁLLITJA A SZAKÉRTŐ DOLGOZÓK JEGYZÉKÉT
(RENDSZERINT 10-14 FŐ)
DACUM SZERVEZŐ (FACILITÁTOR)
LEVEZETI
AZ INTERAKTIV CSOPORTŰLÉSEKET; A KÁRTYÁKAT A FALRA HELYEZI
AZONOSÍTJÁK A MUNKAKÖRI
FELADATCSOPORTOKAT
FCS

FEL-

AZONOSÍTJÁK AZ EGYES FELADATCSOPORTOKAT
ALKOTÓ FELADATOKAT (A MUNKA
ÖNÁLLÓ EGYSÉGEIT)
TOK...

ADA-

(6 - 30 feladatcsoportonként)
Az egyes kártyák igével és tárggyal
(Kompetencia vagy teljesítmény )

FCS

FCS
Az elemzés folyamán kialakul a
FCS

FELADATCSOPORTOK

és

FELADATOK

(6 - 12)
mátrixa
•A feladatok a képzési célok szintjei szerint csoportosíthatók
•Panelben meghatározható a feladatok komplexitása, gyakorisága
•A tanítás fejlesztéséhez a feladatokat további elemzésnek kell alávetni
DACUM TÁBLÁZAT
A
B
C
D
E
F

A1
B1
C1
D1
E1
F1

A2
B2
C2
D2
E2
F2

Feladatok

A3
B3
C3
D3
E3
F3

A4
B4
C4
D4
E4
F4

A5
B5
C5
D5
E5
F5

A6

A7

C6
D6
E6
F6

C7

C8

E7

E8

Lépések, ismeretek, attitűdök, eszközök, felszerelés, biztonság
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A DACUM táblázatok átalakítása kompetencia alapú tanulássá (a lépések sorrendje ):
1. A Dacum táblázatban található feladatcsoportok és feladat megállapítások áttekintése.
2. A feladatok elemzéséből következő képesítési (képessé tevési) követelmények
meghatározása.
3. A tanulmányi időszak végére elérendő teljesítmény - célok (időszaki feladatcélok)
megfogalmazása, rögzítése.
4. Az időszaki - célok eléréséhez vezető képessé válási (tanítási feladatcélok)
megfogalmazása, rögzítése.
5. A feladatcélok modulokká csoportosítása és/vagy sorrendbe állítása.
6. A feladatcélokhoz illeszkedő tanulási stratégiák kialakítása.
7. Tanulási anyagok azonosítása, összegyűjtése illetve kialakítása.
8. A feladatcéloknak megfelelő írásbeli és gyakorlati tesztek, önellenőrzési eszközök,
ellenőrző kérdések stb. kialakítása.
9. Az írásbeli és gyakorlati időszaki célok, értékelések rendszerének és módszereinek
meghatározása, kialakítása.
10. A tanítási tervek kialakítása.
11. A tanulási modulok kialakítása Egy tevékenységhez tartozó végső teljesítménycél és a
szakmai követelmények együtt alkotnak egy- egy kompetencia modult.
13. Kompetencia alapú rendszerek, folyamatok és eljárások megtervezése, kialakítása és
megvalósítása.
A DACUM módszer alkalmazása során leggyakrabban jelentkező problémák
kiküszöbölése a DACUM munka önértékelésével
A DACUM fejlesztő munka során a legtöbb esetben előforduló problémák:
(1) A “tényleges munkavégző szakértői” bizottságok helytelen összetétele.
(2) A munkaköri feladatok vagy feladatleírások definícióinak vagy kritériumainak hiánya.
(3) Az elavult irodalmi áttekintésektől való súlyos függőség.
(4) Magas szintű feladatcsoportok és feladatok leírásának a hiánya.
(5) Az a túlságosan is általános hiba, hogy nem különítik el a dolgozói magatartásformák, az
általános ismeretek és készségek, valamint az eszközök és berendezések leírását.
Túl gyakran általánosak a feladat-meghatározások és hiányoznak belőlük a megfelelő jelzők.
Nem várhatjuk el például az oktatótól, a tantervfejlesztőtől vagy más felhasználótól, hogy
tudja, az olyan feladatleírások, mint a “terv kidolgozása” vagy a “normák fenntartása”,
“üzemi terv kidolgozását” vagy “egészségügyi szabványok fenntartásának” jelentését. Az
igen eltérő elemek - dolgozói magatartásformák, készségleírások, eszköz- és
berendezésnormák - sem keverhetők össze a tényleges feladatleírásokkal, és mégis magas
szintű elemzést és a tantervfejlesztéshez szilárd alapot biztosítanak.
Azon erőfeszítésünk során -, hogy tegyünk valamit e jól bevált folyamat minőségének
fenntartását érintő aggodalmak feloldására- célszerű alkalmazni a DACUM minőségi
teljesítési kritériumok ellenőrző listáját. Ha megfelelőképpen használják, segíthet a
témavezetőknek:
(1) A DACUM műhelyek minőségének a megtervezésében.
(2) Mind a folyamat, mind a műhelyek eredményeinek a kiértékelésében.
(3) Mind a folyamat, mind a termék javítására irányuló módszerek meghatározásában a
DACUM minőség fenntartása érdekében.
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2.1.1. DACUM minőségi teljesítési kritériumok*
A kritériumok megfogalmazása

Igen

Nem nincs
adat

Mindegyik kritériumhoz jelöljük be az állapotot: igen, nem, nincs adat
1. A DACUM bizottság a következőképpen állt fel:
a. Összesen 5-12 tényleges munkavégző szakértő került
kiválasztásra
b. A szakértők javarésze tényleges munkavégző (nem felügyelő
vagy vezető)
c. A bizottság tagjai földrajzi/területi képviseletet láttak el
d. A kisebbségek arányos képviselet kaptak
e A kis, közepes méretű és nagy vállalkozások tisztes képviselet
kaptak
f. A kiválasztott tagok az egész elemzés során részt tudtak venni
g. A bizottsági tagok kiválasztását egy működő foglalkozási
beosztás és meghatározás vezérelte
2. A témavezető képesítése a DACUM folyamat minden
szempontjából képzés és felügyelet melletti gyakorlati
tapasztalatszerzéssel történt.
3. A témavezetőt a DACUM folyamat során egy elfogadott szerv
minősítette kompetensnek.
4. Az alkalmazott DACUM folyamat részei:
a. A bizottság hivatalos irányítása a DACUM folyamat irányába.
b. Kezdeti nézetütköztetések a teljes munkakörről/foglalkozásról.
c. Egy felépítési ábra kidolgozása.
d. A munkaköri/foglalkozási feladatcsoportok (rendszerint 6-12)
meghatározása
e. Az egyes feladatok kitárgyalása a konkrét feladatok
meghatározása céljából.
f. Az összes munkaköri/foglalkozási feladat (rendszerint 75-125)
meghatározása.
g. Teljes egyetértés kialakítása a bizottságon belül minden
feladatcsoport és feladat kapcsán.
h. Az összes feladatcsoport és feladat áttekintése és finomítása.
i. A feladatcsoportok és feladatok sorrendbe állítása.
j. Az általános ismeretek és készségek meghatározása
k. A lényeges dolgozói magatartásformák (hozzáállások)
meghatározása.
l. Az alkalmazott eszközök, berendezések, készletek és anyagok
meghatározása.
m. A dolgozókat valószínűleg érintő későbbi tendenciák/kérdések
meghatározása.
n. A táblázatban használt betűszavak és szokatlan kifejezések
felsorolása és definiálása.
o. A működő foglalkozási beosztások módosításának áttekintése
és abban egyetértés kialakítása.
5. Az elkészült DACUM táblázat olyan feladatcsoport
meghatározásokat tartalmaz, amelyek:
a. A munkahelyi felelősség széles területeit képviselik.
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6.

7.

8.

9.

b. Leíró cselekvő igével kezdődik.
c. Tárgy, anyag is van benne (a dolgozó által megművelt dolog).
d. Pontos jelzőt tartalmaz (adott esetben).
Az elkészült DACUM táblázat olyan feladatleírásokat tartalmaz,
amelyek:
a. A munkaköri tevékenység még érdemi eredményt produkáló
legkisebb egységét képviselik.
b. Terméket, szolgáltatást vagy döntést eredményeznek.
c. Kiadható/átruházható munkaegységet jelentenek.
d. Konkrét kezdési és befejezési pontjuk van.
e. Rövid idő alatt elvégezhetők.
f. Más feladatoktól függetlenül elvégezhetők.
g. Kettő vagy több lépésből állnak.
A DACUM táblázatban minden feladatleírás:
a. Egyetlen pontos cselekvő igével kezdődik.
b. Olyan tárgyat tartalmaz, amelyre a cselekvés vonatkozik.
c. Leíró jelzőt tartalmaz.
d. Nyíltan és szabatosan kerül megfogalmazásra.
e. Önmagában meg áll (önmagában is van értelme).
f. Kerüli a szükséges ismeretekre utalást.
g. Kerüli a segítő dolgozói magatartásformákra történő utalást.
h. Kerüli a segítő eszközökre és berendezésekre történő utalást.
i. Csupán egyszer kerülnek felsorolásra (hacsak a két hasonló
feladat közötti konkrét különbség egyértelművé nem vált).
A DACUM táblázat a feladatcsoportokon és feladatokon kívül az
alábbiakat tartalmazza:
a. A dolgozóktól elvárt általános ismeretek és készséges
felsorolását.
b. A dolgozói magatartásformák (személyiségjegyek és
hozzáállások) felsorolását.
c. A szükséges eszközök, berendezések, készletek és anyagok
felsorolását.
d. A későbbi tendenciák/kérdések felsorolását.
e. A betűszavakat és definícióikat a szokatlan szóhasználatokkal
együtt (szabadon választható)
A DACUM táblázat leíró, azonosító információkat tartalmaz,
beleértve:
a. Az elfogadott munkakör/foglalkozás megnevezését.
b. A kifejlesztő szervezet nevét.
c. A szponzoráló szervezet nevét.
d. Az összes bizottsági tag nevét és hovatartozását.
e. A témavezető(k) nevét és hovatartozását.
f. A műhely helyét (város, állam).
g. A műhely munka időpontját.

* Szemelvények Dr. Robert E Norton: DACUM kézikönyv (Második kiadás 1997.)
CETE/OSU, 1900 Kenny Rd, Columbus, OH 43210
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2.2. A Mantelproject módszer
A Mantelproject szoros kapcsolatban van módszertanilag a DACUM módszerrel.
Valójában a Mantelprojectet a DACUM intenzív tanulmányozása után fejlesztették ki. Fontos
különbség a két módszer között, hogy a Mantelproject sok pályát tud elemezni egy
vizsgálatban, és össze is tudja hasonlítani a pályákat egymással. A Mantelproject nagyon
széleskörű és gyakran alkalmazott módszer a pályaelemzésre professzionális, technikai, és
készség szinten. A lényege ennek a megközelítésnek az, hogy az aktuális tevékenységeket
leírhassuk és mérhessük bizonyos foglalkozásoknál. Ennek a módszernek a másik fontos
jellemzője, hogy az eredmény nem egy egyedüli foglalkozás leírása /mint a DACUM
módszernél/, hanem egy pályacsaládon belül több foglalkozás áttekintése.
A Mantelproject olyan információkat nyújt, amellyel lehetségessé válik, hogy számos
foglalkozást összehasonlítsunk: mik a hasonlóságok és a különbségek a feladatok között,
amelyeket az emberek teljesítenek és amelyek a pályák elvárásai. A módszer számos lépésből
áll:
- tájékozódás,
- a kérdőív megszerkesztése, amely két részből áll:
- általános kérdések az alkalmazottról/ tapasztalat, iskolai végzettség stb./
- a tevékenységek részletezett listája, amit különböző fajtájú alkalmazottak kell, hogy
kitöltsönek. Minden egyes tevékenységnél az alkalmazottaknak meg kell jelölniük,
hogy a feladat beletartozik-e a tevékenységébe, ha igen, milyen gyakran kerül elő,
és milyen fontosságú a tevékenység szempontjából.
- a kérdőív validizációja szakértők segítségével,
- reprezentatív mintavétel,
- egy foglalkozási területen belül elvégzik a felmérést nagy számú dolgozóval,
- statisztikai elemzés.
- clusteranalízis: miután az adatokat bevitték a komputerbe, az adatokat a
tevékenységek közötti korreláció alapján csoportosítják. A clusteranalízis eredménye
a koherens tevékenységek klusztereinek 20 v. ennél több csoportja.
- profil elemzés: statisztikai software segítségével koherens pályaprofilokat
különböztetünk meg. Egy profil egy foglalkozás leírása, ami a tevékenységeken
alapul. Ezek a profilok betekintést nyújtanak a változó és sokféle pályába.
- a statisztikai eredmények validizációja szakértőkkel. A módszert ki lehet egészíteni
a jövőbeni irányok elemzésével, azért, hogy információt kapjunk a pályacsalád
/piaci, manageri, technológiai/ fejlődéséről és a jövőbeni elvárásokról az oktatás és a
személyes tréning felé./ A módszer másik kiegészítése a “gazdagító” elemzés, amely
választ ad bizonyos kérdésekre: pl. milyen szintű függetlenség szükséges a feladat
teljesítéséhez, milyen normákkal és standardekkel kell számolni. Ezért, hogy
információt gyűjthessünk a függetlenségről, biztonságról, standardokról és
körülményekről szükséges létrehozni ezt a “gazdagító” /enrichment/ elemzést. Ezen
információ nélkül a Mantelproject módszer eredménye meglehetősen szegényes
lenne.
Ez a két kiegészített módszer ugyanazon perióduson belül létrehozható, mint aktuális
felmérés. A “gazdagító” elemzés még a kérdőívbe is bekerülhet. A jövőbeni fejlesztések
elemzése a foglalkozásterületek szakértőinek találkozásakor történhet meg.
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A Mantelproject értékelése
Haszna:
- Ennek a pályaelemzésnek az eredménye egy strukturált és nagyon részletes kép
azokról a tevékenységekről, amelyek egy nagy foglalkozási területre jellemzők, és
amelyek különböző pályaprofilokat eredményeznek. Ezért lehetséges az információ
átvitele a tantervfejlesztésbe és nemcsak egy pályáé, hanem a teljes
pályacsaládé/szakmacsoporté.
- Az információ sok alkalmazottat bevonó felmérésen alapul ezért nagyon
megbízható.
Hátrányok:
- Az eljárás néhány hónapig tart: időt vesz igénybe míg egy megfelelően részletezett
kérdőívet dolgoznak ki és megszervezik a vizsgálatot.
- A kutatóknak meg kell szerezniük a statisztikai tudást és megismerniük a statisztikai
software-t, hogy elvégezhessék az elemzést
2.3. Tradicionális post- analízis
A gazdasági szerkezet, a foglalkoztatási viszonyok, a munkaerő-piac, a szakképzés
szerkezeti átalakítása igényli olyan munkaelemzési metodika kialakítását, amely lehetővé
teszi a munkaerő, a munkafolyamatok és a munkakörnyezet jellemzői közötti kapcsolatok
feltárását.
A megfelelő munkaelemzési metodika kiválasztásához szükséges az elemzés céljának és
szintjének pontos körülhatárolása. Az elemzés célja lehet a képzés, a munkavállaló
kiválasztása, a munkahelyi betanítás, a munka- és munkahely tervezés, a bérezés kialakítása
stb. A célok pontosítása szükséges továbbá azért is, mert egy adott munkakörrel kapcsolatban
elkerülhetetlenül különböző elképzeléseket alakít ki a dolgozó, a vezetője vagy maga az
elemző.
A munkaelemzés módszerei és alkalmazásuk:

Hagyományos munkamérési rendszerek, amelyek tartalma a munka és
időtanulmányok, eredményei a termelési normák, a dolgozók értékelése és a
munka eredményességének területén használhatók.

A munkaelemzés pszichológiai módszerei a munkatevékenység
szabályozásának vizsgálata során a benne résztvevő pszichikus funkciók
jellemzőinek, feltételeinek és hatásainak feltárására irányul.

A munkakövetelmények és az emberi igények közötti kapcsolat vizsgálata:
- Szociotechnikai felfogás, amely az egyeztetés lehetőségeit elsősorban a
munkacsoport szintjén vizsgálja.
- Munkatervezési felfogás, amelynél a technológiai és szervezeti
követelményekkel egyidejűleg a munkavégzők egyéni és társadalmi
igényei is kielégíthetők.
A szakmai követelmények, az oktatási célok és tartalom meghatározására irányuló
munkaelemzés módszerének kialakításakor az ember-gép-környezet közötti szélesebb
összefüggéseket, egy adott szervezeti környezetben elkülöníthető munkakör és a vele
szorosan vagy tágabban kapcsolódó problémák elemzése célszerű.
A munkakörelemzés: a szakemberek által elvégzett célirányos, folyamatos tevékenység, amely
felderíti, szintetizálja, rendszerezi a munkakörökről szóló olyan információkat, amelyeket az
emberi erőforrások fejlesztésével, (a szervezetek tervezésével és kialakításával, a munkaerő-
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gazdálkodással, a kutatással és egyéb vezetési funkciókkal) kapcsolatos döntéseknél
hasznosíthatnak.
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A munkakörelemzés egy lehetséges vázlata (Singleton szerint):
Munkakörelemzés

Feladat elemzés

Munkatevékenység
elemzés

Munkaeszköz, berendezés,
munkahely elemzés

Fizikai
környezet
elemzés

Képesség elemzés
(taxonómia)

Szociális
környezet
elemzés

Hiba elemzés

Munkaköri leírás
A munkaelemzés különböző rendszerszinteken történhet. Ahogy haladunk a
rendszerfunkciók általános azonosításától az egyre specifikusabb meghatározásuk felé, úgy
kerülünk egyre közelebb ahhoz a szinthez, amelyen az ember – gép- környezet interakciók a
leghasznosabban leírhatók. A megfelelő munkaelemzési metodika kiválasztásához szükséges
az elemzés céljának és szintjének pontos körülhatárolása. Rendszerelemzési szintek és
eljárások (Woodson-Conover szerint)
Elemzési szint
Termelési rendszer

Alrendszer
(részleg)

Funkció
(munkakör)

Feladat

Részfeladat

Cél
A rendszer hatékonyságának
meghatározása valamely
konkrét feladat teljesítésekor.
A feladatban előírt
követelmények legjobb
teljesítési módjának
meghatározása.
Az alrendszer kialakításához
szükséges összetevők legjobb
kombinációjának
meghatározása.
Az ember lehetőségei legjobb
felhasználási módszerének
meghatározása a kitűzött
feladatok teljesítésére.
Az ember lehetőségei legjobb
felhasználási módszerének
meghatározása a kitűzött
feladatok teljesítésére.

Alkalmazható eljárás
Operációkutatási módszerek

Rendszerelemzés
Integráció-mátrix

Ember-gép rendszer elemzése
Funkcióelemzés

Feladatelemzés
Idődiagram-elemzés
Logikai modellek
Információ elmélet
A kezelő terhelésének
elemzése
A műveleti sorrendek
diagramjai
Döntéselmélet
Az információáramlás
elemzése
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Elemi feladat

Az ember lehetőségei legjobb Idő- és mozdulatelemzés
felhasználási rendszerének
Elemi feladatelemzés
meghatározása kitűzött
feladat teljesítése céljából.

A tudományosan megalapozott munkaelemzési eljárás kifejlesztéséhez az alábbi
kérdések megválaszolása szükséges:
1. Milyen és melyik munkaviselkedéseket kell megfigyelni és feljegyezni?
2. Melyek a pszichometriai jellemzői egy adekvát munkaviselkedés-mutatónak?
3. Milyen problémák vagy hibaforrások fordulnak elő a munkaviselkedések megfigyelése és
feljegyzése során, és ezeket hogyan lehet kiküszöbölni?
4. Milyen fajta eszközöket (értékelő lapok, ellenőrző jegyzékek, kérdőívek, stb. ) lehet
felhasználni a munkaviselkedések megfigyelésére és ezek milyen hatékonyak?
5. Milyen lehetőségek vannak a munkaviselkedések elemzési adatainak és az egyéb
szervezeti problémák megoldásának összekapcsolására? ( Mire lehet az eredeti célon kívül
használni az elemzési eredményeket.?)
A munkakörelemzés módszerei:
A munkaköri információk gyűjtésének általánosan alkalmazott módszerei:













Megfigyelés (vagy részvétel a munkában),
Egyéni interjú (a dolgozókkal)
Csoportos interjú (több dolgozóval),
Szakmai megbeszélés (vezetőkkel, szakértőkkel),
Nyitott kérdőív,
Strukturált kérdőív,
Napló,
Kritikus esetek (critical incidents),
Berendezés tervezési információ (pl. tervrajzok),
A munkatevékenységek regisztrálása (“2M”, filmek, “strigulák”, “3M” stb.),
Egyéb dokumentumok, feljegyzések (pl. termelés nyilvántartások, műszaknaplók,
technológiai utasítások, oktatási segédletek, stb.).
Fiziológiai mérések, pszichológiai tesztek.

A közvetlen ember-gép kapcsolatok elemzésére javasolt módszerek:








Időtanulmány,
Mozdulattanulmány,
Dolgozói vélemények,
Tevékenység mintavételezés,
Mozgás rögzítés (film, képmagnó)
Feladat elemzés
• Sorrend és időstruktúra, Hibázások
Folyamat elemzés
• Folyamat ábrák (pl. Therbligek),
• Áramlási diagramok (grafikus),
• Többszörös folyamat ábrák,
• Kapcsolat elemzés, mikromozgás elemzés
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Az emberi teljesítmény értékelésére szolgáló eljárások:
1. Az egész rendszer értékelése egy adott specifikációhoz (előírásokhoz) viszonyítva
2. Egy egyén értékelése – a többiekhez, vagy egy meghatározható standardhoz
viszonyítva
3. Berendezések, vagy eljárások értékelése egymáshoz viszonyítva.
Feltárási eljárások stratégiája:
1. Közvetlen teljesítménymérés: Abszolút eredmény, Gyorsaság eredmény
Pontosság eredmény (precizitás), Hiba eredmény, Információs eredmény
Többszörös (összevont) eredmény.
2. Dolgozóra ható terhelés mérések: Elsődleges kimenetek, Másodlagos feladatok
Általános feladatok, Időfüggvény változások, Dolgozói beszámolók.
3. A kapcsolt funkciók mérése: Változékonyság (variability), Dolgozói beszámolók.
Megfigyelői beszámolók.
A munkakörelemzéseket leggyakrabban felhasználó munkaértékelési rendszerek olyan
eljárások, amelyekkel megállapítható a munkakörök (és azok követelmény összetevőinek) a
relatív értékrendje. A munkaértékelés egyrészt jobban felismerhetővé teszi a munkaszervezet
és a munkatervezés javításának és ésszerűsítésének lehetőségeit, másrészt elősegíti az emberi
erőforrások jobb hasznosítását, vagy a képzési rendszerek tökéletesítését.
2.4. A HAY módszer
A Hay-módszert közvetlenül a II. világháború befejezését követően amerikai
szaktanácsadók fejlesztették ki az Edward N. Hay Inc. Cégnél. A Hay-módszer egy igen
hasznos eszköz a szervezetelemzés, a szervezeti hatékonyság értékelés és a személyügyi
tervezés részére, amellett, hogy a munkakörök és a munkaköri szintek ellátására irányuló
szakképzési programfejlesztés számára megbízható elemzési alapokat képes nyújtani. A
munkakör-értékelési rendszer a munkaköröket hasonló módon közelíti, azonos szempontok
alapján "írja le". Így - bár különböző tevékenységekről van szó - megteremti az
összehasonlítás lehetőségét. Az értékelési pontszámok alapján kategóriák kerülnek
meghatározásra. A Hay-féle munkakör-értékelési módszer biztosítja, hogy ugyanazon
kategóriákba közel azonos értékű munkakörök kerüljenek.
A Hay-módszer az ún. "éppen észlelhető különbég" fogalmára épül. Ez azt jelenti, hogy
amikor két munkaköri szituáció nagyságát vagy intenzitását hasonlítjuk össze, bizonyára
fennáll valamiféle eltérés a kettő között, ha meg akarjuk őket különböztetni egymástól. A
Hay-módszer feltételezi, hogy 15% a legkisebb észlelhető vagy megfigyelhető eltérés és ezt
egy Hay egységnek nevezi. A vállalati munkakörelemzésben alkalmazott Hay értékelési
táblázatok 15%-kal növekvő mértani számsorozatból épülnek fel.
A Hay-módszer három fő tényezőt különböztet meg
♦ Tudás: a feladatok átlagos elvégzéséhez szükséges tudás, ismeretek átfogó bázisa függetlenül a megszerzés módjától,
♦ Problémamegoldás: annak mértéke vagy foka, ahogy a munkakör igényli a
problémák feltárását, elemzését és megoldását,
♦ Felelősség: a munkakörnek a vállalati tevékenységekre gyakorolt hatása; a
munkakörnek a végeredményekre gyakorolt mérhető hatása.
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Ezeket úgy határozták meg, mint az elfogadható munkaköri teljesítményhez szükséges
ismeretek és gyakorlottság teljes összességét. Ez a tényező az alábbi dimenziókra bontható:
♦ A szaktudás szélessége és mélysége,
♦ Vezetési képességek szélessége,
♦ Emberi viszonyok kezelésének képessége
A szaktudás szélessége és mélysége
Ez a dimenzió, a megfelelő munkateljesítményhez szükséges elméleti tudást és
gyakorlati ismereteket öleli fel. Erre a szakismeretre szükség lehet szélességben
(terjedelmében) vagy mélységben (alaposságát tekintve), vagy mindkettőben egyaránt.
Egyes esetekben tudományos szakterületek alapos elméleti ismeretére van szükség. Az is
előfordulhat, hogy a vállalati, üzleti élet valamely sajátos részterületének ismeretére és alapos
megértésére van igény. Más munkakörök esetében előfordulhat, hogy a tudás olyan gyakorlati
ismeretekre korlátozódik, melyeket munka közben gyorsan el lehet sajátítani. Ismét más
munkakörök nehezebben megfogalmazható (ún. nem szakkönyvből származó) tudást
igényelnek, amelyet tapasztalati úton lehet elsajátítani.
Az értékelés a munkakör ellátásához szükséges ismereteket és tudást vizsgálja, nem pedig
a munkakört jelenleg betöltő személy meglévő végzettségeit. (pl.: oklevelek, tanfolyamok
stb.)
A tudás szélességét és mélységét relatív fontosságuk szerint fokozatosan emelkedő rangsorba
szedett definíció fejezi ki. A munkakörök leggyakrabban a következő kategóriákba
sorolhatók.
•
•
•
•
•

Nagy odafigyelést nem igénylő, egyszerű műveletekből álló rutinjellegű munka
átlagos szintű elvégzése és/vagy alapszintű szakmai képességek és/vagy egyszerű
berendezések vagy gépek használata;
Magas szintű tudás eljárások, módszerek vagy rendszerek alkalmazása terén és/vagy
olyan szakmai ismeretek, amelyek speciális berendezések vagy célgépek
használatához szükségesek;
Gyakorlati eljárások, módszerek, rendszerek vagy képességek magas fokú ismerete
(amelyekre elméleti koncepciók megértéséhez lehet szükség), amelyek révén a munka
elvégzése során mélységben és terjedelemben további ismeretekre lehet szert tenni;
Szak- vagy részletes speciális ismeretek olyan területeken, amelyek az alkalmazott
eljárás vagy annak előzményeinek, vagy tudományos elméleti hátterének és
alapelveinek, vagy mindkettőnek az ismeretét igénylik;
Olyan területeken végzett széles vagy mély gyakorlati munka során kialakult
tapasztalatokra alapozott szakmai/speciális tudás, amely magas színvonalú
képességeket tételez fel akár az alkalmazott gyakorlati eljárások és az előzmények,
akár a tudományos elmélet területén, vagy mindkettőben.

Vezetési képességek szélessége
Ez a dimenzió az egyes vezetői helyzetekben hozandó hatékony intézkedésekre vonatkozó
követelményekre utal az alábbiak szerint:
♦ politika, irányelv kifejlesztés és tervezés;
♦ az emberi és anyagi erőforrások szervezése annak érdekében, hogy a tervezett
eredményeket elérhessük;
♦ a termék, eljárás/folyamat vagy szolgáltatás minőségének megteremtése és szinten
tartása.
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A vezetési képességek lehetnek operatív és tanácsadási jellegűek, továbbá a szervezet
egészére vagy annak csak egy részére vonatkozhatnak (társasági, ágazati szint, üzletág, üzemi
funkcionális terület). Ennek hét fokozata van I-től VII-ig terjedően, amelyek közül az alábbi
hármat alkalmazzuk a leggyakrabban:
I.

II.
III.

Valamilyen célkitűzéshez vagy tartalomhoz rendelten egy bizonyos tevékenység néhány
vagy valamennyi elemének elvégzése vagy felügyelete, a releváns tevékenységre
vonatkozóan;
Jellegük és céljuk szerint összefüggésben lévő tevékenységek belső integrálása, és az
említett egység külső koordinálása a hozzá kapcsolódó részlegekkel, feladatokkal;
Heterogén természetű és célú funkciók gyakorlati és elméleti integrálása egy fontos
vezetői területen, vagy egy stratégiai funkció központi koordinálása.

A munkakörök többsége az I. és a II. kategóriához tartozik
Emberi viszonyok kezelésének képessége:
Más szavakkal kifejezve ez annak fokmérője vagy mértéke, hogy az adott munkakör
mennyire igényli más emberek megértésének, kiválasztásának, motiválásának és
befolyásolásának képességét. Ezeket a képességeket esetleg a munkavállaló saját vállalatán
belüli dolgozókkal kapcsolatban kell alkalmaznia, de kifelé, vevők, versenytársak,
alvállalkozók, érdekképviseletek, kormányzati szervezetek képviselőivel összefüggésben is
előfordulhat.
Ennek a dimenziónak három fokozata van:
1. A másokkal való napi munkakapcsolat és együttműködés vagy foglalkozás során tanúsított
szokásos udvariasság és hatékonyság;
2. A megértés, ráhatás és az emberekkel való kommunikáció fontosak de nem elsőrendű
szempontok a munkakör betöltéséhez.
3. Az emberek befolyásolásának, motiválásának képessége kritikus a munkaköri célok
megvalósítása szempontjából.
Tudás
A tudás relatív fontosságát úgy mérjük, hogy meghatározzuk minden egyes fentebb
említett dimenzió pontos értékét (fokozatát). Ezek egy csomópontban metszik egymást,
melyben három értéket találunk. Minden egyes Hay-lépcső vagy fokozat 15%-kal eltér a
következőtől.
Problémamegoldás
Ez a fő tényező annak mértékét vagy fokát jelzi, hogy az adott munkakör mennyire
igényli a problémák meghatározását, elemzését és megoldását. Ez a gondolati folyamat
mindig tudáson, ismereteken és tapasztalatokon alapul. A Hay-módszer ennélfogva a
problémamegoldást a tudás pontszámának egy bizonyos százalékával fejezi ki. Ez a sáv 10 és
100% között húzódik, amelyek között egyszerre egy Hay-fokozat vagy lépcső lehet. A két
szélső érték természetesen csak ritkán fordul elő a gyakorlatban.
A problémamegoldásnak két dimenziója van:
♦ gondolati szabadság,
♦ a feladat általi kihívás.
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Gondolati szabadság
Ez az adott munkakörben a gondolkodási környezetet jelenti. A Hay-módszer feltételezi,
hogy - az adott munkakör által megszabott bármilyen korlátozástól függetlenül - magát a
gondolkodást két tényező behatárolja:
♦ utasítások, szabályzatok, előírt szabványok, eljárások, követendő alapelvek és
rendeletek,
♦ a hierarchiában elfoglalt helyzet, a kapott irányítás vagy ellenőrzés szintje, vagy a
másokra történő hivatkozás vagy referencia.
A gondolati szabadság definiálása úgy történik, hogy egy "Á”-tól "H"-ig terjedő
definícióra hivatkozunk. A legfontosabb ilyen meghatározások az alábbiak:
B. Előírt, szabványos utasítások, és/vagy folyamatos és szoros felügyelet/irányítás keretein
belüli gondolkodás.
C. Pontosan definiált előírások vagy szabályzatok és precedensek keretein belüli
gondolkodás, melyek bizonyos mértékig egymástól eltérőek és/vagy ellenőrzés alatt
állnak.
D. Lényegesen különböző előírások vagy szabályzatok keretein belüli gondolkodás,
általános jellegű irányítás/felügyelet mellett.
E. Világosan meghatározott vállalatpolitika, elvek és specifikus célkitűzések keretein belüli
gondolkodás, általános irányítás mellett, a vállalati/üzleti tevékenység valamely jól
definiált területén.
F. Gondolkodás szélesen meghatározott politikák és célok keretein belül, általános irányítás
alatt.
Feladat általi kihívás
Ez a tényező számításba veszi azoknak a problémáknak a komplexitását, amelyekkel a
munkakör betöltése során szembesül a dolgozó, és amelyek megoldása érdekében
gondolkodásra van szükség. A lényege az, hogy a megoldásokhoz a meglévő tapasztalatok
alapján lehet-e eljutni, vagy azokat csak alapos elemző munkát és értékelést követően lehet
elérni. Vannak esetek, amikor olyan teljesen új probléma-területekről van szó, melyekhez
újszerű és kreatív jellegű gondolkodásra van szükség.
A feladat általi kihívást az alábbi öt kategóriába soroljuk
1. Azonos helyzetekben ismétlődő problémák megoldása, melyek az elsajátított ismeretek
egyszerű választási helyzetekben történő alkalmazását igénylik.
2. Hasonló helyzetekben való minta-jellegű gondolkodás, amelyek az elsajátított ismeretek
megkülönböztető alkalmazásán alapuló gondolkodást igénylik.
3. Különböző vagy eltérő helyzetekben való interpolatív (beilleszkedő-jellegű) gondolkodás,
amelyek az elsajátított ismereteken belüli megoldások keresését igénylik.
4. Változó helyzetekben való adaptációs (alkalmazó-jellegű) gondolkodás, amelyek
analitikus, értelmező, értékelő és/vagy konstruktív gondolkodást igénylik.
5. Újszerű vagy nem-ismétlődő, új megoldásokat igénylő helyzetekben való kreatív (alkotójellegű) gondolkodás, amelyek új koncepciókat kifejlesztő és képzelőerőre támaszkodó
megoldásokat igényelnek.
A Probléma- megoldási pontszám meghatározása
Mint ahogyan a Tudás esetén is láttuk, olyan értékelést kell kialakítani, amely a munkakör
Gondolati szabadságának és a Feladat általi kihívásnak a legjobb megjelenítését teszi
lehetővé. Ennek kifejezésére a Hay táblázatokban két százalékértéket találunk, melyek
egymástól egy Hay-lépésnyi távolságra vannak.
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A Felelősség (beszámoltathatóság) annak a befolyásnak vagy hatásnak a mértékét fejezi ki,
amelyet az adott munkakör a vállalati/üzleti tevékenységekre kifejt. Ez a munkakörben hozott
intézkedéseknek és döntéseknek a végeredményre gyakorolt mérhető és mért hatását fejezi ki.
A Felelősségnek fontossági sorrendben az alábbi három dimenziója van:
♦ a cselekvés szabadsága/függetlensége
♦ hatás/befolyás
♦ nagyságrend.
A cselekvés szabadsága
Ez a dimenzió a szervezeti és eljárási irányítás/ellenőrzés és útmutatás mértékét, szintjét
vagy fokát jelzi. A Hay-módszer kilenc ilyen szintet különböztet meg, ezek közül
leggyakrabban az alábbi ötöt alkalmazzuk:
A. Ezeket a munkaköröket közvetlen és részletes utasítások és/vagy szoros
irányítás/ellenőrzés jellemzi.
B. Ezeket a munkaköröket utasítások és bevezetett rutinszerű munkafolyamatok és/vagy
szoros irányítás/ellenőrzés révén irányítjuk.
C. Ezeket a munkaköröket, részben vagy egészben, szabványosított eljárások és
szabályzatok, általános érvényű munkaköri utasítások, az előrehaladás és az eredmények
ellenőrzése mellett végzik.
D. Ezeket a munkaköröket, részben vagy egészben, precedensek alapján kialakított eljárások
és szabályzatok, vagy jól definiált elvi iránymutatás, ellenőrző felügyelet/irányítás mellett
végzik.
E. Ezeket a munkaköröket, jellegük vagy nagyságuk szerint, a funkcionális precedensek
alapján kialakított széles körű előírások és szabályzatok, jól definiált célkitűzések és/vagy
általános irányelvek keretein belül, valamint vezetői útmutatás mellett végzik.
Hatás
Ez a dimenzió az adott munkakörnek a végeredményre gyakorolt hatását jelzi, a Cselekvés
Szabadságának és Nagyságának keretein belül. A Hay-módszer itt négy kategóriát
különböztet meg:
♦ Közvetlen (P): A végeredményre irányító-alakító hatással van, ahol a másokkal
való megosztott beszámoltathatóság másodrendű.
♦ Megosztott (S): Az intézkedés során másokkal közösen vesz részt ebben (kivéve
saját beosztottait és közvetlen vezetőit), az adott szervezeti egységen belül vagy
azon kívül.
♦ Hozzájárulás (C) : Értelmezés, tanácsadás vagy elősegítő jellegű szolgáltatások
nyújtása, amit mások saját döntéseik vagy intézkedésiek során használnak fél.
♦ Közvetett (R): Információadás, nyilvántartás vagy eseti jellegű szolgáltatások
nyújtása, amit mások használnak fel valamely fontos végeredmény kapcsán.
Nagyság/méret
Ez azoknak a területeknek az általános dimenzióira vonatkozik, amelyekre az adott
munkakör a legnyilvánvalóbban és legközvetlenebbül hatással van. A Nagyságot hét
kategóriába sorolhatjuk: minimális, igen csekély, csekély, közepes, nagy, igen nagy és
maximális. Az egyértelműség kedvéért a fenti kategóriákat pénzügyileg, azaz
összegszerűséggel is ki lehet fejezni, minden esetben pl.10-zel megszorozva az egyes
értékeket.
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A Felelősség
Mint a Tudás és a Probléma Megoldás esetén, a munkakör "Felelősségé"-nek
megjelenítésére is kategóriákat alakítottak ki. Ezek egy olyan táblázatban ábrázolhatók,
amelyben három értéket mérlegelünk. Alap esetben a középső értéket vesszük alapul, kivéve
ha vannak olyan indokok, amelyek akár a magasabb, akár az alacsonyabb érték alkalmazását
igénylik.
A Hay-módszernek nagyszámú munkakörre történő gyakorlati alkalmazása azt
mutatta, hogy átlagosan strukturált szervezetekben az egyes profilok sávban szóródhatnak. A
sáv egyik végén levő munkakörök erősen a Felelősség felé tolódnak el a Problémamegoldás
ellenében, míg a másik pólus esetén a Problémamegoldás haladja meg jelentősen a
Felelősségét.
Az értékelési folyamat összefoglalása
A Hay-módszer egy igen hasznos eszköz a szervezetelemzés, a szervezeti hatékonyság
értékelés és a személyügyi tervezés részére, amellett, hogy a munkakörök és a munkaköri
szintek értékelését végzi.
A módszer az átlagos teljesítményű, képességű, gyakorlatú munkavállaló munkakörét
vizsgálja, normál - a munkakör ellátásához szükséges körülmények között. Az egyéni
teljesítmények értékelése, elismerése nem ennek a rendszernek a feladata.
A munkakör-értékelés során a következő alapelveket kell szem előtt tartani:
♦ A fő szempont a munkakör, nem annak betöltője. A munkakört betöltő munkatárs
egyéni teljesítményét nem szabad figyelembe venni.
♦ A munkakör fontossága csak úgy állapítható meg, ha feltételezzük, hogy annak
ellátása az átlagos módon történik (nem jobban, és nem kevésbé jól).
A munkakör-értékelési rendszer a munkaköröket hasonló módon közelíti, azonos
szempontok alapján "írja le". Így - bár különböző tevékenységekről van szó megteremti az összehasonlítás lehetőségét. Az értékelési pontszámok alapján kategóriák
kerülnek meghatározásra. A Hay-féle munkakör-értékelési módszer biztosítja, hogy
ugyanazon kategóriákba közel azonos értékű munkakörök kerüljenek.
2.5. A computer analízis módszere
A számítógéppel támogatott módszerek alapját a szakmacsoportokban-, pályákon-,
foglalkozási területeken-, munkakörökben dolgozó, gyakorló szakemberek reprezentatív
mintájának kérdőíves felmérése képezi. A kérdőívek kérdései (itemek) tipikusan a végzett
munkatevékenységek összegyűjtését-, azok fontosságának és gyakoriságának megállapítására
irányulnak a feladatvégzés sikeressége érdekében. További céljuk az egyes
munkatevékenységek végzésének gyakoriságára vonatkozó adatok gyűjtése.
A kérdőívek durva hibáktól mentes példányainak adatállományát számítógépes
adatbázisokban rögzítjük, vagy eleve számítógépes kitöltést szervezünk, majd a cluster
analízis matematikai statisztikai módszereinek alkalmazásával az összetartozó
tevékenységeket egy-egy clusterbe (halmazba) soroljuk, valamely e célra fejlesztett szoftver
felhasználásával (például az európai országokban alkalmazott SPSS for Windows, Statisztika
for Windows programcsomagok felhasználásával). Az eljárás többszöri megismétlésével a
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halmazok számát csökkenthetjük. Eredményként a különböző foglalkozások azonos (közös)
tevékenység elemeit kapjuk meg, vagy egy-egy foglalkozás sikeres gyakorlásához szükséges
tudásról kapunk információkat.
Speciális (például számítógépes szimulációs eljárásokkal) a munkakörelemzést támogató
további információk is gyűjthetők.

A szimulációs helyzetben a tevékenység lényegét képező információs
folyamatok “tisztábban” megragadhatók és reprodukálhatók, mint a valóságos
munkatevékenységben. Így az elemzés a munkatevékenység lényegére
koncentrálódik és az információfeldolgozás szempontjából a specifikus
tevékenységelemek kirekeszthetők a vizsgálatból.

A szimulációs helyzetben a “munkafeladat” meghatározása elvileg tágabb
határok között történhet, mint a valóságban, legalábbis abban az értelemben,
hogy a kísérlet tervezője szabadon választhatja meg és a kísérlet során
tetszőlegesen módosíthatja a “technológiai célt”, valamint az operátor
tevékenységének kritériumait. Ezért a kísérletekben az operátorral szemben
támasztott pszichikus követelményrendszer megfogalmazására is a valóságnál
sokkal szélesebbek a lehetőségek.
Természetesen a szimulált munkafeladatnak ugyanakkor magába kell foglalnia azokat a
lényeges tartalmi vonásokat, amelyek garantálják a vizsgált és a gyakorlat által felvetett
probléma egyezését.
Az újonnan kidolgozandó tanítási-tanulási programok céljainak-, tartalmának,követelményeinek-, tárgyi feltételeinek meghatározását követően ma már ugyancsak
alkalmazhatók olyan a tantervi készítést segítő szoftverek, amelyek a képzési programok
egzakt elemzését – optimalizálását teszik lehetővé; például a Profil 2.0 Windows alapú
programcsomag.
Ajánlott irodalom:
1. McCormick, E.J.; Job analysis: Methods and applications New York. AMACOM. 1979.
2. Rick Embree and Dr. William Sinnett: DACUM and Competency Based technical
Education, 1993.
3. Weber, W. – Österrich, R.; VERA microanalysis: applied to flexible manufacturing system
In: Recent Developments in job analysis. Ed: Landau, K.-Rohmert, W. (Hrsg.): Taylor &
Francis
4. Dr. William Sinnett: Competency Based Vocational and Technical Educational and
training, Presentation to Ministry representatives 1994.
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3. A moduláris képzés áttekintése-, adaptív modellek a társadalmi-gazdasági fejlődés
követelményei teremtette feltétek között
A munka világával való együttműködés erősítése, a társadalmi szükségletek elemzése és
előrejelzése az egyik központi kérdés a szakképzés szempontjából. Azokban a
gazdaságokban, amelyeket a változások és az új termelési formák megjelenése jellemez,
amelyek tudáson és annak alkalmazásán, továbbá az információk kezelésén alapulnak; ott a
szakképzés és a munka világa közötti kapcsolatot szorossá kell tenni. A képzési
rendszereknek olyan szakembereket kell tudniuk kibocsátani, akik egy nyitott, sokszínű és
állandóan változó világban is jól helyt tudnak állni. Központi kérdés: a nagyobb
rugalmasságra törekvés - fogalmaz a "Fehér Könyv" az oktatásról és a képzésről. A „Fehér
Könyv” az Európai Unió oktatáspolitikai stratégiájának alapdokumentuma, mely a Bizottság
Oktatási, Szakképzési és Ifjúságpolitikai Főigazgatósága által került kiadásra. Jacques Delors
kezdeményezésére az 1995-ös cannes-i EU csúcs hagyta jóvá.
A „Fehér Könyv” bepillantást nyújt az EU-nak az ezredfordulóig terjedő oktatáspolitikai
integrációs prioritásaiba. Ez a mintegy száz oldalas dokumentum világosan megfogalmazza a
közös európai oktatáspolitikai stratégia szükségességét, s kijelöli az oktatási integráció
határait.
A dokumentum által definiált legfontosabb kihívások az európai államok oktatási
rendszereinek intenzív és minden eddiginél összehangoltabb együttműködését teszi
szükségessé. Legfontosabb oktatáspolitikai feladat annak a biztosítása, hogy tanulás révén
minden európai polgárnak igénye és lehetősége legyen az egész pályafutása során tartó
folyamatos, az életet teljessé tevő önképzésre, mely egyszerre alapozza meg egy európai
műveltségideál kialakítását, az európai identitástudat erősödését és Európa
versenyképességének javítását.
A nagyközönség sokarcúságához és a sokrétű igényekhez csak nagyobb rugalmassággal lehet
alkalmazkodni, amivel lényegében egy mind erősebb és mind változatosabb formában
jelentkező felzárkózás iránti társadalmi elvárásnak kell megfelelni.
Csak egy kellőképpen diverzifikált (és differenciált), rugalmas hozzáférésű és működésű
szakképzési rendszer képes megfelelni a gyorsan változó munkaerőpiac kihívásainak. A
tudományos - technikai haladás felgyorsulása a szakmai kompetenciák mellett erőteljesen
igénylik a metodológiai (problémafelismerő-, és megoldó-, döntési képességek, az önállóság)
valamint a szociális kompetenciák (kommunikáció és együttműködési képességek)
kialakítását a végzettek szaktudásának szerkezetében. Az ismeretek bővülésének és
elavulásának gyorsuló üteme a legtöbb tudományterületen előtérbe állítják az ismeretszerző
képesség (megismerő képesség - a tanulás megtanulása) és a permanens (az "egész életen- át
tartó") tanuláshoz való pozitív viszony (attitűd) kialakítását. Ez csak úgy képzelhető el
eredményesen, ha a képzés középpontjába állítjuk az aktív ismeretszerző tevékenységet.
A sokszereplős és egyre szerteágazóbb képzési piacon segítenie kell, hogy az eddigieknél
szabadabban és szervezettebben, mindenki megvalósíthassa, összeépíthesse a saját egyéni
tanulmányi útját. Az új megoldásokért folyó kutatásban sok országban az intézmények úgy
kerestek alternatív megoldásokat a hagyományos programokra, hogy modulokat fejlesztettek
ki, és modularizálták a kurzusokat. A makro - moduláris tanterv bevezetése, a tartalmi
egységek mikro – moduláris szerkezetű elrendezése gazdagította a hagyományos képzést. Ha
a modul a meghatározó, alapvető szervezeti-szerveződési egység a képzési folyamatban: egy
adott modul elvégzése -mivel az előre tisztázott feltételek mellett, teljes értékűen elfogadható
többféle képzési programban: ez eleve többféle folytathatóságot jelent a diák számára; ez a
beszámíthatóság az élet teljes hosszán érvényes lehetséges.
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Az utóbbi évtizedekben Európában, Amerikában és a világ más részein egyre többször
találkozunk a modul rendszerrel; alapvetően didaktikai célzattal, hisz az individualizált
oktatáshoz, az egyéni előrehaladási ütemhez, az önálló tanuláshoz nyújt tág lehetőséget. A
modul fogalom a tanulási folyamatban – első megközelítéssel, - olyan didaktikusan
megszerkesztett önálló ismeretegység, amely az egymásra épülő képzési rendszerekben, mint
építő elem használható. A legáltalánosabb megfogalmazás a modulfogalomra Goldschmidttől
származik: a "tanulási tevékenységek megtervezett sorozatának önmagában zárt, független
egysége, amely a hallgatót egyértelműen meghatározott feladat megoldásában segíti".
Lényegében minden modult zárt egységnek lehet tekinteni, annak ellenére, hogy az oktatás
általában modulcsoportokban vagy tömbök formájában folyik, amelyeket szintén hozzá lehet
igazítani az egyéni igényekhez. A tanulmányi előmenetel (eredmény) felmérése és tanúsítása
(képesítés, záró értékelés) a modul részeként általában a modul befejezésekor történik.
Leggyakrabban a "záróvizsgát" egy egész összefüggő modulcsoport, vagy a curriculum
befejeztével tartják.
Dohmen szerint az úgynevezett építőkocka elv racionális középutat nyit meg az eddigi
nehézkes és kielégítő módon még alig megoldott kísérlet számára: egyidejűleg megtervezni és
kifejleszteni a nagy tanulócsoportok és a társadalom akut szükségleteit célzó, kötelező
tanterveket, valamint ezzel ellentétben teljesen individualizálni a "tanmenetet". (Dohmen,
1977.)
A modul tulajdonképpen egy boksz, vagy blokk, tömb, amely:
- az egész téma/tárgykör/tantárgy anyagának egy összefüggő részét tartalmazza,
- információt nyújt:
- a képzés céljáról, követelményeiről,
- a hatékony és önálló tanulás módszereiről,
- az átadási módról (előadások, könyvek, audiovizuális médiák, egyéb
instrumentumok),
- a folyamatokról (önálló tanulás, csoportmunka, gyakorlatok, computer alapú tanulás,
stb.),
- értékelés módjairól (vizsga, írásbeli, szóbeli, önértékelés, demonstráció, stb.),
- meghatározott összes tanulmányi időt jelent (pl.: 90 óra).
A távoktatás és a munkahelyen vagy munka utáni egyéni tanulás szintén modularizációt
eredményez, amely feltehetően a strukturált oktatási egységeken alapszik, modern
információs és kommunikációs technológiák felhasználásával.
A multimédia-alkalmazásával és a számítógépek segítségével otthon, vagy a munkahelyen
megvalósuló interaktív tanulás, lehetővé, ill. szükségessé teszi a modulárisan szervezett
tanulási egységek átfogó és hatékony használatát, és a felhasználó-tervezte tanulási
tevékenység tutori- mentori támogatását.
A moduláris képzési rendszer didaktikai szervezeti formája a hangsúlyozottan egyéni jelleg
mellett kiegészül egyrészt az egymásközti (csoportos), másrészt az oktatókkal történő egyéni
vagy csoportos konzultációs formával („kvázi – távoktatási rendszer didaktikája”) Éppen
ezért tévedés lenne azt hinni, hogy ez a forma kizárja az oktató-hallgató interperszonális
kapcsolatát.
Billing is felvázolja a modul rendszerű oktatás főbb didaktikai jellemzőit:
1. A tananyag nagy része választható egységekből áll, a hallgató szabja meg
tanulmányainak menetét és irányát.
2. A program választható egységei önálló modulokat alkotnak, amelyek standard
terjedelműek.
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3. Az értékelés az egyes modulok és nem az egész tananyag alapján történik. Ugyanaz a
modul még egyszer akkor sem szerepel, ha más modulokkal szervesen összefügg.
4. A kijelölt tananyagegység elvégzése beszámít az értékelésbe, a végső osztályzat a különkülön mért egységekben nyújtott teljesítményre épül (Gyaraki, 1984. ) és nem egyszeri
teljesítménymérésen alapul.
A modul rendszerű oktatás célját Gyaraki (1984. ) a következőképpen összegzi:
- A saját ütem szerinti haladás lehetővé tétele. Az a vélemény, hogy a saját ütemben való
haladás kívánatos, azon az általánosan elfogadott feltételezésen alapszik, hogy a tanulók nem
azonos sebességgel tanulnak eredményesen (tanulási módszerek, kognitív stílus), és nem
érnek rá azonos időben.
- A tanulási mód megválasztásának lehetővé tétele. A tanulók különböző problémákat
oldanak meg, különböző eljárások alkalmazását tanulják, amelyek egyedi megoldási
módszereken alapulnak.
- A választás lehetővé tétele. Feltételezve a hallgatók eltérő érdeklődési körét és tanulási
motívumainak különbözőségét.
- A saját képességek és gyengeségek felismerésének lehetővé tétele. Amelyek kerülő utak,
kiegészítő modulok, tanulási módszerek megváltoztatását vonják maguk után.
Ma már általánosan elfogadott megállapítás, hogy az elemekből építkező rendszer szükséges,
korszerű követelményeket elégít ki, mind a munkába állás, mind az egyéni hajlamok,
érdeklődés szemszögéből. A rugalmas, modul rendszer hatékonyságát azonban csak az
biztosítja, ha a cél világos és adekvát az előre meghatározott tartalommal.
A modulok tehát a következőkön alapulnak:
- egyedi, világosan meghatározott célok és (velük adekvát) az azokhoz kapcsolódó tartalmak
és módszerek,
- egy zárt koncepció, amely általában része egy hosszabb távú oktatási folyamatnak,
- nagy mértékben független teljesítmény-felmérések / tanulmányi eredmény értékelések az
egymásra következő és párhuzamos moduloknál,
- a tanulás helyére, idejére stb. való korlátozás hiánya, amely rugalmasabb alkalmazást tesz
lehetővé.
A modulok tehát olyan önálló, zárt koherens tartalmi, ill. tanulási egységek, amelyek ha
hozzáadódnak más egységekhez, segítenek teljessé tenni a tanulmányi programot. A modul
általában egy meghatározott méretű tanulmányi egység, amely része egy nagyobb tanulási
kurzusnak, amely egy meghatározott kvalifikáció megszerzésére irányul. Ebben az értelemben
általában a modult nem elsősorban, mint egy zárt oktatási egységet szemléljük, hanem inkább,
mint egy lépést egy bizonyos irányban, vagy mint egy, a társadalom által ill. a
"munkaerőpiacon" elismert szélesebb körű képzés, ill. szakképzés formájában jelentkező
készségcsoport integráns részét.
Bármely adott tanítási és tanulási programot le lehet bontani egy bizonyos számú modulra, ill.
kifejlesztett modulokat igény szerint igen sokféle módon, meghatározott képesítések,
végzettségek
elérése
érdekében
össze
lehet
kapcsolni
más
modulokkal.
Az Európai Unió-beli moduláris képzési formák tanulmányozása alapján arra a
következtetésre jutottak, hogy mind a tagországokban, mind egyéb országokban a
megközelítések nagymértékben különböznek egymástól, annak ellenére, hogy a fogalomhoz
az alábbi négy lényeges jellemzőt kapcsolták:
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1.
A
modulok
korlátozott
időtartamú
tanítási
és
tanulási
egységek.
2. A modulok a működés és felmérés / értékelés szempontjából zárt, autonóm egységek.
3. A modulokat változatos sorrendben és formában lehet oktatni és tanulni.
4. A modularizáció magával vonja a curriculum bizonyos mértékű átstrukturálódását.
Az oktatási folyamat szervezési modelljének alap problematikája a tananyag spirális vagy
lineáris építkezése. A nemzetközi pedagógia irányzatok általában az alap rendszerek
(közismereti tartalmak) vonatkozásában a spirálist, míg a szakképzés ill. specializáció
vonatkozásában inkább a lineáris rendszert tartják elfogadhatónak. A linearitás alap elvárása
viszont a szigorú egymásra épültség és struktúra, mely maradéktalanul a mátrix jellegű
moduláris curicullumokban valósul meg.
A tantárgycsoportokat magukban foglaló "makró" moduloknál ez az összefüggés csak
áttételesen, az alkotó egységein keresztül érvényesíthető. Ez utóbbi megközelítés szerint a
modularizáció alapvetően azt jelenti, hogy a tanterv meghatározott időtartamú egységekre
(tantárgyak, kurzusok, gyakorlatok stb. csoportjaira, azaz modulokra) bomlik.
A modularitás többféle elv mentén alakítható ki:
- lehet a kötelező tárgyak, a kötelezően választható tárgyak és a szabadon választható tárgyak
mentén kialakítani a tantervi modulokat,
- de lehet a szakon belül elkülöníthető szakirányokba, mint modulokba rendezni a tárgyakat,
- elképzelhető a modulok funkció (szintek) szerinti képzése is, aszerint, hogy a modulokhoz
tartozó tárgyak bevezető, szakmai alapozó, vagy szakmai fejlesztő/továbbképző jellegűek-e,
- lehet kompetencia-alapú modulkialakítási technikát is alkalmazni,
- végül lehet a fenti négy modulrendezési elvet integrálni is.
A modulok kialakítása megkönnyíti az egyes programok, szakok, közti átjárást, az egyes
képzési szintekben végzett tanulmányok átváltását és beszámítását. Ugyanakkor a
modulok a hallgatók önálló tanulmányszervezését is segítik, másfajta szerepeket és
tudatosságot alakítanak ki, ami a modularizáció jelentős hozadéka. Másrészt, amennyiben a
modulok kialakításában megfelelő technikát sikerül kifejleszteni, mód nyílik a szakmai
közösségek (kamarák, tudományos társaságok stb.) számára, hogy véleményt nyilvánítsanak a
tantervekről, ami pedig hozzájárulhat a szakképesítések tartalmának minőségi emeléséhez,
növelheti a képesítés presztízsét a munkaadói körben, és így a jobb elhelyezkedési, ill.
karrierlehetőségeket biztosíthat a végzettek számára.
A lényege az, hogy a hallgatók részére a tananyagot olyan egymással összefüggő, de önálló
egységekbe szervezetten kell előkészíteni, amelyek lehetővé teszik, a megszokott szervezeti
formáktól (nagyelőadás, osztály-, tanulói kör stb. foglalkozás), valamint tanártól, oktatótól és
hagyományos órarendtől független egyéni elsajátítást. Ezek az egységek tekinthetők
moduloknak, melyek terjedelmükben igen különbözőek lehetnek, azaz kisebb-nagyobb
témákat foghatnak át. Ezek a modulok is részekből, alapegységekből, rendszerint különböző
ismerethordozókat, oktatási segédanyagokat magukba foglaló oktatócsomagokból tevődnek
össze.
Bár ezt a szerkezeti egymásra épülést is többféleképpen értelmezik. Van, ahol ezek a kisebb
egységek kapták a modul elnevezést, máshol a modul ezekre az egységekre épülő nagyobb
lélegzetű oktatási szakaszt jelentik. Lehetséges akár önálló tudományterületeken, akár
multidiszciplináris, vagy interdiszciplináris területeken folyó kurzusok modularizációja,
vonatkozhat az általános tudományos képzés, valamint a szakképzés területére is.
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A moduláris curriculumok és különböző nemzeti megközelítések tervezői két csoportba
sorolhatók:
1. azok a "tervezők", akik a meglévő curriculumokat (a szükséges korrekciók után)
modulokra osztják fel (pl. Hollandia),
2. azok a tervezők, akik teljesen új modulokat fejlesztenek ki, majd pedig egy teljes moduláris
program kiépítésére törekednek (pl. Egyesült Királyság).
Az előző gyorsabb sikereket, míg a második nagyobb innovációs készséget eredményezhet.
Egy másik jellemző vonás az, hogy a modult elsődlegesen tanítási egységnek tekintik, vagy
pedig egy tanulási folyamatnak, amelyekben a célokhoz kapcsolódó oktatás (átadás) formái
nem azonosak. Az utóbbi esetben, ahogyan ez az Egyesült Királyságban tetten érhető,
változatos ismeretátadási formákat használnak a tanulási célok elérése érdekében. Csupán a
végeredményt mérik fel. Ez a modulkoncepció (végeredmény-alapozottságú) kimeneti-alapú
és
nagyfokú
rugalmasságot
biztosít
az
ismeretátadási
folyamatban.
Minden modularizáció felé vezető megközelítést szoros összefüggésben kell kezelni a
tanítási-tanulási módszerek reformjával, ami azt jelenti, hogy világos trend mutatható ki a
célok-tartalmak-módszerek-értékelések szorosabb összekapcsolódására (folyamatszemlélet).
Ez a legbiztosabb módja bizonyos minőségi standardok (színvonal) fenntartásának!
Az EU-ban mindenütt a folyamatos át- és továbbképzés, gyakorlatilag mindegyik képzési
szinten, formailag a modulárissá válás folyamatában van. Ma jobban, mint bármikor, szükség
van arra, hogy az egyéneket önállóságra, kreativitásra képezzék, arra, hogy aktív résztvevői
legyenek a társadalmi-gazdasági fejlődésnek, amelyhez tudatosan járulnak hozzá, valamint,
hogy együttesen előre láthassák az új kihívásokat, és képesek legyenek egy csoporton belül
önállóan dolgozni a megoldások kimunkálására és megvalósítására. Ugyanakkor a modulok
és a modularizáció, amelyeket rendszerint az új kihívásokhoz való gyors, rövid távú
adaptációnak és a sajátos munkahelyekre és helyzetekre való összpontosításnak tartanak, nem
vezetnek messzire, ha nincsenek beágyazva egy átfogó képzési és foglalkoztatási
koncepcióba. Bár nincs két teljesen hasonló modulrendszer, Európában legtöbbjük mégis a
választhatóság hasonló szintjét kínálja fel. A modulrendszerek úgy vannak megtervezve, hogy
találkozzanak a hallgatók széles körének és a munkaerőpiacnak igényeivel és hogy sokkal
rugalmasabban reagáljanak a változásokra, ill. a változó igényekre, ami a legtöbb
hagyományos struktúrában nem lehetséges
A kurzusok átdolgozása moduláris alapúvá, bármely diszciplínáról, tárgyról legyen is szó,
nem olyan egyszerű, mint ahogyan annak hívei hangoztatják, és nem is olyan nehéz, mint
ahogy az ellenfelei állítják. Akár újramodellezik a kurzusokat egy integrált moduláris
rendszer részeként, akár egy intézményi döntés eredményeként, a modularizáció nem
egyszerűen azt jelenti, hogy a kurzusokat egyenlő részekre osztják. Tartalmi sajátosságok és
szellemi színvonal (nehézségi fok) szempontjából alapos okok, érvek lehetnek arra, hogy egy
kurzus részei méretüket tekintve eltérnek egymástól. Ezért szükség van arra, hogy az adott
tananyagrészt alaposabban átgondoljuk a tanulás oldaláról, áttervezzük, a kurzus
színvonalának
és
minőségének
fenntartásának
biztosítása
érdekében.
A moduláris képzés rugalmassága a tanulmányok megválasztásán túlra is mutat, többek
között arra is, hogy mikor, hogyan, és mennyit kell tanulni. így a modularizáció
szükségszerűen együtt jár a rész-, és a teljes idejű képzések részletes megtervezésének az
igényével és lehetőségével.
A modul mint építőelem a jellegétől függően egyszer tantervet, máskor tananyagot épít.
Természetesen az is fennállhat, hogy a két "építkezési forma" egyszerre valósul meg. Sőt
az is feltételezhető, hogy ez lenne az optimális eset. Amíg az első tantervi szerkezetekre
jellemző, tantervelméleti fogalom, ahol makró moduláris képzési struktúra a moduláris
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tantervelméleti struktúra elemei a tantárgyak. Addig a másiknál moduláris tananyag
struktúráról beszélünk, amely pedig az előbbitől eltérően éppen a tananyag elemekből
kialakított modulokból építkezik, s így inkább metodikai jellegű fogalom. Ennek megfelelően
a moduláris képzés fogalmán belül célszerű megkülönböztetni a makromodul és a
mikromodul fogalmakat. Amíg az első a gazdasági élet és a tudományos fejlődés globális
kívánalmaihoz való alkalmazkodás eszköze, addig a második ennek többszörös áttétele és
lebontásaként az egyén képességeinek, érdeklődésének kibontakozásához szükséges
mikroklímát teremti meg.
A modultervezés eljárásának általános menetét az alábbiak szerint lehet felvázolni:
1. Meg kell határozni egy jól körülhatárolt témát, tárgykört, amely elég szűk, ugyanakkor
eléggé összefüggő (koherens) is ahhoz, hogy adott időtartamban, személyi és tárgyi feltételek
mellett, meghatározott követelmények esetén, eredményesen tanítható és tanulható lehessen.
(Ebből a szempontból a tananyagok eltérő mértékben programozhatók az önálló tanulás
számára.)
2. Figyelembe kell venni a modul lehetséges viszonyát más modulokhoz, hogy elkerüljük a
szükségtelen átfedést vagy a felesleges redundanciát. (Egzakt módszerek használata a
tananyag-tervezésben)
3. Gondosan, kellő részletezettséggel, és mérhető, operacionalizált formában meg kell
határozni a modul elvárt tanulási eredményeit, annak előrevetítésével, hogy a hallgatók mire
lesznek képesek a modul sikeres lezárása után.(Kompetencia taxonómia használata.)
4. A modul felmérési - értékelési gyakorlatát az elvárt tanulási eredményekre kell
alapozni.(Pedagógiailag tervezett ellenőrzési és értékelési rendszer szükséges, amely kellő
mértékben érvényesíti a segítő/formáló és a diagnosztizáló önértékelést.) Mindezekhez az
szükséges, hogy világosan átgondoljuk a felmérések, értékelések célját, a felhasznált
módszerek és eljárások érvényességét és megbízhatóságát, a modulok felmérésének a
gyakorlatban való alkalmazhatóságát, a felmérések kritériumait, hogy a felmérések hogyan
nyújthatnak visszacsatolást is a hallgatóknak, és azt, hogy a felméréseket hogyan tehetjük
változatossá, sokoldalúvá, megfelelő mértékűvé, biztosítsa az elfogulatlanság igényét is.
Ahhoz, hogy a modulok értékelése érvényesen és megbízhatóan történjék, az oktatóknak
először bizonyítaniuk kell, hogy tényleg azt mérik amit mérni szándékoztak (lásd nemzetközi
jóságmutatók), másrészt tanúsítaniuk kell azt, hogy a lehető legkövetkezetesebbek és
objektívebbek a felmérési folyamatban.
5. A modul tartalmát, és annak tanítási-tanulási folyamatait a modul elvárt tanulási
eredményeinek - és azok felméréseinek - elemzését követően lehet meghatározni.
A modulok felmérési céljait Badley és Marshall munkáira hivatkozva Kadocsa László az
alábbiakban foglalja össze:
- visszacsatolást adni a hallgatóknak, hogy javítsák a tanulásuk eredményességét,
- motiválni a hallgatókat,
- feltárni a hallgatók "erősségeit" és "gyengéit",
- segíteni a hallgatókat abban, hogy fejlesszék az önértékelési képességüket,
- feltárni a hallgatók "tudásprofilját",
- átengedni vagy megbuktatni a vizsgán a hallgatókat,
- osztályozni vagy besorolni a hallgatókat,
- engedélyezni az előmenetelt (pl. következő modul felvételét),
- megbecsülni a jövő kurzusainak sikerességét,
A modulok időtartama nagymértékben változó, kb. 20-70 órától több száz óráig, 1-2 héttől
egy évig terjedhet. A legtöbb ismert modul a fenti skála alsó részén foglal helyet.
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A legkiterjedtebb moduláris rendszerben működő országok esetében az összes tanulmányi
munkaóra mennyisége, pl.:
Egyesült Királyság 75-90-120 óra
Hollandia, Finnország, Franciaország, Észtország 40 óra
USA, Kanada kurzus egységei (a "kredit órák") 90-120 óra
”Nyilvánvalóan a tényleges időtartam - különös tekintettel a tanulást időközben abbahagyókra
- függ a résztvevők tanulási képességeitől is, és változik azok tanulási előmenetele
függvényében.
Az Oxford Brook-s egyetemen (és másutt is) például a tanulásirányítás hatékonyságának
javítása érdekében a modulvégi vizsgák helyett áttértek a folyamatos értékelésre (cursuswork
assessment), amely újabb, változatosabb esszék, jelenések, csoport projektek, szóbeli
prezentációk és un. portfóliók összeállítását jelentette.” Kadocsa, 1991.) Az oktatás minősége
ebben az esetben a tanulás folyamatorientált didaktikai paradigmája keretében valósul meg.
(Ugyanakkor fel kell hívnunk a figyelmet az oktatás minőségbiztosítása és a piaci elveket
követő képzések gazdaságossági-pénzügyi minőségbiztosítás közötti gyakori antagonizmusra
is.)
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3.1. Kompetencia modulrendszer a szakképzésben
A gazdaság egyre kevésbé elégszik meg azzal, hogy valaki valamit (egy technológiai leírást,
tudományos isme- reteket, szabályzatokat stb.) tudjon; számára az a fontos, hogy a
munkaerőként jelentkező szakember valamit eredményesen meg tudjon csinálni. E
követelmény fejeződik ki kompetenciafogalomban. A kompetencia teljesítő képes tudást, a
megszerzett tudásnak és a meglevő személyes adottságoknak- készségeknek egy adott,
konkrét környezetben való alkalmazási képességét jelenti: a foglalkozási/munkaköri feladatok
sikeres ellátásának személyi feltételrendszere. (Udvardi, 2002.)
Úgy tűnik, hogy manapság egyfajta konszenzus kezd kialakulni a kompetencia 5 alapvető
jelentőségű tulajdonságát illetően.
• A kompetencia lehetővé teszi, hogy tudatosítsuk az eddig "informális"-nak és
"procedurális"-nak tartott képességek együttesét is, amely igencsak különbözik a
hagyományos hivatkozások listáin szereplőktől.
• A kompetencia mindig cselekvéshez kapcsolódik. Lehetővé teszi a cselekvést, a
feladatok elvégzését, ekképpen pontosan körülírható. Nem létezik önmagában, a
megoldandó probléma megoldásától, illetve a megoldás során használó személytől
függetlenül.
• A kompetencia mindig egy meghatározott összefüggéshez is kapcsolódik, mindig egy
konkrét és döntő szituációhoz, ami ekképpen elsősorban az átjárhatóság és az átvihetőség
elméleti problémáját veti fel.
• A kompetenciák lényegében három képességcsaládot érintenek: a tudást, vagyis a
generikus ismeretanyagot, a know-how-t, vagyis a jártasságokat és készségeket, illetve a
létezés tudományát, vagyis a kapcsolatteremtő képességet és a szociális viselkedési
formákat.
• Ezek a képességek integrálódtak. Nem egyszerűen arról van tehát szó, hogy a
teljesítményben testet ölt egy bizonyos képességmennyiség, hanem inkább arról, hogy
ezek a képességek strukturáltak és egymásra épülnek. Olyan forrástőkét alkotnak,
amelyek egymással keveredve lehetővé teszik magát a tevékenységet, ezáltal a
teljesítményt is.
A kompetencia igazolja egy személy vagy egy közösség alkalmasságát arra, hogy
megfelelően teljesítsen egy meghatározott feladatot egy meghatározott szituációban.
Ha a képzési rendszer a szakképesítés eléréséhez megszerzendő szaktudást (illetve
kompetenciákat) eleve modulonként igyekszik megfogalmazni: a képzési program lényegében
egy modulsorból (makro-modul) áll össze, melyben sok más szakképesítésben is szereplő
modulok, kifejezetten az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges szakmai modulok,
valamint speciális, szabadon választható, kiegészítő modulok vannak (melyek helyileg esetleg
különböző egyéb tárgyakkal, foglalkozási formákkal egészíthetők ki).
A végzettség továbbépíthetősége és a munkaerő-piaci igények azt kívánják, hogy egy-egy
szakképző intézményben szerzett és államilag elismert-, országos hatályú szakképesítési
program kompetenciatartalma között ne legyenek túl nagy különbségek, és a rögzített
alapkövetelmények érvényesítésében ne legyenek túl nagy hézagok és eltérő értelmezések.
3.2. Kompetencia modulok szerkezete a szakmai képzésben
A modulok egymásra épülő rendszerben alkotnak egy olyan képzési tartalmat, amely egyéb
jellemzőkkel ellátva (óraszám, időigény, oktatói kvalifikáltság, vizsgaigény stb.) kiadják egyegy képzési terület tantervi programját. Az alábbiakban egy a DACUM rendszerű foglalkozás
elemzés alapján meghatározott szakmai követelményekre és a hozzájuk kapcsolódó
teljesítmény kritériumokra alapozva mutatjuk be a kompetencia modulok rendszerét.
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A kompetenciamodul a legkisebb tantervi egység, amely a DACUM rendszer szerinti
modulfogalomnak felel meg. Egy meghatározott kompetenciához (pl. „a tanuló tudjon
számítógépes adatelemzést végezni”) tartozó tantervi egység. Ezen modulok szerkezete
azonos, tartalmazza a megszerzendő tudás, készségek és attitűd elemeket, vagyis a szakmai
követelményeket és a végső teljesítmény célt.
A tananyagmodul a modularizáció alapegysége, olyan egy vagy több kompetenciamodul
összessége, mely heti 2 kontaktórában negyedéves modulperiódus alatt elsajátítható. (A
kompetenciamoduloknál használt magyarázattal élve: „heti 2+2 statisztikai gyakorlat”). Ez az
egység lehet hosszabb és szélesebb is pl. féléves modulperiódusok illetve heti 4 kontaktóra.
Negyedévesnél rövidebb modulperiódus létrehozása nem javasolt.
A tantárgyi modul a tananyagmodulokból felépülő olyan egység, mely egy modulperióduson
belül 1 vagy több tananyagmodult tartalmaz horizontálisan, vertikálisan pedig egy vagy több
modulperióduson keresztül húzódik (pl. „Statisztika”).
A szakmai-szerkezeti modul több, tartalmi alapon összetartozó tantárgyi modul összessége. Ez
a szakképzésben alulról felfelé való építkezéssel hozható létre. (pl. „távinformatika”).
A tantárgyi modulok némileg más szempontú osztályozása alkalmazandó akkor, amikor nem
belső tartalmi szerkezet és tantervkészítési menet leírása a cél. Ha a tantárgyi modul képzési
célját vizsgáljuk, akkor a tantervi modul fogalmának bevezetése célszerű. Hangsúlyozandó,
hogy a tantervi modul nem keverendő össze a fenti felsorolásban szereplő négy
modultípussal.
A tantervi modul olyan szerkezeti egység, mely a munkaerő-piaci funkcionális alkalmazás
szempontjából összetartozó tantárgyi modulokat tartalmazza.
Néhány megkülönböztethető típus: általános munkaerő-piaci értéknövelő modul, szakmai
modul és előkészítő-felzárkóztató modul.
Az általános munkaerő-piaci értéknövelő modul
Az általános munkaerő-piaci értéknövelő modulhoz tartozó kompetenciamodulok szinte
minden egyes szakmánál azonosak lehetnek, azzal, hogy a tartalmi része természetesen
szakmánként lehet különböző. Ez a modul növeli a végzett diák esélyét az elhelyezkedésre,
ugyanis ő a munkaerőpiacon szükséges, a modern kor által megkívánt kompetenciákkal is
rendelkezik.
Az idetartozó tipikus tantárgyi modulok a következők lehetnek:
• Készség- személyiségfejlesztés
• Kommunikáció, tárgyalástechnika
• idegen nyelv
• számítástechnika
• minőségbiztosítás, minőségügy
• vállalkozási- és munkaerő-piaci ismeretek
• egészséges életmód
• tanulási módszerek
A gyorsan változó tantervek miatt célszerű lenne gondoskodni arról, hogy folyamatosan
ellenőrizzék ezeknek a moduloknak a tartalmát.
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Szakmai modul
A szakmai modulhoz tartozó tantárgyi modulok szakmai kompetencia-modulokból épülnek
fel. A szakmai modulnak két fajtája van: a szakmai alapozó modul és a szakmai specializáló
modul.
Alapozó modul:
Az alapozó modulok olyan differenciált tantárgyi modulok, illetőleg kompetenciák
szerkesztett gyűjteménye, amelyek a képzési folyamat során az adott szakma műveléséhez
szükséges általános és alapvető jártasságok, készségek, képességek és ismeretek megszerzését
biztosítják, és amelyek egyben előkészítenek a szakma speciális ismereteinek elsajátításához
szükséges szakmai specializáló modulok elvégzésére is. Amennyiben egyszerre több rokon
szakma tantervét készítjük, úgy az alapozó modulokat célszerű a rokon szakmák közös,
azonos szinten elsajátítandó kompetencia moduljaiból létrehozott tantárgyi modulokból
megkonstruálni. A rokon szakmák kompetenciamoduljai között átfedések vannak, s így
megállapíthatóak a rokon szakmák közös szakmai alapmoduljai. (Például a műszaki
szakterülethez kapcsolódó szakmacsoportokban a műszaki dokumentáció használata.)
Specializáló modul:
A specializáló modulok egy-egy foglalkozáshoz kötődően; a fontos és gyakran ismétlődő
feladatok sikeres ellátására készítenek fel. (pl.: SAP modulok használata)
Előkészítő, felzárkóztató modulok
Az előkészítő modulok a különböző előképzettségű vagy tudásszintű tanulók célirányos
felkészítését szolgálják, valamely szakmai programban való eredményes részvétel
megalapozása céljából. (Készségfejlesztő modulok, gondolkodásfejlesztő programok)
A felzárkóztató programok célja, olyan differenciális programban való részvétel
lehetőségének nyújtása a tanuló számára, amely lehetőséget biztosít számára lemaradásának
megszüntetésére, vagy egy magasabb szintű bemeneti követelményekkel rendelkező
programba való bekapcsolódására azzal, hogy a két eltérő szintű kurzus-program közötti
szintkülönbség kiegyenlítését segíti elő. (Pl: felsőfokú szakképzési programok előtanulmányai
és a szakirányú felsőoktatás programjai közötti felzárkóztató hídprogramok)
Nemzetközi tanúsítással működő – kompetencia elvű – moduláris képzések
A továbbiakban két olyan a nemzetközi gyakorlatban elterjedt szakmai képzést mutatunk be
esettanulmányként, amely kompetencia modulokból épül föl, több országban akkreditált
képzés, a megszerzett tudás jól konvertálható, a kapcsolódó tanulmányokat-, mint
előtanulmányokat - beszámítják több államilag elismert szakképzettség megszerzésére
irányuló képzési programban.
3.2.1. Esettanulmány : Az ECDL (European Computer Driving Licence) és előnyei
Az ECDL az Európai Unió által támogatott, egységes európai számítógép-használói
bizonyítvány, amely nem elsősorban az informatikai, hanem a felhasználói ismereteket, az
informatikai írástudás meglétét hivatott igazolni. Megszerzéséhez a jelölteknek egy elméleti
és 6 gyakorlati vizsgán kell számot adni tudásukról. Az ECDL célja az informatikai írástudás
elterjesztése, a számítógépet használó munkavállalók munkájának hatékonyabbá tétele, és az
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információ-technológia területén eszközölt befektetések gyorsabb és jobb megtérülésének
elősegítése.
Az ECDL megbízható (a PC használatához szükséges valamennyi ismeretet garantálja),
egyszerű (konkrét követelményrendszere van, moduláris formája számos előnyt jelent),
minőség-orientált (az EU által támogatott, és a nemzetközi ECDL Alapítvány által felügyelt
vizsgarendszer), végül, de nem utolsósorban pedig független, azaz készségeket alakít ki,
amelyek a hardver és szoftver típusától függetlenül biztosítják az alapvető alkalmazásokban
való jártasságot.
Az ECDL előnyt jelent mind a munkavállalók és munkáltatók, mind pedig a munkanélküliek,
illetve pályakezdők számára. A munkavállalók szempontjait az alábbiakban foglalhatjuk
össze:
• A vizsga moduláris jellegű: adott esetben nem szükséges valamennyi modulból
vizsgázni, elegendő a munkakör betöltéséhez alapvetően szükséges modulvizsgákat
letenni (például elegendő lehet a szövegszerkesztő, a táblázatkezelő és az információs
hálózati szolgáltatások ismerete), ugyanakkor lehetőség van a tanulás folytatására is.
• A megszerzett tudás konvertálható, azaz a tanulttól eltérő hardver és
szoftverkörnyezetben is egyaránt alkalmazható: a számítógép funkcióit a hallgatók
készség szintjén sajátítják el.
• Egyszerű, konkrét követelményrendszere révén az ECDL ismeretek könnyen
elsajátíthatók munka melletti önálló vagy tanfolyami keretek között történő tanulással
is.
• Nemzetközileg elismert bizonyítványról van szó, amely jelentősen növeli a bel- és
külföldi munkaerő-piaci esélyeket.
Pályakezdők és munkanélküliek hasonló előnyöket élveznek:
• Az ECDL széles körű, megalapozott tudással felkészít a várható munkaerő-piaci
kihívásokra.
• Moduláris jellegénél és konkrét követelményrendszerénél fogva az ECDL
megszerzése történhet akár más, önálló szakma elsajátításával párhuzamosan.
• Az információs társadalom elvárásai alapján munkaerő-piaci esélyeket teremt.
Végül, de nem utolsósorban vizsgáljuk meg a munkáltatók ECDL-ből származó előnyeit:
• Mivel az ECDL (vagy annak egyes modulvizsgái) garantálják a számítógép
használatát igénylő munkakör betöltéséhez szükséges ismereteket, ily módon a
dolgozók munkája hatékonyabbá válik, ami elősegíti az IT beruházások gyorsabb
megtérülését is.
• A munkáltató maga határozhatja meg, mely modulokból kell a dolgozóknak vizsgát
tenni (vagy felvételkor mely modulvizsgákat várja el): a feladatokhoz igazodva a tudás
folyamatosan bővíthető.
• Új munkavállaló nem igényel külön betanítást, a már sokszor említett felhasználói
szintű ismeretek meglétének köszönhetően, amely lehetővé teszi az ismeretek
alkalmazását bármilyen hardver-, ill. szoftver-környezetben: ez a munkáltatónak
jelentős idő- és pénzmegtakarítást jelent. Az információs társadalom igényeihez
alkalmazkodva munkatársai az EU-ban támasztott követelményeknek megfelelő
számítógép-használói tudással rendelkeznek.
Az ECDL moduljai és a tematika
Syllabus 3.0
A standardnak tekintett alkalmazások a következők:
1. Modul: IT- alapismeretek
2. Modul: Operációs rendszerek
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3.
4.
5.
6.
7.

Modul: Szövegszerkesztés
Modul: Táblázatkezelés
Modul: Adatbázis- kezelés
Modul: Prezentáció
Modul: Információ és kommunikáció

Az ECDL megszerzésének módja
Az ECDL nem tesz kikötést a vizsgákon megkövetelt ismeretek megszerzésének módjáról,
alapvetően kimeneti szabályozást alkalmaz, csupán az elsajátított tudást kontrollálja
nemzetközileg elfogadott egységes követelményrendszer szerint.

A vizsgakártya
Az első vizsga előtt a jelentkező beszerez egy vizsgakártyát. A kártyára minden sikeres
vizsgát rávezetnek. Amikor a vizsgázó valamennyi vizsgáját letette, a vizsgaközpont a
kártyáját elküldi – Magyarországon - az NJSZT ECDL irodájába, ahol ennek alapján kiállítják
az ECDL bizonyítványt.
A vizsgák
A hét vizsgát a regisztráció megkezdésétől számított három éven belül kell letenni. Nem
szükséges minden alkalommal ugyanabban a központban vizsgázni, erre bármely hivatalos
európai ECDL vizsgaközpontban van lehetőség.
A vizsgakérdések bármely szolgáltatótól származó szoftver alapján összeállíthatók. Néhány
vizsgának különböző változatai lehetnek a vizsgaközpont rendelkezésére álló eszközöktől
függően.
A Művelődési és Közoktatási Minisztériummal kötött megállapodás értelmében a vizsgák
alóli teljes mentességet kaphatnak mindazok, akik az Országos Képzési Jegyzékben a
következő megjelöléssel szereplő, 1994-ben vagy azóta kiadott OKJ-s szakképesítéssel
rendelkeznek:
Információrendszer-szervező (OKJ 47 5 3139 13 30 04 és 54 4641 02)
Informatikus (OKJ 43 5 3139 13 10 03 és 54 4641 03)
Számítástechnikai programozó (OKJ 47 5 3132 13 20 02, 47 4 3132 13 20 02 és 54 4641 04)
Számítástechnikai rendszerprogramozó (OKJ 47 5 3139 13 20 04, 47 4 3139 13 20 04 és 54
4641 05)
Multimédia-fejlesztő (OKJ 89 4 3719 11 90 06 és 54 8409 01)
Gazdasági informatikus I., II. (OKJ 43 4 3139 13 10 01 és 54 4641 02, ill. 52 4641 01)
3.2.2. Esettanulmány: A Cisco Hálózati Akadémia (Cisco Networking Academy
Program)
A Cisco Hálózati Akadémia (Cisco Networking Academy Program, CNAP) egy olyan nonprofit szakképzési program és hálózat, amely oktatási intézmények, vállalatok, a kormányzat
és a Cisco Systems közötti együttmûködés eredményeként jön létre. A Hálózati Akadémia
programja számítógépes hálózatok építésére, tervezésére és karbantartására tanítja a diákokat.
A program felkészíti a diákokat a XXI. századra s egyúttal az Internetes oktatás, az ELearning lehetõségeinek megtestesítõje is.
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Az Oktatási Minisztérium és a Cisco Systems egyránt felismerte, az információs technológiai
szektor forradalmi ütemű változása miatt az informatikai szakemberek képzését a
hagyományos értelemben vett közoktatási módszerekkel nem lehet megvalósítani. Az IT
területen tapasztalható munkaerőhiány csökkentésének leghatékonyabb módja az IT szektor
közvetlen bevonása az oktatásba, állami-ipari együttműködések (Public-Private Partnership)
formájában, amelyek keretén belül a magánszféra a közoktatási intézményekkel szorosan
együttműködve dolgozik a közös célok eléréséért.
Dr. Magyar Bálint oktatási miniszter és John Chambers, a Cisco Systems Inc. elnökvezérigazgatója az egyesült államokbeli San Jose-ban együttműködési megállapodást írt
alá az informatikai hálózati szakképesítést nyújtó Cisco Hálózati Akadémia Program
(Cisco Networking Academy Program, CNAP) további bővítéséről. A szerződés alapján
sor kerül a CNAP 5-8. szemesztereinek magyarországi bevezetésére, továbbá a Cisco
Learning Institute (CLI) ingyenesen az Oktatási Minisztérium rendelkezésére bocsátja
az általa kifejlesztett Virtuoso online oktatási keretrendszer használati jogát.
A Cisco Hálózati akadémia 5-8. szemesztereinek bevezetésével a nemzetközileg elismert
hazai hálózati szakemberképzés újabb szintje valósul meg, a program elvégzésével a
hallgatók felsőfokú, Cisco Certified Networking Professional Certificate képesítést
szerezhetnek. A Minisztérium rendelkezésére bocsátott Virtuoso online oktatási
keretrendszer, amelyre a Cisco Hálózati Akadémia Program is épül, lehetővé teszi
elektronikus oktatási anyagok, online tartalmak kifejlesztését, folyamatos frissítését és
terjesztését a résztvevő iskolák számára. Az új, elektronikus oktatási anyagok a bevezetés
első, hat hónapos szakaszában mintegy 40 középiskola 2000 diákja számára válnak
elérhetővé. A rendszer bevezetése 2003. tavaszán kezdődik.
A CISCO Akadémiai program:
• A Cisco Systems által 1997-ben beindított Cisco Hálózati Akadémia egy olyan
szigorúan non-profit szakképzési program és hálózat, amely oktatási
intézmények, vállalatok, a kormányzat és a Cisco Systems közötti együttműködés
eredményeként jön létre.
• A Hálózati Akadémia alapvető küldetése az egyre akutabbá váló IT hálózati
szakemberhiány csökkentése, amely Magyarországon mintegy 37%-os. A Program
alapját a folyamatosan bővített, modellértékű, E-Learning alapú tananyag
képezi, amely heti másfél órás ütemezéssel 4 szemesztert tesz ki. A képzés nyitva
áll minden 16. életévét betöltött diák számára, s nemzetközi szabványoknak
megfelelő, univerzális és semleges hálózati szakdiplomát nyújt. A Program jelenleg
99 országban van jelen, s mintegy tucatban a kormányzat hivatalos támogatását
élvezi.
• A Hálózati Akadémia Program alapsejtjei az un. Lokális Akadémiák, amelyek
bármely olyan oktatási intézményben 1-2 hónap alatt felállításra kerülhetnek, amely
vállalja a tanerő, tanterem, és a hálózati laborfelszerelés biztosítását. A Lokális
Akadémiákat szakmai felügyeletét és adminisztrációját az oktatást maguk is végző
Regionális Akadémiák vállalják, amelyért cserébe a Cisco Systems a laborfelszerelés
hálózati eszközeit (5 router, 2 switch) ingyen biztosítja. A tanerő ki- és
továbbképzéséért a közvetlen oktatást szintén végző Regionális Oktatóközpontok a
felelősek, a tananyag online terjesztését, folyamatos frissítését, és a globális
adminisztratív feladatok ellátását pedig a CNAP szívét képező kaliforniai Cisco
Hálózati Akadémia Management System végzi.
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Forradalmi E-Learning tanulási modell
A Cisco Networking Academy Management System (CNAMS) - az Akadémia Program
alapja - egy újító jellegű modell az elektronikus úton történő tanulásban. Az oktatás
anyagának Interneten keresztül történő átadása kiegészül számos online eszközzel, melyek
hatékonyabbá teszik az Akadémiák munkáját abban, hogy a program összes részletét kezelni
tudják. Kiegészítésképpen a hálózati tananyaghoz, a CNAMS lehetővé teszi az online
tesztelést, a hallgatói teljesítmény ellenőrzést és kidolgozott egy minőségbiztosítási tervet is.
A CNAMS hálózat-alapú alkalmazásokkal szolgál, így a hallgatók és oktatók aktív, gyakorlati
megközelítéssel haladhatnak előre a technológiai oktatás során. Ezek az alkalmazások
nemcsak a tanórák témái, hanem az oktatás eszközei is.
Az E-learning modell lehetővé teszi, hogy a hallgatók a tananyagot az osztálytermen kívül is
elsajátíthassák. Saját tanulási ritmusukhoz igazodva dolgozhatják fel az órák anyagát,
tekinthetik meg a technológiához kapcsolódó video- és egyéb vizuális magyarázatot, és
gyakori online tesztelésre is van lehetőségük, hogy megállapítsák, valóban megértették-e az
átadott ismeretet, és sikerült-e tartós tudásra szert tenniük.
Az online értékelés folyamatosan felügyeli az előrelépést és segíti az eredményesség
számonkérhetőségét. A globálisan szabványosított online tesztelés azonnali visszacsatolást
biztosít a hallgatóknak és az oktatóknak egyaránt. Ezentúl minden Akadémia hozzáférést
élvez egy online szakmai közösséghez: az Internet-alapú Szakközösségi Szerver letölthető
tananyagokkal és software-rel, folyamatos szakmai vitafórummal, cikkekkel és az Akadémiai
programmal kapcsolatos bejelentésekkel szakmai fórumot biztosít a tapasztalatcseréhez.
A megszerezhető semleges és univerzális diplomák
A Cisco Hálózati Akadémia tananyagát neves és független oktatókkal együttműködésben
dolgozták ki, s megszerzésével a hallgatók képesítést szereznek kis-és közepes méretű
hálózatok tervezésére, építésére és karbantartására. A kurzusok elvégzésével (amelyek első
fokozatának megkezdéséhez semmilyen előzetes informatikai szaktudás nem szükséges)
iparági normáknak megfelelő képesítések szerezhetőek. Az első szint egy 280 órás, négy
szemeszterből álló kurzus, amely egy nemzetközileg elfogadott és szabványnak tekinthető,
CCNA (Cisco Certified Networking Associate) minősítést ad. A kurzus heti másfél órás
ütemezéssel 2 évig tart, de intenzív tanfolyamok révén, intenzív E-Learning használatával
ennél rövidebb idő alatt is elvégezhető. A tanfolyam nem csak elméleti, mivel az anyag 6070%-a az Akadémiákon elhelyezett laboratóriumokban gyakorlati képzést is tartalmaz, amely
biztosítja, hogy a végzett diákok rögtön, az azonnali munkavégzéshez szükséges gyakorlattal
rendelkezzenek. Ez a képzési szint főleg középiskolai, de főiskolai és egyetemi képzés részét
is képzi/képezheti.
A képzés következő szintje a 280 óra (4 szemeszter, max. 2 év) teljesítésével elérhető CCNP
Cisco Certified Networking Professional fokozat, amely a CCNA fokozathoz hasonló
nemzetközileg elismert diploma. E fokozat a hálózati szakismeretek mélyebb szintjének
elsajátítását teszi lehetővé (összetett hálózati konfigurációk, hálózati problémák
diagnosztizálása és megoldása stb.).
Az informatikai hálózatok terén jelenleg megszerezhető legmagasabb szintű oklevél a Cisco
Certified Internetworking Expert (CCIE), amely az iparágban egy hálózati szakember számára
a lehető legelismertebb minősítés.
A CISCO tanulmányok állami akkreditációja
A Nemzeti Szakképzési Intézet által koordinált közös munka eredményeképpen az Országos
Képzési Jegyzékről szóló 27/2001. (VII. 27) OM rendeletbe bekerült az "Informatikai hálózati
rendszertelepítő" elnevezésű, 31 4641 01-es számú szakképesítés. Ez által megvalósult a
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képzés hivatalos akkreditációja. A szakmai és vizsgakövetelmények formai és törvényi
előírásoknak megfelelő előkészítését az NSZI végezte.
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3.3. A kompetencia tanúsítás
Miután a fejlett országokban a kompetenciakurzusok széles választéka található, az ezek
végén megszerezhető Certijicate (tulajdonképpen tipikus kompetenciabizonyítvány) egyike másika a munkaerőpiacon többet ér, mint egy- egy a felsőoktatásban szerzett diploma! (Hazai
elismerésük ugyanis a jelenlegi szakképzési rendszerben nem megoldott.)
A kompetencia tanúsítványt nyújtó képzések jellemzői:
1. A kompetencia modulok kurzus programjai teljes értékű építő elemei lehetnek egy
vagy több OKJ –s szakképesítésnek.
2. A széles sávú alapozó képzést biztosító programok átkerülhetnek a standard (államilag
elismert) kompetencia kurzusok körébe. A híd szerepet betöltő - munkaerő-piaci
értéknövelő - kulcskészségek oktatása szintén hasonló keretek között képzelhető el.
Az EU standard modulok és egy-egy szakképesítés jelenlegi moduláris struktúrája
közötti különbségek hasonlóképpen kiegyenlíthetők.
3. A munka világában megszerzett kompetenciák könnyítést kell, hogy jelentsenek az
újabb vagy magasabb szintű képesítések megszerzésénél (LLL, szakmai életpálya
építés). A beszámítás módjának gyakorlatát szükséges tanulmányozni az EU
programok kísérleti eredményei alapján. További kapcsolódó lehetőség ezen a
területen a külső-, összefüggő szakmai gyakorlat keretében megszerzett kompetenciák
igazolása, amely a potenciális foglalkoztatás szempontjából értékes.
4. A kompetencia fejlesztő kurzusok iránti igények gyors változása (alkalmi képzési
igények, egyedi igények kiszolgálása, speciális technológiájú képzések) esetén a
hagyományos elismertetési eljárások szinte megvalósíthatatlanok. Az ilyen
regionális/helyi értékű kompetencia bizonyítványok ugyanakkor – adott körülmények
között- igen értékesek lehetnek a foglalkoztatás szempontjából.
Sajnos a hagyományos képzési struktúra átépítésének módszertanára nem találtunk az
irodalomban útmutatást, így a fejlesztés módszertanának kidolgozására az alábbi – empírikus
alapon kidolgozott eljárássort javasoljuk:
1. A szakképesítések szakmai tartalmának modulárisan kell építkezniük és a szakmai
kompetenciákat kell, hogy tartalmazzák valamely kompetencia leírásra alkalmas
taxonómia, mint eszköz felhasználásával
2. A szakmai vizsgára bocsátás feltételeinél meghatározásra kerülnek a kontaktelméleti,
demonstrációs, kötelezõen választható és gyakorlati óraszámok, az egyéni irányított
felkészülésre fordítható idõkeretek, továbbá a kompetencia modulok feldolgozásának
eredményességére vonatkozó minimum kritériumok.
3. Az írásbeli vizsgarészek fõként a vizsgázók kognitív ismereteit, a szóbeli vizsga az
integrált tudásukat, a gyakorlati vizsgarész a képességeiket (kompetenciáikat) méri.
4. Gondoskodni kell a tananyag modulok egzakt módszerekkel történő tervezéséről és
kipróbálásáról, modulbankban történő megjelentetésérõl.
5. Fel kell készíteni a tanárokat és tanulókat az új rendszer bevezetésére.
Összegzés:
A moduláris képzésnek a szakképzés számára nyújtott előnyei – másrészt a szakképzési
rendszerek hagyományos működési szisztémáinak határai - folytán az EU tagországokban
jelentős mértékű modularizáció valósult meg, vagy van kialakulóban a szakmai célú képzési
programokban.
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A moduláris képzési rendszer képes kielégíteni azokat az igényeket, amelyek;
- -a tömeges, de személyre szabott képzésre,
- a a programok makro – és mikromoduláris rendszere rugalmas és továbbépíthető
szakképzési programok választékát eredményezi,
- az átvihető-, beszámítható előtanulmányokat érvényesíti,
- a képzési programok – piacképes – gyors korrekcióját biztosítja,
- jól transzferálható képesítéseket eredményez,
- összehasonlítható programokat, tanúsításokat eredményez.
A fenti igényekkel összhangban – az önmagukban zárt és független tananyagegységek – hol
tantervi szerkezetet építenek, hol tartalmi egységként jelennek meg.
A hazai gyakorlatban innovatív kezdeményezés az OKJ –ban szereplő szakképesítések
szakmai – és vizsgakövetelményeinek – tevékenység központú – modularizációja, amely
kedvező lehetőségeket nyújt a szakképesítések képzési tartalmainak modularizációjához, a
szakképesítések szintezett egymásra épüléséhez, továbbá az előtanulmányok hasznosításához.
A DACUM eljáráson alapuló munkakör- elemzések azonban - még igényes koordinátori és
facilitátori munka mellett is - tipikusan csak egy-egy foglalkozás elemzésére alkalmas eljárás.
Az átfogóbb szintű elemzésekhez, szélesebb körű modularizációhoz további eljárások
bevezetése szükséges; mind az elemzési technikákban (pl. szakmacsoportos közös modulok),
mind az egzakt modulelrendezési eljárások vonatkozásában.
Ajánlott irodalom:
1. Dr. Kadocsa László: A modularizáció és a kreditrendszer a felsőoktatás megújítási
Folyamatában Dubaújváros, 1991.
2. Gyaraki F. Frigyes: A moduláris képzés modellje Felsõoktatási Szemle 1987/3.
3. Gyaraki F. Frigyes: Tantárgy és tananyagmodulokkal folyó oktatás tanulás során
szerzett tapasztalatok Magyar Felsõoktatás 1998. 8. 7 29-30
4. Gyaraki F. Frigyes: Felkészülés az európai modulok „fogadására”Magyar Felsõoktatás
1998. 8.
5. Martina Trbanc: Integration of work and learning A project of the European Training
foundation performed in Hungarian Slovenian co-operation Ljubjana 1998.
6. Udvardi Lakos endre: Lifelong Learning, Modul, Kompetencia Szakképzési Szemle
XVIII. Évfolyam 2002/1.
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4. A moduláris képzési folyamat tervezése – egzakt módszerek
A tanulási folyamat tervezésének módszerei, eszközei, technikái
Egyes kutatók a racionális, a célokból kiinduló, a céloknak meghatározó szerepet biztosító a
tanulási folyamatot tervező modell helyett az ún. integrált cél-eszköz modell alkalmazását
tartják a pedagógiai munkában hatékonynak. Eszerint az előző modellben eszközként kezelt
tanulói tevékenységekben integráltan vannak jelen a tanulás céljai is, amelyek a
tevékenységek elvégzése során alakulhatnak ki, csak abból következhetnek. A pedagógiai
gyakorlatra hivatkozva például (Eisner, 1971.) azt állítja, hogy az oktatónak nem a speciális
tanulói célokat kell kitűznie a tanítás előtt, hanem a tanulói tevékenység különböző típusait,
változatait kell meghatároznia.
A tervezett tevékenykedés közben a tanulók majd megszerzik saját tapasztalataikat,
kiválasztják saját céljaikat, amelyeket el akarnak érni. Ez a modell kevésbé vált ismertté és
elfogadottá, mint a célközpontú, mégis egy nagyon fontos üzenete van a pedagógusok
számára. Felhívja a figyelmet arra az eltérésre, amely a tanár által kitűzött egységes tanítási
célok és az egyes tanulók saját céljai, illetve a megvalósult célok között van.

A tervezés dimenziói ( időkeretek, feltételek, tartalmak, teljesítmények, módszerek, eszközök,
szervezeti formák )
A tartalomközpontú tervezési modellben a meghatározott oktatási tartalomból, a tananyag
elemzéséből kiindulva választják ki és tűzik ki az elérendő célokat, az elsajátítási folyamat
eredményeire vonatkozó elképzeléseket. Ennek a módszernek az elterjedtségét több okkal is
lehet magyarázni.
A tartalmi elemek egy része önálló célkategória is (az ismeretek különböző kategóriái a tudás,
ismeret és megértés szintjén).
1. A kitűzött célok és követelmények alapján a képzés tervezője meghatározza és elosztja a
kurzusok tananyagát a rendelkezésre álló időkeretek és az elsajátítási folyamat
szükségleteinek megfelelően.
2. A célok és az oktatási tartalmak szempontjából meg kell vizsgálni, hogy minden tantervi
részcél eléréséhez megfelelő tananyag áll-e rendelkezésre, illetve ha vannak olyan tartalmi
összetevők, amelyek nem kapcsolhatók az eredetileg meghatározott célokhoz, elhagyhatók-e,
vagy az eredeti célrendszeren érdemes változtatni, gazdagítva azt az új lehetőséggel.
A tananyagrészek kiválasztásakor és elrendezésekor egyrészt az adott tantervi egység logikai
szerkezete, másrészt az elsajátítási folyamat pszichológiai sajátosságai lesznek
meghatározóak. A tartalmi egységek sorrendje ennek megfelelően lehet kronologikus vagy
ok-okozati összefüggésre épülő (például a természettudományos modulok), az egyszerűtől a
komplex irányába (például a készségfejlesztő modulok) vagy a konkréttól az absztrakt felé
(például a közgazdaságtan) haladó.
A tartalmak kiválasztásakor figyelembe kell azt is venni, hogy mennyire felel meg a tanulók
fejlettségi szintjének, érdeklődésének.
3. Az egyes részekre szánt időt rugalmasan kell megtervezni, hisz általában a tanítási órák
néhány százaléka előre nem tervezett eseményekkel telik el.
4. A szükséges és lehetséges tantárgyi koncentráció feltárása és megnevezése. Fel kell tárni az
adott modulokon belül azokat a területeket, amelyek tartalmilag, térben vagy időben
kapcsolódnak más modulok anyagához (például egy-egy természeti jelenség fizikai, kémiai
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vagy biológiai megközelítése), illetve kapcsolhatók a műveltség konkrét tananyagon kívüli
területeihez. Ennek fő eszköze a tanterv alapos ismerete mellett a kollégákkal való
konzultáció és megegyezés a közös terület tanításának időbeosztásáról, tartalmi mélységéről,
a kapcsolódási pontok kiemeléséről stb.
5. Fontos tényező az alapvető oktatási eszközök meghatározása, továbbá hogy kellő idő álljon
rendelkezésre a szükséges, de hiányzó eszközök beszerzésére vagy elkészítésére.
6. Az új tapasztalatokat, a tervezettől eltérő célokra, tartalmi elemekre, eszközhasználatra
vonatkozó tapasztalatokat stb. érdemes összegyűjteni, így a következő évben már több
információ alapján készülhet fel a tréner a képzési program megvalósítására.
Tervezési technikák (gráfok, hálótervek, számítógépes programok):
A tudományok rohamos fejlődése különösen a műszaki területeken egyre gyakrabban
felveti a tananyag korszerűsítésének, ezzel együtt a tanterv módosításának szükségességét. A
tananyag korszerű elrendezéséhez és a tantervek időnkénti felülvizsgálásához, nem elegendő
csupán az eddigi gyakorlati tapasztalatok és intuitív módszerek alkalmazása. A tananyag
elrendezés egzakt módszereinek alkalmazása a gyakorlati segítségen túl érveket szolgáltat a
szükséges változtatások keresztülviteléhez és támogatja a korszerű oktatási módszerek
alkalmazását.
A tartalmi és formai szempontból is új módszerek lényege: a korábbi "fa-gráf" módszereket
felváltották a hálós és moduláris tantervszerkesztési eljárások. Ugyancsak előtérbe került a
tantervek értékelésének, időnkénti revíziójának, karbantartásának ügye, mely egzakt
módszerek alkalmazása nélkül nehezen megvalósítható.
4.1. A tananyag elrendezés egzakt módszerei
A reláció-mátrix eljárás
A reláció-mátrix eljárást I. B. Morgunov (1966.) dolgozta ki a tantárgyak,
tananyagrészek egymás közti logikai kapcsolatainak felderítésére, a tananyag egzakt
módszerekkel történő elrendezésére, tantervkészítésre. Módszerének lényege: az egyes
tantervi egységek gráfokkal történő leképzése, amelyen keresztül az anyagrészek kapcsolatát
jobban nyomon követhetjük. Módszerét azóta többen tovább fejlesztették.
A szubjektív és objektív tényezők egybevetésének módszere
D. Rosenthal és G. Wiseman (1964.) által kidolgozott mátrix-módszer. Lényege a
tananyagrészek kapcsolat-rendszere szubjektív megítélésének összevetése objektív
mutatóival, és ebből a tantervre vonatkozó következtetések levonása, differenciáltabb, több
oldalú felhasználás lehetősége.
A tantervi elemek ütemezésének módszere
A reláció-mátrix eljárás továbbfejlesztett változata, amely lehetőséget nyújt, a
párhuzamosan tanítható témák kiemelésére, a tantárgyak tanítására vonatkozó időintenzitások
meghatározására és a tantervi elemek ütemezésére számítógép segítségével.
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Tantervkészítés a hálós tervezés CPM (kritikus út) módszerével
A reláció-mátrix eljárás továbbfejlesztése az időadatok figyelembevételével. A módszer
alkalmazása lehetőséget nyújt a logikai kapcsolatok feltárásán túl a tanítási egységek
időtartamának tervezésére, az erőforrások használatának optimalizálására.
Egyéb egzakt módszerek
Számos olyan módszer is létezik, amely a fenti tovább-fejlesztéseként újabb lehetőségek
feltárására tettek kísérletet. Néhány ezek közül:
A "felidézési teljes hosszúság mértékének" meghatározására szolgáló algoritmus a tananyag
optimális struktúrájának felkutatására. (Netusih, A.V. - Nyikitityin, A.V. 1969).
A tananyag struktúrái hierarchiájának meghatározására szolgáló eljárás, amely az
alapfogalmak és fogalmak struktúráit állítja párhuzamba. (Sawiczky, M 1968).
A tananyagépítés "információs elmélete" c. eljárás, amely a tananyag lépésről-lépésre haladó
szemantikai információjára és a teljes célra koncentráló pragmatikai információra épül.
(Georgieva, P. - Pápai M. Borbála 1980).
A "szinkronizáció módszere", amely a sorba rendezett tárgyakba, témakörökbe hatolva azok
részeinek kapcsolódási pontjait keresi (Gyaraki, F. Frigyes 1970).
A "dominó-blokk-modul-modell" eljárás (Paál, J. 1986). stb.
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5. A formális-, nemformális és informális tudás elismerése az egyes országok képzési
rendszereiben
Az egész életen át tartó tanulás nélkülözhetetlen alapja a mindenki számára biztosított jó
minőségű alapoktatás. Ennek során arról is gondoskodni kell, hogy a fiatalok
“megtanuljanak tanulni” és pozitívan viszonyuljanak a tanuláshoz. Az emberek csak akkor
fogják konzisztensen megtervezni egész életükre szóló tanulási tevékenységüket, ha akarnak
tanulni. Az egész életen át tartó tanulás sikeres megvalósításának egyik kulcsa tehát az egyéni
motiváltság és a tanulási lehetőségek széles skálája.
Az okszerű tanulási tevékenység alapkategóriái:
• Formális tanulás: oktatási és képzési intézményekben valósul meg, és oklevéllel,
szakképesítéssel ismerik el.
• Nem formális tanulás: a rendes oktatási és képzési rendszerek mellett zajlik és
általában nem ismerik el hivatalos bizonyítvánnyal. A nem formális tanulás lehetséges
színtere a munkahely, de megvalósulhat civil társadalmi szervezetek és csoportok
tevékenysége keretében is. Megvalósulhat a formális rendszert kiegészítő szervezetek
vagy szolgáltatások révén is.
• Informális tanulás: a mindennapi élet természetes velejárója. A formális és nem
formális tanulási formákkal ellentétben, az informális tanulás nem feltétlenül tudatos
tanulás, és lehet, hogy maguk az egyének sem ismerik fel tudásuk és készségeik
bővülését.”
• Személyes jellegzetességek, tulajdonságok
A tanulás iránti igényt ugyanúgy emelni kell, mint a kínálatot, különösen azok
esetében, akik korábban a legkevésbé látták a tanulás és a képzés hasznát. Az oktatási és
képzési rendszereknek kell az egyéni szükségletekhez és igényekhez igazodniuk, és nem
fordítva. Mindenki számára lehetővé kell tenni, hogy egy szabadon választott, nyitott tanulási
pályát követhessen, és ne kényszerüljön előre meghatározott útvonalon haladva elérni az adott
célt. A kompetencia tanúsítás igénye – az eddigi tapasztalatok szerint - sokkal erősebb azok
körében, akiknek kevés a formális iskolai végzettségük és még meglepőbb, hogy a
kompetencia-elemzés során ezek átlag feletti pontozást is kapnak(Skule, Reichenborn, 2000),
Ugyanakkor ez a csoport szeretne a legjobban részt venni a további formális képzésben is. A
hatékony kompetencia-tanúsítás megteremti annak a lehetőséget is, hogy rövidíteni lehessen a
tanulmányok időtartamát.
Nélkülözhetetlen jó minőségű rendszereket kifejleszteni az előzetes és tapasztalati
tanulás akkreditációjához (APEL), és azok széles körű, a legkülönfélébb kontextusban
való alkalmazását elő kell segíteni.
Az APEL rendszerek feladata olyan készségek és kompetenciák feltárása, amelyek a
foglalkoztatók számára értékesek lehetnek, és amelyek meglétének esetleg az egyének
sincsenek tudatában. A feltárási folyamathoz a jelölt aktív részvétele szükséges, ami már
önmagában is növelheti az egyén önbizalmát, és javíthat az önmagáról alkotott képen. A
megbízható és érvényes elismertetési rendszerek kialakítása és működtetése érdekében
nélkülözhetetlen a szakmai kritériumok megállapítása. Ehhez elengedhetetlen a
végzettségeket a gyakorlatban érvényesítő személyek nagyobb fokú bevonása, mivel ők
pontosan tudják, hogy az egyének és a vállalatok mi módon hasznosítják ezeket a
végzettségeket a mindennapi életben. A szociális partnerek és releváns civil szervezetek
szerepe sem kisebb, mint a hivatalos hatóságoké vagy a szakképzett pedagógusoké. Az egyik
legfőbb cselekvési terület ezért az értékelés- és elismerés innovatív formáinak a kialakítása.
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Az Európai Közösség támogatásával megvalósult oktatási, képzési és ifjúsági programok
együttműködési kereteiben számos eszközrendszert fejlesztettek ki a végzettségek
értékelésére és elismertetésére. Ilyen többek közt: ECTS (European Credit Transfer
Scheme/Európai kredit-átváltási rendszer) és a European Diploma Supplement/Európai
diplomakiegészítés (a felsőoktatásban), az EUROPASS (munkaviszonylati képzések
kölcsönös elismerése), az EVS bizonyítvány (European Voluntary Service/európai civil
szolgáltató programban való részvételről), az ECDL (European Computer Driving
License/Európai számítástechnikai jogosítvány) valamint idetartoznak a különféle
önértékelési eszközök is (lásd európai kísérleti projektek).
Az EU-országokban, az élethosszig tartó tanulás szellemében, a XXI. század elején folyó
szakképzési/felnőttképzési reformfolyamatnak a központi fogalma az akkreditáció, amely az
egyén kompetenciáinak sokféle elismertetését és fejlesztését szolgálja.
A korábbiakban az oktatási intézmények bizonyítványa jelezte, hogy milyen vizsgákat tett le
valaki és milyen képesítést szerzett. A tudás és készségek, melyeket az emberek birtokolnak,
ugyanakkor valójában sokkal szélesebbek és egyre nagyobb mértékben nem formálisak. A
nagy kérdés, hogyan lehet a személy által birtokolt informális kompetenciát dokumentálni, ha
jórészt nem felel meg az oktatási rendszer megszokott kategóriáinak. Ennek az új lismerésnek
a központi fogalma az akkreditáció. Az akkreditáció metszéspont a munkaerő-piac, az oktatási
rendszer és a társadalompolitika határterületén.
A “tényleges kompetencia” dokumentálásának céljai:
A tényleges kompetencia
dokumentálásának célja
A
társadalom
számára

Az egyén
számára

Az alkalmazás példái

A nyitott-, rugalmas képzési
rendszer megvalósítása
Előzetes és tapasztalati tudás
akkreditációja

•
•

A foglalkoztatás/mobilitás elősegítése
A redundáns képzések feloldása

•

Az életpálya építés támogatása

Belépési lehetőség az oktatási
rendszerbe és a ténylegesen
meglévő kompetenciákkal
összefüggésben a tanulmányi idő
csökkentése

•
•
•

Területi elismerő centrumok
Belépési szabályok
Lehetőségek “priváttá” válni

Mobilitás a munkaerő-piacon

•
•
•

A végleges elismerés kiterjesztése
Kompetencia-tanúsítvány
A szakmai kompetenciák
önértékelése (CV)
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A vállalatoknál működő kedvező
A
munkáltatók tanulási környezet élénkítése
számára

•
•

•

Munkatársak továbbképzési
programjainak tervezése
A tanulás vállalatoknál dokumentált
feltételeit az elismerő centrumok
felhasználják, magukba foglalva a
végleges elismerést is
A vállalat mint “tanulási térség”
értékelése

A nemzeti kezdeményezések alábbi áttekintése a bemutatott országok “jó gyakorlatának”
(good practice) bemutatására irányul:
Svédország
A felnőttoktatás, valamint a közösségi és társadalmi élet és munka során nyert tudás és
készségek értékelése magában foglalja: a képességek és tudás
• azonosítását (identification)
• értékelését (evaluation) és
• a kompetenciák elismerését (aknowledge of competencies)
akár a formális oktatásban, akár azon kívül szerezték azt meg. A tevékenység számos eszköz
és folyamat részeként valósul meg ( tesztek, tanári értékelés, önértékelés, bemutatás, elemzés,
tájékoztató tanácsadás).
Az akkreditáció az országon belül régiónként különbözik, mivel a felnőttoktatásért
Svédországban a helyi önkormányzatok felelősek. A programot központilag határozzák meg,
de a napi, helyi tevékenységet a helyi önkormányzat végzi. A helyi akkreditációban több
szervezet vesz részt: a “Tudásnövelés” helyi hivatala, a munkavállalók és munkaadók
szervezetei, a felnőttoktatás különböző szervezetei. Az akkreditáció szükségességét főleg az
indította el, hogy Svédországban egyre több a nem EU-tagállamból érkezők száma, akik
“akkreditáltatni” akarják tudásukat.
A SESAM project 14 göteborgi szakképző iskola (vocational highschool) részvételével zajló,
14 különböző szakma megszerzésére vonatkozó program. Minden “szakma” a saját külön
szakmai részterületén dolgozik, de közösen dolgozzák ki, hogy mit kell elméleti szinten
értékelni, mit a gyakorlatban, milyen fokozati rendszert kell alkalmazniuk, és milyen
elbírálással biztosítsák az elismert fokozatokat. A tanúsítás portfolió módszere olyan,
dokumentációt tartalmazó csomag, iratgyűjtő, melyet a tanuló maga készít el tanulmányai
során. Annak tartalmát az iskola határozza meg, és magába foglalja:
• a munkanaplót arról, hogy a hallgató mit olvasott el
• a csoport-megbeszélések jegyzőkönyvét, melyeken a hallgató részt vett
• a tanulási folyamat munkanaplóját
• az önértékelést
• a visszajelzést egy tanulótárstól
A kurzus elvégzése a portfolióban a tanár és egy hallgatótárs által történő igazolással
lehetséges, melyet a hallgató a helyi akkreditációs testület képviselőjével közösen készít el.
Kiegészíthető mindazokkal a dokumentumokkal, amelyek igazolják még, hogy a hallgató mit
végzett el és milyen képességekkel rendelkezik. Az elgondolás lényege, hogy a tanuló
reflektáljon saját tanulásának folyamatára, és kritikailag értékelje a saját munkáját.
Finnország
A finn vizsgarendszert a hozzá tartozó vizsgatípusokkal 3 kategóriába sorolhatjuk:
1. Általános tárgyak vizsgái : középiskolai vizsgák, képzőművészeti iskolai vizsgák
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2. Vizsgák a szakképzési tárgyakból : alap- és magasabb szakmai vizsgák
3. Vizsgák a munka világával kapcsolatban és szakmai tesztek: szakmai alapvizsgák
szakmai vizsgák és speciális szakmai vizsgák
Hosszas vizsgálatok után 1994-ben vezették be az ún. “szabad vizsga” törvényt. A cél, hogy
az egyén függetlenebb legyen a megfelelő készségek megszerzésében, s láthatóvá váljanak a
társadalmi kohézió és felzárkóztatás követelményei is. E finn rendszerben a központi feladat
az “előzetes tanulás” elismerése. Ezzel a munkaadók, munkavállalók, tanárok és iskolák által
közösen felállított rendszerben lehetővé válik, hogy a felnőttek szabadon vizsgát tegyenek
pusztán munka tapasztalataik alapján. Mindazonáltal további képzés is lehetséges, ami a
jövőben kulcsfontosságú minden felnőtt számára. Igen fontos a felnőttképzés olyan
rendszerének kialakítása, amely az egyéni, rugalmas igényeknek megfelelve, ún. szabad
vizsgák letételéhez segít.
Ezt a felnőttképzésben az ún. moduláris rendszer kifejlesztése teszi lehetővé. A szakmai
vizsgák minőségének biztosítását volt hivatott szolgálni 1999-ben az ALVAR projekt, magas
fokú, közös vizsgakövetelményekkel.
A szabad vizsgák alapelvei:
• Minden személynek joga van a szabad szakmai vizsgán való részvételre, függetlenül
attól, hogy kompetenciáit hol szerezte.
• A szakmai vizsga (melynek alapjait nemzeti szinten az oktatási hatóság határozza
meg) érinti a szükséges szakmai készségeket és azok tesztelési szintjeit.
• A vizsgabizottságoknak magukba kell foglalniuk a munkaadók, a munkavállalók és a
tanárok képviselőit.
• A szabad vizsgát letevő személy 4 nyelvű igazolást kap a vizsga letételéről
Norvégia
Az 1976-os norvég felnőttoktatási törvény deklarálja az állam felelősségét a felnőttek
tudásának és készségeinek minden szinten történő dokumentálásáért az oktatási-képzési
rendszer egészén belül, tekintet nélkül arra, hogy ezeket a készségeket hol szerezték meg, ide
értve az oktatási rendszeren kívül szerzett kompetenciákat is. A kompetenciáikat a
következőkképpen határozzák meg:
• tudás
• készségek
• egyéb szellemi javak (magatartás, nézőpont, hit, értékek).
Különösen az értékek és a magatartás azonosítása (meghatározása) ütközik problémákba. A
magatartás és értékek a tudás integráns részei. A megközelítés ún. holisztikus emberképen
alapszik, amely közel áll az északi népfőiskolák embereszményéhez, vagyis a munka, a
társadalmi élet, a politika, a sport, a vallás mind részei az embernek, és amikor személyes
fejlődésről és kompetenciáról beszélünk, akkor mindezeket a tényezőket figyelembe kell
venni. A legfőbb gyakorlati probléma: hogyan lehet olyan rendszert kifejleszteni, melyet a
munkaerő-piac és az oktatási rendszer egyaránt elismer.
A nehézség elkerülésére bevezették a “a tanulás terei” fogalmat, vagyis nem magát a
magatartást, hitet, értékeket dokumentálják, hanem azokat a tereket, ahol ezt a tanuló
megszerezte, s bizonyos pontszámmal teszik kifejezhetővé, ha a továbbképzésre jelentkezik.
(Lásd www.realkompetanse.org)
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Dánia
Minden egyes képzés “a kompetencia ún. párhuzamos rendszerét” jelenti: kvalifikál a
munkaerő-piacra, valamint az oktatás-képzés következő, lehetséges szintjéhez. Az 1996-tól
kifejlesztett rendszer nem csak az ún. szakmai képzettségek elismerését szolgálja, hanem a
személyes kvalifikációk elmerését is, mely utóbbiakra egyre nagyobb szükség van a
munkaerő-piacon. Az 1996-os dán jelentés alapján a kompetenciát két részre lehet bontani:
• tanulmányi kompetencia (ami bármilyen képzésbe történő bekapcsolódáshoz mint
alaptudás szükséges) és
• munka-kompetencia (ami a foglalkozások, a feladatok, a funkciók során jelentkezik,
jogot és lehetőséget adván a munkavégzéshez.)
A munka kompetencia sokkal kisebb terjedelmű, mint a tanulmányi kompetencia, mely a
további képzési fokozatba való belépés szempontjából fontos.
Franciaország
A francia ún. “bilan de compétences” vagyis “kompetencia bizonyítvány” 1985 óta
használatos, amikor valaki új munkahelyet vagy foglalkozást keres. A bilan kiadását egy
központi hivatal (CIBC) látja el, partnereivel együtt (Országos Foglalkoztatási Hivatal,
Nemzeti Szakképzési Intézet). A CIBC kutatásokat folytat és eszközfejlesztéssel is
foglalkozik. A “bilan de compétences” megszerzése bürokratikus folyamat, átlagosan 5–7
hétig tart, s három fázisból áll:
1. A “bilan de compétences” bevezetése, módszereinek bemutatása, a jelentkező
szükségleteinek azonosítása, a szolgáltatást fizető azonosítása
2. Kutatási szakasz. Tudás önmagunkról: a szakmai és személyes kompetenciák
azonosítása és elemzése, a kapacitás-fejlődés feltérképezése, a szakmai érdeklődés és
motiváció értékelése. A társadalmi-szakmai környezet ismerete: ismeretek a
szakmáról, funkciókról, tevékenységekről, vállalatokról. Információk a munkaerőpiacról. Szakmai projekt: a további haladási irányok tanulmányozása, tartalom,
feltételek, elérhetőség, személyes fejlődés, információk az oktatásról
3. Konklúzió: a jelölt szakmai fejlődésének leírása, az átláthatóság ellenőrzése, s a rövid,
közép és hosszú távon teendő lépések, visszajelzés a fizető félnek egy bizalmi
összefoglalóval.
Egyesült Királyság
Az NVQ rendszer (Országos Szakmai Képesítések rendszere), melyet az 1980-as években
kezdtek kifejleszteni, öt szintet különböztet meg, mégpedig a kompetencia
transzferálhatóságának szélességi, komplexitása és fokozati kritériumai szerint. A szakasz két
részre oszlik: az “előzetes tanulás azonosítására”, amelynek keretében a személyes és szakmai
kompetenciákat értékelik függetlenül attól, hogy ezeket hol szerezték. Ez lehetővé teszi az
iskolarendszeren kívül szerzett kompetenciák elismerését. Ez a szakasz magába foglalja a
megszerzett tudásáról és készségeiről a jelölt saját mérlegelését is, s maga az azonosítási
folyamat egy személyes továbbképzési terv megalkotásával fejeződik be. Ennek a szakasznak
nincs hivatalos státusza, ugyanakkor a második szakaszt, s a korábbi tanulás elismertetését
szolgálhatja.
Öt év munkavégzés kell az ALP-be (Az előzetes tanulás elismertetése) való belépéshez. A
jelölt készség-teszteket tölthet ki, megfigyelési szakaszon mehet át, vagy végezheti a
foglalkoztatási helyzet tényleges szimulációját. Nagy rugalmasság van a rendszerben, amely
magába foglalja a rendes és távoktatási lehetőségeket is. Ritkán fordul elő, hogy a jelölt
közvetlenül megkapja a megfelelő NVQ-t, kisebb képzési szakaszt mindenképpen beiktatnak.
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A folyamatban igen fontos szerep jut a mentornak, aki csoportosan vagy egyénileg segíti a
jelölteket.
Németország
A németeknél ez a tevékenység az ún. duális rendszeren alapszik, mivel a
munkahelyek és a szakiskolák “kettősségében” valósul meg a szakmai képzés. A szakmai
iskolában a szakmai elméleti tárgyak a tantárgyak 60%-át képviselik, míg 40%-uk az ún.
általános tárgyakat, amelyeknek oktatása heti kétnapi iskolai tanulmányok keretében folyik.
Összesen 360 különböző szakmában, amelyekből 1999-ben pl. csak négy újat vezettek be,
mindenesetre a német OKJ-lista állandó felülvizsgálat és módosítás alatt áll. A szakmai
végzettség megszerzése az általános iskola 10. évének befejezése után, de az is előfordul,
hogy a 12. évet követően zajlik le. Jellegzetesen 3 évig tartó képzés, amely tesztvizsgával
fejeződik be, s amit a megfelelő szakmai kamara által kijelölt vizsgabizottság bonyolít le. Az
eljárást az 1969-ben meghozott szakképzési törvény alapján valamennyi szakmában
kidolgozták, amit a Nemzeti Szakképzési Intézet (BIBB) a szövetségi kormányzattal, a
munkaadókkal és munkavállalókkal közösen végzett el.
A 30 éve működő rendszer egyik nagy hátránya az innovációval szembeni nehézkessége.
Erőteljes gyökerei vannak a német munkaerőpiacon (sehol másutt ilyen nagy arányban): a
fiatal korosztályok 70%-a teszi le ezt a vizsgát. Minden jelölt három különböző bizonyítványt
kap:
1. Országos szabványon alapuló bizonyítvány, amely az elméleti tudás-teszten alapszik
2. Tanúsítványt a foglalkoztatótól (kiegészítő információkkal), amely a magatartás
hosszabb távú megfigyelésén alapul
3. A szakiskola tanúsítványa, amely szintén hosszabb távú megfigyelésen alapszik
A ’90-es években számos modellkísérlet zajlott, amelyeknek az volt a célja, hogy innovatív
módszereket dolgozzanak ki. Hátterükben az állt, hogy a képzetlen munkaerő, amely
szegényes foglalkoztatási feltételek között dolgozik, valamint azok, akik formális iskolai
képzésben nem, csak munkahelyi képzésben részesültek, mindnyájan több lehetőséget
kapjanak a munkaerő-piacon, valamint az életük során tervezett további képzésekben. Egy
vizsgálat kimutatta, hogy a 20–30 évesek között 1,6 millió személyt találtak, akiknek
szándékukban állt a „Berufabschluss” megszerzése, ami újraiskolázás vagy ún. külső
vizsgarendszerben bonyolítható le.
Hollandia
A középiskolai és a felső fokon a holland rendszerben is számos lehetőség nyílik
kompetenciák megszerzésére:
Középfokú oktatás:
• Elő szakképzés (VBO) vagy egyéni elő-szakképzés (IVBO)
• Általános középiskolai oktatás (MAVO/HAVO)
• Egyetem előtti oktatás (VWO)
Középfokú szakképzés (MBO)
Felnőttoktatás a 18 év felettieknek:
Általános középiskolai felnőttoktatás (VAVO)
Felsőfokú oktatás:
• felsőfokú szakképzés (HBO)
• egyetemi oktatás (WO)
• Nyitott felsőfokú távoktatás (Open University)
A foglalkoztatottak 30%-a rendelkezik MBO-val, s ezekbe a képzésekbe a VBO és a MAVO
végzettség biztosítja a belépést. 1996-ban született meg a felnőtt- és szakképzési törvény,
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amely a regionális képző központokon keresztül a képzések széles spektrumát kínálja a
felnőtteknek.
Svájc
A nyelvi és kantonális autonómia miatt igen nehéz eligazodni a svájci szövetségi szintű
fejlesztésekben, egy ún. nyelvi kompetencia portfolió fut országosan, ami 3 részből áll:
“nyelvi útlevél” a formális idegen nyelvi végzettségekről; a “tanuló életrajza”, amely
felsorolja az iskolai részvételeket, az interkulturális tapasztalatokat, más országokban
folytatott kurzusokat és a harmadik egy “iratgyűjtő” azokról a munkatevékenységekről,
amelyek az idegen-nyelvi készséget igazolják. A svájci rendszer számos más európai
országnak szolgál példaként. A szakmai képzés terén egy ún. szakmai teszt-rendszer működik
(Berufsbildungsgesetz Art) mindazok számára, akik munkatapasztalatokkal rendelkeznek, de
nincs formális végzettségük. A jelöltnek releváns munkatapasztalatokat kell igazolnia. Az
akkreditációt előkészítő kurzus egészíti ki. A képzés moduláris rendszere igen fejlett és
működőképes, s főként azt hivatott biztosítani, hogy ne kelljen fölösleges tanulmányokat
folytatni.
5.1. Következtetések
A kompetenciák akkreditációja:
1. Biztosítja a személyes fejlődést és önbecsülést.
2. Elősegíti a munkaerő-piacra való újra-belépést.
3. Belépési és tervezési eszköz a további tanuláshoz.
4. A vállalat gazdagításának eszköze: feltérképezni a vállalat versenyképességét
befolyásoló kompetencia-vagyont, és azt fejleszteni.
5. A munkaerő-piac strukturális gondjainak megoldását segíti elő, mivel rugalmasabb
munkaerőt alakit ki.
6. Végül a munkanélküliség leküzdésének egyik eszköze, a személyes kompetenciák
jobb dokumentálásának eszköze, jobb lehetőséget teremt a foglalkozásváltáshoz és a
folyamatos képzésbe történő bekapcsolódáshoz.
Alapprobléma, hogy számos olyan ún. “lágy” kompetencia létezik, amelyek igen nehezen
mérhetők illetve sorolhatók fokozatokba. Mit tegyünk ezeknél?
• Az akkreditáció a megfelelő “tanulási térben “eltöltött idő alapján történik (lásd a
norvég rendszert). A módszer megköveteli, hogy megvizsgáljuk: az adott tanulási
környezet milyen kompetenciák fejlesztésében játszik szerepet, s ezután az ott töltött
tanulmányi idő számit. A nem-formális kompetenciák így mérhető pontszámokkal
fejezhetők ki.
• Önértékeléssel elfogadott akkreditáció. Ahol lehetséges, ez használható a portfolió
részeként, de nem úgy, mint a nem-formális kompetenciák fokozatokba osztása.
• Akkreditáció személyes interjúkon keresztül. Igen időigényes, formalizálása tovább
fejlesztendő, mivel eluralhatja a személyes interpretáció.
• “In situ” megfigyelés, különböző feltételek mellett az akkreditálandó személlyel való
együttműködés és tevékenység közben. Időigényes.
A kompetenciák társadalmi méretekben elfogadható tanúsításának egyik megoldása lehet a
moduláris rendszer alkalmazása, hiszen az egyes modulok kis részekből felépíthetők és
nagyfokú egyéni megoldáskeresést tesznek lehetővé. Több, belátható folyamat-egységből áll
az egész, és a jelölt számára kisebb egységekből tevődik így össze. A folyamatos gyűjtés
növekvő önbizalommal és lélektani motiváltsággal jár együtt. A fokozottabb lemorzsolódás
elkerülhető. S aki tanulmányait több részletben végzi, az is ellátható a modulokról szóló részbizonyítvánnyal.

63

Ajánlott irodalom:
1.Bellier, Jean Pierre: Kompetenciák, képzés és alkalmazhatóság
XIV. Évfolyam 1998. Szakképzési Szemle 2. 12 - 20. oldal
2.Commission Staff Working Paper A Memorandum on Lifelong Learning.
Brussels, 30.10.2000 SEC (2000) 1832
3.Mertens D.: Schlüsselqualifikationen. Thesen zur Schulung für eine moderne Gesellschaft.
Deutscher Studien Verlag, Weinheim 1977.
4.Sz. Tóth János: “Det hele menneske” – képzés a teljes emberi létre (ESNAL jelentés)
Magyar Népfőiskolai Társaság

64

6. Az akkreditált felsőfokú szakképzés szabályozásának koncepcionális
továbbfejlesztése
A Felsőoktatási Törvény és a Szakképzésről szóló Törvény tervezett módosítása szükségessé
teszi, hogy az AIFSZ Szakképzési Kollégium Egyesület szakmailag jól kidolgozott- és a
legközvetlenebbül
érintett
felek (felsőoktatási
intézmények,
szakközépiskolák)
érdekegyeztetésével kialakított koncepcionális javaslattétellel éljen.
Az a híd, amely az elmúlt években kialakult e két intézményrendszer között: meg kell, hogy
maradjon. Az új helyzetben azonban ismét átgondolandók az együttműködés kölcsönösen
előnyös feltételi és annak keretei, különös tekintettel az alábbi feltételekre:
1. A felsőfokú szakképzés - az FT tervezetek alapján - a felsőoktatás legalsó lépcsője és
eredményes abszolválásával az ISCED rendszer szerinti 55 szintű felsőfokú szakképesítés
szerezhető.
2. Az egyes FSZ képzési programokhoz szakmacsoportosan/szakképesítés szerint foglalkozás elemzéssel- és modularizációs vizsgálattal - igazoltan kapcsolódó
programokból; az előzetes szakközépiskolai tanulmányok beszámítását lehetővé kell
tenni.
3. A képzésben részt vevők egységesen "hallgatói jogviszonyban" folytatják tanulmányaikat.
4. A felsőoktatásban a MAB által előírt -új rendszerű- akkreditációs követelményeket kell
teljesíteni az FSZ képzések szakalapítása-, szakindítása-, éves minőségértékelési jelentései
esetében is.
A szakalapítás vonatkozásában:
A jelenlegi szakalapítási eljárás nem igényel változtatást. A képzésnek a munkaerő- piaci
igényekhez való szoros kapcsolódása azonban fokozottan igényli a foglalkoztatási igények
megbízható igazolását az alapításkor. A képzés az SZT előírásai szerint csak akkor indítható,
ha szakalapítási programjának közzététele megtörtént (államilag elismert, országos hatályú
programnak csak ekkor tekinthető), azonban jelenleg a programok nyilvános hozzáférése nem
biztosított a képzést indítók-, a munkaadók-, a szakmai szervezetek -, a képzésben részt venni
kívánók számára. Ezen hiány pótlása társadalmi érdek.
Felsőfokú szakképzési program indítása és karbantartása:
A szakindítási eljárás eljárási rendjének optimalizálása, amely jelentős előrelépést hozott a
tényleges képzési igények gyors kiszolgálásában; nem igényel módosítást. Kritériumok
megfogalmazása kívánatos viszont a szakalapítással kidolgozott program kötelező használata
szempontjából. Ezzel összhangban biztosítani szükséges a program karbantartás-, fejlesztés
lehetőségeit, amelynek jogi szabályozása ki kell, hogy térjen a program alapító és a képzést
folytató intézmények tartalom fejlesztési lehetőségeire. Annak érdekében, hogy a képzések
betölthessék funkcionális szerepüket (gyakorlat orientált képzés, gyorsan változó
technológiákhoz történő adaptáció stb.) szükséges a munka világában történő
beválás/pályabeválás nyomon követéses vizsgálata.

65

Az FSZ képzési adatok országos szintű kezelése
A felsőoktatási intézményekben kialakított egységes tanügy-igazgatási, hallgatói nyilvántartó
és kommunikációs rendszer bevezetése szükséges az országosan egységes adatbázis kezelés
szempontjából.
Az FSZ képzésben részt vevő hallgatók számára nyújtott képzési szakmai- és
tanácsadási szolgáltatási rendszer fejlesztése
a) Szolgáltatások fejlesztése
A képzésbe kapcsolódók eltérő kora-, személyiség jellemzői (képességfedezete, motivációs
bázisa, munkaértékei)-, karrier elképzelései jelentős mértékben differenciáltak. A hallgatók
eredményes intézményi szintű differenciált képzéséhez nélkülözhetetlen az oktatók
pedagógiai-metodikai továbbképzése, továbbá a kompetencia elvű szakmai képzés
technikáinak elsajátítása. A hallgatók számára biztosítandók a személyes tanácsadás-, tanulási
tanácsadás-, továbbtanulási tanácsadás alapvető szolgáltatásai. Az FSZ képzésben végző
hallgatókat - egyrészt a más képzési programokhoz képest kiemelkedő munkaerő-piaci
kapcsolódás folytán, másrészt a munkaadók körében az új képzési szint kevésbé való
ismertsége révén- fokozott mértékben szükséges támogatni a munkahelyi kiközvetítésben.
b) Oktatók továbbképzése
A kompetencia elvű moduláris képzés követelményeit elfogadva szükséges a kialakult
képzési gyakorlat nyitottabbá tételét biztosító továbbképzési programok szervezése az FSZ
képzésben résztvevő oktatók számára:
- A képzés tartalmi nyitottsága érdekében (tapasztalati tudás hasznosítása, informális
tudás felhasználása)
- A képzési formák nyitottsága érdekében rugalmas képzési formák bevezetése (
távoktatás, e-Learning, projekt munka, önálló és egyéni tanulás)
- A képzési módszerek nyitottsága/változatossága érdekében (kooperatív tanulás,
problémamegoldó módszerek, esettanulmányos oktatás, kompetencia elvű
értékelés)
- A tanulás nyitottsága érdekében (változatos tanulási technikák alkalmazása, a
kognitív stílus érvényesítése, önértékelési módszerek)
- A képzési környezet nyitottsága (szoros együttműködés a képző hely szociális- és
ipari partnereivel, szakmai szervezetekkel)
c) A gyakorlati oktatás feltételinek optimalizálása
A képzés gyakorlatias jellege, a tényleges munkaadói igények érvényesítése
nélkülözhetetlenné teszi a 8 hetes külső (vállalati) szakmai gyakorlat törvényi előírását. A
hallgatók önálló feladat/probléma megoldó készségeinek fejlesztése érdekében szakdolgozati
munka készítés előírása szükséges, amely a képző hely és a gyakorlati oktatásban
együttműködő munkáltatók harmonikus és valós együttműködésén kell, hogy alapuljon.
A munkáltatók által ismert/elismert intézményi minőségbiztosítási modell bevezetése, a
legjobb intézményi gyakorlat terjesztése
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Az FSZ képzés program akkreditációja a továbbiakban is a MAB jogkörében hajtható végre
az eddigiekben szerzett tapasztalatokat érvényesítve.
A program indítási feltételek felülvizsgálata szükséges. (Csak államilag elismert és
egységes/moduláris képzési program szerint adható ki FSZ képesítést tanúsító oklevél.)
Az intézményi FSZ minőségbiztosítási rendszer kiépítése és a folyamatos minőségfejlesztés,
olyan rendszer kialakítását igényli, amely a munkáltatók számára az EU- ban ismert- és
elfogadott minőségbiztosítási modellek körére terjed ki. (Mind a képzésbe lépők-, mind a
munkaadók és a további partnerek elvárt igénye a képzés átláthatósága és egyenletes
minősége, a képesítéshez kapcsolódó kompetenciák értelmezhetősége.)
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7. Szakképzési rendszer az egyes országokban
A fejezetben a bemutatások elsősorban az iskolai rendszerű szakképzési lehetőségekre
helyezik a hangsúlyt. Ugyanakkor, annak érdekében, hogy az iskolarendszerek vertikálishorizontális szerkezetében elhelyezhető legyen a szakképzés; szükségesnek tekintettük az
adott országok iskolarendszerek vázlatos bemutatását is.
További törekvésünk volt, hogy a fellelhető elemzések-, szakfordítások-, tapasztalati elemek
alapján minél több ország/országcsoport szakképzési rendszeréről nyújtsunk információkat.
Másodlagosan követett célunk volt, hogy a szakmaszerkezetről-, a tanúsítási rendszerekről és
a szakképzés-fejlesztési törekvésekről is átfogó képet alkossunk.
Végül – esetenként- azokat az aspektusokat jelenítettük meg az elemzésekben, amelyek
potenciálisan értékes innovációs elemek lehetnek a magyar szakképzési rendszer
továbbfejlesztése számára.
7.1. Szakképzés Franciaországban
Az iskolák kapui Franciaországban a 6 éves gyerekeknek nyílnak meg, de a váltás a francia
gyerekeknek mégsem olyan éles, mert tanáraik sokszor ugyanazok, mint akik az óvodában ill.
az előiskolában (école maternelle) velük játszottak és számolási, olvasási feladatokat
végeztek. Az általános iskola (enseignement élémentaire) öt éves, itt a legfontosabb a
számolás, az írás és az olvasás elsajátítása.
Collége
Az általános iskolát a collége követi, itt még nincs specializáció, bár mind a gyengébb, mind a
kiemelkedőbb tanulók kiegészítő órákat vehetnek. Az iskola célja az orientáció, itt dönthetik
el a fiatalok, hogy milyen végzettséget szeretnének szerezni, hogy egy általános vagy egy
szakgimnáziumba tanulnak-e tovább, vagy egy ún. lycée professionnel-ben szakmát tanulnak.
A collége-ben folyó tanulmányokat a brevet d’études du premier cycle (BEPC), záróvizsgával
fejezik be a tanulók.
Lycée
Akinek a BEPC vizsgája kitűnőre sikerül, az továbbtanulhat az általános gimnáziumban
(Lycée), ahová 3 évig járnak a tanulók és a felsőfokú tanulmányokra jogosító általános
végzettséget (baccalauréat d’ enseignement général, BAC général) szerezhetnek. A felsőfokú
tanulmányokra való előkészületként ebben az iskolában már különböző tantárgyi
specializációk lehetségesek. Így az érettségit is különböző szakirányokból lehet letenni:
irodalom, természettudományok, gazdaság- és társadalomtudományok vagy művészet.
Lycée technique
Azok a fiatalok, akik már 14 évesen tudják, hogy valamilyen műszaki pályán szeretnének
elhelyezkedni a collége sikeres befejezése után szakgimnáziumban tanulhatnak tovább. Itt
három év után technikusi végzettséggel (brevet de technicien, BT) fejezhetik be az iskolát. Ez
az institut universitaire de téchnologie (IÚT)-ben folyó kétéves főiskolai tanulmányokra
jogosít fel. Aki szeretne az egyetemi tanulmányokra is felkészülni, az az általános gimnázium
technikai szakirányú végzettségét baccalauréat technicien (BTn) szerezheti meg. Ennél az
érettséginél is lehetségesek különböző szakirányok.
Lycée professionnel
Azok a tanulók, akik nem szeretnének sokat az iskolapadban ülni ezt a szakmunkás iskolát
választják. Szakiránytól függően a 4 éves college után vagy akár már a college 3. évében is
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meg lehet kezdeni itt a tanulmányokat. Különböző időtartamú képzéseket és végzettségeket
lehet megszerezni ebben az iskolatípusban. Pl. aki a BEPC megszerzése után tanul itt tovább
az több szakirányból választhat (kb. 60) és egy - két éves képzés után brevet d’études
professionnelles (BEP) végzettséget szerez. Ezek a képzések általánosan művelő tárgyak
mellett (pl. francia, politika, stb.) alapvető elméleti és gyakorlati ismereteket közvetítenek egy
szakirányból pl. kereskedelmi területről.
Franciaországban a vállalati szakképzéssel párosítva mintegy 300 szakma sajátítható el.
Tanulmányi szerződéseket már a collége 3. éve után is lehet kötni. A képzés itt a vállalati
szakmai gyakorlatból és a (centre de formation d’apprentis, CFA) szakképzési központban
tartott elméleti oktatásból áll. Képzettségeket részben azonban kizárólag iskolai képzésben is
meg lehet szerezni, ilyenkor mind az elméleti, mind a gyakorlati órák a lycée professionnelsben, illetve annak tanműhelyeiben folynak. Általában három évig tartanak a képzések,
sikeres elvégzésével szakképzettséget igazoló bizonyítványt (szakmunkás-bizonyítványt)
a certificat d’aptitude professionnelle (CAP) lehet szerezni.
Azoknak, akik a fent említett BEP vagy CAP végzettséget nem tudják megszerezni,
személyre szabott alternatív képzési lehetőségek állnak a rendelkezésére.
1986 óta lehetőség van arra, hogy a lycée professionels iskoláiban is olyan képzést
szerezzenek a fiatalok, amelyek a főiskolai tanulmányokra jogosítanak (baccalauréat). Ennek
az előfeltétele, hogy a fiatal rendelkezzen BEP vagy CAP végzettséggel, két év intenzív
oktatáson ill. egy vállalatnál 16 hetes gyakorlaton vegyen részt. A fiatal ezzel a 14
szakmunkás vagy szakalkalmazott szakma felsőbb végzettségét szerezheti meg. A
végzettek azonban a technikai érettségi bepótlását és a felsőfokú tanulmányokat is
megcélozhatják. Egyes állami és magán lycée-kben BTS (Technicien supérieur) végzettség
szerezhető. Ez egy kétéves képzés, mintegy 97 szakmában lehet így szakképesítést szerezni.
Grande école
Ezek az ún. „elit iskolák”. Ezekben a későbbi szakmai karrierre felkészítő felsőfokú
végzettséget lehet szerezni, elsősorban gazdasági, agrár és műszaki területen. Az
egyetemekkel ellentétben a grandes écoles általában csak egy szakirányban oktatja a
diákokat. Aki Franciaországban az iparban vagy a közigazgatás területén karrierre vágyik,
mindent megtesz azért, hogy egy ilyen iskolába kerüljön, ha lehet egy jó nevűbe, mint
amilyen a évole des hautes études commerciales. De az ide vezető út igen nehéz. A jó vagy
kiváló baccalauréat technicien vagy général mellett, egy-két évig előkészítő osztályokba
(classese préparatoires) járnak a lycéeben, egyetemen tanulnak pár évet, hogy egyáltalán
esélyük legyen a nehéz felvételi vizsga (concours) teljesítésére. Az eredmények alapján lehet
bekerülni. Csak a legjobbaknak sikerül és ők bizakodva tekinthetnek a szakmai jövőjük felé.
Université
Kevésbé nehéz az egyetemekre (universités) való bekerülés. Feltétele a Baccalauréat général
vagy technicien. Az egyetemi tanulmányok három részből (cycles) állnak. Mindegyik után
van lehetőség az egyetem befejezésére és a munkába állásra ill. egy grande école-ben való
továbbtanulásra. A kétéves alapképzés után, amelynek az általános tájékozódás megteremtése
és a szakmai tanulási és munkamódszerekbe való bevezetés a célja, a diákoknak a diplome
d’études universitaire générales (DEUG)-t vagy a diplome d’études universitaires
scientifiques et techniques (DEUST)-t kell teljesíteniük. A DEUG végzettséget 12
szakirányból lehet megszerezni pl. jog és társadalomtudományok, míg a DEUST a műszaki,
gazdasági területre koncentrálódik és erősen kötődik a későbbi szakmai feladatokhoz. Ezért
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ezt a második végzettséget azok a diákok választják, akik utána közvetlenül munkába
kívánnak állni.
Aki a DEUG vagy a DEUST vizsgát teljesítette, ez azonban sokszor csak egy évfolyam fele,
folytathatja a tanulmányokat a második cícles-ben. Itt egy év után lecence, és feltéve, hogy
folytatja a tanulást, további egy év után matrise végzettséget szerezhet. 1985 -óta a DEUG
megszerzése után egy három éves képzéssel a magistére végzettség célozható meg. Ez a
magas végzettségnek számító diploma a grandes écoles-ekben szerezhető végzettség
alternatívája.
Azok akik a matrise megszerzése után is tovább kívánnak tanulni és kiváló
eredményeikkel kitűnnek, vagy egy egyéves kiegészítő képzésen vesznek részt, amellyel
diplóme d’études supérieures spécialisées (DESS) szerezhető meg, vagy doktori képzésbe
kezdhetnek. A DESS különösen a természettudományos és műszaki tárgyaknál terjedt el
széles körben. A képzést végzők nem csak további gyakorlati készségekre tehetnek szert,
hanem meg van arra is a lehetőségük, hogy tudásukat bizonyos hangsúlyos területekben
tovább fejlesszék. A doktorandusok egy év után a diplome d’etudes approfondies (DEA)-t
szerzik meg, további 2-4 év elvégzése után kaphatják meg a doktori (doctorat) címet.
Institut universitaire de technologie
Azok az érettségizettek, vagy BT (brevet de technicien)-nel rendelkező fiatalok, akik az
iparban lehetőleg gyorsan szeretnének vezető pozícióba kerülni, általában a két éves felsőfokú
képzést választják, amelyeket az instituts universiteires de technologie (IUT)-ban kínálnak. A
felvételi nagyon szigorú. A felvételi bizottság az iskolából hozott adatok alapján dönti el,
hogy kiket vesznek fel.
Az 1993 december 20-i ötéves törvény a „Munkáról, alkalmazásról és szakképzésről” az
állami oktatásügyre nagy felelősséget ró a szakmai elhelyezkedés tekintetében és a következő
elvet fekteti le: ”minden fiatal embernek, függetlenül képzettségétől, meg kell hagyni azt a
lehetőséget, hogy mielőtt az oktatási rendszerből kilépne egy szakképzettséget szerezzen”.
A törvény révén a fiatalok szakképzésére regionális fejlesztési terveket vezetnek be, melyek
minden képzési módot és utat lefednek, amely által fiatalokat a munka világára fel lehet
készíteni: különös tekintettel az elsődleges szakképzésre (iskolai és vállalati), elhelyezkedési
szerződésekre )contrats d’insertion en alternance), és a szakmai továbbképzésre. Ezeket a
terveket az Oktatási Minisztérium Iskolafenntartás Körzeti Tanácsainak ((Académies)
előzetes állásfoglalása alapján készítik el, majd az egyes regionális tanácsok – az érintett
képzési hatóságok állásfoglalásának hangsúlyos figyelembe vétele után – engedélyezik. A
fejlesztési tervek megvalósításáról szóló éves megállapodásokat, amely az állam és a régió
programját és a tervezett képzési programok finanszírozását is tartalmazza, az érintett iskolafelügyeleti körzetek hatóságai is aláírják.
A munka világába való „első elhelyezkedési” képzési tevékenységek, amelyeket a
munkanélküliség legyőzésére vezettek be, a 16-25 éveseknek szóló vállalati (tanoncképzés)és szakképzési programokat foglalják magukban. Az 1971-es törvény által szabályozott
tanoncképzés a szakképzésnek egy különálló formája. A 16-25 éveseknek szóló
elhelyezkedési programok azonban, amelyeket először 1983-ban a szociális partnerek
kezdeményezésére vezettek be, a továbbképzésekkel organikusan összefüggő rendszerként
kerültek kifejlesztésre.
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Szakképzés tanoncképzés formájában
A tanoncképzés egy alternatív szakképzési lehetőség, amely egy munkaügyi szerződés
formájában kerül lefektetésre. A tanonc a gyakorlati képzést a vállalatnál szerzi és az elméleti
oktatás egy szakképzési központban (Centre de formation d’apprentis – CFA) folyik. A
képzést egy szakmai vagy technikai iskolai végzettséggel, vagy ezzel megegyező
bizonyítvánnyal lehet lezárni. A tanoncképzés egy különleges munkaszerződés révén
lehetséges, amely minden 16-25 éves fiatal számára nyitva áll. A szerződés legalább a képzés
hosszára szól (1-3 év). A szerződés idejére a tanuló fizetést kap, melynek nagysága
életkorának megfelelően alakul és emelkedik. Tanoncokra a munkajogi előírások
vonatkoznak. A Départements prefektusának el kell ismernie munkaadót, mint oktatót. A
megfelelő eljárási rendet 1994-ben könnyítették.
A képzés részben a vállalatnál, részben egy tanoncképző központban (CFA) folyik. A
munkaadó köteles a tanonc gyakorlati képzéséről gondoskodni és őt egy központba irányítani,
ahol a szerződésben meghatározott képzettséget oktatják. A központokat a mindenkori
fenntartók és az állami ill. régió között megállapodások alapján hozzák létre. Itt átlagban
minimum évi 400 óra tanítást kell biztosítani. Az olyan CFA-k, ahol a szakmai
Baccalauréat-ra vagy a magasabb technikusi-bizonyítványra (brevet technique surérieur,
BTS) készítenek fel, legalább évi 1500 órát kell biztosítani. Ebben az esetben a központok az
elméleti tanítás egy részét egy iskolai intézményben és a gyakorlati és technikai képzés egy
részét egy vállalatnál tarthatják, tartathatják. A központok az Oktatási Minisztérium
Iskolafelügyelete alá tartoznak.
A tanoncképzést két forrásból finanszírozzák: egyrészt a képzési adóból, amely az
egyes vállalatok fizetési volumenének 0,5%-ában került meghatározásra (a szabad és a
mezőgazdasági szakmák mentesek ez alól az adó alól), másrészt a tanoncképzés regionális
alapjának forrásaiból. Ebbe az alapba az állami pénzek és a regionális tanács (conseil
régional) saját eszközei kerülnek.
Alternatív szakképzési lehetőségek 16-25 éveseknek
Ezeken a szakképzési lehetőségeken belül három különböző típusú elhelyezkedési szerződést
(contrats d’insertion en alternance) kínálnak: a szakmai orientációs szerződés, a szakképzési
szerződés és a bedolgozási szerződés. A szociális partnerek 1994-ben határozták meg újra
ezeknek a szerződéseknek a szabályozását.
A szakmai orientációs szerződést
(contrat d’orientation) 22 éves korig lehet igénybe venni, azoknak, akik sem szak- vagy
technikai iskolai záró bizonyítvánnyal nem rendelkeznek, sem az általános középiskolát nem
végezték el. Cél, hogy a fiatal számára a munka világába való elhelyezkedést egy vállalati
gyakorlati tapasztalat révén megkönnyítsék. Ez a szerződés, amit előreláthatólag a fiatalok
számára 25 éves korig biztosítani fognak, egy egyszeri 3-6 hónapos időszakra szól. Ez
szakmai orientációs programokat, szakmát előkészítő képzési modulokat és vállalathoz
kötődő belső és vállalaton kívüli képzési modulokat foglal magában. A tanult képességekről a
fiatallal való egyetértésben egy beszámoló készül. A fiatal díjazása különböző módokon
történik.
A szakképzési szerződés
(contrat de qualification) olyan max. 25 éves fiataloknak szól, akik a szakmai
tanulmányaikat egy minősített szakképzési programmal akarják kiegészíteni. A
szerződés időtartama, amit egy elismert képzésvállalattal kötnek, 6-24 hónapos lehet. A
munkaadó vállalja, hogy a fiatalnak munkahelyet biztosít és egy olyan képzésben részesíti,
amely egy szakképzettség megszerzését teszi lehetővé, szakmai bizonyítvány, vagy szakmai
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záró-bizonyítvány formájában. A teljes szerződésben lefektetett munkaidőnek legalább 25%át általános, szakmai vagy technikai képzésre kell fenntartani. A tanoncnak a szerződés
idejére bért fizetnek és a munkavállalókra vonatkozó törvényi előírások érvényesek rá.
A bedolgozási szerződés
(contrat d’adaptation a l’emloi) esetében egy vállalat és egy 26 év alatti fiatal munkanélküli
közötti határozott vagy határozatlan idejű szerződésről van szó. A szerződés keretében a
fiatalt olyan képzésben kell részesíteni, ami számára egy bizonyos tevékenységben való
bedolgozást tesz lehetővé. Munkaidő alatt általánosan képző, szakmára vonatkozó és
elméleti szakismereteket és gyakorlati készségeket adnak át. A képzésnek a szerződés
keretében legalább 200 órásnak kell lennie. A tanoncnak a szerződés időtartamára bért
fizetnek és a munkavállalóra vonatkozó törvényi előírások érvényesek rá.
Mindhárom szerződés típus esetén vállalja a munkaadó, hogy egyik munkatársát kinevezi
önkéntes (fizetetlen) tutornak, aki a képzési program alatt segíti. Egy tutor maximum
három fiatalt felügyel és segít. A vállalat többi munkatársa és a fiatal között közvetítő szerepét
is betölti. Erre a munkára a tutorokat külön képzik. A különböző képzési szerződések
finanszírozására minden vállalat a képzési adón túl további járulékot köteles fordítani, vagy
befizetni, melynek nagysága 0,1% (legalább 10 alkalmazottat foglalkoztatók esetén 0,3%) az
évi bér és fizetési volumennek. Az elhelyezkedési szerződések mellett a következő képzési
programok állnak még rendelkezésre:
A személyre szabott szakképzési alap/követelés (credit formation individualisé)
fiataloknak. Ezt a rendszert 1991-ben vezették be, képzettség nélküli fiataloknak azt a
lehetőséget biztosítja, hogy egy személyre szabott képzés során szakképesítést szerezzenek. A
credit formation három célt szolgál: egyrészt, hogy a fiatalokat szakképesítéshez segítse,
másrészt, hogy a vállalati szakképzésben résztvevő intézményeket arra biztassa, hogy képzési
kínálatukat személyre szabottan tervezzék meg, illetve, hogy ennek a rendszernek egy olyan
irányítási formát hozzon létre – az ún. szakképzési kerületet (zone de formation) -, amely
egy ilyen kínálati formát jól tud a gyakorlatban megvalósítani. Ez a képzés lehetőség inkább a
már meglévő struktúrákra és képzésekre épülő átfogó rendszert jelent, mint kimondottan
egyes konkrét képzéseket.
A szolidaritási alkalmazási szerződést (contrat emploi solidarité) 1990-ben vezették be
olyan 18-25 éves fiataloknak, akiknek szakmai Baccalauréat vagy Brevet de technicien
(szakképzettség a technikai Lycée-n) végzettségük van és különleges elhelyezkedési
nehézségekkel küzdenek. Ez a szolidaritási lehetőség fiataloknak határozott idejű
részmunkaidős szerződést biztosít. A szerződés, ami nem képzési szerződés 3-12 hónapra
köthető és kétszer meghosszabbítható. A heti munkaóra 20 óra, a fizetés a törvényileg
lefektetett minimálbér (SMIC). A szerződés ideje alatt a szabadidő rovására lehet képzésen
részt venni, de ezért nem jár fizetés.
1994 július 1-el a szakképzettséget biztosító képzési tevékenységek illetékességét az állam a
régiókra ruházta át. A szakképzettséget nem biztosító foglalkoztatási programok, valamint a
tanácsadás, információ és pályaválasztási tanácsadás területének szervezetét a régiók fogják
megkapni, az erre irányuló megegyezéseket az egyes régióknak 1998 december 31-ig kellett
eszközölni.
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Pályaválasztási tanácsadás
Az iskolákban a pályaválasztási tanácsadást a Nemzeti Képzési és Szakmai Információs
Hivatal (ONISEP) és az információs és tanácsadó központok CIO) látják el. Bár a CIO-k
elsősorban az iskolákat szolgálják ki, mások számára is nyitva állnak. A CIO-kat
munkakeresők is felkereshetik, ahol a következő szolgáltatásokat kaphatják: tanácsadás,
információ, dokumentumok, egyéni tanácsadások pályaválasztási tanácsadóval; a
központok kidolgoztak egy önállóan használható dokumentációs rendszert a szakmákról
és a szakmai képesítések megszerzési lehetőségeiről. Az Oktatási Minisztérium ezentúl
1986-ban létrehozott egy intézményt (DIJEN), olyan gyerekek számára, akik az iskolát nem
fejezték- be és akik nem végezték el a kötelező iskolákat sem. Az intézmény feladata, hogy a
fiatalokat kísérje, tanáccsal ellássa és őket a tanulmányok folytatására rábírja.
A 80-as évek bizonyára egyik legfontosabb eredménye volt az iskolán kívüli képzési
és pályaválasztási intézmények létrejötte. 1982 -óta a 16-25 éves fiatalok fordulhatnak az
Állandó Képzési és Pályaválasztási Tanácsadó és Információs Központokhoz (PAIO), hogy
képzési lehetőségekről kérjenek információt. Ezen kívül léteznek helyi tanácsadó szolgálatok
(missions locales), amelyek a 16-25 éves az iskolát elhagyó fiatalokkal, - akik se nem
dolgoznak, se nem tanulnak - foglalkoznak. Egy sor problémával foglalkoznak itt pl. a munka
világába való bekapcsolódás, lakáshelyzet, egészségügyi ellátás.
(Jelenleg 450 PIAO és 238 missions locales működik, mintegy 5000 alkalmazottal. 1993-ban ezek az
intézményekhez 750 000 fiatal fordult. ) Itt kell szólni végül az Ifjúsági Információs és
Dokumentációs Központról (CID), a maga 25 regionális központjával (CRI), amelyek a
fiatalokat a mindennapi élet legkülönbözőbb kérdéseivel kapcsolatban információkkal látja el.
A szakképesítések rendszere
A francia szakképesítések száma 454, amely magában foglalja az iskolarendszeren kívül
megszerezhető szakképesítéseket is. A szakképesítésekkel betölthető munkakörök száma
közel 10.000.
7.2. A szakképzés Németországban
Németországban minden gyermek számára a hatodik életév betöltésével kezdődik az
iskolakötelesség. Ez rendszerint 12 évet jelent, amelyből 9 év tiszta iskolaév, a fennmaradó
három év a szakképzéshez szükséges szakiskolát foglalja magában. Egyes tartományokban a
tiszta iskolaidő egy évvel több, tehát 10 év. Az első 4 (ill. 5 vagy 6) iskolaévben tanulók az
elemi iskolát látogatják, melyet alapfokú iskolának is neveznek.
Ezután a középfokú iskolákat folytatják tanulmányaikat a tanulók. Ennek első
szakasza az alsó középfok, amely lefedi az iskolakötelezettséget. Azok a fiatalok, akik a
polgári iskolát (Hauptschule) látogatták (Az említett polgári iskolák nem összetévesztendők
az egykori magyar polgári iskolákkal, ezek általános képzést nyújtó alapiskolák. For.) – ők
rendszerint 15 évesek – kilenc év után elhagyhatják az iskolát. Néhány tartományban egy
tizedik tanévet is felkínálnak ill. megkövetelnek. Az alsó középfok egy további típusa a
reáliskola (Realschule), a tizedik iskolaévvel és egy középfokú végzettséggel zárul (mittlere
Bildungsabscluss). A tizenkét osztályos iskolákban (Gesamtschule) elnyerhető a középfokú
végzettség ás a polgári iskolai végzettség (Hauptschulabschkuss) is. Néhány tizenkét
osztályos iskolában érettségivel végződő felsőszintű oktatást (ez a felső középfok) is
folytatnak.
A polgári iskola lezárásának elvégzése után (9. iskolai év) két lehetősége van a
fiataloknak: vagy egy duális rendszerű (vállalat- és iskolai) képzés keretében szakmát
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szereznek (ez általában három év), vagy tanulmányaikat egy általános ismereteket nyújtó
iskolában (reáliskola, gimnázium, tizenkét osztályos iskola) folytatják.
A duális rendszerű képzés ipari és kézműves szakmákat foglal magában. Léteznek továbbá
olyan iskolai képzések is, amelyek szakiskolákban (Berufsfachschule)) zajlanak. Ehhez
többnyire középfokú végzettség szükséges.
A német felsőoktatási rendszer egyetemre (Universität), szakfőiskolákra
(Fachhochschole), tanárképző főiskolákra (Pädagogische Hochschule), főiskolai
szövetségekre (Gesamthochschule), művészeti- és zenei főiskolákra (KunstMusikhochschule) tagolódik. A szakfőiskolai tanulmányokhoz a szakfőiskolai érettség
(Fachhochschulreife) a bejutás feltétele. Ez tartományonként változóan, különböző módokon
érhető el. Általában egy szakfelsőiskola befejezéséhez kötött, ami a tizenkettedik iskolaév
után érhető el. Akik érettségivel rendelkeznek, azok is kezdhetnek szakfőiskolai
tanulmányokat, általában azonban egy gyakorlat ill. egy gyakorlati képzés felmutatása
szükséges ehhez. A felsőoktatásban a külföldi pályázókra ugyanazok a felvételi feltételek
érvényesek, mint a németekre. A szakfőiskolákon erősebben jelentkeznek a munka világához
igazított követelmények és igények. A tanítás mellett a szakfőiskolák tanulmány
diplomavizsgával zárul. A képzésbe rendszerint gyakorlati tanulmányi időszakok is be vannak
építve. A szakfőiskoláknak sokoldalú együttműködési- és cserekapcsolatai vannak más
külföldi főiskolákkal. A külföldi kapcsolatok többnyire az EU -támogatási programok keretén
belül zajlanak. Emellett német és külföldi főiskolák közötti együttműködési szerződések
könnyítik meg az egyetemisták cseréjét.
Az egyetemi tanulmányok megkezdéséhez szükséges az általános felsőfokú érettség
(allgemeine Hochschulreife), azaz az érettségi megléte. Az iskolai előfeltételek mellett még
más további feltételeket is figyelembe kell venni egy szak választásakor, melyek néha gátló
tényezők lehetnek. A német felsőoktatási rendszerben van néhány meghatározott szak, ahol a
felvétel nem közvetlenül a felsőoktatási intézményben, hanem az Hallgatói Helyeket Elosztó
Központon) ZVS-Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätze) keresztül történik. Külföldi
pályázók német felsőfokú felvételi jogosultsággal (Hochschulzugangsberechtigung),
ugyanúgy, mint az EU tagállamok pályázói, az egyetemi helyek szétosztásánál a németekkel
egyenrangúak. Amennyiben a kívánt szak helyeit központilag osztják el, a pályázatokat a
ZVS-hez kell benyújtani. Az összes ZVS által szabályozott szak számára egységes pályázati
határidőt írnak ki, amely a dortmundi központban kérdezhető- le. Három különböző felvételi
eljárás létezik: az általános, a különleges és az elosztású jellegű felvételi eljárás.
Az elosztó jellegű felvételi eljárás szabályozza azoknak a szakoknak a felvételét, ahol nagy az
aránytalanság a kereslet és a kínálat között. Ha egy oktatási intézménybe több pályázat
érkezik, mint amennyi hallgatói hely rendelkezésére áll, a pályázó számára lehetőség szerint
egy másik intézményt jelölnek ki. Az általános jellegű felvételi eljárás során azoknak a
szakoknak a hallgatói helyeit osztják el, ahol több pályázó várható, mint amennyi számára
hely van. A helyek 60%-a a felsőoktatási felvételi jogosultság átlagjegye alapján, 40%-a a
várakozási idő alapján van szétosztva. Emellett létezik egy előre megállapított kvóta
különleges pályázói csoportok számára, mint például: külföldiek, problémás esetek vagy
másoddiplomára pályázók. A különleges jellegű felvételi eljárás csak a tudományos
felsőoktatási intézmények szakjaira érvényes. Ez az úgynevezett „Numerus-clausus-szakokra”
(szakok, ahol a hallgatói helyek száma behatárolt) vonatkozik, mint például az orvosi,
állatorvosi, fogorvosi szak. A különleges pályázói csoportok számára fenntartott hallgatói
helyek levonása után a fennmaradó helyek 45%-át az érettségi átlageredmény és az
alkalmassági teszt eredménye alapján, 10%-át csak a teszt alapján, 20%-át a várakozási idő
alapján és 15%-át a felvételi elbeszélgetés alapján osztják szét.
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Polgári
iskola

A német iskolarendszer és a szakmai képzés szerkezete
1. Az általános műveltséget adó és szakmai iskolákkal párhuzamosan működő, testi és szellemi fogyatékosok
számára létesített gyógypedagógiai iskolák.
2. Ezeket az utólagos képesítéseket esti általános vagy reáliskolákban felnőttek is megszerezhetik.
3. A szakfőiskola látogatására jogosító bizonyítvány szakközépiskolában és szakiskolában is megszerezhető.
4. A kiképzés időtartalma, az egészségügy szolgálatában álló munkavállalók egészségügyi szakiskolákban
történő alapkiképzést is beleértve, 1-3 év.
5. Ide tartoznak az egyes tudományágakban (pl.: teológia, filozófia, orvostudomány, igazságtudomány, sport)
egyetemi oktatást nyújtó főiskolák is.
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Iskolai szakképzés
Szakiskola (Berufsfachschule)
A szakiskolák teljes idejű iskolák, amelyek egy szakmai tevékenység előkészítését vagy egy
szakképzést biztosítanak és ugyanakkor az általános képzést is szolgálják. Ennek az
iskolatípusnak a skálája nagyon széles. Léteznek kereskedelmi, idegen nyelvi, kézműipari,
háztartási és szociálisgondozói, egészségügyi és művészeti stb. szakiskolák. Amennyiben
ezek az iskolák nem teljes szakmai végzettséget adnak, akkor bizonyos feltételek
teljesülése mellett a szakiskola látogatása a duális rendszerben való szakképzés első
évenként beszámítható. A felvételi követelmény a polgári iskola vagy a reáliskola záróbizonyítványa. A szakiskolai képzés a szakiránytól és a képzés céljától függően különböző
időtartamú. Legalább 1 évig tart. A képzés általában záróvizsgával fejeződik be. A polgári
iskola záró-bizonyítványát felvételi követelményként szabó szakiskolákban, ahol a képzés
legalább 2 éves a reáliskolai záró-bizonyítvánnyal egyenértékű középfokú végzettség
nyerhető el. A két éves szakiskolák, amelyeknek reáliskolai bizonyítvány a felvételi
követelménye és két éves képzést biztosítanak, egy szakmai záró-bizonyítványt adnak, pl.
államilag vizsgáztatott technikai asszisztens (biokémiai, öltözködéstechnikai, informatikai,
gépipari súlyponttal), ill. államilag vizsgáztatott kereskedelmi asszisztens (adatfeldolgozási,
idegen nyelvi, titkársági szakirányban). A heti óraszám ezekben a kétéves szakiskolákban
(Vaden-Württenberg és Sachsen/Szászország/ tartományokban legalább heti 32 óra.
A szakképzési jegyzékben kb. 376 szakma szerepel. Ezek száma állandóan változik, mivel
új szakmákat vesznek fel, régieket hagynak el, sőt az utóbbi időben megfigyelhető, hogy több
olyan rokonszakmát összevontak, amelyeknek közös a követelményrendszere.
Az elsajátítható szakmákat a Szakmajegyzék tartalmazza, ami az OKJ-hez hasonló. Ebben
minden szakmáról megtalálhatók a vele kapcsolatos következő információk:
- szakma nevét
- a szakma megnevezését,
- a képzés tartalmát,
- képzés idejét
- a képzés során átadandó készségeket és ismereteket,
- a képzés kerettervét,
- a vizsgakövetelményeket
- bizonyítvány tartalmát.
7.3. Az osztrák szakképzési rendszer
Az általános tankötelezettség kilenc év. A tanulók először négy évig „elemi iskolába”
járnak. Ezután következik a polgári iskola (a nyolcadik osztályig), vagy egy közép, ill. felső
iskola. Az általánosan képző felső iskolában éri el a tanuló a főiskolai érettséget. Aki a polgári
iskola után nem megy felső iskolába, a kilencedik évben egy technikumi kurzuson vesz részt.
Képesítést vagy a technikumi képzéssel, majd a szakiskola elvégzésével (a duális képzési
rendszerben), vagy valamely szakközépiskola elvégésével lehet szerezni. Szakiskolai
képzésben az ipari, műszaki és kereskedelmi szakmák tanulói részesülnek. A szakiskolai
képzés időtartama a képzéshez szükséges időtől függ, rendszerint azonban három év.
A szakiskolai tanulók valamely üzemben és a szakiskolában ipari szakmát tanulnak. A képzés
végén letehetik a képesítővizsgát vagy szakmunkásvizsgát. Ez a feltétele a különböző szakmai
képesítéseknek. A tanulóidő két évtől négy évig tarthat. A fiataloknak alig egytizede választja
a kettős képzést, melynek során egyidejűleg két szakmát tanulnak. A képzés után az üzemek
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kötelesek a tanulót további négy hónapig foglalkoztatni. Ezt az időtartamot néhány
szakmában kollektív szerződés útján meghosszabbítják.
Szakközépiskolába, amely rendszerint három vagy négy iskolaévet ölel át, a nyolcadik
osztály elvégzése után lehet lépni. A legtöbb szakközépiskola és szakképzést adó felső iskola
elvégzése részleges vagy teljes szakképzést nyújt. Akik szakképző felső iskolákba
jelentkeznek, őt év után egy lezárt (részleges) szakképesítést és érettségi bizonyítványt
kapnak (egyetemi tanulmányok folytatásának, ill. a mérnöki cím megszerzésének
előfeltétele).
Szakközépiskolák (BMS)
A szakközépiskolák az általános képzés mellett szakmát is oktatnak. A szakközépiskolákban
teljes idejű oktatás folyik (kivétel: a dolgozók számára fenntartott iskolákban). Az iskolába
való felvétel előfeltétele rendszerint a 8. osztály sikeres elvégzése (tehát 14 éves korban), és
sikeres felvételi vizsga. A képzés a szakiránytól függően egytől négy évig tart. A képzés
fontos részét képezi az iskola tanműhelyeiben, laboratóriumaiban és gyakorlótermeiben folyó
gyakorlati oktatás. A szakközépiskolák tanulói a nyári szünetben kötelező üzemi
gyakorlaton vesznek részt (ennek időtartamát a tantervet szabályozza, kivéve a kereskedelmi
és közgazdaság iskolákat, ahol az üzemi gyakorlat önkéntes alapon történik). A
szakközépiskolák tanulói egy sűrített tantervű kurzus elvégzése után letehetik az érettségi
vizsgát. Ilyen jellegű tanfolyamokat (4-6 félév) a mindenkori igények szerint, azonban nem
minden szakirány tanulói számára, és nem is mindenütt indítanak. Egy legalább hároméves
szakközépiskola elvégzése után lehetővé válik a szakma törvényes gyakorlása. A
szakközépiskolák legfontosabb szakterületei a következők:
− Divat és ruhatervezés
Idegenforgalom
Kereskedelmi iskolák
Közgazdasági szakmát adó iskolák (a kereskedelmi és idegenforgalmi képzés
kombinációja)
Mező- és erdőgazdasági iskolák (mezőgazdaság, kertészet, szőlőtermesztés és
bortermelés,
− erdőgazdaság, tejgazdaság, stb.)
A tantervek egy-egy harmadát az általános, a szakmaelméleti, valamint a gyakorlati
tantárgyak (az iskola műhelyeiben, laboratóriumaiban, konyháiban és egyéb
gyakorlótermeiben tartják) alkotják.
Szakképző felső iskolák (BHS)
A szakképző felső iskolákba való felvétel a 8. osztály elvégzése, valamint sikeres felvételi
vizsga. A szakképző felső iskolák feladata, hogy a tanulókat egy magasabb szintű általános és
szakképzésben részesítsék, ami egy magasabb fokú szakmát nyújt, és egyben a
felsőoktatásban való részvételre is feljogosít (kettős képzés). Az iskola öt évig tartó teljes
idejű képzésben részesíti a tanulókat, ami érettségi vizsgával zárul. A szakképző felső iskolát
végzettek iparos jogosultsággal rendelkeznek. A szakma három évig tartó gyakorlása után
önálló iparűzésre jogosultak. A szervezeti keretekben való iparűzés szintén törvény
szabályozza. Ezen kívül a műszaki, ill. a mező- és erdőgazdálkodási iskolát végzettek a
szakma 3 évig tartó gyakorlása után a "mérnök” megjelölés viselésére jogosultak. A
szakképző felső iskolák legfontosabb szakirányai:
Műszaki és iparos felső iskolák (gépészet, elektrotechnika, elektronika, EDV és szervezet,
építészet – magas- és mélyépítészet, kémia, textilipar, közgazdasági mérnök, stb.)
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Szakakadémiák
A szakképzés után és a szakma gyakorlása mellett különböző szakirányú „szakakadémiai”
diplomát lehet szerezni, pl. a kereskedői területen „szakgazdász” diplomát. Ezzel az azonos
szakirányú egyetemre való felvételi jogot is megszerezzük. A képzés előfeltétele valamely
irányú szakképzés elvégzése és/vagy sikeres szakmunkás záróvizsga, valamint szakmai
gyakorlat. Hat szemeszteren át a hét esti időpontjaiban vagy a hétvégén folyik a képzés a
„szakakadémiákon”.
„Szakakadémiai” irányok:
− Kereskedelem
− Számvitel és ellenőrzés
− Alkalmazott informatika
− Marketing
− Automatizálási eljárás
− Gyártási eljárás
− Ipari elektronika
− Magasépítészet
− Belsőépítészet & térkialakítás
− Környezetvédelem
− Turizmus
− Gépgyártás-üzemi technika
A szakképzés helyzete elgondolkodható: az osztrák képzési rendszerben a duális szakképzés
nagy értéket képvisel. Ennek ellenére az figyelhető meg, hogy egyre többen választják s
magasabb szintű képzést nyújtó iskolákat, miközben a duális rendszerű szakképzés iránti
érdeklődés fokozatosan csökken (ÖIFB). A gépjármű-műszaki szakmák példáján való
nemzetközi összehasonlítás azt mutatja, hogy Ausztriában a szakiskolai képzés szakmailag
szélesebb tudást közvetít, mint a többi országban. Ennek következménye, hogy Ausztriában a
tanulható szakmák száma lényegesen kevesebb, mint Svájcban (csaknem 300 tanulható
szakma), és mint Németországban (több, mint 370 elismert szakma).
Azon kívül, hogy Ausztriában a tanulható szakmák viszonylag átfogó ismereteket
nyújtanak, lehetőség van arra – a többi, duális képzési rendszerű országokkal szemben – hogy
egy tanuló egyidejűleg két szakmát tanuljon, ám a képzési idő összesen legfeljebb négy
évig tarthat. A szakiskolai tanulóknak 9,2%-a 1992-ben kettős képzésben vett részt. A kettős
képzés leginkább a turizmus és vendéglátóipar ágazatára jellemző (a tanulók 34%-a). A
„pincér/szakács” képzés a legelterjedtebb ebben az ágazatban. Az ipari és kézműves
szakmákon belül elsősorban néhány szerelő szakmánál jelentkezik a kettős képzési forma.
A képzés módját és tartalmi összetételét nem kizárólag a gyakorlati oktató határozz meg,
hanem minden szakmához tartozik egy úgynevezett „szakmakép”. Ez tartalmazza –
tanéveke bontva – mindazokat a készségeket és ismereteket, amelyeket a tanulónak el kell
sajátítania a képzés során.
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7.4. A svájci szakképzési rendszer
A svájci szakképzési rendszer – a némethez hasonlóan – duális jellegű. A fiatalok a
tanulmányikat az illetékes képző üzemekben végzik, és egyidejűleg szakmai iskolákban is
tanulnak.
Az iskolai oktatás a szokásos módon általában két napot vesz igénybe hetente a
szakmunkás (tanonc) képzés keretében. Néhány szakma esetében az oktatás – hasonlóan a
németországi gyakorlathoz – blokk – kurzusokban történik. Emellett működnek a kantonok
közös szakmai kurzusai. Ezek a szervezeti formák a számszerűen kevés tanulót érintő
csoportok képzését fogják össze a gazdaságosság érdekében. Néhány szakma esetében
alternatív módon lehet tanulni üzemi tanfolyamon, vagy szakiskolában. Azok a szakiskolák,
amelyek teljes idejű szakmai képzést kínálnak elsősorban Nyugat-Svájcban és Tessiben
találhatóak. A szakmai képzés 2-től 4 évig tart. A nagyobb szakmákat a nagyüzemek, a
kézműipar, a kereskedelem, a bankok, a biztosító társaságok, a szállítás és a vendéglátás,
valamint a szolgáltató üzemek, illetve a háztartások számára folyó szakképzés képviseli.
Emellett különböző lehetőségek kínálkoznak a betegápolási, illetve a mezőgazdasági képzés
területén.
Minden fiatal, aki Svájcban a szakmai képzés lehetőségét fontolgatja, találkozik az
utazástechnikai tereptanulmányok (triale Lehre) lehetőségével. Ez a forma egy szakmai
bevezető kurzus lehetőségét tartalmazza, amelyet a különböző képzési központokban a
szakmai szervezetek valósítanak meg. Ennek a kurzusnak az elvégzését ösztönzik a legtöbb,
de mégsem valamennyi képzési forma esetében.

79

7.5. A dán szakképzési rendszer
Egy-egy szakképzési program egy szendvics jellegű program, amelyben egy szakképzési
intézményben szervezett elméleti és gyakorlati oktatás egy vállalatnál folyó gyakorlati
képzéssel párosul.
Szakképzés
Dániában egy az egész országra kiterjedő, homogén rendszer keretében kínálnak szakképzési
és szakoktatási programokat. Az itt elérhető képesítések a szociális partnerek jóváhagyását
élvezik, és kivétel nélkül minden esetben érvényesek mindenütt az országban.
Intézményi típusok
Dániában hozzávetőlegesen 115 szakközépiskola kínál szakképzési és szakoktatási
programokat. Ebből 48 kereskedelmi, 37 műszaki, 10 vegyes profilú (műszaki és
kereskedelmi tagozattal egyaránt rendelkező), 19 mezőgazdasági és néhány speciális
szakterületű középfokú oktatási intézmény (egy szálloda- és vendéglátóipari, egy fodrászati,
egy szállításügyi, egy húskereskedelmi, stb.) működik az országban.
A legnagyobb szakképzést és szakoktatást nyújtó intézményben 6.779, a legkisebben
körülbelül 38 diák tanul (egész napos megfeleltetés). Egy átlagos kereskedelmi vagy műszaki
iskolának hozzávetőlegesen 1.200 tanulója van, a mezőgazdasági szakközépiskolák átlagos
diáklétszáma 88.
Felvételi követelmények
A szakképzés minden diák számára hozzáférhető, aki teljesíti a Folkeskole iskoláról
szóló törvényben rögzített iskolakötelességet
Szintek és korcsoportok
A szakképzési és szakoktatási program általános időtartama 4 év. A programok a 16-19/20
éveseket veszik célba, “szendvics”-tanfolyamok formájában szerveződnek, ami annyit jelent,
hogy az elméleti oktatás és a vállalatoknál töltött szakmai gyakorlat időszakai váltják
egymást. A programok egy alapképzésből állnak, ez a program bevezető része, valamint a fő
képzésből, ami a program hátralévő részét teszi ki.
Tanulmányi ágak, szakosodási lehetőségek
A 2001-ben életbe lépett reform leegyszerűsítette a szakképzési és szakoktatási
programok szerkezetét, s rugalmasabb szervezeti hátteret teremtett hozzá. A programok
egy alapképzésből állnak, ez a program bevezető része, valamint a fő képzésből, ami a
program hátralévő részét teszi ki.
Az alapképzés az iskolában zajlik. A végén a diák kap egy bizonyítványt arról, hogy
elvégezte az alapképzést. A bizonyítvány tartalmazza az összes tantárgyat, azok szintjét, s
igazolja az alapképzés elvégzését, amivel a fő képzésre való továbblépésre jogosít.
A fő képzés elméleti és gyakorlati oktatást egyaránt tartalmaz. A diáknak egy külső vállalattal
kell szerződnie, vagy iskolai szakmai gyakorlaton részt vennie. A fő képzés a gyakorlati
időszakkal kezdődik.
A reform nyomán a középfokú szakképzés bevezető részei egy csekély számú, rugalmas
belépési útvonalba olvadtak be. Összesen hét ilyen belépési útvonal van – hat a műszaki
szakképzési és szakoktatási programokra, egy a kereskedelmi programokra. Mindegyik
belépési útvonal a kapcsolódó szakképzési és szakoktatási programok alaptanfolyamaihoz
vezeti el a tanulót. Ezek a programok a következő címeken futnak:
• Technológia és kommunikáció
• Építés-szerelés
• Kézműves és műszaki szakmák
• A termelőtől a fogyasztóig – mezőgazdaság, élelmiszertermelés, vendéglátás, stb.
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•
•
•

Gépgyártás, szállítmányozás és logisztika
Szolgáltató szakmák
Üzleti élet – kereskedelem, irodai munka, pénzügy.

Kereskedelmi területe – kereskedelem, irodai munka és pénzügy
A belépési útvonalak számának és milyenségének megtervezésénél figyelembe vették
mindenekelőtt a földrajzi megoszlás ésszerű szempontjait. Ennek megfelelően a
programokhoz való belépési utaknak – ahol csak ez lehetséges volt – az ország minden
részéről megközelíthetőknek kellett lenniük. Ennek érdekében együttműködési
követelményként támasztották azt, hogy az iskolák mindenütt biztosítsanak oktatást az
alapképzés szintjén.
Folytatásként több fő képzés választható az adott szakképzési és szakoktatási területen belül.
Az a diák, aki elvégez egy alapképzést, egy, vagy akár több fő képzésre is felvételt nyer.
A kereskedelem területén külön felvételi rendszer működik a hat műszaki szakképzési
program belépési útvonalával párhuzamosan. A belépési útvonal egy bizonyos
iskolaformához, az üzleti/kereskedelmi iskolához kötődik
A szakképzés általános időtartama 4 év. A fő képzés teljes időtartama általában nem haladja
meg a 3 és fél évet.
Általános célok
A szakképzés fő célja az, hogy a munkaerőpiacnak megfelelő képzettségű és képesítésű
szakembereket szállítson, ugyanakkor főként fiataloknak (de felnőtteknek is) szakképzési
lehetőséget nyújtson. Az elhelyezkedés célja mellett a szakképzés céljai közé tartozik annak a
lehetőségnek a megteremtése is, hogy a programot elvégző diák személyisége és szociális
helyzete fejlődjön, s ő maga felsőoktatási intézményben továbbtanulhasson.
Tanterv, tantárgyak, óraszám
Oktatási terv
Minden szakképzési és szakoktatási programokra beiratkozó diáknak megvan a maga egyéni
oktatási terve. A terv célja az, hogy megteremtse az összhangot egyfelől a diák igényei,
érdeklődése és képességei, és másfelől az oktatás folyamata között. Az alapképzés és a
főképzés tartalmát – és ezen belül a programba illeszkedő gyakorlati képzést is – személyes
oktatási tervben határozzák meg.
A személyes oktatási tervet az iskolának és a diáknak közösen kell kidolgoznia, illetve azon
diákok esetében, aki szerződést kötöttek vállalattal, a vállalatot is be kell vonni. Ez aláhúzza
azt, hogy a kiválasztott programra vonatkozó rendelkezések keretében a diák választja meg
oktatásának menetét. Ez egyfelől lehetővé teszi a diák tanulási igényeinek kielégítését,
másfelől személyes felelősségének növelését is.
Az oktatási portfolió, avagy “log book”
A személyes oktatási tervvel, az iskola házirendjével és a bizonyítvánnyal együtt az oktatási
portfolió avagy „log book” (egyfajta napló) tartalmazza a diák által az iskolalátogatás évei
alatt megszerzett tudást és készségeket, valamint a szakmai gyakorlat időszakait.
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Az alapképzés
Az alaptanfolyam általában összesen 20 hét oktatásból áll. Ebből 5 hétig a kötelező
tantárgyakkal, további 5 hétig a szakirányú tárgyakkal foglalkoznak (szakosodás). A
fennmaradó 10 hét általános tantárgyakból áll, amelyeket a szakmai bizottságokkal közösen
határoznak meg a mindenkori szakterületen.
A diákok az alaptanfolyamot egyéni oktatási tervük keretében 60 hétig meghosszabbíthatják.
Azon programok vonatkozásában, ahol különlegesen magas szintűek a célkitűzések az
elméleti és/vagy a gyakorlati szférában, a művelődésügyi miniszter jóváhagyhatja azt, hogy a
magasabb szintű követelményekre való tekintettel bővítsék ki az alapképzést és a gyakorlatot,
mert az elemi iskola kilencedik osztálya alapján nem elvárható, hogy ezt a részt a diák 20 óra
alatt elvégezze. Az oktatásnak ezen részei mindazonáltal együttesen nem haladhatják meg a
40 hetes keretet.
A kereskedelmi területen az alapképzés (az úgynevezett hg-tanfolyam) minimálisan 38,
maximálisan 76 hétig tart, míg a műszaki programok új alapképzési tanfolyamai – amint azt a
fentiekben említettük – általában 20 hetesek, de elérhetik a 60 hetes időtartamot is.
A fő képzés
A diákok olyan oktatásban részesülnek, amely képessé teszi őket arra, hogy a
munkaerőpiacon megfeleljenek a szakmai követelményeknek. A fő képzés időtartama
általában nem haladja meg a 3 és fél évet. A fő képzésben a kötelező iskolai oktatás általában
nem haladja meg a 60 hetet (1 és fél év).
A fő képzés szakmai gyakorlattal kezdődik egy vállalatnál, vagy – ha a diák nem talált
magának szakmai gyakorlatra megfelelő vállalatot, amellyel szerződhetne – iskolai jellegű
gyakorlati képzésben részesül. Ezt követően iskolai oktatási és szakmai gyakorlati időszakok
váltják egymást.
Az iskolai oktatás tartalma részben alapvető tantárgyakra, részben szakterületi tárgyakra,
részben speciális tantárgyi modulokra, részben választható tárgyakra épül fel. Ezeknek a
tárgyaknak ez egész program idejére meg van határozva az aránya: az alapvető tantárgyak és
a választható tárgyak megközelítőleg az oktatási idő felét teszik ki. A szakirányú tantárgyak
és a speciális szakosodott tárgyak pedig a másik felét.
A szakosodott tantárgyak képezik a program legmagasabb szakmai szintjét. 2001-től
újdonságnak számít, hogy kapcsolatot hoztak létre a szakképzési programok szakosodott
tárgyai és felnőttképzés szakmai továbbképzési programjai között, s ettől kezdve a tanonc és
az őt foglalkoztató vállalat abban a helyzetben van, hogy a továbbképzési programból
kiválaszthatja az általa legmegfelelőbbnek tartott speciális modulokat. A két képzési rendszer
együttműködése közös katalógust eredményez a szakképzés-szakoktatás és a felnőttképzési és
egyéb továbbképzési programokra vonatkozóan az adott szakterületen.
Módszerek
A szakképzési és szakoktatási program szendvics-típusú program, ami azt jelenti, hogy az
iskolában folyó elméleti és a vállalatnál folyó gyakorlati oktatás szakaszai váltják egymást.
Gyakorlati irányultságú oktatás
A mindenkori iskola felelőssége, hogy gondoskodjon a széles körű kínálatról, és ki tudja
szolgálni a diákok mindenkori érdeklődését és igényeit. Mindenkor követelmény, hogy az
oktatás gyakorlati irányultságú legyen, és jelentős része műhely jellegű oktatás, például
nyitott műhely szerkezetben. Az oktatást oly módon kell megszervezni és lebonyolítani, hogy
a diák aktívan részt vegyen saját tanulási folyamatában. Ennek érdekében különböző
munkamódszereket használnak a diák különféle képességeinek kifejlesztésére. A diákoknak
meg kell adni a lehetőséget, hogy egyénileg és csoportosan is dolgozzanak.
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Az oktatási terv és az oktatási portfolió vagy “log book”.
Minden szakképzésre és szakoktatásra beiratkozó diáknak saját oktatási terve és saját oktatási
portfoliója avagy “log book”-ja van.
Ezekben az években az oktatás körül zajló vita a diákok tanulására összpontosult, míg
korábban elsősorban a tanárok tanításáról szóltak a viták. Ez a hangsúly-áthelyeződés annak
tudható be, hogy a tanítás (vagyis a tanár tevékenysége) nem feltétlenül rokon értelmű a
tanulással (vagyis azzal a haszonnal, amelyet a tanulónak kellene húznia belőle)
Egyszerűbben kifejezve a tapasztalatok azt mutatják, hogy az aktív részvétel segít hozzá a
tanuláshoz. A diáknak tehát aktívnak kell lennie a tanulási folyamatban.
Az utóbbi években igen sok volt a pedagógiai újítás és a fejlesztési projekt. Mindegyik annak
fontosságát hangsúlyozta, hogy új utakat kell találni a tanulási lehetőségek megszervezésében,
s ehhez másképpen kell a tanároknak is tanítaniuk. A személyes oktatási terv és az oktatási
portfolió vagy “log book” kísérlet ara, hogy a tanuló hatékony tanulását helyezzék a
középpontba. A szakképzési és szakoktatási programok alapot nyújtanak az egyénileg
kialakítandó tanfolyamok megszervezéséhez. A kiindulási pont mindig az, hogy a diáknak
milyen igényei, háttérfeltételei és céljai vannak.
A tanuló értékelése
Azt, hogy a tanulót hogyan értékelik a program és a vizsgák folyamán, azon érékelési terv
keretében határozzák meg az egyéni programban, amelyet a művelődésügyi miniszter, illetve
a szakosodott speciális tantárgyakban a szakterületen illetékes szakmai bizottság állít össze.
Az értékelési terv tartalmazza azokat a követelményi szabályokat, amelyeket az iskolának a
diák elé kell tűznie a fő képzésben az elméleti oktatás kezdetétől fogva.
Az iskola folyamatosan értékeli a diák fejlődését, tudásának, szakismereteinek,
készségeinek gyarapodását. Az értékelés célja a diáknak utat mutatni, és megteremteni
számára az alapot az iskolai orientáció összeállításához, amelyet az iskola ad ki az egyes
oktatási időszakok végén.
Az iskolai orientációt a diákkal való együttműködésben fogalmazzák meg. Az iskolai
orientációban osztályzatok formájában jut kifejezésre az, hogy a diáknak az oktatási időszak
végén – az oktatási program és az adott iskolára vonatkozó szabályozások alapján – kitűzött
célokhoz viszonyítva milyen szintű volt az előmenetele. Ezen túlmenően az iskola felméri a
diák esetleges kiegészítő gyakorlati képzés iránti speciális igényeit is.
Az iskola végzi el a diák előmenetelének végleges értékelését. A végső értékelést az adott
oktatási programban kitűzött célokhoz viszonyítva végzik el. A végső értékelésnél záró
osztályzatot adnak, amely lehet előmenetel osztályzata vagy vizsgaosztályzat. Az előbbi azt
fejezi ki, hogy a diák az osztályzat odaítélése időpontjában milyen előrehaladást tett az
oktatásban kitűzött célokhoz képest.
A fő képzés általánosságban “ipari szakvizsgával”, vagy ahhoz hasonló vizsgával zárul,
amelyben a szociális partnerek ellenőrzése mellett letesztelik a szaktudást, az ismereteket és
attitűdöket.
A teszt részét alkothatja az iskolai oktatásnak, ez esetben az utolsó iskolai időszakban zajlik
le, de elvégezhető az iskolai oktatás időszaka után is, tényleges ipari szakvizsga formájában,
amelyet a vállalatnál tesz le a diák. A szakképzés során országos szinten elismert képesítést
kapnak a diákok, amely képesítést a munkaadók és munkavállalók egyaránt elismerik,
tekintve, hogy az ő képviselőik is részt vesznek a tantervek kidolgozásában és
megvalósításában, és ellenőrzésük alatt tartják a vizsgaeredményeket is.
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Felsőbb osztályba lépés, orientálás
Az a diák, aki elbukik a vizsgán, újra kell vizsgáznia. Általában a diákoknak három
lehetőségük van levizsgázni az adott tantárgyban. Azok esetében, akiknek nincs szakmai
gyakorlatra kötött szerződésük, az iskola dönthet úgy, hogy kiegészítő oktatáson kell-e részt
venniük a második vagy a harmadik vizsga előtt.
7.6. A svéd szakképzési rendszer
1993-ban a svéd parlament határozatot hozott a kötelező iskoláztatás reformjáról. A
változtatások lényege az, hogy az új kötelező iskoláztatás keretében megszűnik a fokozatok
(stadier) szerinti strukturális felépítés (vagyis ebben a formában a régi típusú alsó-, közép- és
felső tagozatra tagozódás nem működik többé) és helyette az iskolák a tantervi szabályozás
keretében maguk osztják fel az oktatási időt az egyes konkrét osztályokra rögzített
módon.
A tantervben fogalmazzák meg a tanítási célokat, amelyek tartalmazzák azt, hogy a
tanulóknak az 5. és a 9. év befejezésekor milyen tudással kell rendelkezniük. Ilyen formában
az iskolai teljesítmények országos méretű minősítése az 5. iskolai év után lehetséges. A
reform bevezetésére 1995/1996-ban került sor és a teljes megvalósítás 1997/98-ig tartott.
A reform utáni rendszer
Az új szakmai képzési programok feladata szélesebb és mélyebb ismereteket nyújtani a
reformot megelőző időszak oktatási programjaihoz viszonyítva. A felső középfokú oktatás új
rendszerében ennek a tanulmányi szakasznak a teljes kínálata a három éves képzési
programok (program) formájában valósul meg. A tanulók több választási lehetőséget kapnak
képzésük tartalmára és metódusára vonatkozóan, és több befolyást gyakorolhatnak a
teljesítményeik rögzítéseinek formáira. A korábbi specializáló formákat megszüntették.
Jelenleg 16 országosan elfogadott program működik, amelyből 14 súlypontját tekintve
szakképzési irányultságú és kettő a további tanulmányok előkészítését szolgálja. Az országos
programok döntő többsége a 2. és a 3. évben két szakirányra oszlik. A központilag előírt és
országos méretekben érvényes képzési irányok mellett a községek a helyi követelményeknek
és adottságoknak megfelelően a saját illetékességi körükben kiegészítő képzési irányokat
vezethetnek be.
♦ Gyermekgondozás: előkészít a gyermekgondozó intézetekben, az iskolán kívüli és
szabadidő központokban, az egészségügyi ápolás, a sport és a könyv – könyvtárak
területén végzendő munkára,
♦ Elektrotechnika: felkészít a különböző eszközök installációjára, javítására,
karbantartására, az elektrikus-, elektronikus és távközlési építmények és eszközök
területén,
♦ Energia: felkészít a foglalkoztatásra például az elektromos – és erőművekben, a hőközpontok telepítésében, a szellőző berendezések, az egészségügyi építmények, valamint
a hajókon való foglalkoztatás területén,
♦ Élelmiszer: felkészít az élelmiszeripari üzemekben, valamint az élelmiszeripari eszközök
kereskedelmében való foglalkoztatásra,
♦ Kézműipar: felkészítést nyújt a különböző kézműipari tevékenység alapismereteire,
amelynek keretében a képzés döntő része a munkahelyen történik,
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♦ Egészségügyi gondozás: az egészségügy területén elvárható foglalkoztatásra készít elő,
ezen belül a fogorvosi ellátás, illetve a gondozás és ápolás feladataira,
♦ Vendéglátóipar: felkészít az olyan foglalkozásokra, mint a recepciós terület, a
konferencia-rendezés, a pincér – vagy a szakács tevékenység,
♦ Nagyüzem: felkészít a nagyüzemben végzendő munkára, beleértve a programozás,
valamint a komputer-vezényelt gépek és folyamatok működtetését,
♦ Médiák: felkészít a reklám, a termékkínálat különböző formáira és a termékek a grafikus
médiákban való megjelenítésére,
♦ Természeti erőforrások hasznosítása: felkészít a mező- és erdőgazdaság, a kertészet és
állattartás feladataira,
♦ Természettudományok: felkészít a tanulmányok folytatására a matematika, a különböző
természettudományi területek és a technika területén,
♦ Társadalomtudományok: felkészít a továbbtanulásra, a társadalomtudományok, a
gazdaság és a nyelvek területén,
♦ Közlekedéstechnika: felkészít a személygépkocsik, tehergépkocsik és különböző gépek
javítására és karbantartására.
Az országos méretben felkínált programok pedagógiai céljait az egyes programcélok rögzítik.
A programok feladata széleskörű alapképzés nyújtása a konkrét szakterületen és egyidejűleg a
tanulmányok folytatásának megalapozása a szekunder képzés II. szintjén.
Azok a tanulók, akik jogosultak az országosan elfogadott képzési programok elvégzésére,
pályázhatnak az ország számukra legkedvezőbbnek tartott iskolájába. A községi igazgatás
feladata az országos programokból egy átfogó választási lehetőség felkínálása, a különböző
programok kapacitását a tanulói igényeknek megfelelően alakíthatják- Amennyiben valamely
község nincs abban a helyzetben, hogy valamennyi programot felkínáljon, akkor a helyi
hatóság a kínálatok kialakítása során együttműködhet más községekkel is. Két vagy három
olyan község, amely az országos képzési programok általános középiskolai oktatását közösen
felkínálja, a program megvalósítása érdekében együttműködést alakít ki.
Az országosan elfogadott programokat, és a helyi követelményeket szolgáló kiegészítő
program kínálatokat a különböző szakterületek kurzusaiból állítják össze. A képzési folyamat
curriculuma a különböző rövidebb kurzusokból állhat össze, amelyek a kiválasztott program,
vagy más program keretében állnak rendelkezésre. A különböző kurzusok céljait a
tantervekben kell összegezni, amelyek mind a felső középfokú képzés, mind a felnőtt képzés
követelményeire érvényesek.
Az új oktatási törvényhez csatolt óratervek magukba foglalják a garantált minimális képzési
időt (órákban), amelyeket egy tanár vagy egy felügyelő vezetésével felkínálnak. Ez a
szakképzési program három éves időtartamú képzési folyamatában összesen 2400 óra, az
általánosan képző programokban 2180 óra. A helyi hatóságok döntenek arról, hogy a
különböző szakokat mikor oktatják és milyen heti óraszámban.
A szakképzés programjai keretében a tanulók a képzési idő minimum 15%-át az üzemi
képzésre fordítják. Az iskola feladata az, hogy a megfelelő üzemi képzési kínálatokról
gondoskodjon és a tanulók felügyeletét a szakképzés időtartamára is biztosítsa.
A gimnáziumok (gimnasieskola) látogatása most már nem kötelező. Azoknak a tanulóknak,
akik a 9 osztályos kötelező iskolát befejezték, tobb mint 90%-uk (1992-ben) folytatta a
tanulmányait, tekintettel arra, hogy a kötelező iskolai végzettséggel nem számíthatnak
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megfelelő szakmai lehetőségre. A kötelező iskolára építve a tanulók magasabb iskolákban
folytatják tanulmányaikat, a gimnáziumokon kívül is. Ez az iskolai forma is változásokon
ment keresztül az utóbbi években. Azoknak a tanulóknak, akik a felső középiskolában
tanulnak tovább adott a lehetőség a választásra 16 országos szintű 3 éves program közül.
Ebből 13 program döntően szakmaorientált, közülük 2 – természet– és
társadalomtudományok – elsősorban főiskolai tanulmányokra készítenek elő. A 16. a
művészeti program.
Regionális korlátok miatt nem minden iskola tudja biztosítani valamennyi képzési kurzus
lehetőségét. A programok egy széles alapú képzést nyújtanak. Németországtól eltérően
ezeknek a gimnáziumoknak a látogatása nem kizárólag az érettségi megszerzését teszi
lehetővé, hanem szakmai képzésre is módot ad. A tanulók a jogszabályoknak megfelelően 19
éves korukban a gimnáziumi tanulmányok befejezésekor kilépnek az iskoláztatás köréből, és
tanulmányaikat a főiskolákon folytatják, vagy egy konkrét üzemi munkahelyre pályáznak.
A felső középfokú oktatás reformja a minőségi változások mellett a tanítás és a tanulás
tartalmában mennyiségi módosulást is magával hozott.
Először is valamennyi képzési kurzus csupán 3 évig tart. A korábbi kétéves „tanulási vonal”
többé nem lehetséges. A 4 éves technológiai képzési formák időközben betagozódtak a
főiskolai képzésbe.
Mennyiségi változások abban követhetőek nyomon, hogy a jelenleg szakmai képzési
programok lényegesen nagyobb mértékben jelen vannak a képzésben, mint a korábbi
általánosan képző szakok. A törekvés mögött az a gondolat munkál, hogy az ember
szívesebben képez sokoldalú embereket, akiknek később sokszintű szakmai lehetőségük
lesz, mint specialistákat. Ez a munkaadók részéről azt a feladatot vetíti előre, hogy a
fiatal pályakezdőket a munkahelyeken kell specialistákká képezni. Tekintettel arra, hogy
a képzésben résztvevők svéd fiatalok, így már a tanulmányaik során is kapcsolatot építenek ki
„a munka reális világával”, a tanulók a képzési idő 15%-át ugyanis munkahelyeken töltik.
Korábban a szakmai képzés Svédországban a munkahelyi oktatás keretében valósult meg. Ez
a képzési forma jelenleg csupán néhány szakmában működik, a szakmai képzés döntő részét
a felső középiskolába integrálták. A képzés reformját az a cél vezette, hogy lehetővé tegyék
a szakmai és az akadémiai tanulmányok közötti folyamatos átmenetet. Ilyen formán azok a
fiatalok is, akik a középfok felső tagozata keretében szakmaorientált képzési ágat választottak
felvehetőek a gimnázium befejezése után valamely felsőfokú intézetbe.
7.7. A szakképzési rendszer Finnországban
A szakképzés különböző képzési területekre oszlik. Tulajdonképpen 26 alapterületet ölel át,
melyek a szakmai területek teljes képzését lefedik. A szakképzésre jellemző, hogy az egyes
képzési területek saját oktató intézményekkel rendelkeznek. Így az egymással rokon –
különösen a műszaki – területeket gyakran ugyanabban az intézetben tanítják. Az ifjúság
képzésére 12 különböző típusú intézmény áll rendelkezésre. Ezen kívül léteznek a szokásostól
eltérő képzést nyújtó intézmények, pl. speciális ipari igényeket kielégítő vagy
mozgáskorlátozottaknak, rokkantaknak szervezett tanfolyamok.
A szakképző iskoláknak mintegy 45%-a van kommunális tulajdonban, 35%-uk tartozik az
államhoz, 20%-ik pedig magán tulajdonban van. A kommunális szakképzési intézményeket
általában két vagy több közösség (önkormányzat) közösen tartja fenn. A magán iskolák is
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nyilvános felügyelet alatt állnak és jelentős állami támogatást kapnak. Minden iskola saját
vezetéssel rendelkezik.

Mind az állam mind pedig a közösségek felelősök a képzés fenntartásáért, fejlesztéséért és
finanszírozásáért. Az állam e célból az eszközöket a közösség rendelkezésére bocsátja.
A szakképző iskolák széles körű képzési lehetőségeket kínálnak eltérő időtartammal és
színvonallal. A „szakmai képzés” fogalma Finnországban tulajdonképpen minden
foglalkozási előkészítő képzést magában foglal, kivételt csupán az egyetemek és főiskolák
képeznek. E fogalom körébe tartozik a magas szintű, de nem egyetemi oktatás is. A
végzettséget igazoló vizsga letétele előképzettségtől, szakmai területtől és szinttől függően 16 évet vesz igénybe.
A szakmai képzés vagy az általános iskola vagy a gimnázium elvégzése után kezdődik.
Minden tanuló egyazon vizsgákat teszi le, bár az oktatás időtartama előképzettségtől függően
változik. A szakiskolák szakmai alapképzést kínálnak minden fiatal számára. Egyre növekvő
mértékben azonban a felnőttek is használják ezeket az oktatási intézményeket. Bár az ő
részükre szakmai felnőtt-képző központok is működnek.
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Képzési struktúra
A szakmai képzés először is általános iskolai ill. érettségire felkészítő oktatásra bontható.
Szerkezete, tanterve és a képzés hossza az előképzettségtől függ, azonban minden tanuló
azonos vizsgákat tehet le.
Három különböző végzettség létezik: szakmunkásképző, szakközépiskolai és technikusi
szinten. A szakiskolában a képzés 1-3 évig tart, a szakközépiskolában 3-5 évig, technikusi
szinten pedig 5-6 évet vesz igénybe. A szakközépiskolai és a technikusi képzés a legtöbb
esetben egy éves gyakorlattal fejeződik be. Az érettségi után szakmát tanulók számára a
képzés általában fél – másfél évvel rövidebb, mint azoknak, akik csak az általános iskolát
fejezték be.
A szakközépiskola ill. a technikus képzés nyújt lehetőséget felsőbb tanulmányok végzésére az
egyetemtől eltekintve. Így vizsgát tehetnek pl. kórházi ápolók szakközépiskolákban és
mérnökök a technikusképzőben. A finnországi szakközépiskolai és technikusi oktatást
folytató intézmények felvételt nyertek az EG ERASMUS programjába. A műszaki oktatással
foglalkozó intézmények pedig részt vesznek az EG Comett Programjában.
Alapképzés
A kilenc éves általános iskola befejezése után a szakképzés 26 alapképzési formában
folyik. Ezen belül az oktatás több azonos gazdasági ághoz tartozó szakmára oszlik. Az
alapképzés egy egyéves általános időszakból áll, ami minden tanuló számára egyforma, majd
ezt követi a szakosodás. Egy év után alapképzésre lehet specializálódni, a további képzés
tartalma, időtartama és színvonala pedig szabadon választható összesen mintegy 220
szakterület közül.
Különleges képzések
Nem minden egyes képzés tartozik az alapképzési rendszerhez. Néhány képzés természetétől
fogva nem sorolható az alapképzési módok közé, ezért a különleges képzések közé soroljuk
azokat. A tanulókat közvetlenül az érintett képzésre veszik fel. Összesen mintegy 40
különleges képzési terület létezik.
Érettségi utáni képzések
A kilenc éves általános iskolát, majd a három éves gimnáziumot befejezett érettségivel
rendelkező diákok általában egyedi képzéseken vesznek részt. A tanfolyam szakmai tartalma
és a leteendő vizsga megegyezik az általános iskolát végzettekével, azonban a tanulmányi idő
½ -1 ½ évvel rövidebb számukra. Az érettségizetteknek szóló tanterv figyelembe veszi a
gimnázium tananyagát, különösen az általános képzések során.
Strukturális fejlődési vonalak
A 90-es években a szakmai képzés átszervezését valósítják meg oly módon, hogy a különböző
képzések nagyobb komplexitásban legyenek összefogva, másrészt pedig a tanulók számára
szélesebb választási lehetőségeket kínáljanak.
Egy kísérleti projekt van folyamatban, melynek segítségével a szakképzést folytató
intézmények és a gimnáziumok közötti együttműködés épül ki, a tanulók számára pedig jobb
képzési lehetőségeket lehet felkínálni. Ennek során több oktatási intézmény kerülne
összevonásra. A diák az érintett oktatási intézmény teljes kínálatát használhatná, majd
elvégezné a szakmai képzést vagy a gimnáziumot, avagy mindkettőt összevonva.
A szakfőiskolai gyakorlatban több szakképző intézmény együttműködésével tervezik a
szakközépiskolák és technikumok gyakorlati és elméleti színvonalának emelését. Ennek
érdekében több szakképző intézményt vonnak össze azzal a céllal, hogy Finnország számára

88

egy teljesen új szakfőiskolai vizsgáztatást vezessenek be, melynek során a hangsúlyt a
szakmai tárgyakra helyezik.
Kompetencia-tanúsítás gyakorlata
Finnországban közel egy évtizeddel ezelőtt már bevezették a szakmai kompetencia alapú
képesítések rendszerét, amely azóta jelentős fejlődésen ment keresztül. Az átalakulás
eredményességét követő Nemzeti Oktatási Tanács jelentései rámutatnak a gyenge pontokra,
összességében azonban pozitív eredményekről számolnak be.
Az elmúlt időszakban éves átlagban mintegy 17000 felnőtt szerzett teljes körű, 10000 pedig
részleges képesítést, és 32000 fő vett részt kompetencia felméréseken. A rendszer 388
különböző képesítés megszerzését teszi lehetővé, ezek között 95 szakirányú képesítés,
174 szakmai továbbképzési, 119 pedig speciális szakmai képesítés.
A Nemzeti Oktatási Tanács elemzése elsősorban a rendszer hatékonyságára koncentrált, továbbá azt vizsgálta, hogy a rendszer céljai hogyan és milyen eredményességgel valósíthatók
meg a gyakorlatban. A jelentés részletesen tárgyalta a felnőttképzés helyzetét, annak kialakítását és a megvalósítását.
A felnőttképzés egésze az oktatási minisztérium felügyelete alá tartozik. A képesítések iránt
támasztott szakmai követelményeiről a Nemzeti Oktatási Tanács dönt, amely egyúttal az ún.
képesítési bizottságokat is kijelöli. E bizottságok száma lassan eléri a kétszázat. Tagjaik között vannak a munkavállalók, a munkaadók, a tanárok és a vállalkozók képviselői. A bizottságok legfontosabb feladata: a kompetenciatesztek elkészítése és megszervezése, valamint a
bizonyítványok kiadása. A kompetenciatesztek tényleges lebonyolítása az oktatási intézményekben történik. Ilyen jellegű tesztek megíratására több mint 400 oktatási intézménynek van
joga.
A kompetencia alapú képesítési rendszer alapvető célja az, hogy tovább erősödjenek a
kapcsolatok a munkaerőpiac és a szakmai felnőttképzés között, ugyanis a felnőttek így olyan
tesztekben igazolhatják kialakult készségeiket, amelyek függetlenek attól a rendszertől,
amelynek keretében ezeket a készségeket megszerezték. A kompetencia alapú képesítési
rendszer meghonosítása általában véve pozitívan hatott a szakképzés egészére: előtérbe kerültek a munkaerőpiac igényei, és nőtt a munkaerőpiac képviselőinek a részvétele a teljesítmények felmérésében. Ez utóbbi főleg a képesítési bizottságokra jellemző, hiszen munkájuk
során a különböző ágazatokat képviselő résztvevők kerültek közelebb egymáshoz.
A tesztek előtt szinte minden jelentkező részt vesz előkészítő kurzusokon azért, hogy jobban
megfeleljen a kompetenciateszteken.
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7.8. A belga szakképzési rendszer
A tankötelezettség 12 év, 6-tól 18 éves korig tart. 15 éves korig tart a teljes idejű
tankötelezettség; azok a diákok, akik a középszintű oktatásnak csak az első két évét végezték
el, és a 18 éves korig tartó tankötelezettséget nem teljes idejű iskolában kívánják eltölteni,
részidős oktatáson is részt vehetnek. Azok a diákok, akik a középszintű oktatás első két
szintét nem fejezték be, azoknak 16 éves korig teljes tanulmányi idős iskolába

2. típus
1. típus
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1. Az 1-es típus, azaz a „megújított” középszintű oktatás tartalmazza az 1-es és 2-es szintek
négy osztályra (általános, műszaki-szakmai, szakmai és művészeti középszintű
tanulmányok) és két szakágra oszlanak szét: az egyik nagyrészt a felsőoktatásra készít fel,
a másik főként az átmenetre a szakmai életbe. A 2-es típus, azaz a „hagyományos”
középszintű oktatás tartalmazza az 1-es és 2-es szintek, kombinált általános, műszaki és
szakmai szekciókkal (sections). Az 1-es típusú középoktatást a francia- és a németnyelvű
közösség szinte minden iskolájára kiterjesztették. A flamand közösségben az 1-es és 2-es
típus fokozatosan, egy egységes középoktatáson keresztül kerül megváltoztatásra.
2. A hatéves középoktatás befejezése után lehetőség van egy egyetemi előkészítő-év, vagy
egy szakosító év, ill. egy a szakmai életre felkészítő továbbképzés elvégzésére.
3. A részidős tanítási formát 15 vagy 16 éveseknek ajánlják, és tartalmazza a
tankötelezettség utolsó tanévét. Az első év 360 tanórából áll (15-16 éves) és a következő
évek 240 tanórából.
4. A szakmunkásképzés keretében az iskolarendszerbeli oktatás ugyanannyi tanórát foglal
magába, mint a részidős képzés (azaz az első évben 360 tanóra, és 240 a következő
években).
5. A „munka-tanulmányiszerződés” igazodik a 18-25 éves korhoz. Ez a képzés 256 órát
tartalmaz, ha üzemben kerül elvégzésre, és 500 órát oktatási intézményben.
A teljes idejű tankötelezettség 15 vagy 16 éves korig tart, és a középfokú tanulmányokkal
zárul le. A középfokú oktatásban két formát különböztetnek meg: a hagyományos
iskolaformát (2-es típus) két, mindig hároméves lépcsőben, és az 1-es típust, amely három
kétéves lépcsőből áll.
A középoktatás 1-es típusában van általános, technikusi, művészeti, valamint
szakképzettséget adó osztály, amelyek közül a diákok a második lépcső megkezdésekor
választanak. Ezek mellett még két képzési út létezik, közöttük biztosított az átjárás. Az
"átmeneti osztályok”(transition) célja az általános, a technikusi vagy a művészeti osztályok
esetében a felsőfokú képzésre való felkészülés, míg a „szakképzettséget adó” (qualification)
technikusi, művészeti vagy szakosztályok keretében a szakmai életre készítenek fel.
Természetesen ennek megfelelően alakulnak a tantárgyak is. Az 1-es típusú középfokú
oktatás három lépcsőt foglal magába: a megfigyelési szintet, az orientációs szintet és a
választási/elkötelezési szintet. A harmadik szinthez a következő lehetőségek kapcsolódnak:
Egy felsőoktatási előkészítő év, egy további iskolaév „szakképzettséget adó osztályon” vagy
további iskolaév szakképzésben, hozzá kapcsolódó tanulmányi képesítéssel A teljesítmény
értékelése folyamatosan történik.
A 2-es típusú általános középiskolában latinnal egybekötött és latin nélküli osztály
választható. Az 1-es típussal ellentétben az osztályok nem átjárhatóak. A középfokú
szakiskolák szakmai végzettség szerzésével zárulnak. Ezekben szakmai osztályt is kínálnak,
amelyben az iskolahét kétharmadát gyakorlati képzés teszi ki. Évente két vizsgára kerül sor.
A belga fiatalok szakképzése nagyrészt a középiskolák technikusi és szakmai, teljes idejű
képzésének keretében folyik. 15 vagy 16 éves kortól kezdődik a részidejű képzés a
középiskolában. A francia közösségben a belgák a Centre d’Education et de Formation en
Alternance (CEFA, Alternatív Oktatási és Képzési Központ)-ban szerveznek részidős képzést.
Az oktatás a gyakorlati ipari tanuló-képzéssel egészül ki. A 18 év alatti diákok a Promotion
Sociale képzési ajánlatával is élhetnek, ahol továbbtanulási előkészítőn lehet részt venni vagy
szakképzettség szerezhető. A flamand közösségben részidős szakközépiskolai központok
(Centrum voor Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs) vagy törvényesen elismert
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oktatóközpontok (Erkende Vorming) biztosítják az elméleti és általános képzéseket. A
szakképzés iparitanuló-képzésről szóló szerződések, határidős részmunka-szerződések,
szakmai gyakorlatok vagy otthoni munka formájában folyik.
Mindkét nyelvi közösségben létezik a „középosztály/középkorúak szakmunkásképzése” és az
iparitanuló-képzés.
Az
egytől
három
évig
terjedő
„középosztály/középkorú
szakmunkásképzés” gyakorlati része magánvállalkozó iparosoknál vagy kis- és középméretű
vállalatoknál folyik. Az oktatási központokban a szakképzés elméleti része és az általános
képzés kap helyet. Az iparitanuló-képzés időtartama hattól huszonnégy hónapig terjedhet. A
fiatalok gyakorlati oktatása vállalatban, egy tapasztalt dolgozó irányítása alatt történik, az
elméleti pedig alternatív oktatási és képzési intézményben vagy központban. A tizennyolc és
huszonöt év közötti fiatalok (kivéve a felsőoktatást vagy a középszintű technikusi képzés
felső tagozatát végzettek) ipari és kereskedelmi területen, közhasznú szervezeteknél és szabad
pályán tanulmányi szerződést is köthetnek. Ez a szerződés munkát és egytől három évig
terjedő szakképzést tartalmaz.
A német érdeklődők, akik Belgiumban szakképzésben kívánnak részt venni, pályaválasztási
és szakmai tanácsadási kérdéseikkel az Aacheni Munkaügyi Hivatal dolgozóihoz
fordulhatnak. E munkaügyi hivatal, mint európai pályaválasztási tanácsadó központ,
felvilágosítást ad a belgiumi képzési lehetőségekről.
Az 1990. július 31-i törvény értelmében az új középiskolai oktatás 3 évfolyamot foglal
magába. A második és harmadik évfolyamon négy szak közül lehet választani:
− Az általános középiskola (algemeen secundair onderwijs – ASO) általános
műveltséget közvetít, a továbbtanulásra készít fel.
− A szakközépiskola (technisch secundair onderwijs – TSO) az általános és elméletigyakorlati szakokra helyezi a hangsúlyt, és a szakmai életre, valamint
továbbtanulásra készít fel. A tanterv gyakorlatot is tartalmaz.
− A művészeti középiskola (Kunstsecundair onderwijs – KSO) széles körű általános
műveltséget köt össze művészeti-gyakorlati szakokkal, és a szakmai életre,
valamint továbbtanulásra készít fel.
− A szakmunkásképző iskola (Beroepssecundair onderwijs – BSO) szakmai
tantárgyakat és a foglalkozáshoz tartozó szakmai készségeket ötvözi általános
tantárgyakkal. Bizonyos előfeltételekkel felsőszintű továbbtanulás is lehetséges
ezekből az iskolákból.
Az első két évfolyamban, és korlátozottan a harmadik évfolyamban is szakirányt lehet váltani,
és lehetséges az átmenet szakmunkásképzőből más oktatási formákba is.
Azokra a tanulókra, akik a 8. évfolyam után középfokú szakképzésben vesznek részt, más
szabály vonatkozik. Az ő tantervük ugyanazokat a kötelező órákat írják elő, mint a többi
tanulónak, de francia és angol nélkül. E kötelező tantárgyak mellett még hetente 8-10 órával
rendelkeznek az iskolák, amelyeken olyan tantárgyakat tarthatnak, amelyek az iskola
hagyományaiknak vagy sajátos szociális és gazdasági környezetüknek megfelel. A
szakmunkásképzők második osztályában hetente csak 16 óra kötelező, amelyhez hetente
további 16 órában két tantárgycsoport jön. Mindkét tantárgycsoport tartalmaz elméleti és
gyakorlati bevezetést a fontosabb szakmákba.
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7.9. Hollandia iskolaügye
Az iskolarendszer 3 ciklusból áll: alapfokú oktatás, általános középiskolai és szakoktatás, erre
épül a felsőfokú szakemberképzés. A tankötelezettség 5–17 éves korig tart. Ez alatt az oktatás
– az intézmények jellegétől függetlenül – ingyenes. Az 1981-es elemi iskolai törvény, mely
1985-ben lépett hatályba, összevonta az óvodai nevelést és az elemi iskolákat és létrehozta az
új alapfokú oktatást a 4–12 évesek részére. Az elemi iskolai törvény meghatározza a kötelező
tantárgyakat, de az iskolák felmentést kérhetnek egy-egy tantárgy kötelező tanítása alól. A
heti óraszám az 1–4. évben 22 óra, később 25. A tanulók minősítése a bizonyítványban jelenik
meg. Évismétlés nincs. Az alsó fokú oktatás végén nem kapnak bizonyítványt a tanulók.
Középiskolát a szülők választhatnak a pedagógusok ajánlásával egyeztetve. Az általánosan
képző középiskolát az 1968-as középiskolai törvény, az ún. Mammoth tv. megreformálta. A
középiskolai oktatás általános és szakmai oktatást nyújtó formái elkülönülő iskolatípusok: az
egyetemi előkészítő oktatás, felső középiskola az alsó középiskola és szakmai felső
középiskola. A szakmai alsó középiskola, erre épül a speciális szakképzés, melynek keretében
a tanulók az elméleti képzést a szakképző központokban, a gyakorlati képzést a munkahelyen
kapják. A középiskolai tv.-t többször módosították. Jelenleg 10 év a tankötelezettség. A
tovább nem tanuló 16 évesek kötelező gyakorlatorientált részidejű képzésben vesznek részt
heti két alkalommal. Az alsó középiskolai oktatásban a tanulmányi idő 4 év. A további
tanulásnak feltétele a záró-bizonyítvány. A felső középiskolai oktatásban 5 éves a képzés. A
záró-bizonyítvány a felsőfokú képzés előfeltétele. Innen már csak szakirányú továbbtanulási
lehetőség van. (Egyetemre csak az egyetemi előkészítő oktatásból lehet menni.) A záróvizsga
6 tárgyból áll, a holland és egy idegen nyelv kötelező, 4 tantárgy választható. A középfokú
szakoktatás 6 éves (4+2). A középfokú szakoktatás alsó szintje fontos helyet foglal el az
oktatási rendszerben, mivel a tanulók 30%-a itt folytatja a tanulást az elemi iskola befejezése
után. Itt a képzés 4 évig tart. Az első 2 évben általános iskolai képzés, a 3. és 4. évben
elméleti és szakképzés folyik. A vizsgák A, B, C szintűek. A C szinten letett vizsga után lehet
a felső tagozatba jelentkezni. A szakirányú felsőoktatás több tagozatú, van pl. műszaki,
mezőgazdasági, közgazdasági, elemi iskolai pedagógus képzés. A képzés időtartama 4 év.
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7.10. A szakképzés Olaszországban
A kormány javasolta az iskolakötelezettség 8-ról 10 osztályra emelését, azaz a gyerekek 16
éves korukig járnának iskolába.
A Scuola Media az alsó-középiskola általánosan oktatást nyújt, a záró bizonyítvány a felsőközépiskolába lépésre jogosít.
Az ötéves Liceo, a felső-középiskola általános képzést ad két különböző specializációs
lehetőséggel: klasszikus nyelvek (Liceo classico), természettudományok (Liceo scientifico). A
záró bizonyítvány az érettségi (Maturitá) felsőfokú tanulmányokra jogosít.
A négy éves Liceo artistico a felső-középfokú oktatási intézmény, általánosan képző és
művészi oktatást kínál, és további művészi tanulmányokra készít fel. Egy ötödik oktatási év
után letehető a Maturitá artistica, amely bármilyen felsőfokú továbbtanulás lehetőségét
biztosítja.
A hároméves művészeti iskola (Instituto d’Arte) általános és művészeti képzést nyújt és
rögtön a munka világára készít fel. Egyes iskolákban kísérletképpen további két éves oktatást
vezettek be, melynek bizonyítványa, iparművészeti érettségi (Maturitá di arte applicata)
művészeti felsőfokú tanulmányokat tesz lehetővé.
Az ötéves technikum (Instituto Technico) általános és szakmai képzést biztosít, mely után
rögtön lehetséges a munkába állás. A záró bizonyítvány (Maturitá technica) általános
felsőfokú továbbtanulási lehetőséget jelent.
A hároméves szakmai intézetben (Instituto Professionale) egy szakképesítés szerezhető
(Diploma di Qualifica – szakmunkás bizonyítvány). A kísérletképpen bevezetett öt éves
oktatás olyan végbizonyítvánnyal zárul, mint amilyen a Instituto Technico-ban szerezhető.
A négy éves Instituto Magistrale elemi iskolai tanárokat képez. Az itt szerzett bizonyítvánnyal
neveléstudományi karokon lehet továbbtanulni. Egy ötödik év elvégzésével más,
meghatározott felsőfokú intézményekben is továbbtanulhat a diák.
A hároméves Scuola Magistrale előiskolai tanárokat (magyar megfelelője az óvónő ford.)
képez ki.
Ezek a szakmai képzések 15-26 éves (néha idősebb) fiatalok számára nyújtanak képzési
lehetőséget.
Instituto Technico
A technikum bizonyos foglalkozásokra szakmákra való felkészítést szolgálja. Kilenc
különböző technikum létezik pl. mezőgazdasági, kereskedelmi, idegen nyelvi kereskedelmi,
turisztikai és ipari. A képzés 5 éves és általános és szaktantárgyak mellett gyakorlatot is
tartalmaz. Akik a képzés után nem rögtön szeretnének elhelyezkedni, a bizonyítványukkal
egyetemi tanulmányokat is kezdhetnek.
Instituto Professionale
Ez az intézmény 3 és 5 éves tagozatain szakmunkási képesítést nyújt. Öt különböző szakirány
létezik: mezőgazdaság, kis és nagyipar, kereskedelem, hotelszakma, ún. női foglalkozások
(férfiak számára is választható). A három éves képzés után egy szakvizsgát tesz a tanuló,
mely az adott szakmában való elhelyezkedésre jogosítja, míg az 5 éves képzést választók
főiskolán folytathatják tanulmányaikat.
Inasság
Azoknak a fiataloknak, akik egy szakmát nem a fenti intézményben szeretnének elsajátítani,
lehetőségük van, hogy inasként helyezkedjenek el (apprendistato). A kereskedelemben és a
kézműiparban bevett ez a képzési forma. A fiatalok 15 és 26 év között sajátíthatják el így a
szakmát. Az inasok 32 munkaórát az adott munkahelyen és 8 órát iskolában töltenek. A
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képzés egy vizsgával zárul, melynek eredményét a bizonyítvány tartalmazza. Az inas képzés
üzemi és iskolai formáját az 1955-ös 25. törvény szabályozza, ez egy jelentős lépés volt a
formalizált képzési rendszer felé. Az üzemi szakképzés tanulmányi szerződés keretében
történik, a munkaadó vállalja, hogy üzemében a tanuló számára a képességeket és
készségeket átadja, melyek egy szakmunkás-bizonyítvány megszerzéséhez szükségesek,
és számára tanulmányi ösztöndíjat fizet.
A képzés végén a tanuló vizsgát tesz, mely a régiók által szervezett képzési programoknál
szokásos vizsgához hasonlóan folyik. Sikeres vizsga esetén a tanuló megkapja a szerződésben
meghatározott szakmai képesítést, ami a regionális képzési programokon szerezhető
bizonyítvánnyal egyenértékű.
Üzemi szakképzés
Egyes nagyvállalatok (pl. Fiat, Olivetti) saját, üzemen belüli képzési intézményeket tartanak
fenn. A fiatalok több lépcsőben jutnak el az adott képzettség megszerzéséig. A tanulók
első lépésben különböző, a tevékenységükhöz lényeges területet ismerhetnek meg. A második
lépcső a munkafelvétel a munkavégzés. Végül a harmadik lépésben iskolába járnak,
iskolaközpontokban vagy külső oktatási intézményekkel való együttműködésben
szakismereteket és készségeket szereznek.
A heti óraszám gyakorlatokkal együtt legalább 31 és legföljebb 40, hatvan perces tanóra.
A sok szakmát tanító iskolákban a tanórák hossza lerövidíthető 50 vagy 55 percre.
Tanterv
A tantervek a Szakmai Intézetekben rugalmasabbak, mint a technikumokban. Nincsenek
szigorú előírások a kötelező tantárgyakat és órarendet illetően, csak a minden képzésre
vonatkozó kötelező tárgyakat és a szakma leírását határozzák meg a miniszteri
rendeletek. Ezekben az iskolákban két-három év után, a megfelelő vizsga letételével
szakmunkás-bizonyítvány szerezhető.
1969 óta indítanak öt éves képzéseket is, ahol erősebb az általános és a szakmai képzés. Ez a
képzési forma a szakmai bizonyítvány mellett felsőfokú továbbtanulásra is jogosít. Az első
két évben az általánosan művelő tárgyakra több időt szánnak. Azok, akik egy-két- vagy
hároméves képzési formát választottak, a szakmunkás bizonyítvány sikeres megszerzése után
folytathatják az iskolát az 5 éves képzés 4. osztályában, vagy elvégezhetnek egy kétéves
kurzust, ami a hároméves képzés kiegészítésére szolgál.
Öt éves szakképzéseket technikumokban is lehet indítani, hogy új képzéseket próbáljanak ki.
A tanterv és órarend az ötéves képzés esetén is a hároméveshez hasonlóan alakul.
Az elsődleges szakmai képzés olyan fiatalokat céloz meg, akik elvégezték a kötelező
iskolákat és egy szakma megszerzésére törekszenek. A helyi hatóságok az elsődleges
szakképzés keretében egy és többéves szakképzéseket indítanak. A többéves képzések
kimondottan regionális politikai és gazdasági célokat szolgálnak. Az egyéves képzések
kevésbé kötődnek ilyen magas célokhoz, a speciális képzési projektekre szánt forrásoknak
megfelelően szokták őket megvalósítani.
Szakképzési irányok
Az elsődleges szakképzés keretében többféle képzési formát kínálnak a mezőgazdaság, az
ipar és kézműipar és a szolgáltatások területén:
– szakmai alapképzés, itt első szakképesítését szerezheti meg a tanuló
– „integrációs tanfolyamok”, a középfokú iskola kiegészítéseként működik
– szakmai képzés, ami szakmai vagy általános bizonyítványra készít fel: Ilyen tanfolyamokat
a regionális képzési hatóságok szerveznek gyenge tanulmányi eredményű tanulóknak (pl.
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előiskolai vagy elemi iskolai tanulók), vagy olyan tanulóknak, akik egy speciális képzésben
vesznek részt, hogy ilyen speciális képzési bizonyítványt kapjanak.
– képzési és felkészítő tanfolyamok, ezeket az iskolában tartják, de a regionális hatóságok
szervezik és finanszírozzák.
– 2. lépcsős képzések, melyek egy már megszerzett képzettség mellé, további szakmai
képesítést nyújtanak.
A szakmai alapképzés egy-két évig tart és alapképzettségről szóló bizonyítványt ad. Olyan
fiatalokat szólít meg, akik már eleget tettek az iskolakötelezettségnek. A regionális hatóságok
képzéseinek 37%-át az ilyen tanfolyamok teszik ki.
Az „Integrációs tanfolyamok”-ra olyan fiatalok járnak, akik már szereztek egy
szakképzettséget, de szeretnének a középoktatásba visszatérni, vagy akik éppen a felső
középiskolába járnak. Ezek a tanfolyamok a középiskolai oktatást kiegészítik, az előírt órákon
kívül további tantárgyak felvételét jelenti. A felső középiskola utolsó osztálya (classe
terminali) mellett működik, speciális szakmai bizonyítványt ad.
Ez a fajta képzés nem csak kvantitatív szempontból bír egyre nagyobb jelentőséggel (jelenleg
a régiók által szervezett képzési programok 1.1%-át teszi ki), ez az egyetlen hivatalos
együttműködési területe az iskola, a szakképzés és üzemek hármasának. A képzés nagyrészt
üzemi gyakorlatból és gyakorlati szakemberek által tartott órákból áll.
A szakmai képzések két utolsó formája: a felkészítő tanfolyamok és a 2. lépcsős képzések
középfokú szakmai képesítést adnak és a régiók szakképzési tevékenységének 16%-át
jelentik.
Az utóbbi években erőfeszítések történtek annak érdekében, hogy a képzéseket, melyeket
korábban elsősorban a gyenge bizonyítványú tanulók, vagy a felső középiskolából kimaradó
fiatalok választották, jobb tanulók számára is vonzóvá tegyék.
Vállalati szakképzés
Aki Olaszországban befejezte a kötelező iskolákat, rögtön átválthat a munka világába. De
általában csak a nagyobb üzemek kínálnak képzési lehetőséget is. Mindenek előtt olyan
nagyvállalatok, mint a Fiat, az Olivetti, Montdison vagy Zanussi, valamint állami
résztulajdonban lévő konszernek pl. IRI, ENI, EFIM, vagy ENEL rendelkezik saját képzési
intézménnyel.
Azok a vállalatok, akik a fenti okok ellenére üzemi képzést szerveznek pl. ELEA-Olivetti,
Isvor-Fiat, Reiss-Romole, sőt képzéseiket ki is terjesztették, általában 3 lépcsős képzési
koncepció szerint dolgoznak:
•
•
•

az első lépésben a tanuló megismeri a későbbi szakmájához fontos területeket
második lépésben bekerül egy csoportba és ott elkezdi a munkát
utolsó szakasz a szakképzési szakasz, ahol a tanuló a speciális ismereteket és képességeket
a vállalat saját vagy egy külső iskolaközpontban sajátíthatja el.
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7.11. A görög szakképzési rendszer
A szűk értelemben vett szakmai alapképzés Görögországban a két éves szakiskolákban
(Technikes Epangelmatikes Scholes – TES) vagy egy tanulmányi szerződés keretében történik.
Technikes Epangelmatikes Scholes – TES
A TES – összehasonlíthatóan a német szakiskolákkal – általában két évig tart. A tanulók több
szakirány közül választhatnak, így pl. a ruhaipari,- a háztartási- vagy a turisztikai területek
közül. Az oktatás elméleti és gyakorlati egységekre oszlik, és az iskolákon belüli
tanműhelyekben folyik.

OAED – Organismos Apscholisseos Ergatikou – Dynamikou (Munkaügyi Hivatal)
képzés
A szakképzés a német duális rendszerhez hasonló formában történik. Ha egy fiatal gépjármű
műszerész kíván lenni, képzési szerződést köt egy konkrét munkaadóval. Ezt követően egy
éves képzésben vesz részt egy oktatási központban, vagy egy ún. szakmai műszaki képzési
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központban (KETEK). Ebben az intézetben gyakorlati és elméleti oktatás egyaránt folyik. A
képzés második évében alternatív módon négy nap az üzemben, és egy nap a képzési
centrumban folyó felkészítéssel telik. A képzés megkezdésének előfeltétele a gimnáziumi
tanulmányok eredményes befejezése. Igen sok görög fiatal számára vonzó ez a képzési forma,
ugyanis jó esélyeket nyújt a munkaerőpiacon.
Az államilag szabályozott formákban történő szakképzési programok mellett a különböző
minisztériumok és állami vállalatok is kínálnak képzési lehetőségeket, különböző ösztönző
támogatásokkal, ilyenek pl. a Mezőgazdasági Minisztérium, amely két agráriskolát működtet,
vagy a Kultuszminisztérium, amelyhez a színház-, tánc- és filmiskolák tartoznak.
A szakképző intézetekben folyó képzés
A szakképző intézetek IEK) különböző képzési irányaira az 1992/2009. törvény értelmében
beiratkozhatnak a gymnasiok, a Munkaügyi Hivatalok (OAED) által szervezett képzések
abszolvensei a lykeiok-ban végzettek, valamint bármely, felnőtt tekintet nélkül iskolai
végzettségére. Mostanára a törvény gyakorlati megvalósítása megkezdődött, amely szerint a
lykeioban abszolváltak is megkezdhetik szakképző-intézeti tanulmányaikat. Ezáltal azok a
fiatalok, akik az általános képzést nyújtó lykeiot befejezték, és tanulmányaikat nem folytatják
felsőoktatási intézményben, a szakképző intézetekben (IEK) alapképzést, valamint szakmai
kvalifikációt egyaránt szerezhetnek.
7.12. A portugál szakképzési rendszer
1987-ig 6 év volt Portugáliában az iskolakötelezettség, majd 8 évre terjesztették ki (azaz a
gyerekek 14 éves koráig). Az 1986 októberében elfogadott oktatásügyi kerettörvény szerint az
iskolakötelezettséget 9 évre növelték. Ez már minden 1987/88-ban beiskolázott tanulóra
vonatkozik.
Az alapfokú képzés (ensino basico) 9 éves iskolakötelezettséget jelent, ami három 2 ill. 3 éves
iskolai szintre van osztva.
Hároméves esti tanfolyamok az alapfokú képzést befejezni nem tudó és felnőttek részére az
általános és szakmai képzés területén.
Középfokú oktatás, amely elsősorban a további tanulmányokra készít fel: általánosan képző
középfokú oktatás (Cursos Secundarios Predaminantemente Orientados para o
Prosseguimento de Estudos – CSPOPE).
Középfokú oktatás, amely főként a munka világára készít fel: szakközépiskola (Cursos
Technologicos – CT).
A szakmatanulás inasság formájában a 14-24 éves fiatalok részére. Időtartama 1-4 év.
Szakképzési programokat különböző szakmák területén kínálnak, ezek időtartama különböző.
A portugál gyerekek iskolakötelezettségük utolsó éveit az általános össziskolában teljesítik.
Az első két évben a tanulókat egy általánosan érvényes tananyag szerint oktatják, amely 10
tantárgyat foglal magába. A harmadik évben egy szakmát előkészítő tantárggyal egészül ki az
oktatás, amelyet a tanulók egy 13-as listából választhatnak ki. Ebben az évben pályaválasztási
tanácsadók közreműködésével pályaorientációs képzés is folyik. A heti tanítási órák száma
31, ezek 50 percesek.
Középfokú oktatás
A 9. osztályt követően a középfokon az oktatás a középiskolákban tagozatokra (ezek az
általános iskolarendszer részei) és szakközépiskolákban szakirányokra és művészeti képzési
tagozatokra oszlik.
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A középiskolák felsőfokú tanulmányokra készítenek -elő és általános képzést adnak. Ezen
kívül elsősorban a szakmai középiskolákban olyan oktatás folyik, amelyik a munkába állásra
készít fel. A szakközépiskolák a középiskolai tagozatok alternatívái. Fiatalok és felnőttek
képzését egyaránt vállalják. A szakközépiskolákban az általában 3 éves képzés egy képesítő
vizsgával zárul, amely egy tantárgyakat átfogó projekt formájában történik. Amennyiben a
tanuló ezt sikeresen teljesíti szakképesítő bizonyítványt kap. Művészeti tagozatokra
középiskolákban, szakközépiskolákban és szakiskolákban lehet járni.
Szakképzés
A szakképzés bemutatott iskolai formái mellett létezik az ipari tanuló/inasság intézménye is.
Ezt a képzési formát 1984-ben törvényileg írták elő, a képzés egytől négy évig tarthat. A fiatal
egy tanulmányi szerződést köt, melyben a képzési ideje alatt érvényes jogai és kötelezettségei
kerülnek lefektetésre. A képzés végén egy záróvizsgát kell tenni, amelyet a Foglalkoztatási és
Szakképzési Intézet (Instituto do Emprego e Formacao Profissional, IEFP) szervez. A
szakképesítő bizonyítvány egyenértékű egy szakképző iskolai bizonyítvánnyal.
Tartalmilag mind az általánosan művelő, mind a szakmai középiskolai oktatás négy területre
oszlik:
− természettudományos szakirány
− művészeti szakirány
− közgazdaság- és társadalomtudományi szakirány
− szellemtudományi szakirány
E négy terület egy-egy képzési szakirányt is jelent, amelyet a középiskolákban indítanak, ezek
elsősorban további tanulmányokra készítenek elő (CSPOPE). Ennek mintájára több szakmai
képzési irány (CT) is indul, amely a legfontosabb szakmai területeket fedi le. 1992/93-ban 11
CT-képzési szakirányt indítanak: kémia, építésügy, villamosság/elektronika, mechanika,
informatika, formatervezés, művészet és kézművesség, igazgatás, kommunikáció,
kereskedelem, szociális munka (Animacai Social).
A CSPOPE és a CT képzési szakirányainak tantervében a következő területek szerepelnek:
− általánosan művelő terület
− szakirányú terület
− szakmai terület
− „iskola”
Szakképző iskolák
A szakképző iskolák, amelyeket 1989-ben vezettek be, a középiskolai képzések (CSPOPE,
CT) lehetséges alternatívái. Ezek feladata, hogy a tanulókat a munkába állásra felkészítse és,
hogy az iskola és a munka világa közötti viszonyt erősítse. Fő célja abban áll, hogy a
helyben és regionálisan jelentkező képzési igényt az egyes szakmák területén széles
képzési kínálattal fedje le. Ezek az iskolák fiatalokat és felnőtteket is oktatnak.
A szakközépiskolákban való felvételi szakképzési területenként változó, a legtöbb esetben a 9.
osztály befejezése a követelmény. A jelenlegi átmeneti állapotban (a 9 osztályos alapfokú
oktatás bevezetésének időszakában) az alapfokú oktatás második szintjét (6 osztályt)
befejezettek számára vagy olyanoknak, akik a harmadik szintet nem fejezték be három éves
képzéseket is indítanak. Ezek az utolsó három iskolaköteles évnek felelnek meg.
A szakközépiskolákban a képzés általában három éves. Az iskolaév 40 hetes, heti 30 tanítási
órával. A szakközépiskolákban szociális, kulturális, tudományos és szakmai/technikai
100

ismereteket és gyakorlati készségeket oktatnak, amelyek a tanuló előtanulmányaitól és az
elérendő szakmai végzettségtől függően különböző súlyú. Általában modulokban folyik a
tanítás.
A szociális és kulturális tantárgycsoportba három tantárgy tartozik: portugál, egy
idegen nyelv és a társadalomba való beilleszkedés. Évente 100 óra, ill. az éves tanítási idő
25%-a jut ezekre a tantárgyakra.
A tudományos tantárgyak további 25 %-ot jelentenek az éves órakeretből és 2-4 tantárgyat
foglalnak magukba, amelyek a különböző szakirányok alapvető ismérvei alapján lettek
kiválasztva. Ezeknek a tárgyaknak a követelményszintjét tekintve, meg kell, hogy feleljenek a
középfokú követelményekkel, ugyanakkor a szakmai irány speciális célkitűzésének
megfelelően – a technikai és szakmai felhasználási területekhez is kapcsolódniuk kell.
A technikai, szakmai és gyakorlati képzés az éves tanítási idő 50 % vesz igénybe és 4-6
tantárgyat tartalmaz, amelyek közül néhány nagyrészt gyakorlati jellegű. A gyakorlati
oktatás vagy a munkahelyi helyzetet érzékeltető iskolai laboratóriumban, vagy iskolai
műhelyben folyik, esetleg egy valódi munkahelyi környezetben.
Szakképzés ipari tanulóként
Az ipari tanulói/tanonc képzés keretében szakmai képzéseket és szakmára való
felkészítéseket nyújtanak.
Az ipari tanulói képzés esetén a fiatalok képzési szerződést kötnek egy elismert és minősített
vállalattal, amely kötelezi magát, hogy egy képzési központtal (centro de formacao)
együttműködve szakképzést biztosít. A vállalatok képzési kapacitását és az ipari tanulók
számát a Munkaügyi és Szociális Minisztérium a Foglalkoztatási és Szakképzési Intézettel
együtt határozza meg. A képzések 1-4 évesek és három részből állnak:
• Általános képzés, amely a képzési központokban folyik és a képzési idő 25 %-át jelenti,
tantárgyak: portugál, a modern világ, idegen nyelv.
• Szakmai képzés, ami szintén a képzési központokban történik és a képzési idő 40 %-át
teszi ki. A tantárgyak szakmánként változóak, egyrészt tudományos alapismeretek,
amelyek egyes szakterületekhez szükségesek, valamint szimulált munkahelyzetben
gyakorlatok.
• Gyakorlati képzés a vállalatoknál, amely az első évben 10 %, a második évben 25 % és a
harmadik és negyedik évben 45 % a képzés teljes időtartamához képest.
A teljes képzési időszak alatt a tanulókat minden tárgyból folyamatosan értékelni kell. Ez
tesztek és vizsgák formájában történik mindhárom képzési területen.
A képzés lezárultával az ipari tanuló egy szakmai bizonyítványt. (Certificado de Aptidao
Profissional) kap, amely nemcsak egy szakképesítést jelent, hanem egyúttal befejezett
középiskolai tanulmányként is elismertethető.
Az egyes szakmákra és szakmacsoportokra vonatkozó képzési rendet a Nemzeti Iskolai és
Vállalati Szakképzési Bizottság (Comissao Nacional de Aprendizagem – CNA) terjeszti elő és
az Oktatási és a Munkaügyi és Szociális Minisztérium közös rendeletben fogadja el.
Szakmai felkészítő tanfolyamok
A szakmai felkészítő tanfolyamok általános (heti 16 óra) és egy speciális szakterületen
szakmai képzést (heti 19 óra) biztosítanak, illetve a szakmai képzés keretében gyakorlati
képzés is folyik egy munkahelyen (a teljes képzési idő 20 %-ának erejéig).
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Az általánosan képző tárgyakat állami, magán vagy ún. kooperatív iskolák tanárai tanítják. A
szakmai képzést megfelelő szakiskolai és üzemi oktatók végzik. A szakmai felkészítő
tanfolyamokat állami, magán vagy ún. kooperatív intézmények végzik, melyről a résztvevő
felek (képzési központok, képzési intézmények, munkaadói és munkavállalói szervezetek,
helyi hatóságok, stb.) szerződést kötnek.
Szakmai képzési programok
A fenti iskolai és vállalati kombinált szakképzés mellett állami hatóságok és hivatalok
felügyeletében a fiatalok szakmai beilleszkedését segítő programokat dolgoztak ki.
Ezeknek az új képzési tevékenységek a célja, hogy a fiatalokat és a vezető munkatársakat a
szakmai képzés által hatékonyabban készítsék fel a munka világára és, hogy a munkaadók
számára a képzettebb munkaerő kínálatát javítsák. Ezek a tevékenységek a következő
célcsoportokra irányulnak:
− Fiatal munkanélküliek 18 és 25 év között, akiket a munkaügyi központokban regisztráltak
és legalább a kötelező iskolákat elvégezték és az adott időszakban nem járnak iskolába
(kivéve az esti tanfolyamokat),
− 25 év alatti fiatalok, akiket a munkaügyi központokban regisztrálták és egy (egyetemi
vagy azonos szintű) felsőfokú végzettséggel rendelkeznek vagy egy technikai-szakmai
képzést teljesítettek ill. befejezték a 12 évfolyamos iskolákat.
Az egy éves képzési programok munkahelyi környezetben (üzemek, állami és magán
intézmények, szakmai szövetségek) nyújtanak szakmai képzést és két részből állnak:
− 90 nap általános elméleti oktatás és szakmai képzés, napi 6 órában
− 150 nap gyakorlati képzés, napi 7 órában.
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7.13. Az angliai, walesi, észak-írországi és skót képzési rendszer
7.13.1. Anglia és Wales
Sok területen az elemi (általános) iskolák az alsó tagozat [infant schools] három
évfolyamából és a felsőtagozat [junior schools] három évfolyamából áll.

A helyi oktatási hatóság [Local Educational Authority - LEA] képzési kínálata szerint egymás
mellett létezik a kétlépcsős képzési rendszer (az elemi szintű és a középfokú képzés),a
háromlépcsős (first, middle) és a középfokú.
Walesben minden tanuló, Angliában a tanulók 90%-a nem szelektív általános középiskolába
jár, a diákokat 11-től 16 éves korukig, illetve 18 éves korig veszik fel. A többi tanuló vagy
nyelviskolába [Grammar Schools] (11-18/19 éves korig), vagy modern középiskolába
[Secondary Modern Schools](11-16 éves korig). Emellett vannak műszaki iskolák, mint új
iskolatípusok [City Technology Colleges és Technology Colleges] (3).
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A középfokú képzési intézményekben vannak osztályok, ahova a diákokat 16 éves koruktól
veszik fel, és úgy nevezik őket, hogy sixth form colleges, tertiary és further education
colleges, továbbképzésnek [Forther Education] számítanak és különféle általános képzéseket
és szakképzést kínálnak.
A fiatalok képzése [Youth Training] (5) képzési szerződés alapján történik egy független
képzővel (rendszerint magánvállalattal). A képzés 2 évig tart és fel van osztva „a kompetencia
megszerzésének egységei”-re [units of competence].
7.13.2. Észak-Írország
A nyelviskolák előkészítő osztályaiban (1) tandíjat szednek.
A középfokú képzésbe való átmenet jelenleg még szelektív és felvételi vizsgán alapszik. A
megcélzott eredmény alapján ját a diák nyelviskolába vagy középiskolába (2, 5). Mindkét
iskolatípus hasonló képzéseket kínál, a nyelviskola 11-től 16 éves korig kínál képzést (sok
középiskola, 16 év fölött is kínál képzést).
Főiskolai továbbképzés [Further Education Colleges] (3) általános műveltséget adó és
szakképzések egész sorát kínálja azon diákok számára, akik iskolakötelezettségüket
teljesítették.
A fiatalok képzése [Youth Training] (5) képző központokban, a települések üzemeiben és a
főiskolai továbbképzés [Further Education Colleges] keretében történik.
Észak-írország több területén van fiatalok középiskolája [Junior High Schools], ahová 11 és
14 év között járnak a diákok.
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Tanterv, teljesítmény megítélés és zárás
Tradicionálisan a szakképzés a továbbképző intézményekben [Further Educations
Institutions] történik, de vannak iskolák is, amelyek szakmai képzést kínálnak. Mind a
főiskolák, mind az iskolák esetén a képzésnek tartalmilag meg kell felelni a szakmai képzési
vizsgabizottság előírásainak. Ezek a bizottságok: Business and Technology Education Council
– BETC, RSA Examining Board, City and Guilds of London Institute – C&G, London
Chamber of Commerce and Industry – LCCI. 1994. szeptember óta a GCE.vizsgabizottság
AS vizsgalehetőséget kínál az építőipari szakmából, ahol kombinálva van a szakmai és az
általános képzés.
A BETC sok képzést engedélyez, mint, pl.: üzemgazdaság, vezetés, mérnöki tudományok és
formatervezés. A képzési három szinttel záródhat: első, nemzeti, felső nemzeti [First,
National és Higher National].
Az RSA vizsgarendet és teljesítményértékelést állapít meg az összes kereskedelmi területen,
beleértve az irodai és igazgatási foglalkozásokat, az információtechnológiát és az idegen
nyelveket. A képzés zárásakor négy nívót különböztetnek meg: a szakképzettségtől a
felsőfokú végzettségig.
A C&G több mint 1100 vizsgát kínál a technikusi és szakképzettségi szinten a következő
szakterületeken: mezőgazdaság, kiskereskedelem, építőipar, hotel- és vendéglátóipar. A C&G
szorosan együttműködik a gazdaság többi szereplőivel, hogy biztosítsa, a képzés minősége
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megfelel a munkaadóknak megfelel. A teljesítmény értékelés és a vizsga a kompetenciák
értékelésén nyugszik, tehát a gyakorlati készség, ismeretszint, képesség és tapasztalat.
Az LCCI záróvizsgát kínál három szinten: szakma [Certificates], szakmacsoport [Group
Certificates] és csoportos diploma [Group Diplomas] sok szakterületen. A kormány 1986-ban
létrehozta a Szakképzettségek Nemzeti Tanácsát [National Council for Vocational
Qualifications - NCQV] azzal a feladattal, hogy a vizsgabizottságok által kiadott képzési
bizonyítványokat felügyelje és elismerje. A kormány ezen kívül a szakmai végzettség két
kategóriáját vezette be: országos szakképzettség [National Vocational Qualifications] és
általános országos szakképzettség [General National Vocational Qualifications] és
általános országos szakképzettség [General National Vocational Qualifications - GNVQ].
Az eddigi különféle szakmai végzettségeket le kell cserélni és nemzeti szinten fontos szakmai
végzettségeket kell kialakítani. A vizsgabizottságok a képzési intézményekkel együtt
kifejlesztik a képzési programok előírásait és megfelelő záró-bizonyítványokat
adományoznak.
Az országos szakképzettségek [National Vocational Qualifications] esetén szakmai
végzettségekről van szó fiatalok esetén, akik egy iskolai képzést teljes képzési formában
fejezték be. Egy ilyen végzettség a fiatalok számára a vizsgabizottságok által ajánlott képzési
kurzusok elvégzésével szerezhető meg és megfelelnek a Szakképzettségek Nemzeti Tanácsa
[National Council for Vocational Qualifications - NCQV] szakmai előírásainak.
Alternatívaként a fiatal bemutathatja kompetenciáját egy szakmai tevékenységi területen, ami
megfelel az adott gazdasági terület vagy foglalkozás előírásainak [„statement of
competence”]. A kompetenciát úgy definiálják, mint a megfelelő jártasság, az
ismereteknek és a képességeknek a kombinációja és ezeket alkalmazni kell tudni. A
jártasság és az ismeretek, amelyek egy meghatározott időben és különböző helyeken
megszerezhetők, „a kompetencia megszerzésének egységei” [units of competence] és
beszámít az NVQ-ba. A vizsgabizottságok igazolják a szükséges kompetenciák meglétét a
vizsgán.
Az oktatási teljesítmények beszámításához egységes teljesítményértékelési füzetet adtak ki
[National Record of Achievement - NRA]. A cél az, hogy a teljesítmények regisztrálásának és
beszámításának egységes legyen az eljárása, amit különböző intézmények igazolnak és
különféle általános és szakmai képzéseken, különféle helyeken és különféle időtartam alatt
szereztek meg. Jelenleg ezek a beszámítási elvei a NVQ 1-4-ig fokozatainak, amit magasabb
műszaki végzettség és más ennek megfelelő végzettségekre alkalmaznak.
Az általános országos szakképzettséget [General National Vocational Qualifications GNVQ] olyan fiatalokra alkalmazzák, akik az iskolakötelezettség teljesítése után teljes
képzésen vesznek részt. Ezek az évfolyamok kiterjedt szakmai képzést nyújtanak és
egyidejűleg felkészítenek egy magasabb képzésbe való átmenetre. A GNVQ első
kipróbálására 1992. év szeptemberben került sor a következő területeken: egészségügy,
társadalomismeret, kereskedelmi képzés, irányítás, művészet és formatervezés,
feldolgozóipar, természettudományok, építőipar, mérnöki tudományok, média, mezőgazdaság
és környezetvédelem, hotel- és vendéglátóipar, a szabadidő alakítása és a turizmus, valamint
az információtechnológia. A GNVQ-t a meglévő vizsgabizottságok szakmai végzettségként
ismerik el és a Szakképzettségek Nemzeti Tanácsa [National Council for Vocational
Qualifications - NCQV] engedélyezi. A legtöbb szakirányban három igényszinten
kínálnak képzést: alapszint [foundation], középszint [intermediate] és haladó szint
[advanced]. A képzés folyamata oktatási egységekre van osztva [unit of study].

106

 GNVQ alapszint
Ez a szint három kötelező tanegységet és három választható tanegységet tartalmaz, amit
különféle szakmákból lehet választani, pl.: egyes szinten: a kommunikáció alapkompetenciái,
számítástechnika és információtechnológia. Ez a végzettség megfelel a GNVQ 4 szaknak D
vagy G jeggyel, vagy az NVQ-nak 1-es szinten és kb. egy képzési évet igényel.
 GNVQ középszint
Ez a szint négy kötelező tanegységet és két választható tanegységet tartalmaz, amit különféle
szakmákból lehet választani, pl.: kettes szinten: a kommunikáció alapkompetenciái,
számítástechnika és információtechnológia.
Ez a végzettség megfelel a GNVQ 4 és 5 szaknak A-tól C jegyig, vagy az NVQ-nak 2-es
szinten és kb. egy képzési évet igényel.
 GNVQ haladó szint
Ez a szint nyolc kötelező tanegységet és négy választható tanegységet tartalmaz, amit
különféle szakmákból lehet választani, pl.: hármas szinten: a kommunikáció
alapkompetenciái, számítástechnika és információtechnológia. Ezen túlmenően pótlólagos
tanegységeket lehet elvégezni.
Ez a végzettség megfelel a 2-es GCE A szintnek, vagy az NVQ-nak 3-as szinten és kb. két
képzési évet igényel.
A kormány azt a célt tűzte ki, hogy 1996-ig elérjék a 16 évesek 25%-ának a GNCQ-ban való
részvételét, hosszútávon pedig a 16-17 évesek 50%-ának részvételre törekszenek.
Annak ellenére, hogy a GNCQ képzettséget elsősorban azok a fiatalok számára határozták
meg, akik felül vannak az iskolaköteles koron, ennél fiatalabbak is elvégezhetnek bizonyos
tanegységeket és ezzel pontokat szerezhetnek, amit teljes szakképzésbe beszámítanak.
Finanszírozott projekt, amiben az üzemi és képzési tanács [Training and Enterprise Councils
- TEC] által javasolt feladatokat valósítanak meg. Ezeket a programokat főként a LEA kínálta.
A projekt kiegészíti a nemzeti szakképzettség céljait, hogy a 14-18 évesek tanterveit jobban
igazítsák a felnőtt és a szakmai élet követelményeihez. Ez támogatja a gyakorlati és probléma
megoldási készségeket és új technológiák alkalmazását minden tanulmányi területen. A TVEI
programot a helyi képzési hatóságok dolgozzák ki és saját céljaiknak és a mindenkori
helyzetnek megfelelően valósítják meg, természetesen a programjavaslatoknak teljesítenie
kell a nemzeti szinten megállapított kritériumoknak.
• Egyes LEA úgynevezett Compact programot ajánl. Ez tulajdonképpen egy szerződés a
vállalat, a fiatal és az iskola között. Ennek a szerződésnek a keretében a vállalatok minden
résztvevőnek munkahelyet garantálnak, akik teljesítik a személyes és iskolai feltételeket.
És rendszeresen járnak iskolába. A képzőintézmények támogatják a fiatalokat a feltételek
teljesítésében. Ezt a programot a Munkaügyi Minisztérium finanszírozza.
• Az iskola és a gazdaság partnersége [Education-business partnerships] azt célozta meg,
hogy koordinálja a helyi szintű együttműködést a képzőintézmények és a vállalatok
között. Ezt az üzemi és képzési tanács [Training and Enterprise Councils - TEC]
finanszírozza és koordinálja azokat az aktivitásokat, amelyben a vállalatok a
képzőintézmények minden fajtájával együttműködnek. Minden partnerprojektben részt
vesznek a képzőintézmények képviselői, a helyi gazdasági vállalatok és a helyi
közösségek.
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7.14. A szlovák iskolarendszer
Az iskola, mint a munkára való felkészülés eszköze
A kötelező iskolalátogatás időszaka és a munkába állás pillanata között rendszerint
van egy periódus, amit a szakmánkra való felkészüléssel, a szakképzéssel töltünk. Az egyes
szakmák gyakorlásához különböző utak vezetnek, amelyeknek célja a szakképesítés
megszerzése. A különbség a képzési igényekben, a tanulás időtartamában, az elméleti és
gyakorlati képzés viszonyában, és egyéb jellemzők sokaságában van.
Az iskoláztatás Szlovákiában szintről szintre történik, a felsőbb szintre lépés feltétele
az alsóbb fokozat követelményeinek teljesítése. Érvényes ez az általános iskolából (ami
általában 8 évig tart, 6-tól 14 éves korig*) a középiskolába való továbbjutásra csakúgy, mint
középiskolából annak egy felsőbb szintjére (ún. felépítményi iskola) vagy a felsőoktatásba.
A középiskolák
Tekintsük át, mit mond a 350/1994 Z. z. szlovák iskolai törvény a középiskolákról. A
középiskolák a diákok számára középfokú szakképesítést, teljes középfokú képesítést, teljes
középfokú szakképesítést és felsőbb fokú szakképesítést nyújtanak. Előkészítik a tanulókat a
választott foglalkozásuk betöltésére a nemzetgazdaságban, a jog, a kultúra, a művészetek és
az élet egyéb területein, vagy előkészítik őket a felsőfokú tanulmányok folytatására.
A középiskolák tagozódása
Szlovákiában alapvetően 3 fajta középiskolát különböztetünk meg: a szakmunkásképzőt, a
szakközépiskolát és a gimnáziumot. A középfokú szakképesítés magában foglalja az általános
műveltség megszerzését és a szakmai felkészítést, az ún. tanulmányi szak vagy az ún. oktatott
szakma záróvizsgáinak sikeres teljesítésével ér véget.
A szakmunkásképző intézetek az oktatott szakmákon keresztül felkészítik a diákokat a
munkás foglalkozások betöltésére és azon szakmai tevékenységek véghezvitelére, amelyek a
választott képzésükkel kapcsolatosak. A tanulók az olyan oktatott szakmákra készülnek fel,
mint a kőműves, autószerelő, esztergályos, eladó, hentes és ehhez hasonlók. A záróvizsgával
végződő képzések időtartama 2 vagy 3 év.
A tanulmányi programok a gyakorlati készségek megszerzésére irányulnak. A
gyakorlati oktatás az iskolákban, iskolai intézményekben, fizikai vagy jogi személyek
(vállalkozók) munkahelyein történik.
A tanítási órák felét a diákok az általános műveltséget adó tantárgyaknak, a másik felét
pedig a választott szakmájukhoz kapcsolódó elméleti tantárgyaknak szentelik. A képzés
időtartama az oktatási program követelményei alapján van meghatározva. Ebbe a csoportba
sorolhatók azok a tanulók is, akik egy év alatt, a tankötelezettségi idő elteltével befejezik
középiskolai tanulmányaikat. Ők a 10 iskolai év teljesítéséről igazoló okiratot kapnak.
A szakmunkásképző intézetek a tanulmányi szakokon keresztül is felkészítik a
diákokat a munkás foglalkozások betöltésére és némely üzemi műszaki-gazdasági
tevékenység elvégzésére. Ez a képzés érettségivel végződik.
A szakmunkásképző intézetek elméleti- és gyakorlati képzésben és tanításon kívüli
nevelésben részesítik a diákokat. Emellett nyújthatnak vagy csak elméleti oktatást tanításon
kívüli neveléssel, vagy pedig gyakorlati képzést és tanításon kívüli nevelést is. Abban az
esetben, ha a szakmunkásképzők csak elméleti oktatást biztosítanak (a tanulók részére), akkor
a gyakorlati oktatási központok biztosítják a gyakorlatot és a az oktatáson kívüli nevelést. A
*

A fordító megjegyzése
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gyakorlati oktatási központok a szakmunkásképző intézetekkel együttműködve felelnek a
tanterv és curriculum szerinti képzés betartásáért.
A gyakorlati képzési munkateret az iskolaügyi minisztérium beleegyezésével az a az
állampolgár létesíthet, aki mellett a diákok felkészülnek a szakmájukra. Ő finanszírozza a
saját üzemének és a fejlesztéseknek a költségeit. Ha a tanuló nem egy konkrét fizikai- vagy
jogi személynél való állás betöltésére készül fel, felkészítésének a költségeit a megfelelő
iskolai államigazgatási szerv közvetítésével az állami költségvetésből finanszírozzák. Az
iskolai államigazgatási szerv a létesítmény működtetőjével való megegyezés után
meghatározhatja, hogy a szakmunkásképző intézetben, vagy a gyakorlati oktatási központban
a diákoknak más szervezetek állásainak betöltésére is fel kell készülniük.
A szakmunkásképzők azon diákoknak is nyújtanak szakmai felkészítést, akik a
tankötelezettségüket úgy töltötték le, hogy ezalatt az általános iskola kevesebb mint 9
osztályát végezték csak el*. Az ő felkészítésük is a megadott záróvizsgák sikeres teljesítésével
ér véget.
A szakközépiskolák a diákokat mindenekelőtt műszaki-gazdasági, közgazdasági,
pedagógiai egészségügyi, jogi-szociális, közigazgatási, művészeti kulturális, stb. szakmai
tevékenységek, valamint a felsőfokú tanulmányok folytatására készítik fel. A
szakközépiskolai tanulmányok rendszerint 4, némely szakon 5 évig tartanak és érettségivel
végződnek.
A szakközépiskolák speciális típusa a konzervatórium, ahol a diákok az ének, zene,
tánc és drámaművészet szakok közül választhatnak. A konzervatóriumok a főiskolai képzésre
is felkészítik a diákokat. A konzervatórium általában 6, a táncszak 8 éves. Érettségivel és az
ún. abszolutóriummal végződik.
A középiskolák további típusát a gimnáziumok adják, ahol az általános műveltség
elsajátítása történik. Az egyes gimnáziumok belsőleg differenciáltak, ami mindenekelőtt a
felsőfokú tanulmányokra való felkészítést szolgálja. A diákokat itt némely közigazgatási-,
kulturális és egyéb tevékenység elvégzésére is megtanítják. A gimnáziumi képzés 4 éves és
érettségivel végződik.
Ki folytathat középiskolai tanulmányokat?
A középiskolában való tanulás joga a pályázók képességeihez, tudásához, érdeklődési köréhez
és egészségügyi alkalmasságához köthető. Azok a tanulók és egyéb pályázók kerülnek
felvételre, akik az általános iskolát sikeresen befejezték.
Megkülönböztetünk egyrészt nappali és munkatevékenység melletti, másrészt
tanulmányi szakok szerinti – a szakmunkásképzőkben oktatott szakmák szerinti – képzést is.
A munkatevékenység melletti tanulmányok folytatása történhet esti-, távoktatásos- vagy
levelező formában. A munka mellett folytatott tanulmányok kombinálhatóak a nappali
képzéssel (kombinált képzés). A munka mellett szerzett és a kombinált képzés egyenértékű a
nappali tagozaton folytatott tanulmányokkal. A középiskolák szervezhetnek képzést kizárólag
bizonyos tantárgyakból a megszerzett képesítés elmélyítésére is.
A gimnáziumok, a legalább négy évig tartó szakközépiskolák, a szakmunkásképzők
tanulmányi szakjai és az ún. felépítményi tanulmányok érettségivel végződnek.
A szakközépiskolák azon tanulmányi szakjai esetén, amelyek 4 évnél rövidebb ideig
tartanak, és a szakmunkásképzők oktatott szakmái esetén a képzés záróvizsgával ér véget.
*

Szlovákiában az általános iskola 8 osztályos, 9 abban az esetben, ha a tanulót nem veszik fel 8 osztály
elvégzése után semmilyen középiskolába – a ford. megjegyzése
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Az ún. felépítményi képzés
Ez a képzés a középiskolák hatáskörébe tartozik, és azok számára van meghirdetve, akik
középfokú szakképzettséggel rendelkeznek. A felépítményi képzés célja a magasabb
minősítésű munkavégzés elsajátítása, a diákok az egyes üzemi műszaki-gazdasági
tevékenységek elvégzésére specializálódnak. A felépítményi képzés érettségivel végződik.
Érettségi utáni tanulmányok
A középiskolák azon pályázók számára, akik teljes középfokú képzettséggel rendelkeznek,
érettségi utáni képesítést is nyújt. A diákok itt kiegészítik, elmélyítik és tökéletesítik a már
megszerzett képzettséget és felkészülnek a foglalkozások magasabb szinten való betöltésére.
Konkrét tevékenységekre specializálódnak, vagy más tanulmányi szakon szereznek
szakképesítést, mint amelyben érettségiztek.
Gyakorlati képzés
A középiskolákban és a szakmunkásképzőkben a gyakorlati képzés a nevelés és oktatás része.
Itt köthető össze a nevelés és az oktatás a gyakorlattal, a tanulók alaposan elsajátítják a
megfelelő készségeket és a tudás gyakorlati felhasználásának képességét.
A gyakorlati képzés fő formái a szakmai kiképzés, a gyakorlás, a tanulmányi praxis és
a szakmai (művészeti) praxis. A szakmai (művészeti) praxis az iskolai szünidők alatt is
teljesíthető. A gyakorlati képzés hossza az egyes szakaszokra nézve a tanterv és curriculum
alapján van meghatározva.
A gyakorlati képzés színterét az iskolák, az iskolai intézmények és a központi szervek
vagy az államigazgatási szervek hatáskörébe tartozó szervek és szervezetek adják. E
szerveknek és szervezeteknek kötelessége a gyakorlati képzéshez szükséges feltételek
kialakítása, a meghatározott oktatási segédeszközök ingyenes biztosítása és a gyakorlati
képzéssel kapcsolatos személyi és tárgyi költségek finanszírozása.
Anyagi hozzájárulás
A szakmunkásképző intézetek az iskolai államigazgatási szervek vagy szervezetek
eszközeiből pénzbeli és anyagi hozzájárulást nyújtanak a diákoknak, amivel egyúttal a
nevelési célokat is szemmel tartják. Azon diákoknak, akik a szakmunkásképző intézetben nem
egy konkrét szervezet számára képezik magukat, a pénzügyi- és anyagi támogatás az iskolai
államigazgatási szervek eszközeiből van finanszírozva. Azon diákok számára, akik a
gyakorlati oktatási központban vesznek részt a gyakorlati képzésben, az adott
szakmunkásképző intézettel való megegyezés után, az a szervezet nyújtja a pénzügyi- és
anyagi támogatást, amely a gyakorlati oktatási központ működtetője. Amennyiben a
gyakorlati képzés munkahelyének egy állampolgárpolgár a működtetője, ugyanolyan
kötelességei vannak a pénzügyi- és az anyagi támogatás terén. A pénzügyi hozzájárulást
munkadíj formájában kapják a diákok, az anyagi támogatás pedig az étkeztetést és az
elszállásolást foglalja magába. Egyéb pénzügyi- és anyagi támogatás is nyerhető, ez utóbit az
iskolai szünidő alatt is folyósítják. A szakmunkásképző intézetek egyes diákjainak tanulmányi
vagy szociális helyzetükből, egészségügyi állapotukból adódóan indokolt esetben a szállás és
étkezés ingyenesen biztosított.
A gimnáziumok és szakközépiskolák tanulói szociális helyzetük és tanulmányi
előmenetelük alapján ösztöndíjban vagy anyagi támogatásban részesülhetnek az állami
költségvetésből vagy szervezetek támogatásával történő finanszírozás útján. Az anyagi
támogatás többnyire az étkeztetést és elszállásolást foglalja magában.
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Az oktatás alternatív lehetőségei
Speciális iskolák
A speciális iskolák egyéni nevelési és tanítási módszerekkel segítik a szellemi-, érzékszerviés testi fogyatékos, beszédhibás, kombinációs hibákkal rendelkező, nehezen nevelhető, beteg
és legyengült tanulók nevelését és egészségügyi centrumokban való elhelyezését. Felkészítik
őket a munkába és a társadalmi életbe való beilleszkedésre. A speciális középiskolák nevelési
és oktatási módszerei igazodnak a fogyatékos tanulókhoz. A speciális középiskolákon a
szellemi- vagy testi fogyatékos diákok tanulnak, valamint a nehezen nevelhető diákok akkor,
ha a többi középiskolással együtt nem képezhetők. A speciális középiskolák a többi
középiskolához hasonlóan szakmunkásképzőkre, szakközépiskolákra és gimnáziumokra
tagozódnak.
Az iskolai államigazgatási szervek speciális szakmunkásképző intézeteket alapíthatnak azon
fiatalok számára, akik egyéni ellátást igényelnek, ahol felkészítik őket a munkásfoglalkozások
betöltésére anélkül, hogy egy adott szervezetre specializálódnának.
A szakmunkásképző iskolák az oktatott szakmákra elkészített tantervek segítségével
szakmai felkészítést nyújtanak és felkészítenek az oktatott szakmának megfelelő foglalkozás
betöltésére. A felkészítés 1-től 3 évig tarthat. A szakmunkásképzőkben való felkészítés a
záróvizsgák sikeres teljesítésével ér véget.
A szakmunkásképző iskolák azon tanulók számára, akik képesek önállóan dolgozni, és
csak munkával kapcsolatos és társas útbaigazítást igényelnek, biztosítják az egyszerű
munkatevékenységek elsajátítására való felkészítést. A szakmunkásképzőkbe azokat a
diákokat veszik fel, akik a megelőző speciális általános iskola 9 osztályát elvégezték.
A rendkívüli adottságokkal rendelkező diákok
Az általános- és középiskolákban kinyílnak a lehetőségek a rendkívüli adottságokkal
rendelkező diákok tehetségének kibontakoztatására. Tantárgyak vagy tantárgycsoportok
bővített oktatásával foglalkozó iskolák és osztályok alakulnak, valamint olyan általános- és
középiskolák , ahol a nevelés és oktatás elsajátítása másképp történik.
A rendkívüli képességekkel rendelkező tanulók számára indokolt esetben az iskola
igazgatója egyéni tanulmányi rendet engedélyezhet. A diák tanulmányai során tartja magát a
tanulmányi szakjához tartozó tanterv tartalmához és kiterjedéséhez, de képzésének
megszervezése és hossza különbözik.
Katonai és rendőriskolák
A katonai középiskolák közé a katonai gimnáziumok, a katonai szakközépiskolák és a katonai
szakmunkásképző intézetek tartoznak. A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának
Rendőrségi és Hadtestületének középiskoláit hatáskörén belül az iskolaügyi minisztériummal
egyezkedve a belügyminisztérium irányítja. A Szlovák Köztársaság tűzvédelmi középiskoláit
a belügyminisztérium irányítja, aki az általános pedagógiai kérdésekben az iskolaügyi
minisztériummal való megegyezés után, átruházhatja neki az hatalmat.
Tanulási alternatívák az általános iskola befejezése után
A gimnáziumi képzés szakokra irányul, amelyek az iskola által meghatározott tantárgyak
egységei. Bizonyos gimnáziumokban ezen kívül még tagozat is választható. A tagozat
kiválasztása - aminek a felsőfokú tanulmányok kiválasztása szempontjából van jelentősége –
azt jelenti, hogy egy adott szak bizonyos tantárgyainak a képzés egész ideje alatt több időt
szentel a diák, mint az olyan gimnáziumban, ahol ilyen tagoztok nincsenek. A két tannyelvű
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tagozat esetén a bizonyos tantárgyakat idegen nyelven (angol, német, francia, spanyol)
tanítanak, és a képzés rendszerint öt évig tart.
A szakközépiskolák tanulmányi szakjainak felépítése
A szakközépiskolai tanulmányok folytatása a tanulmányi szakok rendszere alapján történik,
ahol a következő csoportokat (17) különböztetjük meg:
• bányászat és bányászati geológia
• kohászat
• gépipar és egyéb fémfeldolgozási technikák
• elektrotechnika
• műszaki kémia
• élelmiszeripar
• textil és ruhaipar
• bőr-, műanyag-, és gumi feldolgozása, cipőgyártás
• fafeldolgozás és hangszergyártás
• nyomdaipar, papírfeldolgozás, filmezés és foto kidolgozás
• közlekedés, posta és telekommunikáció
• mezőgazdaság és erdőipar
• egészségügy
• közgazdaság és szervezéstan, kereskedelem és szolgáltatások
• publicisztika, könyvtártan és informatika
• tanítói foglalkozás
• művészetek, haszonművészet és kézművesség
A szakok felosztása
Minden szakcsoporton belül konkrét szakok és tagozatok vannak. Például a
szakközépiskola elektrotechnika szakcsoportja a középiskola típusa és az oktatás hossza
alapján további szakokra bontható.
Ha a közgazdaság és szervezéstan, kereskedelem és szolgáltatás szakcsoportot nézzük
meg közelebbről, itt szintén több szakot és tagozatot találunk, melyeknek elvégzési
időtartamában is különbségek vannak.
A középiskola utáni lehetőségek
A középiskola sikeres befejezése után minden fiatal életében egy új szakasz kezdődik.
• Azok életében, akik a szakmunkásképzőt 3 évnél rövidebb idő alatt befejezik,
elkezdődik a munkavégzés időszaka. Munkát kell keresniük azt az esetet
leszámítva, ha állást biztosít számukra az a cég, amelyik a tanulmányaikat
szponzorálta.
• Azoknak, akik a szakmunkásképzőben 3 évig tartó oktatott szakmát tanultak, két
lehetőségük van: vagy munkába állnak, vagy úgy döntenek, hogy 2 éves ún.
felépítményi képzés formájában továbbtanulnak és a szakmájukban érettségit
szereznek
• Aki szakközépiskolát vagy 4 éves, érettségivel végződő szakmunkásképzőt
végzett, annak lehetősége van eldönteni, hogy munkába áll vagy felsőfokú
intézményben folytatja tanulmányait
• A gimnáziumi érettségivel rendelkezők elsősorban a felsőoktatásban folytatják
tanulmányaikat, és csak ritkán állnak azonnal munkába. A gimnázium típusú
középiskolák tananyaga a felsőfokú tanulmányokra való felkészítésre irányul, és

112

általában nem nyújt olyan szakképzettséget, ami egy minősített foglalkozás
teljesítéséhez szükséges.
A középiskolák rendszere
Szakmunkásképző intézetek
• Faipar
• Elektrotechnika
• Energetika
• Gyógyszerészet
• Kohászat
• Vegyészet
• Bőripar
• Erdészet
• Repülőgép javítás
• Bútoripar
• Kereskedelem
• Ruházat
• Papír
• Nyomdaipar
• Mezőgazdaság
• Élelmiszer
• Szolgáltatás
• Közlekedés
• Étkeztetés
• Építészet
• Textil
• Vasút
• és egyéb

Szakközépiskolák
• Bányászati ipari középiskola
• Közlekedésipari szakközépiskola
• Elektrotechnika-ipari
szakközépiskola
• Földmérésipari szakközépiskola
• Ruhaipari szakközépiskola
• Ipari szakközépiskola
• Erdészeti szakközépiskola
• Mezőgazdasági szakközépiskola
• Halászati szakközépiskola
• Borászatigyümölcsészeti
szakközépiskola
• Kertészeti szakközépiskola
• Egészségügyi szakközépiskola
• Kereskedelmi akadémia
• Kereskedelmi szakközépiskola
• Szállodai akadémia
• Szociális jogi akadémia
• Könyvtár-informatikai
szakközépiskola
• Pedagógiai szakközépiskola
• Képzőművészeti
szakközépiskola
• Konzervatórium
• és egyéb: különböző egyéb
szakmai ágazatok tanulhatók itt

Gimnáziumok
Tagozatok:
• matematika
• matematika és fizika
• biológia és kémia
• ökológia és idegen nyelvek
• programozás
• népművelői tevékenység
• idegen nyelvek
• testnevelés
• művészetek
• kéttannyelvű képzés
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8. Az ISCED ismertetése, alkalmazási irányok, lehetőségek
ISCED
Az oktatás és szakképzés, illetve az iskolázottság, szakképzettség szintje, a népességen és
főként a foglalkoztatottakon belüli arányai minden ország társadalmi gazdasági fejlettségének
meghatározó jellemzői. Különösen így van korunkban, amikor a tudás alapú társadalom és
gazdaság kialakulása a jövőbeni fejlődés alapja. Ezért az államok külön-külön és a
nemzetközi szervezetek is kiemelt figyelmet fordítanak az oktatás és szakképzés fejlesztésére,
a résztvevők körének bővítésére, az erre vonatkozó információk gyűjtésére és értékelésére.
Magyarországon a közel 130 éves múltú hivatalos oktatásstatisztikai adatfelvételek a
kezdetektől nagy részletességgel tudakolták a tanulókra, a pedagógusokra és az iskolákra
vonatkozó adatokat, és a kért adatok köre folyamatosan bővült. Az 1990-es évekre az
adatgyűjtési rendszer már sem a hazai, sem a nemzetközi elvárásoknak nem felelt meg. A
nemzetközi igények adatgyűjtésekbeli érvényesítése így az elhatározott általános oktatási
statisztikai korszerűsítési folyamat részévé vált.
8.1. Az oktatás nemzetközi osztályozásának rendszere (ISCED)
Az oktatás és szakképzés, illetve az iskolázottság és szakképzettség statisztikai adatainak
csoportosítását, osztályozását minden ország a saját oktatási rendszere, illetve statisztikai
elemzési igényei, meggondolása alapján alakítja ki. Az országonként sok vonatkozásban
különböző oktatási, képzési rendszerek, illetve az eltérő osztályozási koncepciók miatt ezek a
nomenklatúrák sokfélék, az országok oktatási, képzési adatai ezek alapján nem hasonlíthatók
össze. Ezt felismerve a nemzetközi szervezetek – elsőként az UNESCO már 1974-ben – arra
törekednek, hogy egy egységes, az országok számára elfogadható és alkalmazható
mutatószám-, fogalom- és osztályozási rendszer kidolgozásával megteremtsék azt a közös
alapot, amelynek segítségével az eltérő oktatási rendszerű térségek helyzete, fejlődése
összehasonlítható.
Az Oktatás Szabványos Nemzetközi Osztályozási Rendszerét (International Standard
Classification of Education – ISCED) – mint oktatásstatisztikai adatok gyűjtésének és
közlésének egyes országokon belül és nemzetközileg egyaránt használható eszköztárát – az
UNESCO az 1970-es évek elején alakította ki, amelyet a Nemzetközi Oktatásügyi
Konferencia fogadott el (Genf, 1975). Az Oktatás Szabványos Nemzetközi Osztályozási
Rendszerének Módosított Ajánlását az UNESCO Általános Konferenciájának 20. ülésszakán
hagyták jóvá (Párizs, 1978).
Az évek során az ISCED nemzeti és nemzetközi használatának tapasztalatai rámutattak a
felülvizsgálat és a korszerűsítés szükségességére. Ennek során meg kellett könnyíteni az
oktatásstatisztikai adatok nemzetközi gyűjtését és összehasonlítását, számba kellett venni az
oktatás új fejleményeit és a bekövetkezett változásokat, és föl kellett vázolni a jövő várható
trendjeit a világ különböző régiókban. Figyelembe kellett tehát venni
• a szakoktatás és szakképzés különböző formáinak megsokszorozódását,
• az oktatási szolgáltatásokat nyújtók körének bővülését,
• a távoktatás és az új technikai lehetőségekre alapozott más formák igénybevételének
bővülését.
Ezen okok miatt az UNESCO Főigazgatósága 1992-ben egy szakértői tárgyalássorozatot
kezdeményezett azzal a céllal, hogy kijelöljék az ISCED korszerűsítendő, átdolgozandó
részeit. Az Általános Konferencia következő, 1995. novemberében, Párizsban megrendezett
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ülésszakán a Főigazgatóság kezdeményezte, hogy az ISCED átdolgozott változatát terjesszék
elő az Általános Konferencia 29. ülésszakán, ahol azt el is fogadták 1997-ben, ezért jelöljük
ISCED 97-nek.
Az ISCED célja az, hogy az oktatásstatisztikai adatok gyűjtéséhez és közléséhez az egyes
országokon belül és nemzetközileg egyaránt használható eszközként szolgáljon, és
szabványosított fogalmakat, definíciókat és osztályozást tartalmazzon lefedve a gyermekek,
fiatalok és felnőttek valamennyi szervezett és tartós tanulási lehetőségét, beleértve a speciális
igényeket kielégítő képzést is, tekintet nélkül arra, hogy milyen intézmény vagy személy s
milyen formában nyújtja azt.
Az ISCED egy többcélú rendszer, amely egyaránt támogatja az oktatáspolitikai
vizsgálatokat és a döntéshozatalt, a nemzeti oktatási rendszer bármilyen szerkezetéről és az
adott ország oktatásának bármilyen fejlettségi szintjéről legyen is szó. Alkalmas az oktatás
számos szempontból történő statisztikai számbavételére – így többek között a beiratkozott
tanulókra, a humán és pénzügyi invesztíciókra vagy a népesség oktatásban való részvételére.
Az ISCED alapkoncepciója és definíciói általános érvényűek és függetlenek a nemzeti
oktatási rendszerek egyedi körülményeitől, összhangban azzal a követelménnyel, mely szerint
egy általános rendszernek valamennyi oktatási rendszert lefedő definíciókat és instrukciókat
kell tartalmaznia.
Az ISCED eredeti változata két fő szempont szerint osztályozta a képzési programokat: a
képzés szintje és képzési területe szerint. Ezek az ún. keresztklasszifikációs változók
megmaradtak az átdolgozott rendszerben is. Az eredeti ISCED-változat bevezetése és
alkalmazása során szerzett tapasztalatok fényében az országok többségében az utóbbi két
évtized folyamán a programok képzési szintek szerinti besorolásának szabályai, kritériumai
letisztultak és egyértelműbbé váltak, s folytatódtak a képzési területek kidolgozására irányuló
munkálatok is. Az ISCED rendszerében gyűjtött információkat a legkülönbözőbb igényekkel
fellépő politikai döntéshozók éppúgy hasznosítani tudják, mint az oktatással kapcsolatos
adatokra ugyancsak igényt tartó egyéb felhasználók. Miközben az ISCED megkönnyítheti a
beiratkozottak adatainak gyűjtését, nehézséget okoz az, hogy lévén ez a képzési programok
osztályozása, nem foglalkozik azzal, hogy a hallgatók hogyan haladnak végig az oktatási
rendszeren.
Az ISCED-nek nem célja, hogy átfogó definíciót adjon az oktatásra. Még kevésbé, hogy
hozzátegyen valamit az oktatási cél vagy tartalom nemzetközileg elfogadott tudományos
meghatározáshoz, s nem kíván foglalkozni a kulturális vonatkozásokkal. Meg kell jegyezni,
hogy a valamennyi ország kulturális tradícióit, szokásait és társadalmi-gazdasági feltételeit,
még inkább az egyes országokra kizárólagosan jellemző, sajátos képzési formákat figyelembe
vevő közös fogalom kialakítás eredménytelen maradt. Az ISCED nem nélkülözheti az
osztályozás által lefedett oktatási tevékenység körének és terjedelmének meghatározását.
Az ISCED 97 szerinti oktatásfogalom ilyen módon magában foglal minden szándékos és
rendszeres tevékenységet, amely tanulási szükségletek kielégítésére irányul. Ez az, amit az
egyes országokban művelődési tevékenységnek vagy képzésnek tekintenek. Az
oktatásfogalomnak – a konkrét tevékenység megnevezésétől függetlenül – magában kell
foglalnia valamennyi olyan szervezett és hosszabb távú kommunikációt, amely célja szerint
tanulást eredményez. A kulcsszavak ebben a meghatározásban értelemszerűen a következők:
- kommunikáció
- tanulás
- szervezett
- tartós
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Az ISCED felöleli az emberi élet korai szakaszaiban folyó, a munka világába történő
belépést megelőző oktatást éppúgy, mint az egész életen tartó folyamatos oktatást. Az ISCED
kategóriája következésképpen a különböző – nemzeti környezetben kialakított – programok és
oktatásformák sokaságát integrálja, mint a hivatalos oktatás, felnőttoktatás, nem formális
oktatás, előkészítő (initial) oktatás, továbbképzés, távoktatás, nyitott oktatás, részidős, duális
rendszerű oktatás, szakmunkásképzés, szakképzés, tréning, speciális képzés.
A fentiekből következően az ISCED oktatás kategóriája nem terjed ki a kommunikáció
olyan formáira, amelyeknek nem a tanulás a célja, s ki vannak zárva a nem szervezett oktatás
különböző formái is. Ily módon, miközben mindenféle oktatásnak immanens velejárója a
tanulás, ez utóbbi számos formáját nem tekintjük oktatásnak. Az esetleges vagy véletlenszerű
tanulás például, amely más esemény eredményeként – mondjuk egy értekezlet folyamán
következik be, nem tartozik ide, mivel nem szervezett, azaz nem egy tanulást célzó, tervszerű
cselekmény eredménye.
Az ISCED működése
Az ISCED egy egységes és konzisztens statisztikai keretet kínál a nemzetközi
összehasonlító oktatásstatisztika adatgyűjtése és adatszolgáltatása számára. Két
komponensből áll:
• egyfelől egy statisztikai keret, amely változó készletével lehetővé teszi a nemzeti oktatási
és tanulási rendszerek átfogó statisztikai jellemzéséz (e változók kulcsfontosságúak az
oktatás nemzetközi összehasonlíthatóságának biztosításában);
• másrészt egy módszertan, amely a nemzeti oktatási programokat (i) az oktatási szintek és
(ii) az oktatási területek nemzetközileg összehasonlítható kategóriarendszerébe illeszti be.
Az ISCED alkalmazása elősegíti az oktatás résztvevőire, szolgáltatóira és támogatóira
vonatkozó, nemzeti fogalmak és definíciók alapján összeállított részletes nemzeti oktatási
statisztikák átültetését egy egységes kategóriarendszerbe, ami nemzetközileg
összehasonlítható, s fontos következtetések levonását teszi lehetővé.
Az ISCED három pilléren nyugszik: (i) nemzetközileg egységes fogalmak és definíciók,
(ii) a klasszifikációs rendszer és (iii) műveleti utasítások kézikönyve, illetve egy pontosan
meghatározott bevezetési eljárás. Az átfogó és részletes – az alaprendszerezéstől
elválaszthatatlan – műveleti specifikációk szerves részét képezik az ISCED-nek, s ugyanez
vonatkozik az implementációs eljárásra is. A kézikönyv speciális és gyakorlati tanácsokat ad,
amelyek nélkül az egyes országok bármilyen intenzíven törekednek a nemzetközi
összehasonlíthatóság biztosítására – nincsenek abban a helyzetben, hogy meg tudják ítélni,
vajon a programok nemzetközi kategóriákhoz történő illesztése során alkalmazott módszereik
összhangban vannak-e más országok módszereivel?
Az „oktatási program” fogalma az ISCED-ben
Az ISCED osztályozásának alapegysége az oktatási program maradt. Az oktatási
programok definiálása oktatási tartalmuk alapján történik: egy előírt feladat vagy speciális
oktatási feladatcsoport végrehajtandó oktatási cselekményeinek rendszere vagy sorrendje.
Olyan feladatokról lehet szó például, mint a további, magasabb szintű tanulmányokra történő
előkészítés, egy foglalkozás vagy foglalkozáscsoport ellátására történő alkalmassá tétel, vagy
egyszerűen az ismeretek bővítése, az értelmi képességek fejlesztése.
Az „oktatási tevékenység” fogalma megenged egy szélesebb értelmezést is annál, mint
hogy „kurzus vagy kurzusok egy kombinációja”, s ezek fontosak, hiszen egy bizonyos szinten
nem csupán programok keretei között szervezett, hanem önálló kurzusokat és nem kurzus
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jellegű tevékenységet is magában foglal. A programok viszont esetenként olyan
főkomponenseket is magukban foglalnak, amelyek nem bírnak a kurzusok szokásos
jellemzőivel, mint például munkahelyi gyakorlat egy vállalkozásnál, kutatási tevékenység
vagy a disszertáció elkészítése.
El kell ismerni mindamellett, hogy az ISCED természetesen csak bizonyos korlátok között
alkalmas az oktatás résztvevői kvalifikáltságának és alkalmasságának közvetlen besorolására,
illetve értékelésére. Ez pedig azért van így, mert nincsen szoros és általános érvényű kapcsolat
a valamely résztvevő által látogatott program és a tényleges végzettség között. Az oktatási
program, amelyre valaki beiratkozott, vagy éppen sikeresen el is végezett, a legjobb esetben is
csak egy közelítése az általa megszerzett képességeknek és alkalmasságoknak. Továbbá, egy
programokra alapozott taxonómia nagyon nehezen képes kezelni az olyan oktatási
tevékenységeket, amelyeket nem a hivatalos oktatás programjai szerint szerveztek.
Az oktatási programokat a képzés szintje és területe szerint soroljuk be. A változók
függetlenek egymástól, így minden oktatási program a színt-terület mátrix egy és csakis egy
rovatába sorolhatók be. Az oktatás „szintjének” fogalma alapján az oktatási programokat
mind nemzeti, mind nemzetközi szinten be lehet sorolni a kategóriák egy rendezett sorába.
Ezek a kategóriák nagy lépésekben az oktatás előrehaladását reprezentálják a kifejezetten
elemi ismeretektől a felsőbb szintek komplexebb programokig, összesen 6 színtű besorolást
alkalmazva.
Az oktatás szintjeinek áttekintése
A szint neve
Előkészítő oktatás-nevelés
(Pre-primary education)
Alsó szintű oktatás (Primary education)
Az alapoktatás első szakasza
Középszintű oktatás alsó szintje
(Lower secondary education)
Az alapoktatás második szakasza
Középszintű oktatás felső szintje
(/Upper/ secondary education)
Post-secondary képzés
(Post-secondary non tertiary education)
A felső szintű oktatás első szakasza
(First stage of tertiary education) (Közvetlenül nem vezet egy
magas szintű kutatói végzettséghez
A felső szintű oktatás második szakasza
(Second stage of tertiary education) (Közvetlenül vezet egy
magas szintű végzettséghez)

Kód
0
1
2

3
4
5

6

Az ISCED alkalmazása a hivatalos oktatáson kívüli programokra
Egyes oktatási tevékenységek nem nagyon írhatók le a fenti értelemben vett oktatási
program fogalmaival, annak ellenére sem, hogy adott esetben nyilvánvalóan tartalmaznak
célja szint tanulási tevékenységet eredményező szervezeti és tartós kommunikációt. Ezek a
tevékenységek így általában kiesnek az ISCED működési köréből. Példaként a családon belül
szervezett kora gyermekkori nevelést említhetjük.
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Képzési területek
Bár a nemrég átdolgozott ISCED tartalmazza az oktatás területei szerinti osztályozást, az
abban megnevezett területek az oktatási politikák szempontját követő szakmai oktatási és
képzési területekre vonatkozó adatgyűjtés oldaláról túlságosan tágnak bizonyulnak.
Ezért született egy olyan az ISCED osztályozásán alapult további osztályozási rendszer,
amelynek célja kettős: egyrészt a nagyobb részletesség és pontosság elérése, másrészt az
ISCED logikájának és szerkezetének megőrzése. Az új osztályozás a szakmai oktatás és
képzés területeit öleli fel, amelyeket röviden, mint „képzési területek”-et használ.
Az ISCED 97 egy hierarchikus rendszerbe besorolt két számjegyű kódot használ a
területek osztályozására egy számjegy jelöli a „szélesebb területet”(főirány), egy másik pedig
a „szűkebb területet”(irány). A rendszerben 9 „szélesebb terület” és 25 „szűkebb terület” van.
A szakképzés osztályozása céljából az ISCED területeinek rendszerébe egy harmadik
számjegy került bevezetésre. Az újonnan megjelenő harmadik számjegy a „képzési területet”
szakirány) jelöli, amint az alábbi illusztrációkon megjelenik. (Összesen körülbelül 80
„képzési terület” van.)
Szerkezeti séma a képzési területek osztályozásához
Széles területek
(ISCED)
x

Oktatási területek
(ISCED)
xx
xx

Képzési területek

Programok/Tárgyak

xxx
xxx

……………………
……………………

Az osztályozás célja a képzési programok osztályba sorolása. Ezen osztályozás céljára az
ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) által a „képzési program”-ra adott meghatározást
használtuk, amely értelemben a képzési program „bizonyos foglalkozásra irányuló képzési
tevékenységek olyan csoportja, amelyet az érteni kívánt tárgyak, a cél közönsége, a
módszerei, az időtartama, a tartalma és az eredményei határoznak meg”. Szemben a program
néhány egyéb, használatban lévő meghatározásával, a fenti definíció a tárgyat és a tartalmat is
magában foglalja.
A képzés tartalma, lényege az, ami a besorolási kategóriát eldönti. Sem az, hogy valaki
milyen célból vesz részt a programban (munkavállaláshoz kell, vagy csak érdekli), sem pedig
az adott személy foglalkozása nem játszik szerepet a besorolásnál. A besorolási kategória
megállapításánál a következő mérlegelési szempontokat kell figyelembe venni, mégpedig az
alábbi felsorolás szerinti sorrendben:
• A képzés tartalma
• Az oktatás megcélzott végeredménye (célja)
• Az érdeklődés tárgya
• Módszerek és technikák
• Eszközök, berendezések

118

Az osztályozási rendszer kategóriái:
0

1

Főirány
Általános program

Oktatás

Szakirány

01

Irány (terület)
Alapozó, keretprogramok

010

08
09

Írás, olvasás és számolás
Személyiségfejlesztés

080
090

14

Tanárképzés,
oktatástudomány

1415

Tanárképzés
(= 143+…146)

142
143

214
215

Oktatástudomány
Óvodapedagógusok
képzése
Alapfokú oktatásban
tanító pedagógusok
képzése
Szakosodott oktatók
(szaktanárok) képzése
Szakoktató képzés
Képzőművészet,
szépművészet
Zene- és
előadóművészetek
Audiovizuális módszerek
és szakismeretek, média
Formatervezés
Kézművesség

221
222
223
224
225
226

Vallási ismeretek
Idegen nyelvek
Anyanyelvi képzés
225+226
Történelem és régészet
Filozófia és etika

144

145

2

Humán tudományok 21
és művészetek

Művészetek

146
211
212
213

22

Humán tudományok

Alapozó,
keretprogramok
Írás, olvasás és számolás
Személyiségfejlesztés

119

3

Főirány
Társadalomtudományok, gazdaság, jog

31

Irány (terület)
Társadalom- és
viselkedéstudomány

Szakirány

311

Pszichológia

312

Szociológia és kulturális
tanulmányok
Politikai és civil
társadalmi tanulmányok
Közgazdaságtan

313
314
32

Újságírás és más információ 321
szolgáltatás
322

Újságírás és riporterképzés
Könyvtári, levéltári
ismeretek,
információkezelés

34

Üzleti ismeretek és ügyvitel 341

Nagy- és
kiskereskedelem
Marketing és reklám
Pénzügy, bank és
biztosítás
Könyvelés és adózás
Menedzsment és
igazgatás
Titkársági és irodai
munka

342
343
344
345
346

38
4

Matematika,
42
számítástechnika,
egyéb
természettudományok

Jog

347
380

Munkahelyi ismeretek
Jog

Élettani tudományok

421

Biológia és biokémia

422

Környezeti tudományok

44

Fizikai tudományok

441
442
443

Fizika
Kémia
Földtani tudományok

46

Matematikai tudományok

461
462

Matematika
Statisztika

48

Számítástechnika

481

Számítástechnikai
tudományok
Számítástechnikai
alkalmazások

482
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5

Főirány
Műszaki, ipari és
építőipari képzések

52

Irány (terület)
Általános műszaki (mérnöki)
képzés

Szakirány

521
522
523
524
525

54

Egyéb feldolgozóipari
képzések

541

Élelmiszer-gyártás

542

Textil-, ruha-, cipő- és
bőripari képzések
Fa-, papír-, műanyag-,
üvegfeldolgozás,
Bányászat és kitermelő
ipar

543
544

6

7

Mezőgazdaság és
állatorvosi
tudományok

Gépgyártás, műszer- és
fémipar
Energetika, elektromosság
Elektronika és
automatizálás
Vegyipar
Gépjárművek, hajók,
repülőgépek tervezése és
gyártása

58

Építőipari, építészeti képzés

581
582

Építészet és várostervezés
Építőipar, vizi-,
közlekedési ált. építés

62

Mezőgazdaság,
erdőgazdálkodás, halászat

621

Növénytermesztés és
állattenyésztés

622
623
624
641
721

Kertművelés
Erdőgazdálkodás
Halgazdálkodás
Állatorvosi tudományok
Orvostudomány

722

Egészségügyi szolgáltatás
= 725+726+727
Ápolás, gondozás
Fogászat
Orvosi diagnosztikai és
kezelési technológiák
Terápia és rehabilitáció
Gyógyszerészet
Gyermek- és
ifjúságvédelem
Szociális munka és
tanácsadás

64
Egészségügy és
72
szociális gondoskodás

Állatorvosi tudományok
Egészségügy

723
724
725

76

Szociális gondoskodás

726
727
761
762
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8

Főirány
Szolgáltatások

81

Irány (terület)
Személyi szolgáltatások

Szakirány

811

813
814
815

Szálláshely-szolgáltatás,
étkeztetés, vendéglátás
Utazás-szervezés, turizmus
és szórakoztatás
Sportok
Háztartási szolgáltatások
Fodrászat és szépségápolás

812

84

Szállítási szolgáltatások

841

Szállítási szolgáltatások

85

Környezetvédelem

851

Környezetvédelmi
technológiák
Természeti környezet és
élővilág
Kommunális és
közegészségügyi
szolgáltatások

852
853

86

Védelmi szolgáltatások

861
862
863

Személyi és
vagyonvédelem
Foglalkozás-egészségügy
és balesetvédelem
Honvédelem

Minthogy a képzési területek, képzési programok osztályozását öleli fel, ez az jelenti,
hogy ez az osztályozás alkalmazható mindenfajta képzéssel kapcsolatos információra, pl. a
szakmai képzési programok részvételi statisztikáira vagy a szakmai képzési programok
eredményeként kiadott bizonyítványok és diplomák osztályozására.
Az ISCED 97-et a nemzetközi szervezetek mind az oktatási, képzési területen mind más
statisztikai területeken az adatigényük során és a közleményeikben egyaránt alkalmazzák, és
ezt a tagországoktól és a csatlakozásra váró országoktól is elvárják.
Az országok több esetben a részletes meghatározások ellenére is bizonytalanok saját
oktatási rendszerük ISCED 97 szintek és területek szerinti besorolásában. Az „Education at a
Glance 2001” c. kiadványban a C 1. 2. ábrák (125-126. o.) alapján, pl.: megállapítható, hogy
Lengyelország és Törökország nem húz határt az alapfokú oktatás alsó- és felső szakasza
között. Több országban hasonlóak a problémák a post-secondary szint, továbbá a felsőfokú
oktatás A és B oktatásának az elválasztásával is.
E témában utalhatunk a néhány évvel korábban a hazai szakmai körökben kialakult
vitákra is, amikor nézetkülönbségek voltak az alapfokú oktatás elválasztását illetően, vagy pl.
a felsőoktatásban a főiskolai oktatás besorolása kérdésében.
A képzések, képzettségek oktatási területek szerinti osztályozása sem egyértelmű sok
esetben. A megnevezések alapján nem minden esetben állapítható meg a képzés tartalma. Ezt
az OKJ rendszerének kialakításakor és a besorolások során tapasztalhattuk.
8.2. A nemzetközi szervezetek oktatásstatisztikai adatigénye és érvényesítése a magyar
oktatási statisztikai adatfelvételekben
A nemzetközi szervezetek hat témában jelölték meg azoknak az – oktatás helyzetét
leginkább jellemző – adatoknak körét, amelyeket az adatszolgáltató országoktól kérnek. Ezek
• beiratkozott tanulók,
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•
•
•
•
•

a belépő és az új belépő tanulók,
a végzettek,
az oktatásban alkalmazottak,
az oktatási intézmények szervezettsége, működése,
az oktatás finanszírozása.
A csoportosítások meghatározó szempontjai:
• az ISCED 97 szintek szerinti osztályozás – a legrészletesebb továbblépési, képzési irány
szerinti, időtartam szerinti osztályozást is beleértve,
• nemek szerinti
• az életkor szerinti és
• oktatási programok szerinti osztályozás.
A hazai oktatási statisztika több évtizede teljesítette az UNESCO adatkérését, így már a
korábbi adatfelvételek során több olyan ponton bővültek az adatfelvételek, amelyek a
szélesebb körű elvárásoknak is megfeleltek. Ezek a nemek és az életkor szerinti számbavétel
elsősorban a tanulólétszámban. A folyamatosan bővülő adatigények ugyanakkor már a
hagyományos adatgyűjtésekkel nem voltak teljesíthetők. Ezért az oktatásstatisztika hazai
szempontból is szükségessé vált korszerűsítésével egyidőben a nemzetközi szervezetek
adatigényei is beépültek a kérdőívekbe. A nemzetközi szervezetek adatgyűjtési programja
alapján végrehajtott több változtatások a következők:
a hazai oktatási és nevelési tevékenységek ISCED oktatási szintek szerinti helyének
meghatározása,
• a hazai oktatási területek ISCED oktatási területek szerinti helyének meghatározása. Az
adatfelvételekben e két osztályozás lehetőségének biztosítása;
• a tanulók és pedagógusok körére vonatkozóan a nemenkénti és az életkor szerinti adatok
számbavétele;
• a kért adatok fenntartók (közösségi, magán vagy vegyes) szerinti csoportosítása
lehetőségének megteremtése;
• a részidejű oktatásban tanulók ill. a részidőben alkalmazottak teljeidejű oktatással
egyenértékű létszámra való átszámításának lehetővé tétele.
A korszerűsített adatfelvételekről – beleértve a közoktatási és a felsőoktatási adatgyűjtést
is – elmondható, hogy ezek alapján az adatigények széles köre teljesíthető. Ugyanakkor
megállapítható az a kétségtelen tény is, hogy az intézményi adatszolgáltatás mennyisége
jelentősen bővült, az adatszolgáltatók adminisztrációs terhei növekedtek.
Az oktatási ráfordítások – amelyeknek elemzését a nemzetközi szervezetek kiemelt
figyelemmel követik – a több évtizedes gyakorlat alapján – nem épültek be az
oktatásstatisztika rendszerébe. Ezért a finanszírozásról továbbra is a költségvetési
beszámolókból vannak információk. Így a pénzügyi ráfordítások elszámolása nem teljes, több
területen, pl. a magánráfordításokat illetően – becsült vagy számított adatokat közöl az ország,
és a rendelkezésre álló adatok részletezettsége sem felel meg az ISCED módszertan ill.
osztályozás követelményeinek. (Pl. az ISCED szintek szerinti részletezés)
8.3. A nemzetközi szervezetek adatigényének érvényesítése az iskolai végzettségek és a
szakképzettségek számbavételében (népszámlálás, munkaerő-felvétel)
Az ISCED fogalmai és osztályozási rendszere az
végzettségek ill. szakképzettségek körére is kiterjed. A
adatokat is az ISCED-nek megfelelően igénylik.
Az iskolai végzettségek ill. szakképzettségek
osztályozása több szempontból is problematikusabb,
leglényegesebb ezek közül, hogy:

oktatási statisztikán túlmenően a
nemzetközi szervezetek ezeket az
ISCED szerinti nyilvántartásaés
mint az oktatási statisztika. A
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•

az iskolai végzettségre, szakképzettségre vonatkozó adatfelvételek (népszámlálás,
munkaerő-felvétel stb.) egy időpontban ugyan, de összességében több évtized alatt
megszerzett végzettségeket, képzettségeket vesznek számba. Ez idő alatt az oktatási
rendszerek változása, a képzések szintjének növekedése miatt a végzettségek,
képzettségek ISCED szintek szerinti besorolása sok esetben vitatható.
• az ISCED sem tartalmaz egyértelmű utasítást a végzettségek osztályozására.
A hazai népszámlálások során az iskolai végzettségek, szakképzettségek szintek és
tanulmányi területek szerinti egységes osztályozási rendszerének kidolgozása már az 1980.
évi népszámláláskor megtörtént, akkor az ISCED 74 alapján.
A 2001. évi népszámlálás a nemzetközi igényekre tekintettel és a visszatekintő adatok
összehasonlíthatóságát is szem előtt tartva nagy részletességgel vette számba a népesség
iskolai végzettségét és szakképzettségét. Ez lehetővé teszi az adatok igény szerinti
feldolgozását, és a nemzetközi szervezetek elvárásainak teljesítését, ugyanakkor a hazai
közlések a hazai igények szerint osztályozva tartalmazzák az adatokat. (L. Népszámlálás
2001. Kérdőív iskolai végzettségre, szakképzettségre vonatkozó kérdések)
A munkaerő-felvételhez az EU Statisztikai Hivatala (Eurostat) egységes kérdőívet
alakított ki, és ezt a tagországok és csatlakozásra váró országok számára kötelezővé tette. A
kérdőív alkalmazásával hazai viszonyok között is számos kérdés tisztázása vált szükségessé.
Ezek közül a legvitatottabb, hogy mely végzettségeket melyik szinten kell számolni, különös
tekintettel a nem befejezett végzettségekre (pl. az általános iskola 5-7. évfolyamát vagy a
középiskola 1-3. évfolyamát végzett, vagy egyetemre, főiskolára járt, de oklevelet nem
szerzett stb.)
Más statisztikai területeken az ISCED alkalmazása – módszerei és osztályozása – még
nem vált gyakorlattá. Ezért a KSH-ban 2001 végétől megindult az a munka, amely a
nemzetközi oktatási osztályozás alkalmazását egységes rendszerben hazai gyakorlattá kívánja
tenni. A munkaerő-felvétellel kapcsolatos módszertani munkák a KSH-ban még nem zárultak
le, ez a 2003. évi adatgyűjtések kialakítása során várható.
8.4. Az oktatási statisztikai és más nemzetgazdasági-társadalmi mutatók kapcsolódása a
nemzetközi szervezetek elemzéseiben, különös tekintettel az OECD Education at a
Glance című kiadványra.
Az oktatás és a társadalmi-gazdasági folyamatok kölcsönös kapcsolatára ill. hatására
tekintettel az oktatási folyamatokat elemzők vizsgálják az oktatás és a társadalmi, gazdasági
folyamatok közötti összefüggéseket.
Az OECD évek óta vizsgálja ezeket az összefüggéseket. Az általuk használt főbb mutatók:
• nemzeti össztermék (GDP) és az oktatási ráfordítások kapcsolata
• az egy főre jutó GDP és a pedagógus bérek kapcsolata
• a foglalkoztatottság ill. munkanélküliség kapcsolata az iskolai végzettséggel
• a népesség iskolai végzettsége és az iskolai végzők arányának összefüggései.
A hazai statisztikai gyakorlatban az oktatási és a gazdasági mutatók közötti kapcsolatok
vizsgálata többnyire az oktatási elemzésekben található meg, főként abból a szempontból,
hogy a gazdasági társadalmi folyamatok miként hatnak az oktatásra. Az oktatás gazdasági
folyamatokra gyakorolt hatásának értékelése általában nem jellemző, pedig ez mind az
oktatás, mind a gazdaság folyamatainak tervezését segíthetné.
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8.5. A magyar oktatási rendszer ISCED szerinti megfeleltetése
A kilencvenes évek végén az Oktatási Minisztérium – egy szakértői bizottsággal
közreműködve, melynek tagja volt a KSH is – kialakította a magyar oktatási rendszer
szintjeinek és területeinek ISCED97 szerinti megfeleltetését. E munka során a hazai
sajátosságok figyelembevétele mellett elsősorban a nemzetközi szervezetek (EUROSTAT,
OECD) útmutatásait vették figyelembe.
A magyar iskolarendszer ISCED szintek szerinti megfeleltetése
Élet- Évkor folyam

22
21
20
19
18
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3

5
4
3
2
1

PhD

ISCED

Posztgrad.
M

6
Főiskola
(tovább)

Egyetem
(alap, tovább)

Föiskola (alap)

Akkreditált felsőfokú

5

szakképzés
E

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

B

S
E

4
S

Gimnázium

Vizsgák:
A – Alapmûveltségi vizsga
B – Fõiskolai oklevél

Szakközépiskola

A

3

Szakiskola

2
Általános iskola
1

Óvoda

S – Szakmai vizsga
M – Egyetemi oklevél

0

E – Érettségi vizsga
PhD – Doktori fokozat
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Lényeges változások korábbi ISCED besorolástól:
(az évfolyamok számozása 1-től kezdődően folyamatos az általános és a középfokú
iskolákban.)
• az általános iskola két (illetve három) részre bomlik: 1-4. évfolyam
ISCED 1A
5-8. évfolyam
ISCED 2A
9-10. évfolyam
ISCED 3C
(mindhárom általános képzés)
végzettség: befejezett 8 általános
ISCED2A
• a középfokú oktatási intézmények típusai:
• szakiskolák (a korábbi szakmunkásképző és szakiskolák tartoznak ide)
9-10. évfolyam
ISCED3C
(általános képzés, szakmai
előkészítés)
11. évfolyamtól
ISCED3C
(szakmai képzés)
végzettség: szakmai vizsga ISCED3C
•
gimnáziumok, (4(5),6,8 osztályos)
5-8. évfolyam
ISCED2A
9-12(13.) évfolyam ISCED3A
(mindkettő általános képzés)
végzettség: érettségi vizsga ISCED 3A
• szakközépiskolák
9-12. évfolyam
ISCED3A
(általános képzés, szakmai
előkészítés)
végzettség: érettségi vizsga ISCED 3A
12. évfolyamtól
ISCED4C
(szakmai képzés)
végzettség: szakmai vizsga ISCED 4C
• felsőfokú oktatási intézmények, képzések típusai : (szakmai képzések)
• akkreditált felsőfokú szakképzés („ún. félfelsőfokú képzés”)
ISCED5B
• főiskolai alap- és kiegészítő képzés
ISCED5A
• egyetemi alap- és kiegészítő képzés
ISCED5A
• posztgraduális képzés (kizárólag PhD, ill. DLA képzések)
ISCED6
végzettség: a megfelelő szintű oklevél.

A részletes – minden oktatási programra kiterjedő – szintek szerinti besorolást az
1.sz. Melléklet, az OKJ szakmák háromjegyű ISCED terület szerinti megfeleltetését a 2.sz.
Melléklet tartalmazza.
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8.6. fejlődési irányok – ISCED alkalmazás további lehetőségei
A jelenlegi helyzet, fejlesztési irányok
Az élethosszig tartó tanulás a kilencvenes évek végén került igazán a figyelem
középpontjába, amikor a társadalmi és gazdasági fejlődés, valamint a tudásalapú gazdaságban
a társadalmi kohézió és az aktív állampolgárság szempontjából történő fontosságát széles
körben elismerték, és egyre inkább prioritássá vált az oktatáspolitikai irányelvek kialakítása
során.
2000. februárjában az Európai Bizottság létrehozott egy Szakértői Bizottságot az
élethosszig tartó tanulás mérésének kidolgozására (TFMLLL). E bizottság munkájába az
UNESCO és az OECD képviselői is bekapcsolódtak, hogy biztosítsák a lehető legnagyobb
részvételét azon nemzetközi szervezeteknek, amelyek aktív tevékenységet fejtenek ki az
oktatási statisztika területén.
A bizottság főbb következtetései:
• az élethosszig tartó tanulás fogalma hatalmas kiterjedésű, így a mérése során a politikai
érdeklődés középpontjában álló, tisztán lehatárolt területekre kellene koncentrálni. Például:
felnőttoktatás, iskolarendszerű képzés és élethosszig tartó tanulás, szakmai képzések
hátrányos helyzetű csoportoknak, koragyermekkori oktatás, stb.
• Az Európai Statisztikai Rendszer forrásainak teljes körét át kell vizsgálni, és ha szükséges
módosítani kell az élethosszig tartó tanulás perspektívájából.
• A tanulásba való idő és pénzbefektetést fel kellene térképezni. Mindemellett további
információk szükségesek az élethosszig tartó tanulás minőségének felbecsléséhez is.
• Új osztályozások kialakítása válhat szükségessé a felmerülő igények lefedése céljából.
Például szükségszerűnek látszik a tanulási tevékenységek osztályozása, mely az informális
tanulást is magába foglalja.
• Az élethosszig tartó tanulással kapcsolatban a legjobb adatforrásnak az egyén tűnik. A
legtöbb információszükségletet tartalmazó ideális megoldás egy harmonizált, háztartásalapú élethosszig tartó tanulási felmérés.
A bizottság által javasolt soron következő lépések:
• Létező európai felmérések módosítása, kiegészítése az élethosszig tartó tanulás formális és
nem-formális aspektusát megvilágító kérdésekkel. E téren az első lépés a 2003-as
Munkaerő felméréshez kapcsolódó ad-hoc modul kidolgozása.
• A tanulási tevékenységek osztályozásának továbbfejlesztése, hogy mindenfajta formális,
nem formális oktatást, és informális tanulást lefedjen.
• Egy új európai felnőtt oktatási felmérés megtervezése, különös tekintettel egy átfogó
európai élethosszig tartó tanulási felmérésre.
Az Eurostat végső célja, hogy az oktatásra és képzésre vonatkozó integrált Európai
Statisztikai Információs Rendszert (ESIS) alakítsanak ki. Ennek lehetővé kell tennie, hogy
a különböző forrásokból származó információt összesítsék, hogy az élethosszig tartó tanulás
különböző aspektusaira fény derülhessen. Ezt a statisztikai információt ki kell egészíteni az
ezzel összefüggő információval.
Felmerülő statisztikai igények
Az élethosszig tartó tanulás statisztikai megfigyeléséhez szükség van arra, hogy a
formális oktatási rendszeren kívül eső releváns tanulási tevékenységeket, mint az önirányítású
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tanulást, munkahelyi továbbképzést stb. is számításba vegyék. Az élethosszig tartó tanulás
keretében az oktatáshoz való hozzáférés formális akadályai a jövőben talán kevésbé lesznek
fontosak. Másrészről, az idő és a pénz mennyisége, amit az egyének képesek és hajlandóak
saját tanulásukba fektetni, központi kérdéssé válhat. Így, átfogóbb társadalmi és gazdasági
értelemben az egyén helyzete egyre fontosabb lesz politikai és statisztikai szempontból is.
Az egész erőfeszítés csúcspontját egy sor mutató kell, hogy jelentse, amelyet majd az
élethosszig tartó tanulás megfigyelése megértéséhez használnak fel. Annak érdekében, hogy
hasznosak legyenek, a mutatók szükséges készlete a következő aspektusokat kell hogy
figyelembe vegye:
•
•
•

Különböző szintek és többféle környezet („formális és non-formális” oktatás és
„informális tanulás”)
többféle adatforrás a méréshez szükséges információ biztosításához
nemzetközi szinten történő megegyezés az oktatás és tanulás mérése módszereit,
viszonyítási pontjai definícióit és osztályozását illetően.

Definíciók
Az élethosszig tartó tanulás körülfog minden tervszerű tanulási tevékenységet, akár
formális vagy informális, mely folytonos kötelezettségvállalás ismeretek, készségek és
kompetenciák fejlesztésének a céljával.
E definíció átfog minden tanulási tevékenységet:
• amely tervszerű, azaz olyan tevékenység, melybe a viselkedésben, informáltságban,
tudásban, felfogóképességben, attitűdben, értékekben vagy készségekben való fejlődés
szándékával fog bele az egyén;
• tartós kötelezettségvállalás, ami azt jelenti, hogy nem esetleges vagy véletlen, hanem
meghatározott időtartama alatt folyamatos, elvileg alsó időtartam-korlát nélkül;
• függetlenül attól, hogy formális vagy nem; különböző típusú tanulásokat foglal magába,
mint például önálló tanulás, tréning, munkahelyi képzések, stb.;
• függetlenül a támogatás forrásától, hogy a magán szektor, az állami szektor vagy az egyén
fizeti a költségeket;
• függetlenül a szolgáltatás módjától (hagyományos vagy modern módszerek, úgymint
információs és kommunikációs technológiák)
A tanulás eme fogalma minden egyes emberre kiterjed, függetlenül a koruktól és a
munkaerő-piaci státuszuktól. Elvileg magában foglal mindenfajta tevékenységet, kezdve a
kora gyermekkori oktatástól egészen a nyugdíjasok szabadidős oktatásáig.
Az ismeretek, készségek és képességek között, nemcsak a munka világában szükséges,
hasznos összetevők szerepelnek, hanem a személyiség fejlődését és a civil társadalomban való
részvételt segítő területek is.
Az „élethosszig tartó” (lifelong) tanulás kifejezés az időre hívja fel a figyelmet: az
élet során történő tanulás, akár folyamatosan, akár szakaszosan. Az „életszélességet
kitöltő”(lifewide) tanulás újonnan alkotott kifejezése felhívja a figyelmet arra, hogy a
tanulás a való életben sokféle helyzetben és szituációban szerephez jut. Az ′élet szélesség′
dimenziója a formális, a non-formális és az informális tanulás egymást kiegészítő jellegére
helyezi a hangsúlyt. Eszünkbe juttatja, hogy hasznos és élvezetes tanulásra kerülhet és
kerül sor családi körben, szabadidőben, közösségi életünk során és napi
munkatevékenységünk során.
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idősebb népesség
1

2

kevésbé formalizált
keretek

erősebben formalizált
keretek
4

3

fiatalabb népesség
Az élethosszig tartó és az életszélességet kitöltő szerkezet
Az élethosszig tartó tanulás az élet folyamán egymás után következő különböző tanulási
folyamtokra vonatkozik (függőleges tengely), míg az életszélességet kitöltő tanulás a
különböző intézményi és társadalmi keretekre utal, amelyek között a tanulás folyik (vízszintes
tengely). A fenti szerkezetben például az iskolarendszerű oktatás a 3. negyedben helyezhető
el, mert formális keretek között folyik és a fiatalok állnak a középpontban.
Amíg a 2. és 3. (továbbképzések és tréningek) negyedhez tartozó tanulási
tevékenységekről eddig több információval rendelkezünk, addig a másik két negyed csak
most kerül a figyelem középpontjába.
Formális oktatás folyik az oktatási és képző intézményekben, aminek a végeredménye
elismert diploma vagy képesítés. Nem-formális oktatás folyik a fő oktatási és képzési
rendszerek mentén, és nem mindig jár formális bizonyítvánnyal. A non-formális tanulási
lehetőséget biztosíthatja a munkahely vagy civil társadalmi szervezet vagy más csoportosulás
(mint az ifjúsági szervezetek, szakszervezetek és politikai pártok). Olyan szervezeteken és
szolgáltatásokon keresztül is biztosíthatják, amelyeket a formális rendszerek kiegészítése
érdekében hoztak létre (mint a művészeti, zenei és sport osztályok vagy vizsgára felkészítő
magán órák). Informális tanulás a mindennapi élet természetes kiegészítője. A formális és
non-formális tanulással ellentétében, az informális tanulás nem szükségképpen szándékos
tanulás és lehet, hogy még maguk az egyének sem ismerik fel, hogy ismereteikhez és
készségeikhez hozzájárulna.
A három különböző oktatás és tanulás elkülönítésének megkönnyítésére 1996-ban az
UNESCO az alábbi kritérium-rendszert dolgozta ki:
Kritérium
aSzándékosság
bSzervezettség
cIntézményes keretek és helyszín
dSzintek és fokozatok hierarchikus struktúrája
eBelépési feltételek
fRegisztráció
gTanítási, tanulási módszerek (előre
meghatározott, nem rugalmas)
(h) hIdőtartam (szabályos tanév) és tanmenet
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

Formális
X
X
X
X
X
X
X

Nem formális
X
X
X

Informális
X

X

A formális, nem-formális és informális tanulás elkülönítésére vonatkozó kritériumrendszer
A fenti táblázat alapján a három típus a következőképpen definiálható:
Formális oktatás: tervszerűen szervezett tanulási alkalom, szabályos, fix időtartammal és
tanmenettel, a szintek és fokozatok időrendi sorrendjének hierarchikus struktúrájával, belépési
feltételekkel és formális regisztrációval, megalapozott oktatási intézményben és előre
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meghatározott pedagógiai szervezet, tartalom, módszer és tanítási/tanulási anyag
használatával.
Nem formális oktatás: tervszerűen szervezett tanulási alkalom, mely intézményi keretek
között folyik, de nem felel meg a (d) és (h) közti feltétételek közül egynek vagy többnek. Az
intézményes keret magába foglalja, hogy van egy tanár és egy tanuló (függetlenül ezen
személyek térbeli távolságától) és adott a lehetőség az oktatási program elképzeléseinek
alkalmazásra, azaz tervezett tevékenységről van szó.
Informális tanulás: általában szervezett, de kevésbé szervezett és strukturált tanulás. Ide
tartoznak például olyan tanulási alkalmak, melyek a családban, a munkahelyen, minden
ember mindenapi életében előfordulhat, egyéni tapasztalatok vagy családi, társadalmi
iránymutatás alapján.

Véletlenszerű tanulás
Informális tanulás

Formális oktatás

Nem formális
oktatás

Család, társadalom és egyéni
Média és kommunikáció
Az oktatás és tanulás teljes körének szerkezete
A formális és nem-formális oktatás esetében az intézményes keretek léte lehetővé teszi az
adatgyűjtés során az adminisztratív adatforrások használatát. Az informális tanulási
tevékenységekkel kapcsolatban sokkal kevésbé tiszta a helyzet. Ezen a területen gyakorlatilag
nincs információ nemzetközi szinten, csupán néhány ország próbálta feltérképezni ezt a
kérdéskört eddig. Szükségessé vált a nem-formális és informális tanulási tevékenységek
osztályozásának kidolgozása, hogy ezáltal mérhető legyen a tanulásba befektetett idő és pénz
befektetés. Az informális tanulás iránti nagyobb érdeklődés hatására a figyelem az oktató
intézmények mellett a tanuló személyére terelődött.
A fenti definíciók alapján azonosítani lehet bizonyos hasonlóságokat a formális és nonformális oktatás lefedésére felhasználandó statisztikai eszközök között:
• Az ISCED97, ami program-alapú osztályozás, mind a formális, mind a non-formális
oktatási tevékenységek osztályozására felhasználható az oktatás és képzés szintjeiben
és tereiben kifejezve. Azonban az ISCED-et tovább kell fejleszteni, ha a non-formális
oktatáshoz is fel akarják használni. A Brandsma/Kornelius által egy Leonardo projekt
keretében kifejlesztett Manual felhasználható a formális és non-formális oktatás és
képzés más aspektusainak (ellátók, pénzügyi megoldások, a szolgáltatás módja) a
lefedésére is.
• Az a tény, hogy rendszerint létezik egy intézményi környezet, teszi elvben lehetővé az
adminisztratív források használatát az oktatásra vonatkozó információk gyűjtéséhez.
Azonban, a tény, hogy ezeket a területeket oktatáspolitikai perspektívából (mivel
különböző szereplőket foglalnak magukba, és különböző célkitűzéseik vannak)
különböző módon kell megközelíteni azt jelenti, hogy világosan el kell különíteni,
amikor az adatokat egyetlen forrásból gyűjtik, pl. UOE adatgyűjtés.
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Az informális tanulási tevékenységekre vonatkozó helyzet még kevésbé világos. Ezen a
területen nemzetközi szinten gyakorlatilag nincs információ, amíg a múltban a világon csupán
néhány ország próbálta meg lefedni. Bizonyosan szükségesnek tűnik a non-formális és
informális tanulási tevékenységek specifikus osztályozásainak fejlesztése. Ez lehetővé tenné,
hogy az ESS forrásokat felhasználva a tanulás teljes körét lefedjék. Az ilyen osztályozások
figyelembe kell, hogy vegyék:
- Az oktatás és képzés szintjeinek ISCED97-es osztályozását
- A NACE/CPA1 osztályozások felülvizsgálatát
- Az Időmérleg felvételek osztályozása oktatási részének fejlesztését
Az alábbi táblázat sematikusan mutatja be a forrásokat (egyéni szemben az
intézményi/szolgáltatói forrásokkal) és az osztályozásokat, amelyeket az oktatásra és
tanulásra vonatkozó információ összegyűjtéséhez fel lehet használni:
Formális/nonformális
Informális tanulás
oktatás
Források
Egyéni


Intézményi

Osztályozások Az oktatás ISCED97-es

szintjei
Az oktatás és képzés


ISCED97-es színterei
Képzési
szolgáltatások

()
osztályozásai
Informális
tanulási

tevékenységek
: felhasználandó, (): felhasználható, - nem használható jelenlegi formájában
Források és osztályozások
8.7. Új közelítés
Mint az előbbiekben már említésre került, az élethosszig tartó tanulás középpontjában
az egyén áll, azaz a tanuló maga. Azonban, rá kell mutatni az oktatás régi menetétől a tanulás
új menete irányában történő elmozdulás kockázatára. Ez az, amiért mind a formális, mind a
non-formális oktatást (tervszerű és szervezett) és a tervszerű informális tanulás figyelembe
kell venni és az oktatási rendszerre vonatkozó mostanáig gyűjtött információt nem szabad
alulértékelni, esetleg bizonyos javításokat eszközölve az élethosszig tartó tanulás
perspektívájának szükségességéhez igazítva.
Továbbá, szükség van az oktatásba és tanulásba történő emberi, anyagi és materiális
eszköz befektetések hatékonyságára és ezek a tanulási célkitűzések eléréséhez történő
felhasználására vonatkozó információkra mind kvantitatív, mind kvalitatív módon kifejezve.
A rendszer-alapú adatokat ki kell egészíteni/bővíteni a tanuló-központú adatokkal, amelyek
ugyancsak figyelembe veszik a formális, non-formális és (tervszerű) informális tanulási
szükségleteket. Mindezek lefedésére a következő lépés a felnőttoktatás összehangolt
felmérése.

1

NACE=Gazdasági tevékenységek osztályozása/CPA=A termékek tevékenység szerinti osztályozása
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A felnőttoktatási felmérés fejlesztése
Az ilyen felmérés célcsoportja a 16+ évesek lennének és a referencia idő egy év. A még
ennél is fiatalabbak (egészen kora gyermekkorig visszamenve) tanulási tevékenységeire
vonatkozó kérdésekkel egy későbbi szakaszban lehetne kiegészíteni az élethosszig tartó
tanulás olyan teljes felmérését szem előtt tartva, amely az egész életcikluson keresztül tartó
tanulást felöleli. A javasolt felnőttoktatási felmérés (EU-AES) a következő aspektusokról
tartalmazna információt (a formális és a non-formális oktatáson és az informális tanuláson
keresztül):
Az egyénről:
• Demográfiai adatok: kor, nem, nemzetiség / állampolgárság / etnikum, fő tartózkodási
hely.
• Oktatási és társadalmi profil: családi helyzet (munka, gyermek, gondozás), végzettség
(szint és terület), a szülők képzettségi háttere, gyengeségek (testi és szellemi)
• Munkaerő-piaci információk: munkaerő-piaci státusz (alkalmazott, munkanélküli, inaktív,
vállalkozó, önkéntes munka), jelenlegi / utolsó állás (foglalkozási kategóriát is beleértve),
az alkalmazó / vállalat (ágazata, mérete), jövedelem
• Egyéb személyes információk: alapkészségek önbevallás alapján (informatikai és
számítógépes ismeretek, idegen nyelvismeret), társadalmi / civil részvétel
Részvétel/belépés
• Esemény: részvétel (alkalmak száma)
• Terjedelem: oktatásban és tanulással töltött idő munkaidőn belül és kívül
• Kielégítetlen igények: észlelt személyes igények (szükséglet és érdeklődés)
• Belépés / akadály / jogosság: a részvétel észlelt akadálya, a tanulási kínálat
áttekinthetősége (információ és tanács, tájékoztatás)
Az egyes tevékenységek jellemzése
• Tartalom: a tanulási tevékenység típusa, a tanulmányok területe, szándék/cél; helye a
nemzeti oktatási rendszerben (formális és nem formális oktatás); a tanulás kimenetének
elismerése
• Terjedelem: időtartam
• A szolgáltatás jellemzése: a szolgáltató típusa
• A tevékenység szubjektív megbecsülése: észlelt motívumok (munkával kapcsolatos,
társadalmi, személyes), észlelt haszon (munkával kapcsolatos, társadalmi, személyes),
• Finanszírozás: anyagi támogatás forrása (nyilvános, munkaadó, egyéni tanuló)
Ezen közelítés a gyakorlatban történő megvalósítása érdekében néhány módszertani
eszközt kell kifejleszteni: a tanulási típusok specifikus osztályozását (amelynek figyelembe
kell vennie többek között az oktatás és képzés területeinek meglévő osztályozását2, a
gazdasági tevékenységek osztályozását, amelyet felülvizsgáltak az oktatási javak és
szolgáltatások lefedése végett, az oktatás osztályozását az Időmérleg Felmérésben történő
felhasználáshoz, a tanulás akadályainak tipológiáját és a várt (állással kapcsolatos, társadalmi
és személyes) eredmények tipológiáját.
Az Élethosszig tartó Tanulás Felmérését (EU-LLLS) úgy kell megtervezni, hogy lehetővé
tegye a különböző népességcsoportok (oktatási és társadalmi szempontból hátrányos helyzetű
személyek, fiatalok stb.) tanulmányozását. Ugyancsak lehetőséget kell, hogy biztosítson a
2

Fields of Education and Training, Manual az Eurostat, az OECD és az UNESCO közös kifejlesztésében.
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különböző típusú társadalmi-gazdasági hátterek azonosításához figyelembe véve az Európai
társadalmi-gazdasági osztályozás terén végzett munkát.
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ISCED Program Descriptive name of the
97 level
me
programme (Hungarian)
orientati
on

B

C

0

G

0

G

1A

G

1A

G

1A

G

2A

G

Main diplomas,credentials
or certifications

G

J

ISCED 0
01 Óvoda (Kindergarten, of iskolaérettségi bizonyítvány
which one year compulsory (school maturity report)
pre-school education)

02 Gyógypedagógiai óvoda iskolaérettségi bizonyítvány
(Kindergarten, special
(school maturity report)
education)

ISCED 1
03 Általános iskola 1-4.
(General school primary
level, Grades 1-4.)

certificate

04 Gyógypedagógiai
certificate
általános iskola előkészítő és
1-4. évfolyam (General
school primary level, Grades
preparatory and 1-4, special
education)
05 Dolgozók általános
certificate
iskolája 1-4. évfolyam
(Adult literacy courses)
ISCED 2
06 Általános iskola 5-8., 6 certificate
és 8. évfolyamos gimnázium
7-8., ill. 5-8. (General
school upper level (Grades
5-8), and Grades 5-8 and 7-8
of the eight-year and sixyear general secondary
programs, respectively)

Typical Theoreti Minimu
starting
cal
m
ages
length of entrance
the
requirem
program
ent
me

K

L

3

3

3

3

6-7

4

7

4

25 +

1-2

10 - 11

4

O

Other relevant information

Program description (Hungarian)

V

Z

School-based programme for children of age 3-7.
Basic skills development program, pre-reading,
drawing, singing, school preparation.
Kindergarten are sometimes (but not often)
attached to primary schools.
School-based programme for children of age 3-7.
Basic skills development programs with special
corrective skills development. Special ed.
kindergartens are usually attached to special
education primary schools.
Primary education, classroom teaching, basic
reading, maths, etc. course, science and social
studies, singing, sports, arts education (National
Core Curriculum, Key Stage Grade 4)
Primary education with special corrective skills
development (National Core Curriculum, Key
Stage Grade 4 with allowances by type of
handicap)

Adult literacy course for illiterates and early
dropouts

1

Lower secondary education (National Core
Curriculum Key Stage Grade 8)

ISCED 0
01 Óvodai nevelés, iskolaelőkészítés az 5. életév
betöltésétől

02 Óvodai nevelés, kompenzáló gyógypedagógiai
képzés a fogyatékosság természetének megfelelően

ISCED 1
03 Alsó tagozatos oktatás, rendszerint egytanítós
keretben az alapvető kultúrtechnikák elsajátíttatása

04 Alsó tagozatos oktatás, rendszerint egytanítós
keretben az alapvető kultúrtechnikák elsajátíttatása,
kiegészítő, ill. kompenzáló képzés a fogyatékosság
természetének megfelelően

05 Felnőtt alfabetizációs tanfolyamok

ISCED 2
06 Alsó középfokú oktatás (Általános iskola felső
tagozat)
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2A

G

2A

P

2A

G

2B

G

2C

P

2C

P

3A

G

3A

G

3A

P

3A

P

07 Gyógypedagógiai
általános iskola 5-8.
(General school upper level,
special education)
08 Művészeti általános
iskola (Basic - lower
secondary- education with
art/music pre-vocational
programs)
09 Felnőttek általános
iskolája 5-8. évfolyam (esti,
levelező, távoktatás)
(General school upper level
part-time)
10 Felzárkóztató általános
iskolai programok (Second
chance programmes for late
maturers preparing for Level
3 education)
11 Szakiskola alapfokú
iskolai végzettség nélküli
szakmákra (Vocational
programmes requiring less
than 10 years of completed
general education)
12 Speciális
gyógypedagógiai szakiskola
(Special vocational
education for special ed.
pupils)
ISCED 3
13 Gimnázium 9-12.
évfolyam (Grammar school)

certificate

11 - 12

4

1

Lower secondary education, with compensatory
skills development (National Core Curriculum
Key Stage Grade 8)

07 Gyógypedagógiai általános képzés felső tagozat

certificate

10 - 11

4

1

Lower secondary education with additional
music, dance, or sports teaching in preparation
for higher studies in these areas. (National Core
Curriculum Key Stage Grade 8)

08 Zenei általános iskola, táncművészeti, artista és
sportiskola általános iskolai szakasza

certificate

16- 40

4

1

Lower secondary education. Target group: Youth 09 Felnőtt általános iskola, felső tagozat (esti, levelező)
and adult drop-outs and late maturers, reentrants

certificate

14 - 20

1-2

1

Remedial program for drop-outs and poor
learners to provide a second chance for further
education. Typically attended by late maturers
and low achievers.

10 Felzárkóztató oktatás az általános iskolai hiányok
pótlására, továbbtanulási lehetőség céljából (Ifjúsági
osztályok, 9-10. osztályok, ha a program célja, hogy a
tanuló szakközépiskolába léphessen)

vocational certificate

16-24

2

1

NVQL (National Vocational Qualification List)
training in programs that do not require
completed basic education

11 Szakképzés az OKJ szerint alapfokú iskolai
végzettséget nem igénylő szakmákra

school progress report

16 - 18

4

Basic skills and labour market oriented
development programmes for young people of
special education needs

12 Speciális készségfejlesztő szakiskola középsúlyos
értelmi fogyatékosok részére

14 - 15

4

2

Upper level general secondary education
preparing pupils for the Maturity Examination

14 - 15

5

2

Upper level bilingual secondary education
preparing pupils for the Maturity Examination

14 - 15

4

2

Upper level secondary education preparing pupils 15 Szakközépiskola érettségire felkészítő középiskolai
for the Maturity Examination with pre-vocational évolyamai
program elements.

14 - 15

5

2AP

érettségi bizonyítvány
(certificate of the Maturity
examination)
14 Kéttannyelvű
érettségi bizonyítvány
gimnázium/szakközépiskola (certificate of the Maturity
9-13. évfolyam (Bilingual
examination)
upper secondary school)
15 Szakközépiskola nappali érettségi bizonyítvány
képzés 9-12. évfolyam
(certificate of the Maturity
(Secondary vocational
examination)
school - pre-matura stage)
16 Művészeti
érettségi bizonyítvány
szakközépiskola 9-13.
(certificate of the Maturity
évfolyam (Upper secondary examination)
education with art/music
pre-vocational programs)

Upper level general secondary education
preparing pupils for the Maturity Examination
with parallel art/music pre-vocational and
vocation training

ISCED 3
13 Gimnázium 9-12. évfolyam (nappali)

14 Kéttannyelvű gimnázium, szakközépiskola 9-13.
(középiskolai) évfolyam (nappali)

16 Művészeti szakközépiskola 9-13.évfolyamai
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3A

G

3A

P

3C

G

3C

P, V

3C

V

3C

V

4C

V

4C

V

4A

G

17 Felnőttek gimnáziuma 912. évfolyam (Upper
secondary part-time
programs)
18 Felnőttek
szakközépiskolája 9-12.
évfolyam (Upper vocational
secondary part-time
programmes, pre-matura
course)
19 Általános iskola,
szakiskola általánosan képző
9-10. évfolyamai (Basic
education program of the
vocational school)
20 Szakmunkásképző iskola
1985. Törvény szerint
(Vocational school-3
according to the Education
Act of 1985)
21 Szakiskolai szakképző
évfolyamok és programok
(Vocational programmes
preparing for NVQL
examinations)
22 Szakiskolai szakképző
évfolyamok és programok
(esti, levelező képzés)
(Vocational programmes
preparing for NVQL
examinations, part-time)
ISCED 4
23 Szakképző évfolyamok
és programok érettségire
épülő OKJ szakmákban
(Post-secondary vocational
programmes)
24 Szakképző évfolyamok
és programok érettségire
épülő OKJ szakmákban
(esti-levelező) (Postsecondary vocational
programmes, part-time)
25 Szakmunkások
érettségire felkészítő
középiskolája (General
secondary program for
vocational school graduates)

érettségi bizonyítvány
(certificate of the Maturity
examination)

17 - 40

4

2

Upper level part-time secondary education
preparing pupils for the Maturity Examination

17 Felnőttek gimnáziuma

érettségi bizonyítvány
(certificate of the Maturity
examination)

17 - 40

4

2

Upper level part-time secondary education
preparing pupils for the Maturity Examination
with pre-vocational program elements

18 Felnőttek szakközépiskolája (középiskolai szakasz),
érettségire felkészítő képzés szakmai előképzéssel

certificate

14 - 15

2

2

Grade 9-10 general subject courses preparing
pupils for entrance to NVQL programmes
requiring 10 years of general education

19 Szakiskola általánosan képző 9-10. évfolyamai

vocational certificate

14 - 15

2-3

2

20 Szakmunkásképző iskola és szakiskola az 1985. évi
oktatási törvény szerint

NVQL vocational certificate

16-17

1-2

3CG

Three-year general/vocational program, starting
after Grade 8 of the general school. 1997/98 is
the last year of new enrolments, because law does
not allow dual-system vocational education
before age 16..
NVQL training in programs where the entry
requirement is the completion of basic education
(Entry requirement: the completion of Grade 10
and/or the Basic Secondary Examination)

NVQL vocational certificate

18 - 40

1-2

3CG

NVQL training in programs where the entry
requirement is the completion of basic education
(Grade 10 and/or the Basic Secondary
Examination) (part-time and distance learning
programs)

22 Szakiskola szakképző (OKJ) évfolyama(I) esti,
levelező, ha az OKJ szakma előírása szerint legalább 10
évfolyam előzetes elvégzése vagy alapfokú iskolai
végzettség szükséges a szakma elsajátításához

NVQL vocational certificate
(post-secondary)

18 - 19

1-2

3A

NVQL training in programs where the entry
requirement is the completion of secondary
education (Maturity Examination)

NVQL vocational certificate
(post-secondary)

18 - 40

1-2

3A

NVQL vocational training with the Maturity
Examination as an entry requirement (part-time
and distance education programs)

24 Szaközépiskola szakképző évfolyamai és programok
érettségire épülő OKJ szakmákban (esti-levelező)

érettségi bizonyítvány
(certificate of the Maturity
examination)

17 - 18

2-3

3CV

General secondary program preparing for the
Maturity Examination for graduates of 3 CV
programs

25 Szakmunkások érettségire felkészítő középiskolája,
amelyben a belépés feltétele a szakmunkás bizonyítvány
előzetes megléte

21 Szakiskola szakképző (OKJ) évfolyama(i), ha az
OKJ szakma előírása szerint legalább 10 évfolyam
előzetes elvégzése vagy alapfokú iskolai végzettség
szükséges a szakma elsajátításához

ISCED 4
23 Szaközépiskola szakképző évfolyamai és programok
érettségire épülő OKJ szakmákban
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5B

5B

5A

5A

5A

5A

5A

5A

5A

5A

ISCED 5
26 Akkreditált iskolai
rendszerű felsőfokú
szakképzés (Post-secondary
vocational programs
accredited by the Hungarian
Higher Education
Accreditation Committee)
27 Szakképzés felsőfokú
végzettséget igénylő OKJ
szakmákra (Vocational
programmes with an
entrance requirement of
Level 5 qualification)
28 6 és 7 féléves főiskolai
szintű első alapképzések
(College first programmes 3 years)
29 8 féléves főiskolai
szintű első alapképzések
(College graduate education
- 4 years)
30 8 és 9 féléves egyetemi
szintű első alapképzés
(University first
programmes - 4 years)
31 10 féléves egyetemi
szintű első alapképzés
(University first
programmes - 5 years)
32 11 és 12 féléves
egyetemi szintű első
alapképzés (University first
programmes - 6 years)
33 Főiskolai szakirányú
továbbképzés (College
postgraduate specialization
programs)
34 Kiegészítő egyetemi
képzés főiskolát végzettek
számára (mérnök,
közgazdász, agrármérnök,
nyelvtanár) (University
supplementary programme)
35 Műszaki tanárképzés
műszaki főiskolát
végzetteknek
(Supplementary teacher

Programs leading to non-graduate vocational
qualifications with credit courses acknowledged
in higher education

ISCED 5
26 A MAB által akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú
szakképzés, amelyet a felsőoktatási tanulmányokba
beszámítanak

NVQL vocational certificate
(post-secondary)

18 - 20

1-2

3A

NVQL vocational
qualification

23 - 62

2

5A

College diploma in (+ fields of
study)

18 - 20

3

3A

Business school, kindergarten teacher training,
engineering

28 6 és 7 féléves főiskolai szintű első alapképzések

College diploma in (+ fields of
study)

18 - 20

4

3A

Teacher training, sports, healthcare, art and
music higher ed., etc.

29 8 féléves főiskolai szintű első alapképzések

University diploma in (+ fields
of study)

18 - 20

4-5

3A

Languages and social studies

30 8 és 9 féléves egyetemi szintű első alapképzés

University diploma in (+ fields
of study)

18 - 20

5

3A

university diploma (engineering, business and
31 10 féléves egyetemi szintű első alapképzés
economy, sciences, arts and languages,
education, law, agriculture, veterinary, dentistry)

University diploma in (+ fields
of study)

18 - 20

6

3A

University of Medicine

Diploma (+ field of
specialization)

30 - 55

1-2

University diploma in (+ field
of study)

22 - 29

2

Teacher diploma in (+ field of
engineering studies)

22 - 29

2

NVQL vocational programs in areas like
auditing, etc.

27 Szakképzés felsőfokú végzettséget igénylő OKJ
szakmákra (pl. hites könyvvizsgáló)

32 11 és 12 féléves egyetemi szintű első alapképzés

5A (1st, Specialization programmes for college graduates 33 Főiskolai szakirányú továbbképzés
3-4 yrs)

5A (1st, Master programs for college graduates
3-4 yrs)

5A (1st, 4 Teacher training for engineers
yrs)

34 Kiegészítő egyetemi képzés főiskolát végzettek
számára (mérnök, közgazdász, agrármérnök,
nyelvtanár)

35 Műszaki tanárképzés műszaki főiskolát
végzetteknek

137

5A

6

6

training programme for
engineers)
36 Egyetemi szakirányú
továbbképzés (University
postgraduate specialization
program)
ISCED 6
37 DLA (művészképzésben
megfelel a Ph.D.-nek)
(Doctoral degree in liberal
arts)
38 Ph.D. (Doctoral (Ph. D.)
programme)

Diploma (+ field of
specialization)

30 - 55

2

5A (1st, 5 Specialization programmes for university
years) graduates

Doctoral degree in liberal arts
(DLA)

27 - 50

3

5A (1st, 5 Studies for a higher degree In art and music
years)

Doctorat (Ph. D.) degree

27 - 50

3

5A (1st, 5 Ph. D. courses, research work, and dissertation
years)

36 Egyetemi szakirányú továbbképzés

ISCED 6
37 DLA (művészképzésben megfelel a Ph.D.-nek)

38 Ph.D. doktori program

Forrás: Mapping of national education programmes to ISCED97, Eurostat
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OKJ-KÓDOK 2002/2003
Szakmanév

Megszűnt

Új

ISCED
kód
850

Szakmakód
21521201

Állatifehérje-takarmányelőállító

850

21521202

Húsipari melléktermék-feldolgozó

541

21521203

Mézeskalács-készítő

541

21521204

Sütőipari munkás

541

21521205

Száraztészta-készítő

541

21521214

Tejkezelő

582

21521602

Üvegező

582

21522002

Cement- és mészgyártó

x

582

21522005

Tégla- és cserépégető

x

521

21523901

Sodrony-, drótkötél- és epedakészítő

x

543

21524501

Hőpalack-, ampulla- és fiolagyártó

x

543

21526201

Famegmunkáló

542

21527201

Bőrtárgykészítő

542

21527202

Cipőjavító

542

21527401

Nemszőttkelmegyártó

542

21527601

Lakástextilvarró, -javító

542

21527602

Paszományos, gombkötő

215

21529101

Kefe- és seprűkészítő

215

21529102

Késes és köszörűs

215

21529103

Kosárfonó

x

215

21529104

Kötélverő

x

215

21529105

Gyékény, szalma, csuhéj tárgykészítő

215

21529106

Tavinád feldolgozó, nádtető fedő

215

21529107

Kosárfonó és fonottbútor-készítő

543

21529201

Kerámiaégető

621

21620101

Ezüstkalászos gazda

621

21620102

Mezőgazdasági munkás

621

21620301

Állatgondozó

621

21620302

Gépi fejő

621

21620601

Gombatermelő

621

21620602

Gyógynövényismerő és -termelő

622

21620701

Dísznövénytermelő

622

21620702

Faiskola-kezelő

621

21620703

Gyümölcstermelő

622

21620704

Kerti munkás

622

21620705

Parkgondozó

621

21620706

Szőlőtermelő

621

21620707

Szövettenyésztő

621

21620708

Zöldség- és fűszernövény-termelő

623

21626201

Erdőművelő

621

21628001

Keltetőgép-kezelő

623

21628002

Motorfűrész-kezelő

543

21628003

Szalag- és körfűrészkezelő

621

21628004

Állattenyésztési gépkezelő

215

21786201

Virágkötő

850

21789801

Településihulladék-gyűjtő és -szállító

482

31464101

Informatikai hálózatirendszer-telepítő

x

722

31500201

Boncmester

x

722

31500202

Egészségőr, fertőtlenítő

x

x

x
x

x

x

x
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722

31500203

Műtőssegéd

x

722

31500204

Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás

x

722

31500801

Masszőr (fürdős)

x

723

31501201

Ápolási asszisztens

544

31521101

Fluidumkitermelő

544

31521102

Külfejtéses bányaművelő

544

31521103

Mélyfúró

544

31521104

Vájár (mélyművelő)

541

31521201

Baromfifeldolgozó-ipari szakmunkás

541

31521202

Cukoripari szakmunkás

541

31521203

Dohányfeldolgozó

541

31521204

Édesipari termékgyártó

541

31521205

Gyümölcspálinka-gyártó

541

31521206

Hentes és mészáros

541

31521207

Húsipari szakmunkás

541

31521208

Keksz- és ostyagyártó

541

31521209

Molnár

541

31521210

Pék

541

31521211

Savanyító

541

31521212

Sörgyártó

541

31521213

Tartósítóipari szakmunkás

541

31521214

Tejkezelő

541

31521215

Tejtermékgyártó

541

31521216

Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó

582

31521602

Bádogos és épületbádogos

582

31521603

Burkoló

582

31521604

Cserépkályha- és kandallókészítő

582

31521605

Csőhálózat-szerelő

582

31521606

Épületburkoló

582

31521607

Épületszigetelő

582

31521608

Épületszobrász

582

31521609

Fapadlózó és burkoló

582

31521610

Gázvezeték- és készülékszerelő

582

31521611

Gipszkartonszerelő

582

31521612

Hő- és hangszigetelő

582

31521613

Kőfaragó

582

31521614

Kőműves

582

31521615

Műkőkészítő

582

31521616

Szerkezetlakatos

582

31521617

Szobafestő-mázoló és tapétázó

582

31521618

Tetőfedő

582

31521619

Vasszerelő

582

31521620

Vízvezeték- és központifűtés-szerelő

582

31521621

Hő-, hangszigetelő és ipari bádogos

582

31522001

Gipszmintakészítő

582

31522002

Szilikátipari anyagelőkészítő

x

543

31522003

Szilikátipari olvasztár

x

582

31522004

Vasbeton- és műkőkészítő

522

31522201

Áramszolgáltatói hálózatszerelő

x

522

31522202

Nagyfeszültségű FAM kisegítő

x

522

31522203

Villamosgép-tekercselő

x

522

31522204

Villamosművi fogyasztásmérő-javító, -szabályozó

x

521

31523201

Alumíniumkohász

x

x
x

x

x

x

x
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521

31523202

Hőkezelő

521

31523203

Magkészítő

521

31523204

Olvasztár

521

31523205

Öntő

521

31523206

Öntőipari mintakészítő

521

31523207

Timföldgyártó

521

31523301

Eljárás szerinti hegesztő (az eljárás megjelölésével)

521

31523302

Esztergályos

x

521

31523303

Galvanizáló

x

521

31523304

Géplakatos

543

31523305

Gyalus-vésős

521

31523306

Hegesztő

521

31523307

Kéményforrasztó

x

521

31523308

Köszörűs

x

521

31523309

Köszörűszerszám-gyártó

x

521

31523310

Kovács

521

31523311

Marós

x

521

31523312

Szerszámélező

x

521

31523313

Tüzihorganyzó

521

31523314

Fémforgácsoló

525

31523401

Motorkerékpár-szerelő

522

31523601

Ipari- és kereskedelmihűtőgép-szerelő

521

31523602

Könnyűipari gépszerelő

522

31523603

Szellőző- és klímaberendezés-szerelő

521

31523604

Vegyi- és élelmiszer-ipari gépszerelő

521

31523701

Kerékpárszerelő

521

31523702

Mérlegkészítő és -javító

x

521

31523901

Fémnyomó

x

521

31523902

Fémtömegcikk-gyártó

521

31523903

Vas- és fémipari előkészítő

522

31524201

Hűtőgépkezelő

542

31524301

Cipőipari gépkezelő

543

31524302

Faipari gépmunkás

213

31524303

Kisofszetgép-kezelő

213

31524304

Kivágógép-kezelő

543

31524305

Papírgyártó és feldolgozó

524

31524401

Fotóanyaggyártó

524

31524402

Gumigyártó és -feldolgozó

524

31524403

Gyógyszer- és tápszerkészítő

524

31524404

Gyógyszerhatóanyag-gyártó

x

524

31524405

Kőolaj-feldolgozó

x

524

31524406

Kozmetikai termékgyártó

x

524

31524407

Lakk- és festékgyártó

x

524

31524408

Műanyag-feldolgozó

524

31524409

Műanyag-hegesztő (az eljárás feltüntetésével)

524

31524410

Műtrágyagyártó

x

524

31524411

Növényvédőszer-gyártó

x

524

31524412

Robbanóanyag-gyártó

524

31524413

Szénsavtermelő- és feldolgozó

524

31524414

Vegyianyaggyártó

521

31524501

Öblösüveggyártógép-kezelő

x

521

31524502

Síküveggyártógép-kezelő

x

521

31524601

Acélfeldolgozó

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
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521

31524602

Acélhengerész

521

31524603

Gépi formázó

x

521

31524604

Hengerész

x

521

31524605

Metallurgiai kemencekezelő

x

521

31524606

Öntödei gépkezelő

x

521

31525101

Bányagép- és berendezéskezelő II.

x

521

31525102

Külszíni gépkezelő

x

521

31525103

Mélyfúró motorkezelő

x

521

31525104

Tankállomás- és kútkezelő

x

521

31525201

Ipari gáz- és olajtüzelőberendezés-kezelő

522

31525202

Kisteljesítményűkazán-fűtő

521

31525203

Nyomástaróberendezés-kezelő

522

31525204

Villamosművi algépész

522

31525205

Villamosművi gázturbinagépész

522

31525206

Villamosművi kezelő (a technológia és a tevékenység megjelölésével)

522

31525207

Villamosművi olajállomás-gépész

522

31525208

Villamosművi szállítóüzem-gépész

522

31525209

Villamosművi vízelőkészítő gépész

521

31525601

Építőgép-kezelő és -karbantartó

521

31525602

Könnyűgépkezelő

521

31525603

Nehézgépkezelő

521

31525701

Anyagmozgató (a géptípus, művelet feltüntetésével)

522

31525901

Klímagépkezelő

521

31525902

Kompresszor-, légtartály- és szivattyúkezelő

521

31525903

Propán-bután gázlefejtő és töltőberendezés-kezelő

543

31526201

Asztalosipari felületkezelő

543

31526202

Asztalosipari szerelő

543

31526203

Fafeldolgozó

542

31527201

Bőripari szabász

542

31527202

Bőripari varrómunkás (tűző)

542

31527203

Cipész

542

31527204

Cipőkészítő

542

31527401

Filmnyomó és kendőfestő

542

31527402

Fonó

542

31527403

Kötöttáru-készítő

542

31527404

Takács

542

31527405

Textilfestő és -kikészítő

x

542

31527406

Zsinórfonatoló

x

542

31527603

Varrómunkás

213

31527801

Mélynyomó segédgépmester

213

31527802

Nyomdai berakó

213

31527803

Nyomdai fénymásoló

x

213

31527804

Nyomdai szövegrögzítő

x

213

31527805

Segédgépmester

213

31527806

Segédkönyvkötő

213

31527807

Szitanyomó

x

213

31527808

Ügyviteli nyomtatványfeldolgozó

x

524

31528201

Biolaboráns

x

524

31528203

Villamosművi vegyészlaboráns

x

215

31529102

Csipkekészítő

215

31529103

Fajátékkészítő

543

31529104

Fatömegcikk- és eszközgyártó

215

31529105

Fonottbútor-készítő

x

x

x

x

x
x

x

x

142

215

31529106

Kézi és gépi hímző

215

31529108

Nádbútorkészítő, bútornádazó

215

31529202

Doboz- és tokkészítő

x

543

31529203

Durvacsiszoló(üveg)

x

525

31529204

Gumijavító és centírozó

x

543

31529205

Ipari üvegműves

215

31529206

Kehely- és pohárkészítő (kézi)

215

31529207

Képkeretező és üvegező

215

31529208

Kerámiakészítő

215

31529209

Porcelánkészítő

582

31529210

Redőny-, reluxakészítő, -javító

215

31529211

Üvegcsiszoló

215

31529212

Üvegfestő és ólomüvegező

215

31529213

Üvegfúvó

215

31529214

Üvegcsiszoló

215

31529301

Fazekas

215

31529302

Szőnyegcsomózó

215

31529303

Szőnyegszövő

522

31548304

Gázfogadó- és átadóállomás-kezelő

621

31620101

Mezőgazdasági gazdaasszony

621

31620301

Állatkerti állatgondozó

621

31620302

Állattenyésztő

621

31620303

Baromfi- és kisállattenyésztő

x

621

31620304

Juhtenyésztő

x

621

31620305

Lótenyésztő

621

31620306

Méhész

621

31620307

Sertéstenyésztő

x

621

31620308

Szarvasmarha-tenyésztő

x

621

31620309

Tenyészállat teljesítményvizsgáló

621

31620310

Általános állattenyésztő

621

31620601

Gyógynövénytermesztő és -feldolgozó

621

31620602

Növényvédő és méregraktár-kezelő

621

31620603

Dohánykertész

x

621

31620604

Mikroszaporító

x

621

31620701

Dísznövény- és zöldségtermesztő

621

31620702

Szőlő- és gyümölcstermesztő

621

31620703

Faiskolaiszaporítóanyag-előállító

623

31626201

Fakitermelő

624

31627201

Halász

623

31628001

Erdészeti kötélpálya-kezelő

623

31628002

Fakitermelési gépkezelő

623

31628003

Közelítőgép-kezelő

622

31628004

Meliorációs és parképítő földmunkagép-kezelő

x

621

31628005

Mező- és erdőgazdasági rakodógép-kezelő

x

621

31628006

Mezőgazdasági targoncavezető

x

621

31628007

Növénytermesztő gépész

621

31628008

Önjáróbetakarítógép-kezelő

x

621

31628009

Traktorvezető (mezőgazdasági gépkezelő)

x

621

31628010

Mezőgazdasági gépkezelő (a gép megjelölésével)

812

31782201

Falusi vendéglátó

811

31782202

Gyorsétkeztetési eladó

811

31782203

Vendégfogadós

814

31784201

Kelmefestő és -tisztító

x

x
x

x

x

x

x
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341

31786201

ABC eladó

850

31786202

Hulladékgyűjtő

341

31786203

Hús- és hentesáru-eladó

341

31786204

Kertészeti-gazdabolti eladó

341

31786205

Konfekció-, méteráru- és lakástextil-eladó

341

31786206

Nagykereskedelmi eladó

341

31786207

Töltőállomás-kezelő, eladó

214

31788201

Színházi díszítő, zsinóros, berendező és alsógépezet-kezelő

621

31789901

Kutyakozmetikus

341

31789902

Propán-bután cseretelep-kezelő

861

31891201

Kutyavezető

861

31891901

Polgári védelmi segítő

761

31893301

Nevelőszülő

761

31899901

Dajka

341

32343901

Becsüs II. (a szakirány megjelölésével)

541

32521201

Porított tejtermék-gyártó

541

32521202

Sajt- és vajkészítő

541

32521203

Szárazáru-készítő

521

32523201

Kokilla- és nyomásos öntő

x

521

32523202

Precíziós öntő

x

521

32523301

Fűrészipari szerszámélező

521

32523302

NC, CNC gépkezelő (a technológia feltüntetésével)

521

32523401

Hidraulika- és pneumatikaszerelő, javító

522

32523601

Atomerőművi karbantartó (a tevékenység feltüntetésével)

521

32523602

Gáz- és olajtüzelőberendezés-szerelő, üzembe helyező

521

32523603

Gáztechnikai műszerész

522

32523604

Ipari gáz- és olajtüzelőberendezés-szerelő, karbantartó, javító

521

32523605

NC, CNC karbantartó (a technológia feltüntetésével)

x

521

32524601

Kohászati kemencekezelő

x

521

32525101

Aknaszállító gépkezelő

x

521

32525102

Bányagép- és berendezéskezelő I.

x

522

32525201

Atomerőművi gépész (a tevékenység feltüntetésével)

522

32525202

Kazánfűtő

x

522

32525203

Kazánkezelő

x

521

32525204

Nyomástartóedény-gépész

522

32525205

Villamosművi blokkgépész

522

32525206

Villamosművi gőzturbinagépész

522

32525207

Villamosművi kalorikus gépész

522

32525208

Villamosművi vízturbinagépész

522

32525301

Vízműgépész

543

32526201

Faanyagminősítő

542

32527601

Szériázó

621

32620101

Aranykalászos gazda

621

32620102

Mezőgazdasági vállalkozó

621

32620601

Biotermesztő

621

32620602

Mikroszaporító

621

32620603

Vetőmagtermesztő és -minősítő

622

32620701

Faiskolai szaporítóanyag-előállító

624

32628001

Elektromoshalászgép-kezelő

811

32782201

Vendéglátó-üzletvezető II.

811

32782202

Vendégfogadós

341

32786201

Kereskedő-boltvezető II.

341

32786202

Tüzelő- és építőanyagkereskedő II.

x
x

x

x

x

x
x

x
x

x
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861

32891501

Tűzoltó

141

33149901

Gyermek- és ifjúsági felügyelő II.

215

33181201

Porcelánfestő

215

33181202

Tűzzománcozott-dísztárgy készítő II.

212

33182201

Szórakoztató zenész II. (a műfaj és a hangszer megjelölésével)

215

33185201

Műemléki díszítő

x

215

33185202

Műemléki helyreállító, restaurátor

x

212

33189901

Artista (a tevékenység megjelölésével)

212

33189902

Kaszkadőr (a tevékenység megjelölésével)

346

33340401

Gépíró és gyorsíró

346

33340402

Gépíró és szövegszerkesztő

482

33464101

Számítógép-kezelő (-használó)

722

33500201

Boncmester

x

722

33500202

Egészségőr, fertőtlenítő

x

722

33500203

Műtőssegéd

x

722

33500204

Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás

x

722

33500801

Masszőr (fürdős)

x

723

33501201

Ápolási asszisztens

x

722

33503001

Ortopédiai műszerész

541

33521201

Borász

541

33521202

Pék-cukrász

541

33521203

Szeszipari szakmunkás

541

33521204

Szikvízgyártó

541

33521205

Szikvíz- és szénsavas üdítőital-készítő

582

33521601

Ács-állványozó

582

33521602

Kazán- és kemenceműves

522

33521603

Villanyszerelő

544

33522201

Bányaelektro-lakatos

544

33522202

Bányavillamossági szerelő

522

33522203

Villamosgép- és készülékszerelő

523

33522301

Ügyviteltechnikai műszerész

523

33522401

Távközlési hálózatépítő

521

33523301

Fényező-mázoló

521

33523601

Élelmiszer-ipari gépész

521

33523701

Kötő- és varrógép műszerész

521

33523702

Mechanikai műszerész

521

33523703

Órás

521

33523704

Orvosi műszerész

521

33523705

Orvosi kéziműszer készítő

525

33524101

Hajóépítő

525

33524102

Karosszérialakatos

542

33524301

Cipőgyártó

544

33525101

Bányagépész

543

33526201

Asztalos

543

33526202

Bognár

543

33526203

Csónaképítő

543

33526204

Faesztergályos

543

33526205

Kádár

543

33526206

Kárpitos

543

33526207

Faműves

543

33526208

Kishajó- és csónaképítő

542

33527201

Bőrdíszműves

542

33527202

Bőrruhakészítő

x

x

x
x

x
x

x

x

x
x
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542

33527203

Cipőfelsőrész-készítő

542

33527204

Kesztyűs

542

33527205

Ortopédiai cipész

542

33527206

Szíjgyártó

542

33527207

Szíjgyártó-nyerges

542

33527208

Tímár

542

33527209

Bőrgyártó

542

33527401

Kötő

542

33527402

Szövő

542

33527601

Férfiruha-készítő

542

33527602

Kalapos és sapkakészítő

542

33527603

Konfekcióipari szabász

542

33527604

Kötőipari konfekciós-fehérneműkészítő

542

33527605

Nőiruha-készítő

542

33527606

Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő

542

33527607

Szőrmekikészítő

x

542

33527608

Szűcs

x

542

33527609

Szőrme- és bőrkonfekcionáló

x

213

33527804

Nyomdai szövegrögzítő

x

213

33527807

Szita- és tamponnyomó

x

524

33528201

Élelmiszer-ipari laboráns

722

33528601

Optikaiüveg-csiszoló

215

33529101

Kékfestő

543

33529102

Sportszergyártó

215

33529103

Textiljáték-készítő

215

33529201

Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó

215

33529301

Drágakőcsiszoló

215

33529302

Zongorahangoló

520

33540101

Műszaki rajzoló (a szakirány megjelölésével)

582

33583201

Útfenntartó szakmunkás

582

33584201

Csatornamű-kezelő

582

33584202

Fürdő- és hévíz-üzemkezelő

x

582

33584203

Vízközmű-építő

x

582

33584204

Vízkútfúró

582

33584205

Vízműkezelő

582

33584206

Közlekedési és vízépítési búvár

621

33620101

Gazda (mezőgazdasági szakmunkás)

621

33620301

Belovagló (Bereiter)

623

33620302

Vadász, vadtenyésztő

622

33620701

Dísznövénykertész

622

33620702

Kertépítő és -fenntartó

622

33620703

Kertész

541

33620704

Vincellér

621

33624901

Gombaszakellenőr

521

33624902

Mezőgazdasági és patkoló kovács

521

33624903

Mezőgazdasági kovács(a tevékenység megjelölésével)

623

33626201

Erdészeti szakmunkás

621

33628001

Mezőgazdasági gépész

814

33660101

Házvezető(nő)

840

33702601

Postaforgalmi szakmunkás

815

33781201

Fodrász

815

33781202

Kéz- és lábápoló, műkörömépítő

811

33782201

Pincér

x

x
x

x

x

x
x
x
x
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811

33782202

Vendéglátó eladó

811

33782601

Cukrász

811

33782602

Szakács

341

33786201

Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedő

341

33786202

Kultúrcikk-kereskedő

341

33786203

Ruházati kereskedő

341

33786204

Vas- és műszaki kereskedő

214

33786205

Virágkötő-berendező

213

33788201

Mozigépkezelő

850

33789801

Környezet- és természetvédelmi szakmunkás

850

33789802

Környezetvédelmi laboráns

850

33789803

Településihulladék-kezelő

814

33789901

Kéményseprő és tüzeléstechnikai karbantartó

861

33891901

Személy- és vagyonőr

762

33893302

Szociális gondozó és ápoló

813

33896201

Sportoktató (a szakág megjelölésével)

215

34185201

Műemléki díszítő

x

215

34185202

Műemléki helyreállító, restaurátor

x

481

34464101

PLC-programozó

544

34521101

Bányakábel- és tömlővezeték-szerelő

544

34521102

Bányamentő

544

34521103

Robbantómester

x

544

34522201

Bányaüzemi villamosbiztonsági felülvizsgáló

x

522

34522202

Érintésvédelem-szabványossági felülvizsgáló

522

34522203

Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálója

522

34522204

FAM szerelő

522

34522205

Kábelszerelő (a tevékenység feltüntetésével)

522

34522206

Önálló hálózatkezelő

522

34522207

Szakszolgálati szerelő

522

34522208

Villamosgép- és berendezéskezelő

522

34522209

Villamoshálózat-szerelő

522

34522210

Villamosmű-kezelő

522

34522211

Villamosművi készülékszerelő

x

522

34522212

Villamosművi szekunderszerelő

x

522

34522213

Villámvédelem felülvizsgálója

522

34522301

Atomerőművi műszerész (a tevékenység feltüntetésével)

523

34522302

Elektronikus és mechanikus vagyonvédelmirendszer-szerelő

521

34523205

Mezőgazdasági gépjavító(a tevékenység megjelölésével)

521

34523301

NC, CNC programozó technológus

521

34523501

Mezőgazdasági dízeladagoló-javító

x

521

34523502

Mezőgazdasági gépjavító

x

521

34523503

Mezőgazdasági hidraulikajavító

x

525

34523504

Mezőgazdasági járműelektromos szerelő

x

521

34523701

Vadászpuskaműves

521

34525101

Sújtólég- és robbanásbiztos villamosberendezés-kezelő

522

34525201

Kazángépész

522

34525202

Villamosművi vezetőgépész

542

34527201

Bőrdíszműipari mintakészítő

x

542

34527202

Cipőipari mintakészítő

x

542

34527203

Kesztyűipari mintakészítő

x

542

34527601

Gyermekruha-készítő

522

34528201

Atomerőművi dozimetrikus

861

34529401

Robbanóanyag-raktárkezelő

x

x

x

x

x
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640

34623201

Inszeminátor

623

34626201

Lakott-területi fakitermelő

621

34628001

Állattartó-telepi gépész

623

34628002

Erdészeti gépész

622

34628003

Kertészeti gépész

213

34788201

Hangosító

213

34788202

Világosító

440

34789901

Drágakő-meghatározó

861

34891901

Biztonságszervező II.

861

34899901

Robbanóanyagszállítmány-kísérő

x

346

51342601

Földügyi számítógépes adatkezelő

x

861

51343301

Vámkezelő

345

51343401

Általános menedzser III. (operatív)

341

51343501

Anyag- és áruforgalmi ügyintéző (a szakirány feltüntetésével)

840

51343901

Szállítmányozási ügyintéző

722

51500201

Egészségügyi gázmester (kártevőirtó)

722

51500801

Masszőr (gyógy)

722

51500802

Masszőr (sport)

541

51521201

Vágóállat-minősítő

522

51522201

Felvonószerelő

522

51522202

Háztartásigép-szerelő

523

51522301

Elektronikai műszerész

523

51522302

Háztartás-elektronikai műszerész

523

51522303

Informatikai műszerész

523

51522305

Közlekedésautomatikai műszerész

523

51522306

Mechatronikai műszerész

523

51522307

Műholdas- és kábeltelevíziós vételtechnikai műszerész

523

51522308

Orvoselektronikai műszerész

523

51522309

Rádió- és hangtechnikai műszerész

523

51522310

Számítástechnikai műszerész

523

51522311

Televízió- és videotechnikai műszerész

523

51522401

Átviteltechnikai műszerész

x

523

51522402

Távközlési műszerész

x

521

51523301

Fémforgácsoló

x

521

51523302

Szerszámkészítő

525

51524101

Autóelektronikai műszerész

x

525

51524102

Autószerelő

x

525

51524103

Járműelektronikai műszerész

x

525

51524104

Kötöttpályás járműelektronikai műszerész

525

51524105

Kötöttpályás járművillamossági szerelő

525

51524106

Kötöttpályás motor- és erőátviteli berendezésszerelő

525

51524107

Repülőgép-javító, repülőgép sárkányjavító

525

51524108

Repülőgép-műszerész

x

525

51524109

Repülőgép-szerelő

x

213

51524301

Ívnyomó gépmester

213

51524302

Nagyüzemi könyvgyártó

524

51524401

Általános vegyipari szakmunkás

524

51524402

Ipari biológiai termékgyártó

524

51524403

Pirotechnikus (a szakirány megjelölésével)

525

51524901

Anyagmozgatógép-szerelő

543

51526201

Műbútorasztalos és restaurátor

542

51527601

Divat-stílustervező asszisztens

542

51527602

Divat-stílustervező

x

x

x
x
x
x

148

213

51527801

Képfeldolgozó

x

213

51527802

Kézi könyvkötő

213

51527803

Nyomóforma-készítő

x

213

51527804

Szövegfeldolgozó

x

213

51527805

Tekercsnyomó gépmester

x

213

51527806

Nyomdai szöveg- és képszerkesztő

522

51528201

Atomerőművi vegyészlaboráns

524

51528202

Élelmiszer-ipari mikrobiológiai laboráns

521

51528203

Rezgésmérő és -analizáló

x

521

51528204

Színképelemző

x

524

51528205

Vegyészanalitikus

x

524

51528206

Vegyészlaboráns

x

524

51528207

Vegyész szakmunkás

722

51528601

Látszerész és fotocikk-kereskedő

520

51540101

Minőségellenőr

440

51549901

Fotogrammetriai kiértékelő

621

51620101

Képesített gazda

621

51620102

Képesített mezőgazdasági gazdaasszony

622

51620701

Kertépítő és -fenntartó

x

541

51620702

Vincellér

x

840

51700101

Forgalomirányító és -szervező

840

51700102

Vasútüzemvitel-ellátó

x

840

51702601

Távközlési forgalomellátó

x

815

51781201

Kozmetikus

811

51782201

Mixer

811

51782202

Szállodai portás

x

341

51786201

Áruházi-üzletházi eladó

x

341

51786202

Drogériai kereskedő

341

51786203

Híradástechnikai- és elektronikai-cikk eladó

341

51786205

Virágkötő-berendező

341

51786206

Kereskedő-boltvezető

812

51787201

Idegenforgalmi ügyintéző

812

51787202

Lovastúra-vezető

341

51788201

Könyvesbolti eladó

x

214

51789901

Dekoratőr, kirakatrendező

x

213

51789902

Fényképész

814

51789903

Temetkezési szolgáltató

346

51842901

Digitálistérkép-kezelő

861

51891201

Büntetés-végrehajtási felügyelő

861

51891501

Tűzvédelmi előadó II.

863

51891701

Fegyverműszerész

863

51891702

Harcjárműszerelő

863

51891703

Híradóműszerész

863

51891704

Honvéd tiszthelyettes (az ágazat megjelölésével)

863

51891705

Katonai gépjárműszerelő

863

51891706

Katonai műszaki gépszerelő

863

51891707

Katonazenész

863

51891708

Légijármű-szerelő (az ágazat megjelölésével)

863

51891709

Lokátorműszerész

863

51891710

Rakétaműszerész

863

51891711

Repülésbiztosító (az ágazat megjelölésével)

761

52149901

Gyermek- és ifjúsági felügyelő

x

141

52149902

Oktatástechnikus

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
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141

52149903

Pedagógiai asszisztens

211

52181101

Festő (a tevékenység megjelölésével)

211

52181102

Grafikus (a tevékenység megjelölésével)

211

52181103

Szobrász (az anyag és a tevékenység megjelölésével)

215

52181201

Bábkészítő

215

52181202

Bőrműves

215

52181203

Bronzműves és szoboröntő

215

52181204

Bútorműves

214

52181205

Díszlet- és jelmeztervező asszisztens

215

52181206

Díszműkovács

213

52181207

Játék- és animációkészítő

215

52181208

Keramikus

213

52181209

Könyvműves

215

52181210

Ötvös (az anyag és a tevékenység megjelölésével)

215

52181211

Porcelánfestő és -tervező asszisztens

215

52181212

Textilműves (a tevékenység megjelölésével)

214

52181213

Textilrajzoló és -modelltervező asszisztens

215

52181214

Tűzzománcozott-dísztárgy készítő I. (zománcműves)

215

52181215

Üvegműves

215

52181216

Vésnök (a tevékenység megjelölésével)

212

52182201

Egyházzenész (a tevékenység megjelölésével)

212

52182202

Énekes (a műfaj megjelölésével)

212

52182203

Népzenész (a hangszer és a szak megjelölésével)

212

52182204

Zenész (a műfaj, a szak és a hangszer megjelölésével)

212

52183201

Bábszínész

212

52183202

Pantomimes

212

52183203

Színész II. (segédszínész)

212

52183204

Vers- és prózamondó

212

52183301

Szórakoztató táncos (a műfaj megjelölésével)

212

52183302

Táncos (a műfaj és a szak megjelölésével)

213

52184201

Alkalmazott fotográfus

213

52184202

Mozgókép-gyártó (a tevékenység megjelölésével)

215

52185201

Műemléki fenntartó technikus

213

52189901

Hangmester/Hangtechnikus

346

52340401

Gyorsíró és idegennyelvi gépíró

346

52340402

Protokoll ügyintéző

346

52340403

Szerkesztőségi ügyintézőtitkár

346

52340404

Ügyintézőtitkár II.

346

52342601

Földügyi számítógépes adatkezelő

343

52343201

Pénzügyi ügyintéző (a szak megjelölésével)

x

344

52343202

Számviteli ügyintéző (a szak megjelölésével)

x

344

52343203

Vállalkozási ügyintéző

344

52343204

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

341

52343301

Külkereskedelmi ügyintéző

341

52343302

Külkereskedelmi vállalkozási ügyintéző

341

52343303

Üzleti ügyintéző

345

52343401

Általános menedzser II.

345

52343402

Info-struktúra menedzser

346

52343501

Európai üzleti asszisztens

346

52343502

Igazgatás- és szolgáltatásszervező

346

52343503

Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző

342

52343504

Marketing- és reklámügyintéző

343

52343505

Társadalombiztosítási ügyintéző

x

x

x
x
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345

52343506

Vállalkozásszervező

343

52343507

Nonprofit ügyintéző

460

52343801

Általános gazdasági és statisztikai ügyintéző

460

52343802

Gazdasági elemző és szakstatisztikai ügyintéző

341

52343901

Becsüs I. (a szakirány megjelölésével)

341

52343902

Ingatlanközvetítő

341

52343903

Agrárközgazdasági és áruforgalmazó technikus

341

52343904

Szállítmányozási ügyintéző

343

52344001

Banki ügyintéző

343

52344002

Biztosítási ügyintéző

343

52344003

Biztosításközvetítő

345

52344201

Személyügyi ügyintéző

345

52344301

Munkaerő-piaci ügyintéző

345

52345201

Gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző

345

52345202

Igazgatási ügyintéző-ügykezelő

322

52345203

Levéltári kezelő/iratkezelő-irattáros (a tevékenység megjelölésével)

322

52345204

Nyilvántartási és okmányügyintéző

346

52346201

Iskolatitkár (óvodatitkár)

482

52464101

Egészségügyi operátor

482

52464102

Gazdasági informatikus II.

482

52464103

Számítástechnikai szoftver üzemeltető

722

52500801

Fizioterápiás asszisztens

723

52501201

Mentőápoló

722

52501806

Röntgenasszisztens

722

52501807

Izotópasszisztens

721

52503001

Fülilleszték-készítő

724

52504601

Fogászati asszisztens

722

52505201

Gyógyszertári asszisztens

525

52524101

Autóelektronikai műszerész

x

525

52524102

Autószerelő

x

525

52524103

Repülőgép-műszerész

x

525

52524104

Repülőgép-szerelő

x

525

52524901

Anyagmozgatógép-szerelő

x

213

52527801

Tervezőszerkesztő

524

52528201

Atomerőművi vegyészlaboráns

722

52528601

Látszerész és fotocikk-kereskedő

215

52529301

Hangszerkészítő és -javító (cimbalom)

x

215

52529302

Hangszerkészítő és -javító (fafúvós)

x

215

52529303

Hangszerkészítő és -javító (orgona)

x

215

52529304

Hangszerkészítő és -javító (rézfúvós)

x

215

52529305

Hangszerkészítő és -javító (ütőhangszer)

x

215

52529306

Hangszerkészítő és -javító (vonós és pengetős)

x

215

52529307

Hangszerkészítő és -javító (zongora)

x

215

52529308

Hangszerkészítő és -javító(hangszer,ill.hangszercsoport megjelölésével)

521

52540101

Anyagvizsgáló és minőségbiztosító technikus

x

581

52540102

Földmérő technikus

x

581

52540103

Térképész technikus

581

52540104

Földmérő és térinformatikai technikus

542

52541101

Bőrkonfekcióipari technikus

542

52541102

Bőrvegyipari és szőrmeipari technikus

x

543

52541103

Bútor- és épületasztalosipari technikus

x

542

52541104

Cipőipari technikus

543

52541105

Fafeldolgozó technikus

x

x

x

x

x
x

x

x
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543

52541106

Kárpitosipari technikus

543

52541107

Papíripari technikus

542

52541108

Ruhaipari technikus (a szakirány megjelölésével)

542

52541109

Textiltechnikus

543

52541110

Faipari technikus

x

542

52541111

Textiliparitermék-menedzser

x

524

52541201

Általános vegyésztechnikus

524

52541202

Drog- és toxikológiai technikus

524

52541203

Gumi- és műanyagipari technikus

524

52541204

Textilvegyipari technikus

524

52541205

Gyógyszerkészítmény-gyártó és minőségbiztosító asszisztens

522

52542201

Elektrotechnikai technikus

522

52542202

Erősáramú elektronikai technikus

522

52542203

Villamosgép és -berendezési technikus

523

52542301

Híradásipari technikus

523

52542302

Ipari elektronikai technikus

523

52542303

Ipari informatikai technikus

523

52542304

Irodagép-technikus

523

52542306

Mechatronikai technikus

523

52542307

Műszaki számítástechnikai technikus

523

52542308

Orvoselektronikai technikus

523

52542401

Adástechnikai technikus

523

52542402

Távközlési technikus

521

52543201

Fémipari anyagtechnikus

x

521

52543202

Fémipari minőségbiztosítási technikus

x

521

52543203

Fémkohászati technikus

x

521

52543204

Hőkezelő technikus

x

521

52543205

Öntészeti technikus

x

521

52543206

Vaskohászati technikus

x

521

52543207

Fémipari anyagtechnikus

544

52543601

Bányagépész technikus

544

52543602

Bányaipari aknásztechnikus

544

52543603

Bányavillamossági technikus

544

52543604

Fluidumkitermelő technikus

440

52543605

Geológus-geofizikus technikus

544

52543606

Mélyfúró technikus

525

52544101

Hajógép- és berendezési technikus

840

52544102

Hajózási technikus

521

52544201

Élelmiszer-ipari gépésztechnikus

521

52544202

Gépésztechnikus

521

52544203

Gépgyártás-technológus technikus

521

52544204

Gépipari számítástechnikai technikus

521

52544205

Gépszerkesztő technikus

521

52544206

Szerszám- és készülékszerkesztő technikus

523

52544207

Vezérlés- és szabályozástechnikai technikus

582

52544301

Acél- és fémszerkezeti technikus

582

52544302

Anyagmozgató építőgépész-technikus

582

52544303

Épületgépész technikus

524

52544902

Vegyipari gépésztechnikus

521

52545201

Erdészeti gépésztechnikus

521

52545202

Mezőgazdasági gépésztechnikus

850

52547001

Hulladékkezelő technikus

850

52547002

Környezetvédelmi méréstechnikus

x
x

x

x

x

x
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850

52547004

Környezetvédelmi technikus (a szak megjelölésével)

850

52547005

Települési környezetvédelmi technikus

x

850

52547006

Természetvédelmi technikus

x

850

52548203

Veszélyes áru/ADR ügyintéző

522

52548301

Energetikus

522

52548302

Felelős gázüzemi vezető (a szakterület megjelölésével)

345

52548303

Munkaelemző

862

52548304

Munkapszichológiai és ergonómiai asszisztens

523

52549901

Automatizálási technikus (a szakirány megjelölésével)

582

52549902

Építőanyag-ipari technikus

521

52549903

Finommechanikai technikus

543

52549904

Fűrész- és lemezipari technikus

522

52549905

Gázipari technikus

521

52549906

Hegesztőtechnikus

524

52549907

Ipari biotechnológus technikus

345

52549908

Műszaki üzletszervező technikus

722

52549909

Ortopédiai technikus

524

52549910

Vegyipari minőségbiztosítási technikus

440

52549911

Fotogrammetriai kiértékelő

582

52580101

Magasépítő technikus

582

52580102

Mélyépítő technikus

582

52580103

Építési műszaki ellenőr II.

581

52581201

Településfejlesztési szakelőadó

582

52583201

Közlekedésépítő, hídépítő technikus

582

52583202

Közlekedésépítő, informatikai technikus

582

52583203

Közlekedésépítő, környezetvédő technikus

582

52583204

Közlekedésépítő, útépítő technikus

582

52583205

Közlekedésépítő, vasútépítő technikus

582

52584201

Környezet- és vízgazdálkodási technikus

582

52584202

Víz- és szennyvíztechnológus technikus

582

52584203

Vízügyi technikus

621

52620101

Mezőgazdasági technikus

621

52620301

Állattenyésztő és állat-egészségügyi technikus

623

52620302

Vadgazdálkodási technikus

621

52620303

Laborállat-gondozó technikus

621

52620601

Növénytermesztő és növényvédelmi technikus

622

52620701

Kertész- és növényvédelmi technikus

622

52620702

Parképítő és -fenntartó technikus

541

52622201

Bor- és üdítőital-ipari technikus

x

541

52622202

Cukoripari technikus

x

541

52622203

Dohányipari technikus

x

541

52622204

Édesipari technikus

x

541

52622205

Élelmiszer-analitikus technikus

541

52622206

Erjedés- és üdítőital-ipari technikus

x

541

52622207

Hús- és baromfiipari technikus

x

541

52622208

Malomipari és keveréktakarmány-gyártó technikus

x

541

52622209

Növényolajipari technikus

x

541

52622210

Sütő- és cukrásztechnikus

541

52622211

Tartósítóipari technikus

x

541

52622212

Tejipari technikus

x

541

52622213

Élelmiszer-ipari technikus (a szakterület megjelölésével)

x

541

52622214

Élelmiszer-minősítő technikus

x

722

52624902

Gombatoxikológus

x

x

x

x

x
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623

52626201

Erdésztechnikus

811

52660101

Élelmezésvezető

840

52700101

Vasútüzemvitel-ellátó

840

52701001

Közlekedés-üzemviteli, gépjárműüzemi technikus

840

52701002

Közlekedés-üzemviteli, hajózási és kikötői technikus

840

52701003

Közlekedés-üzemviteli, légiközlekedési technikus

840

52701004

Közlekedés-üzemviteli, szállítmányozási technikus

840

52701005

Közlekedés-üzemviteli, vasútüzemi technikus

840

52702601

Postai forgalomellátó

811

52782201

Szállodás

811

52782202

Vendéglátó technikus

811

52782203

Vendéglátó-üzletvezető I.

811

52782204

Szállodai portás

342

52786201

Élelmiszer-bemutató asszisztens

341

52786202

Kereskedelmi technikus

341

52786203

Kereskedő-boltvezető I.

341

52786204

Tüzelő- és építőanyagkereskedő I.

812

52787201

Barlangi idegenvezető

812

52787202

Idegenforgalmi technikus

812

52787203

Idegenforgalmi ügyintéző

341

52788201

Antikváriumi szakeladó

213

52788202

Mozgókép-forgalmazó és üzemeltető II.

341

52788203

Könyvesbolti eladó

722

52789901

Grafológus szakasszisztens

214

52789902

Lakberendező, lakberendezésicikk-eladó

814

52789903

Társasház-kezelő

214

52789904

Dekoratőr, kirakatrendező

213

52840201

Fotóriporter

321

52840202

Újságíró II. (a tevékenységi terület megjelölésével)

812

52840701

Közművelődési szakember II. (a tevékenység megjelölésével)

342

52840901

PR-munkatárs

213

52841901

Hanglemez-bemutató

212

52841902

Műsorvezető, játékvezető, konferanszié

322

52842201

Könyvtáros asszisztens

322

52842501

Műtárgyvédelmi asszisztens

322

52842502

Múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő

322

52842503

Múzeumi preparátor

213

52842901

Kiadványszerkesztő

213

52842902

Könyvkiadói és kottakiadói szerkesztő

213

52842903

Korrektor

213

52842904

Laptördelő és képszerkesztő

861

52891201

Határrendész

861

52891202

Rendőr

861

52891203

Büntetés-végrehajtási főfelügyelő

861

52891501

Tűzoltó technikus

863

52891701

Fegyvertechnikus

863

52891702

Harcjárműtechnikus

863

52891703

Híradótechnikus

863

52891704

Honvéd technikus (az ágazat megjelölésével)

863

52891705

Katonai gépjárműtechnikus

863

52891707

Katonai műszaki géptechnikus

863

52891709

Légijármű-technikus (az ágazat megjelölésével)

863

52891710

Lokátortechnikus

x
x

x
x

x

x

x

x

x
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863

52891711

Rakétatechnikus

861

52891901

Magánnyomozó

861

52891902

Polgári védelmi szakelőadó

813

52896201

Sportedző (a szakág megjelölésével)

345

52896202

Sportszervező, -menedzser

141

53140801

Hegesztő gyakorlati oktató (I., II., az eljárás megjelölésével)

215

53185201

Műemléki fenntartó technikus

345

53343501

Beruházói szakelőadó

722

53500201

Környezet-egészségügyi asszisztens

722

53500801

Gyógyúszás foglalkoztató

544

53521101

Robbantásvezető

x

523

53522301

Szórakoztató-elektronikaikészülék szerelő

x

521

53523301

Hegesztőtechnológus

521

53523601

Gépinstallátor

x

521

53523701

Bányamentő műszerész

x

525

53524101

Gázautó-szerelő

521

53524701

Automata gyártórendszerek üzemeltetője

522

53525201

Atomerőművi operátor (a tevékenység feltüntetésével)

213

53527801

Tipográfus

521

53540101

Anyagvizsgáló (az eljárás és a szakterület feltüntetésével)

581

53540102

Földügyi térinformatikai szaktechnikus

581

53540103

Kataszteri szaktechnikus

581

53540104

Létesítménygeodéta szaktechnikus

520

53540105

Minőségbiztosítási felülvizsgáló és tanúsító

523

53540106

Távérzékelési szaktechnikus

523

53542305

Közlekedésautomatikai technikus

525

53544103

Járműelektronikai technikus

525

53544104

Kötöttpályás motor- és erőátviteli berendezési technikus

525

53544105

Közlekedésgépészeti technikus, közútijármű-gépész

525

53544106

Közlekedésgépészeti technikus, vasútgépész

525

53544107

Repülőgép-műszerész technikus

525

53544108

Repülőgépész technikus

525

53544901

Anyagmozgató gépészeti technikus

521

53545201

Mezőgazdasági gépjavító szaktechnikus

521

53545202

Mezőgazdasági gépüzemeltető szaktechnikus

521

53545203

Mezőgazdasági szervizüzemi szaktechnikus

850

53547003

Környezetvédelmi szakelőadó

544

53548201

Bányaüzemi diszpécserközpont-kezelő

x

345

53548202

Üzem- és munkaszervező

x

582

53548301

Emelőgép-ügyintéző

522

53548302

Gáz- és olajtüzelőberendezés-minősítő, felülvizsgáló

522

53548303

Gáz- és olajüzemiberendezés-felügyelő (a szakterület megjelölésével)

862

53549901

Munkavédelmi technikus

520

53549902

Szabványügyintéző

213

53549903

Színpadtechnikus

213

53549904

Világítástechnikus

582

53580103

Építési műszaki ellenőr II. (a szakirány megjelölésével)

621

53620301

Baromfi- és kisállattenyésztő szaktechnikus

621

53620302

Juhtenyésztő szaktechnikus

621

53620303

Lótenyésztő szaktechnikus

621

53620304

Sertéstenyésztő szaktechnikus

621

53620305

Szarvasmarha-tenyésztő szaktechnikus

621

53620306

Törzskönyvező szaktechnikus

x
x

x

x

x

x
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622

53620701

Dísznövénytermesztő szaktechnikus

621

53620702

Gyümölcstermesztő és -feldolgozó szaktechnikus

541

53620703

Szőlész-borász szaktechnikus

622

53620704

Tájépítő szaktechnikus

621

53620705

Zöldségtermesztő és -feldolgozó szaktechnikus

621

53620801

Takarmányozási szaktechnikus

624

53627201

Halász szaktechnikus

861

53891501

Tűzvédelmi előadó I.

141

54149901

Gyógypedagógiai asszisztens

761

54149902

Gyermek- és ifjúsági felügyelő I.

212

54182201

Szórakoztató zenész I. (a műfaj és a hangszer megjelölésével)

212

54183201

Artistaművész

212

54183202

Pantomimművész

212

54183203

Színész I.

212

54183204

Vers- és prózamondó előadóművész

212

54183301

Táncművész (a műfaj és a szak megjelölésével)

213

54189901

Hangtechnikai és hangművész szakértő

212

54189902

Kaszkadőrszakértő

214

54189903

Színházi műszaki vezető, szcenikus

346

54340401

Menedzserasszisztens/Menedzser-titkár

346

54340402

Ügyintézőtitkár I.

346

54340403

Beszédíró gyorsíró

341

54343301

Külkereskedelmi asszisztens

341

54343302

Külkereskedelmi idegennyelvi levelező

341

54343303

Külkereskedelmi üzletkötő

861

54343304

Vámügyintéző

345

54343305

Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai menedzser

345

54343401

Általános menedzser I.

345

54343402

Kereskedelmi menedzser

345

54343403

Marketing- és reklámmenedzser

345

54343404

Vendéglátó menedzser

345

54343405

Nonprofit menedzser

341

54343501

Anyaggazdálkodó

346

54343502

Gazdálkodásszervező

340

54343503

Kisvállalkozások gazdasági ügyintézője

343

54343504

Társadalombiztosítási szakelőadó

346

54343505

Ingatlan-nyilvántartási titkár

344

54343602

Költségszakértő

344

54343603

Mérlegképes könyvelő (a szak megjelölésével)

344

54343604

Pénzügyi és számviteli szakellenőr (a szak megjelölésével)

343

54343605

Pénzügyi tanácsadó (a szak megjelölésével)

460

54343801

Kontroller statisztikus

460

54343802

Statisztikai szervező, elemző

346

54343901

Irodavezető

343

54344101

Banki tanácsadó

343

54344102

Biztosítási tanácsadó

345

54344201

Személyügyi gazdálkodó

345

54344202

Humán controlling ügyintéző

345

54344301

Munkaerő-piaci instruktor

322

54345201

Segédlevéltáros

345

54347201

Oktatásszervező

482

54464101

Gazdasági informatikus I.

482

54464102

Információrendszer-szervező

x

x

x

x

x
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482

54464103

Informatikus (a tevékenység megjelölésével)

481

54464104

Számítástechnikai programozó

481

54464105

Számítógép rendszerprogramozó

481

54464107

CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus

722

54500801

Rehabilitációs tevékenység terapeuta

723

54501201

Ápoló

723

54501202

Csecsemő- és gyermekápoló

723

54501203

Klinikai szakápoló (a tevékenység megjelölésével)

723

54501204

Foglalkozás-egészségügyi szakápoló

723

54501205

Egészségügyi menedzser

723

54501501

Szülésznő

723

54501801

Egészségügyi szakasszisztens (a tevékenység megjelölésével)

722

54501802

Kórszövettani-szövettani asszisztens

722

54501803

Képi diagnosztikai asszisztens

722

54501804

Klinikai elektrofiziológiai asszisztens

722

54501805

Orvosi laboratóriumi technikai asszisztens

724

54504601

Fogtechnikus

724

54504602

Klinikai fogászati higiénikus

723

54507001

Csecsemő- és kisgyermekgondozó

723

54507002

Egészségügyi szakgondozó (a tevékenység megjelölésével)

213

54541101

Formakészítő technikus

213

54541102

Nyomtató technikus

213

54541103

Nyomtatványfeldolgozó technikus

213

54541104

Nyomtatványszerkesztő technikus

523

54542401

Távközlési szaktechnikus

x

840

54544101

Hajózási technikus

x

850

54547001

Környezet- és hidrotechnológus

345

54548201

Termelésirányító

345

54548202

Termelésszervező

345

54549901

Szabványalkotó

623

54626201

Erdésztechnikus

x

811

54660101

Élelmezési menedzser

x

812

54787201

Idegenforgalmi menedzser

812

54787202

Idegenvezető és hostess

213

54788201

Mozgókép-forgalmazó és üzemeltető I.

440

54789901

Drágakőszakértő

722

54789902

Gyógyászati segédeszköz forgalmazó

814

54789903

Ingatlankezelő

342

54840201

PR-szakreferens

321

54840202

Újságíró I. (a tevékenységi terület megjelölésével)

141

54840701

Népijáték és kismesterségek oktatója

213

54840901

Multimédia-fejlesztő

215

54842501

Könyv- és papírrestaurátor

215

54842502

Szakrestaurátor (a szak megjelölésével)

863

54891701

Honvéd zászlós (az ágazat megjelölésével)

863

54891702

Katonai kiképző (az ágazat megjelölésével)

863

54891703

Védelmi igazgatási szakelőadó (az ágazat megjelölésével)

861

54891901

Biztonságszervező I.

861

54891902

Polgári védelmi igazgatási vezető

762

54893301

Mentálhigiénés asszisztens

762

54893302

Szociális asszisztens

762

54893303

Szociális gondozó és szervező

762

54893304

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző

x

x

x

x

x

x
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341

55343301

Gazdasági idegennyelvi levelező

345

55343401

Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens

345

55343402

Titkárságvezető

342

55343501

Reklámszervező szakmenedzser

x

345

55343502

Üzletviteli szakmenedzser

x

343

55343601

Pénzügyi szakügyintéző

344

55343602

Számviteli szakügyintéző

343

55344101

Banki szakügyintéző

345

55345201

Jogi asszisztens

460

55464101

Informatikai statisztikus és gazdasági tervező

723

55501501

Szülésznő

722

55501801

Orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus

722

55503001

Képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens

542

55541101

Könnyűipari mérnökasszisztens (a szakirány megjelölésével)

524

55541201

Vegyipari-gépészmérnök asszisztens

524

55541202

Vegyész-mérnökasszisztens

524

55541203

Felületvédelmi technológus

524

55541204

Vegyipari méréstechnológus

523

55542301

Villamos mérnökasszisztens

523

55542302

Műszaki informatikai mérnökasszisztens

521

55544201

Gépipari mérnökasszisztens

521

55545201

850

55547001

Mezőgazdasági műszaki menedzserasszisztens (a szakirány
megjelölésével)
Hulladékgazdálkodási technológus (szakterület megjelölésével)

522

55548301

Energetikai mérnökasszisztens

345

55549901

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens

214

55549902

Terméktervező műszaki menedzserasszisztens

543

55549903

Faipari termelésszervező

581

55581201

Épített környezet mérnökasszisztens

541

55622201

Élelmiszer-ipari menedzser

621

55624901

Mezőgazdasági menedzser-asszisztens

811

55782201

Vendéglátó szakmenedzser

341

55786201

Kereskedelmi szakmenedzser

812

55787201

Idegenforgalmi szakmenedzser

321

55840901

Intézményi kommunikátor

321

55840902

Sajtótechnikus

321

55840903

Sportkommunikátor

213

55841901

Moderátor

761

55841902

Ifjúságsegítő

x

761

55893301

Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó

x

146

71140801

Egészségügyi gyakorlatvezető

x

344

71343701

Adótanácsadó

344

71343703

Okleveles pénzügyi revizor

344

71343704

Okleveles adószakértő

345

71344301

Munkaerő-piaci menedzser

862

71549901

Munkavédelmi menedzser

582

71580101

Építési műszaki ellenőr I.

812

71840701

Közművelődési szakember I. (a tevékenység megjelölésével)

345

71840702

Kulturális menedzser

861

71891201

Rendőrszervező (tiszt)

861

71891202

Határrendész-szervező (tiszt)

861

71891501

Tűzvédelmi szakelőadó

861

71891901

Polgári védelmi vezető

x

x

x

x

x
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Ajánlott irodalom:
1. Eurostat Task Force on Measuring Lifelong Learning, Report, 2001.
ISCED 1997, UNESCO
2. Fields of Education and Training, Manual, UOE 1999.
3. Mapping of national education programmes to ISCED97, Eurostat
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9. Összefoglalás
9.1. A szakképzés, mint stratégiai tényező
A szakképzettség fogalma országonként változik. Egyrészt jelenthet követelményeket,
amelyek alapján az egyén elkezdhet egy foglalkozást ill. azon belül előbbre juthat. Kifejezheti
egy adott munka elvégzéséhez vagy a munkahelyi követelmények teljesítéséhez szükséges
képességet (amelyet hivatalosan a munkaszerződésekben vagy a kollektív szerződésekben
határoznak meg); a szakképzettség kifejezés utalhat az egyén végzettségi/képzettségi szintjére
vagy a foglalkozási kihívásokkal való megbirkózás képességére, amelyet mint kompetenciát
határozunk meg. (A kompetencia fogalma magában foglalhatja a hivatalos szakképzettséget
és olyan elemeket, mint például a készségek és tudás új foglalkozási helyzetekben való
alkalmazásának képességét, vagy az innovációs készséget.)
A kompetencia szintje – vagy fajtája – felmérhető azáltal, hogy értékeljük, hogy az egyén
hogyan képes alkalmazni készségeit. A kompetencia lehet specializálódott (pl. számítógépes
folyamat-ellenőrzés), metodikai (pl. a gondolkodás és döntéshozás képessége, innovációs
készség) vagy szociális (nyelvi és kommunikációs készség, csapatmunka). A kulcsfontosságú
– vagy alapkompetenciák – magukban foglalják azokat a magatartásformákat/motivációt,
készségeket, know-how-t és tudást (azaz adatfeldolgozást), amelyek egyik munkával
kapcsolatos helyzetből a másikba átvihetők, és amelyek a munkahelyzetekben való
boldogulás követelményének vagy előfeltételének tekinthetők. Ezen kompetenciák
érvényesítése kulcstényező a munkavállalók mobilitása tekintetében. Az Európai
Bizottság által javasolt (v.ö. Fehér Könyv: Tanítás és tanulás – A tanuló társadalom felé)
európai akkreditációs rendszer ebben a tekintetben azt igyekszik elősegíteni, hogy az egyének
felmérhessék
Az államilag elismert hatályú, szervezett oktatás és képzés egyik jellemzője, hogy
gondosan kidolgozott vizsgáztatási- és bizonyítványadási rendszerrel rendelkezik. Mi
történik azonban a kötetlenebb tanulás eredményeivel? Ez a kérdéses terület. Bizonyos
európai országokban, pl. Franciaországban ("bilan de compétence), az Egyesült Királyságban
("A Korábbi Ismeretek Elismerése") vagy Hollandiában (a holland koncepciót most tesztelik)
fejlesztés alatt állnak azok a módszerek, amelyek segítségével fel lehet mérni és elismerni a
munkatapasztalatot és a kötetlenebb tanulás eredményeit. Ausztráliában és Új Zélandon
is léteznek a kötetlenebb tanulás felmérésére és bizonyítvány általi elismerésére szolgáló
stratégiák. Németországban már hosszabb ideje vitáznak egy "szakmai képzettségi útlevél"en, ami a munka során kifejlesztett készségek dokumentálására szolgálna, de ezt még nem
vezették-be. Az USA-ban - ezzel szemben - az informális tanulás eredményeinek
felmérését inkább gazdasági nézőpontból vizsgálják. Tanulmányok készülnek annak
bizonyítására, hogy a munkahelyen történő tanulás pozitív hatást gyakorol a vállalat
termelékenységi
mutatójára,
és
a
képzési
költségek
is
csökkenthetők.
A munkahelyen, kötetlen módon megszerzett képességek felmérésének számos módszertani
problémája van. Néhány országban nagy "tesztelő gépezetet" indítottak be. Ez a politika
abban a meggyőződésben gyökerezik, hogy a módszerek minősége (amelyek a tesztek
objektivitásában, érvényességében és megbízhatóságában nyilvánulnak meg) erősítik a
bizonyítványok értékét. Bizonyos tapasztalati bizonyítékok azonban arra intenek, hogy ezt a
megközelítést tüzetesebben meg kell vizsgálni. Ahhoz hogy elismert "fizetőeszköz" lehessen,
a felmérést ill. a bizonyítványt társadalmilag is legitimizálni kell, társadalmilag is hitelessé
kell tenni.
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9.2. Modularizációs törekvések a szakképzési rendszerekben
Európai államokban nem jutottak még túl a szakképzés teljes rendszerének modularizálásán.
Kivétel ez alól az Egyesült Királyság és Spanyolország, ahol már a 90-es évek eleje óta
szerveznek ilyen képzési programokat. Az Európai Unió országaiban a modulrendszer
kifejlesztésének egymástól eltérő stratégiái figyelhetők meg. (pl.: teljesen új moduláris
képzési programok kidolgozása, modulok és részteljesítések teljes értékű képzésekké
szervezése) Az utóbbi esetben az egyes modulokból felépülő képzés vezet el a szakképesítés
megszerzéséhez.
A szakképzés modularizációja az Európai Unió minden tagállamában nélkülözhetetlen eleme
a szakképzés fejlesztésének. Németországban pl. a modulrendszer bevezetésével kapcsolatos
tapasztalatok kiterjednek:
- a hátrányos helyzetűek képzésére,
- az EU harmonizációra,
- az önálló tanulás eredményellenőrzése és a részteljesítések beszámítása a
szakképesítések certifikálásába.
A moduláris képzés szempontjából a francia szakképesítések rendszere azért értékes minta,
mert a szakképesítések egymásra épülő rendszere mellett szakmaváltásnál a szakképesítések
közül a hasonló képességeket, tapasztalatok átvitelét biztosító szakképesítések közül
választanak az átképzendő számára. (munkavállalási tanácsadás- átvihető készségek
módszere) Ez adott esetben teljesen eltérő szakmai is lehet. Ez az eljárás a foglalkozások
összehasonlításának olyan módszerét alkalmazza, amely a kiindulási és az elérni kívánt
célfoglalkozás közötti kompetenciák közül a legkisebb távolsággal átvihetőkre alapoz.
Az angol modulrendszer jellegzetessége, hogy a kompetencia elvet alkalmazza és a modulok
száma és szintje - a szakképesítések vonatkozásában - a konkrét szakmai tevékenység
struktúrájának változása szerint alakul.
A Magyarországon a világbanki program „A” komponensében kialakított – a DACUM
rendszerű foglalkozás elemzésre alapozott – kompetencia modulrendszer adaptáció tekinthető
innovatív kezdeményezésnek. A későbbiekben lefolytatott OKJ felülvizsgálathoz kapcsolódó
modularizációs elemzések igazolták, hogy a kompetenciaprofilokból képzett modulokból ki
lehet alakítani közös szakmacsoportos modulokat. Sőt minden bizonnyal több
szakmacsoportban közös (szakterületileg közös) modulok, továbbá felépíthetők egységes
alapismereti modulok is. (Utóbbira perspektivikus megoldások születtek a felsőfokú
szakképzési programok esetében.)
A közös modulok rendszerének kialakítása mellett – adaptált munkakör-elemzésre építva –
mindig meghatározhatók a rokon szakképesítések körében (átvihető képességek rendszere)
egy másik szakképesítés megszerzésekor az előzetes tanulmányokból a beszámítható modulok
köre. (1. számú ábra)
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MÓDSZEREK
KOMPETENCIA MODULOK
A
szakképesítések
követelményeinek Államilag
elismert,
országos
hatályú
feltárására és a végső teljesítmény célok szakképesítés modulrendszerének felépítésére
meghatározására

DACUM módszer,
foglalkozási kártyák módszere, Hay-módszer
Mantelproject módszer

Cluster analízis

Speciális szakmai modulok
Szakmacsoportban közös modulok
Szakterületi közös modulok

Több szakterületen közös-, szintezett alapismereti tananyagJövőkutatás
egységek/modulok
Komplex módszerek

1. számú ábra: Szakképzési programtervezés
Ugyancsak meghatározható, hogy egy képzésben résztvevőnek honnan kell folytatnia
tanulmányait , ha időközben másik szakképesítést kíván megszerezni.
A szakképesítések modultérképe kifejezetten alkalmas lehet a jövőben az előtanulmányok
meghatározásához, a párhuzamosságok elkerülésére a képzésben (Ez mid társadalmi-, mind a
személyes tanulói aspektusból kívánatos lenne.) A modultérkép alkalmas eszköz lehet arra is,
hogy az akkreditált kompetenciafejlesztő programokat – rész-szakképesítésként
beszámíthassuk a jövőben.
A munkatapasztalat során megszerzett informális- és nem formális tudás akkreditálásával
pedig az államilag elismert szakképesítések súlya és rugalmassága nő meg; elsősorban a
munkaerő-piac orientált felnőttképzési igények kielégítése folytán és a társadalmi műveltségi
szint növelése által.
Az egy-egy szakképesítés felépítését meghatározó makro-moduláris rendszerben minden
modulhoz meg kell határozni a belépési kritériumokat. (előtanulmányi feltételek: mely
modulok előzetes tanulmányozása szükséges, milyen szinten szükséges teljesíteni az
előtanulmányi modult – lásd szakképesítések egymásra épülése, a szakképesítések vertikális
struktúrája) Alapismereti modulok esetében példaként ez azt jelenti, hogy a korábban tanult
közismereti tantárgyak jelölhetők meg előtanulmányi egységként, illetve a belépési
kritériumban az ezt magában foglaló iskolai előképzettséget adjuk meg. (A magasabb szintű
ISCED szakképesítések esetében felülvizsgálható, hogy belépési kritériumként kell e tekinteni
minden esetben az érettségi bizonyítványt, vagy a szakmai előképzettség és/vagy a szakmai
gyakorlat-munkatapasztalat is elegendő feltétel-e.
A modularizáció ezen szisztémája várhatóan a jelenlegi tanügyi dokumentum-rendszer
egészének átalakulásához vezet majd.
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9.3. Az átláthatóság, átválthatóság, összehasonlíthatóság, foglalkoztathatóság, mobilitás,
és
A szakképzettségek regionális (helyi munkáltatói), országos- és nemzetközi szintű
elismeréséhez szükséges értékelési és érvényesítési eljárások egyik előfeltétele az
átláthatóság.
Az átláthatóság elősegíti:
• a szakképzettségek átválthatóságát a munkaerőpiacon és az oktatási rendszerben
egyaránt (mivel hidat alkot az általános és a szakoktatás között),
A kompetenciák átválthatósága az egyének mobilitásának kulcseleme-, és valódi tőkét
jelent a munkaerőpiacon. A kompetenciák átválthatósága különböző eszközökkel segíthető
elő, pl. a képzési anyag modulrendszerű kialakításával, kompetencia-állományok (portfoliók)
létrehozásával, a non-formális tanulás érvényesítésével. Ez elősegítheti a szakképzésből a
munka világába és/vagy felsőoktatásba való átmenetet, valamint a kompetenciák ágazatok
közötti transzferálását.
• a dolgozók mobilitását és munkaerő-piaci versenyképességét,
A mobilitás az egyén azon képessége, hogy változó munkahelyi követelmények/körülmények
mellett is sikeresen alkalmazkodjon. Beszélhetünk földrajzi vagy „funkcionális” mobilitásról
(azaz új funkcióba lépésről egy adott vállalaton belül). A mobilitás lehetővé teszi az egyén
számára új kompetenciák elsajátítását, ami így munkaerő-piaci versenyképességét növeli.
• a szakképzetségek átláthatóságát/láthatóságát és összehasonlíthatóságát a
munkaerő-piacon.
A szakképzettségek összehasonlíthatósága fokozza az egyének munkaerő-piaci
versenyképességét és mobilitását. Ezt a meghatározást nem szabad összekeverni a
szakképzettségek ekvivalenciájával (ami a végzettségek hasonló értékére vonatkozik).
• a képzési befektetésekre vonatkozó racionális döntéseket.
A szakképzettségek átláthatósága lehetővé teszi az egyének, vállalatok, képzési fejlesztők és a
szakhatóságok számára az ágazati, regionális és országos képzési rendszerek közötti
különbségek és hasonlóságok azonosítását (például egy adott álláshoz vagy hivatáshoz kötődő
feladatkörök azonosításával). A szakképzettségek átláthatósága elősegíti a képzési
befektetésekre vonatkozó racionális döntéseket is.
Az előtanulmányok beszámítása, a részteljesítések világos kapcsolódása, a kompetenciák
átlátható tanúsítása (ajánlott a gyakorlatban bevált tanúsítási technikák elterjesztése), továbbá
a kompetencia tanúsítások akkreditálási feltételinek kidolgozása segítheti elő a
tudásmenedzselés és a szakmai életpálya építés valós feltételinek megteremtését. A jövőben
hozzájárulhat az államilag elismert szakképesítési rendszer és az akkreditált kompetencia
tanúsítások .szimbiózisához, ha a határterületek kutatásai (pl. az esettanulmányokban
bemutatott kompetencia tanúsítványok akkreditálási feltételinek kimunkálása) szakmailag
megalapozott alternatívákat nyújtanak.
9.4. OKJ-online: Információs portál kialakítása és működtetése
A jövőben formálódó Országos Képzési Jegyzéknek olyan szerepet kell majd betöltenie,
amely különböző felhasználói célcsoportok számára jól áttekinthető és egyértelmű
információkat nyújt. Különös tekintettel az alábbi célcsoportokra:
- szakképzettséget megszerezni kívánók,
- munkaadók,
- munkavállalók,
- szakmai érdekvédelmi szervezetek stb.
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Ennek érdekében az Országos Képzési Jegyzékhez olyan nyilvános hozzáférésű indexelt
adatbázisok hozzárendelése szükséges – WEB kereső programokkal elérhető módon -, hogy
az egyes szakképesítések szakterületi-szakmacsoportos besorolása, horizontális és vertikális
kapcsolódásai más szakképesítésekhez, nemzetközi összehasonlíthatóságuk tanulmányozható
legyen.
A munkavállalók munkaköri feladatokra való alkalmasságának megítélése során a munkaadók
mind nagyobb súllyal veszik figyelembe, hogy a belépő milyen sikerrel képes a tipikusan
fontos és gyakran ismétlődő feladatok ellátására, továbbá hogyan oldja meg a nem tipikus, de
felelősségi körébe tartozó feladatokat. Ehhez nagymértékben nyújthat segítséget a
szakképesítésekhez
kapcsolódó
munkaterület-leírások,
kompetenciák
egyértelmű
megjelenítése és tanúsítása.
Az előtanulmányok beszámításának-, a munkatapasztalat elismerésének nagyobb teret adni,
továbbá a szakképzést költségraconalizálni akkor lehetséges, ha minden szakképesítés
szakmai és vizsgakövetelményei tartalmazzák:
- a szakmai vizsgára bocsátás pontos feltételeit (kompetencia
modulok követelményeinek teljesítése, részminősítések teljesítése,
szakmai gyakorlat teljesítése stb.)
- a szakmai vizsga egyes részerei alóli felmentés feltételeit
(előtanulmányok során megszerzett szakképesítések, részteljesítések
stb. alapján)
Ezen információs igények kiszolgálását, akkor lehetséges problémamentesen megoldani, ha
az OKJ szakképesítéseihez hozzárendeljük – a szakmai és vizsgakövetelmények egységes
elvek és formai követelmények szerinti dokumentumát és ugyancsak egységes elveket
követően felépített központi programját. Jelenleg ugyanis több szakmai szervezet, az egyes
tárcák háttérintézetei –nehezen áttekinthető és hozzáférhető módon – tartják nyilván ezen
programokat. (Részben ennek eredménye az a mind gyakoribb jelenség is, hogy az egyes
képző helyek egymástól veszik át a helyi programokat és a nem az államilag előírt
eljárásrendben elfogadott program ismeretében alakítják ki a helyi képzési programot.)
Az Oktatási Minisztérium felügyelete alá tartozó szakképesítések szakmacsoportos
bizottságainak munkája során fogalmazódtak meg azok a kritériumok, amelyek nagymértékben elősegíthetik a szakképesítések dokumentumainak egységesítését:
-

A
központi
programokat,
továbbá
a
szakmai
és
vizsgakövetelményeket egységes formátum előírások szerint kell
elkészíteni

-

A tartalmi kidolgozásuk/felülvizsgálatok során felhalmozódott
tapasztalatokat hasznosítani kell; olyan módszertani útmutatók
kiadásával, amelyek elősegítik ezen dokumentumok jóságának
növekedését (az egyes tartalmi részek kifejtésének kritériumait
megadva, tipikus hibákra történő utalással, minta értékű
kifejtésekkel)

A tartalmi kidolgozások során tipikusan megjelent problémák:
- A munkaterület leírásának a tényleges- és megbízható munkakörelemzésen kell alapulnia (nem a hagyományos szakértői munkán),
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-

-

A szakképesítéssel rokon szakképesítések meghatározására egzakt
kritériumok kimunkálása szükséges,
A szakmai követelmények leírása során érvényesítendő a
kompetencia modulokba történő rendezés. Ezekhez pontos elérendő
követelményeket kell rendelni (végső teljesítmény cél.). A központi
programok nagyobb moduláris egységeit a kompetencia
modulokból kell felépíteni.
A vizsgáztatási követelmények- és a vizsgatartalmak kifejtését
pontos feltételek megadásával kell ellátni.

A szakmacsoportos bizottságok működésének folyamatos biztosítása – a modell értékű
foglalkozási elemzési eljárások alkalmazása és a kompetencia alapú modularizáció folytán –
alapvetően járulhat hozzá a szakképesítési rendszer továbbfejlesztéséhez.
Ez olyan modell értékű eljárásnak bizonyult, amely megbízható-, elfogadott eljárástechnikát
és szakmai alapokat nyújt a szakképesítések számának csökkentéséhez, a rugalmas képzési
feltételek megteremtéséhez, egy moduláris szisztéma hazai bevezetéséhez az államilag
elismert szakképesítések köréhez kapcsolódóan, a szélesebb kapcsolódást más
munkaterületekhez (FEOR szerint kapcsolódó munkaterületek száma), továbbá más
szakképzési rendszerek számára biztosítja az összehasonlíthatóságot (aktuális ISCED
kódrendszer használat).
A megkezdett modulárizációs folyamat a jövőben elvezethet a hazai szakképzési rendszer
modularizációjához-, azon belül pedig - a programokhoz kötődő standard modulok
rendszeréhez. A beszámítható, helyettesíthető, erurókompatíbilis modulok kialakításával a
szakképzési rendszer adaptivítása teremthető meg az európai szakképzési rendszerek
többségéhez. Ennek egy állomása lehet az OKJ megújítása során ha az iskolarendszerű és az
iskolarendszeren kívüli képzésben megszerezhető szakképesítéseket (pl. továbbképzési
programok, akkreditált speciális felkészítések ), a nemzetközi munkaerőpiacon elismert
képesítéseket – „a szakképzési mező képesítéseit” a jegyzék egyaránt tartalmazza.
Végül – bízunk benne, hogy tanulmányunk is hozzájárul ehhez -: a szakképzés fejlesztésével
kapcsolatos tapasztalatokat, eljárásokat, információkat, mint a továbbfejlesztők számára
szolgáló tudásbázist kodifikálni ajánljuk.
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