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Célfotó és startvonal
2002-ben indult útjára a felnőttképzési intézményi és programakkreditáció. Az eltelt tíz
évben két alkalommal is jelentősen módosult a
rendszer. Elsőként a 24/2004 (VI. 22.) FMM
rendelet megjelenésével, majd a felnőttképzési törvény 2009. október 1-jén hatályba lépett
módosításai következtében. Az akkreditációs
rendszer működéséről minden felnőttképzési szereplőnek meg van a külön véleménye.
Empirikus alapon számos kijelentés hangzik
el annak szükségességéről vagy éppen felesleges voltáról. Jómagam elsősorban felnőttképzési szakértőként éltem végig ezt a tíz évet az
akkreditációs rendszer közelében. Több száz
intézménnyel találkoztam ez idő alatt, s bennem is kialakultak gondolatok, mi az ami működik, mi az ami nem. Számomra Farkas Éva
kutatása az akkreditált intézmények körében fontos mérföldkő a helyzet értékeléséhez.
Megállapításai tényszerűek és számos szakmai megfontoláshoz adnak alapot. Ennek kifejezetten nagy jelentőségét látom akkor, amikor a felnőttképzési rendszer újragondolása
zajlik. Ebben a tekintetben talán nem is célfotó, ahogy a szerző fogalmaz a mostani lapszámunkban megjelenő kutatási összefoglalójában. Sokkal inkább startvonal, amihez fel lehet állni, ahonnan el lehet indulni. Mert a valóságot lehet szeretni és tagadni, de lépni annak belátása nélkül bizonyosan nem lehet.
Garay Magdolna cikke olyan szemlélet módszertanát mutatja be, amely egy individualizált
világban, az egyén tiszteletét valló társadalomban, alapvető fontosságú Ez pedig a személyre szabott szolgáltatásnyújtás, amelynek középpontjában maga a szolgáltatás igénybe vevője áll.
A cikk kapcsán érdemes feltenni a kérdést, vajon
milyen mértékben társadalmiasult nálunk ez a
szemlélet? Természetesen vannak jó gyakorlatok
hazánkban, s remélem lesz módunk több ilyenről is hírt adni lapunkban!

Más megközelítésben ugyan, de hasonló jó
gyakorlat húzódik meg Molnár György munkájának hátterében, aki a PannonForrás Első Kárpát-medencei Fejlesztési és Tudásklaszter elnöke. Az elnök úr által képviselt klaszter tevékenysége akár „zászlóshajóként” is utat mutathat a
gazdasági igényekre figyelő és azzal közvetlen
kapcsolatban álló szak- és felnőttképzést megvalósítók vagy megvalósítani szándékozók számára.
Joggyakorlat rovatunkban folytatjuk a határesetet jelentő vagy nehezen értelmezhető jogalkalmazási kérdések tárgyalását. Jelen lapszámunkban feltett kérdések témakörei: a felnőttképzési tevékenység törvényi fogalmának értelmezése; az ECDL vizsgamentesség; az előírt
feltételek meglétének közvetett módon történő
igazolása a szakmai vizsgán; a térségi integrált
szakképző központ új intézménnyel történő bővítése.
Kitekintő rovatunk kulcstémája a tehetséggondozás. Lapzártunkkor zajlik az EuroSkills
verseny, amelyen több magyar résztvevő is számot ad tudásáról, tehetségéről. A versenyről
részletesen a következő lapszámunkban tájékoztatjuk majd olvasóinkat. Az EuroSkills vetélkedő gyakorlati példájához társul a tehetséggondozás dániai gyakorlatának bemutatása Szebeni
Kinga tollából.
Figyelmükbe ajánlom a szertár híreit, információit. Bízom benne, hogy segíti az intézmények és szakemberek tájékozódását, működését!
Ismételten megerősítem, fontos számunkra olvasóink véleménye. Amennyiben lapunkkal vagy
annak valamely írásával kapcsolatban véleményük van, írják meg nekünk!
Rettegi Zsolt,
az NMH gondozásában meg jelenő
szak- és felnőttképzési lapok
szerkesztőbizottságának elnöke
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fókusz
Farkas Éva:

Felnőttképzési célfotó
Az akkreditált felnőttképzési intézmények működési jellemzői
Bevezetés
A felnőttképzési rendszer – differenciáltsága
ellenére – a fennálló oktatási rendszer meghatározó pillére. Jelenleg 9601 felnőttképzési intézmény vállal szerepet a felnőttek tanulási folyamatainak szervezésében és lebonyolításában, közülük 1561 intézmény akkreditált. Évről évre nő a
felnőttképzésben résztvevők száma is. 2010-ben
652 590, 2011-ben 718 079 felnőtt vett részt szervezett általános, szakmai vagy nyelvi képzésben.
Ez a szám semmiképpen sem tekinthető elenyészőnek, az aktív korú (15–64 éves) népesség (Magyarországon 2010-ben 6,7 millió fő) körülbelül
10%-áról van szó.
A felnőttképzési intézmények tartalmi működésére vonatkozó kutatások hiátusa indokolttá tette, hogy lefolytassunk egy, az akkreditált felnőttképzési intézmények működéséről átfogó képet nyújtó kutatást1. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézet Andragógiai Kutatócsoport kutatását 2 hiánypótlónak és aktuálisnak tartjuk, melynek eredményeképpen alaposabban megismerhetjük a Magyarországon működő felnőttképzési intézmények differenciált jellemzőit, működési
struktúráit.
Az elmúlt egy évben végzett kutatómunka
eredménye – a rendszerváltás után huszonkét, a
felnőttképzési törvény megszületése után tíz évvel – a felnőttképzési rendszer egy jelentős korszakának lezárásaként is tekinthető. Már csak azért is,
mert jelenleg folyik a felnőttképzés ágazati irányításáért felelős Nemzetgazdasági Minisztériumban a felnőttképzési koncepció kidolgozá-

sa, melynek célja a felnőttképzés újraszabályozása. A kormány 2012 őszén új felnőttképzési jogszabálycsomag elfogadására készül, és a tervek
szerint az új jogszabályok alapjaiban változtatják meg a felnőttképzés szabályozási és működési rendszerét.

A kutatás célja, módszerei
Felnőttképzésnek – a magyar jogi terminológia szerint – csak az iskolarendszeren kívül folytatott általános, nyelvi és szakmai képzést nevezzük. Kutatásunkban ezt a felnőttképzési rendszert elemeztük, és eredményeink, megállapításaink az iskolarendszeren kívüli tevékenységet végző felnőttképzési intézményekre és az általuk – saját képzési program alapján – szervezett általános,
nyelvi, szakmai képzések rendszerére, valamint az
ezeken a képzéseken részt vevő felnőttekre vonatkoznak.
Strukturált kérdőíves lekérdezéssel hat szempont szerint vizsgáltuk az intézményrendszert:
1. Az intézmény általános adatai (intézmény alakulásának éve, akkreditáció éve, jogi forma stb.)
2. Az intézmény működési adatai (rendelkezésre
álló személyi és tárgyi feltételek, finanszírozás,
pályázatok, fejlesztések stb.)
3. Az intézmény képzési adatai 2010-re vonatkozóan (képzési kínálat, képzések típusai, megvalósított képzések száma, képzésben résztevők
száma, célcsoportok, képzési kínálat alakítását
befolyásoló tényezők stb.)
4. Felnőttképzési szolgáltatások (szolgáltatások típusai, díja, előzetes tudás felmérésének módszerei, eszközei stb.)

1 A kutatás a Bólyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával valósult meg.
2 A kutatás eredményeit 2012 tavaszán publikáltuk: Farkas Éva – Farkas Erika – Hangya Dóra – Kovács Anett – Kulcsár Nárcisz – Leszkó
Hajnalka (2012): Az akkreditált felnőttképzési intézmények működési jellemzői. SZTE JGYPK FI, Szeged.
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1. ábra. A hazánkban működő és a válaszadó akkreditált felnőttképzési intézmények száma régiók szerint (db)

5. Esélyegyenlőség biztosítása (képzésekhez való
egyenlő hozzáférés biztosítása, fogyatékkal élők
képzése stb.)
6. Jogi szabályozás (minőségirányítási rendszer, jogi szabályozás változása, felnőttképzési
akkreditáció előnyei, hátrányai stb.)
A kutatás teljes körű mintavételen alapult, a
mintát – a jelenlegi Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (régebben Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet) adatbázisában szereplő – érvényes akkreditációval rendelkező, felnőttképzési tevékenységet folytató képző intézmények alkották. Az 1488 képző intézményhez eljuttatott kérdőívből 297 feldolgozható kérdőív érkezett vissza
(1. ábra), a teljes alapsokaság 20%-a, amely lehetővé teszi, hogy a kapott kutatási adatokkal leírjuk
az akkreditált felnőttképzési intézményekben folyó
szakmai munkát, a jogszabályi követelményeknek
való megfelelést, az intézmények vélekedéseit, illetve felkészültségük mértékét a felnőttképzés tartalmi követelményeinek megvalósítására.
Jelen tanulmányban a kutatás legfontosabb
eredményeit adjuk közre.

A vizsgált intézmények
általános adatai
A válaszadó intézmények jogi forma szerinti megoszlását összevetettük az Országos Statisztikai Adatgyűjtő Programban (továbbiakban:
OSAP) szereplő adatokkal. A mintánkban szereplő intézmények jogi forma alapján jól reprezentálják az országos eloszlást. A felnőttképzési in%
60

51,5

50
40
22,2

30

22,2

20
4,1
10
0
Gazdasági
társaság

Nonproﬁt
szervezet

Költségvetési
intézmény

Egyéb

2. ábra. A válaszadó intézmények
jogi forma szerinti megoszlása
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tatja, hogy – az állami források folyamatos csökkenése mellett – a felnőttképzésben résztvevők közel felének (2010-ben 46%-ának) munkáltatója fizeti a képzés költségeit, a második legnagyobb finanszírozó pedig maga az egyén. Az OSAP adatait saját kutatásunk eredményei is alátámasztják. A vizsgált intézmények bevételeinek 33%-át a
munkáltatók által fizetett részvételi díjak alkotják,
ezt követik az egyéni befizetések, majd az európai
uniós források (3. ábra).
Az adatokból tehát azt láthatjuk, hogy a felnőttképzési programok legnagyobb megrendelője a
munkáltató, illetve maga az egyén. Ebből a szempontból a felnőttképzési piacot a kínálatvezéreltség mellett a keresletvezéreltség is jellemzi, hiszen
a megrendelő igényei befolyásolják a kínálat alakulását, és a munkáltatók által generált szükségletek
és igények proaktivitásra késztetik a képző intézményeket. A munkáltatók által biztosított források
– a szakképzési hozzájárulás terhére vagy saját
költségre – a felnőttképzés bevételének igen jelentős arányát képezik. Érthető módon, a kereslet jelentős és általában jó színvonalú kínálatot alakított ki: az 1500 akkreditált felnőttképzési intézmény nagy része részt vesz a munkáltatók saját
dolgozói részére biztosított képzések megszer-

tézmények több mint fele gazdasági társaságként
működik, s azonos arányban működnek a felnőttképzési piacon a nonprofit szervezetek és a költségvetési intézmények (2. ábra).
A felnőttképzési akkreditációt életre hívó jogszabály megjelenése és hatálybalépése után az első
intézmények 2002-ben akkreditáltatták magukat, és közöttük jellemzően a regionális képzőközpontokat, a tudományos ismeretterjesztő társaságokat és a nagyobb szervezeteket találjuk. Az
intézmény-akkreditációk csúcspontját a 2003-as
év jelentette, amikor egyre több intézmény látta
meg az akkreditációban rejlő lehetőségeket.

Az intézmények működési adatai
Az intézmények működési adatain belül elsősorban az intézmények bevételi forrásait, a felnőttképzési területen dolgozók munkakör szerinti
foglalkoztatási formáit, iskolai végzettségét, valamint a működés tárgyi feltételeit vizsgáltuk.
A felnőttképzési rendszer működtetésének és
működésének legfontosabb szakmapolitikai szabályozó eszköze a finanszírozás. A finanszírozásra vonatkozó saját kutatási adatainkat összevetettük az OSAP adataival. A két adatsor erősíti egymást. A költségviselő aktorok vizsgálata azt mu%
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4. ábra. A felnőttképzésért felelős vezetők iskolai végzettségének megoszlása (fő)

vezésében és lebonyolításában. A 2012. január
1-jén hatályba lépett, a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló
2011. évi CLV. törvény már nem ad lehetőséget
arra, hogy a vállalkozások közvetlenül költsenek
saját dolgozóik továbbképzésére. A szakképzési
hozzájárulás rendszere nem volt hibátlan, érdemes
lett volna régió- és ágazatspecifikusan, esetleg a
foglalkoztatottak létszámához viszonyítva átgondolni. Megszüntetni viszont hiba volt a munkaerőpiacon közvetlenül hasznosuló – éves szinten 70–
90 milliárd forintot jelentő – forrást. Ez a döntés
lehetetlen helyzetbe hozhatja a magyar felnőttképzési rendszert – hiszen ahogy az OSAP adatai és a
saját kutatási eredményeink is mutatják – a felnőttképzés bevételének csaknem felét jelentette ez a típusú forrás és az akkreditált intézmények jelentős
része érdekelt volt ebben a képzési típusban. Ezzel együtt tovább csökken majd Magyarországon
a felnőttképzésben résztvevők száma, pedig ezen a
területen már így is a sereghajtók között vagyunk
Európában. És ez nem elsősorban statisztikai kérdés: folyamatos képzés nélkül a magyar munkaerőnek esélye sem lesz a válság utáni munkaerőpiacon.
Az akkreditációs eljárás- és követelményrendszer részletes szabályairól szóló 24/2004. (VI. 22.)
FMM rendelet 1. számú melléklete rögzíti a kötelezően foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban
álló képzésért felelős vezető végzettségét. Kuta-

tásunk során vizsgáltuk a vonatkozó jogszabálynak való megfelelést, azaz a felnőttképzésért felelős személy beosztását, végzettségét és képesítését.
A felnőttképzésért felelős beosztását tekintve sokféle választ kaptunk. A legjellemzőbbek között a
következők szerepeltek: igazgató (felnőttképzési, képzési, műszaki, oktatási, program-, szakmai,
szervezési, ügyvezető), igazgatóhelyettes, felnőttképzési vezető, oktatásszervező. A felnőttképzésért felelős vezetők végzettségét vizsgálva (ha a felnőttképzésért felelős személy többfajta képesítéssel is rendelkezett, akkor az intézmények mindegyiket megnevezték) túlnyomó többségük valamilyen főiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkezik.
Felnőttképzésért felelős személy a válaszadó intézmények csupán 15%-ában (39 intézmény) rendelkezik andragógiai vagy más felnőttképzéshez
kapcsolódó szakmai végzettséggel (4. ábra).
A képzésszervezésen túl az akkreditált felnőttképzési intézményeknek felnőttképzési szolgáltatásokat is kötelezően kell nyújtaniuk. Érdemes megvizsgálni, hogy kik nyújtanak olyan szolgáltatásokat, amelyekkel a tanulmányokban való eredményes előrehaladásban és/vagy a munkaerő-piaci
boldogulásban segítik a felnőtteket. A vizsgált intézményekben jellemzően az adminisztratív munkatársak (146 intézményben) és az oktatók (74 intézményben) biztosítják a felnőttképzési szolgál-
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5. ábra. A felnőttképzési szolgáltatásokat nyújtó szakemberek

tatásokat (5. ábra). A felnőttképzési szolgáltatások
megvalósításához a szakembereknek rendelkezniük
kell andragógiai, pedagógiai, pszichológiai ismeretekkel, ezért elgondolkodtató, hogy az adminisztratív munkatársak mennyire képesek szakszerűen
nyújtani az egyes felnőttképzési szolgáltatásokat.

Az intézmények képzési adatai
A 2001. évi CI. törvény értelmében a felnőttképzés célja szerint lehet általános, nyelvi, illetve
szakmai képzés. Az OSAP adatai szerint 2010ben 1389 intézmény folytatott felnőttképzési tevékenységet, pontosabban ennyien szolgáltattak
adatot az általuk végzett felnőttképzési tevékenységről. Arra a kérdésünkre, hogy hány képzést indítottak 2010-ben, 289 akkreditált felnőttképzési intézmény válaszolt. Ez az OSAP-ban szereplő
1389 intézménynek 21%-a. A kutatásunkban részt
vevő intézmények összesen 13 078 képzést indítottak, míg az OSAP-ba adatokat szolgáltató intézmények 56 942 képzést szerveztek 2010-ben.
Kutatásunk adatai e tekintetben is arányosan viszonyulnak az OSAP adataihoz: a felmérésünkben szereplő intézmények által megjelölt képzések
mintegy negyedét teszik ki az OSAP-ba adatokat
szolgáltató felnőttképzési intézmények képzései-
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nek. A válaszadók által indított tanfolyamok csaknem fele (6263 képzés) nem OKJ-s szakmai képzés, illetve a tanfolyamok közel ötöde (2446 képzés) nyelvi képzés volt. Kevesebb (2258) általános
képzést, illetve 2111 OKJ-s szakmai képzést szerveztek az akkreditált felnőttképzési intézmények
2010-ben (6. ábra).
A vizsgálatba vont képző intézmények által indított képzések és a képzéseken részt vevő felnőttek számát szintén érdemes összehasonlítani az
Nyelvi képzés

Általános képzés

17%
19%
16%

48%

Nem OKJ-s
szakmai
képzés

6. ábra. A vizsgált felnőttképzési intézmények
által indított képzések aránya
képzési kategóriák szerint 2010-ben
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intézmény adatai alapján
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1. táblázat. Képzési és létszám adatok 2010-ben a saját kutatásunk illetve az OSAP adatai alapján
(Forrás: OSAP 2011)

OSAP adataival. Az 1. táblázat adatsora kutatásunk reliabilitását erősíti, azaz jól méri a felnőttképzési aktivitást és tevékenységet. A 1403 ténylegesen működő akkreditált intézmény, illetve az
OSAP-ba adatokat szolgáltató 1389 intézmény

21%-áról (297 intézmény) gyűjtöttünk információkat. Ha összehasonlítjuk az OSAP adatait és a
saját kutatásunk adatait a 2010-ben indított tanfolyamok és az azokon résztvevő felnőttek tekintetében, akkor azt látjuk, hogy a 2010-ben indí-
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7. táblázat. A képzési kínálatot alakító szempontok rangsor szerinti átlagai
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tott összes képzés 23%-áról és a képzésben részt
vevő felnőttek 28%-áról kaptunk adatokat kutatásunk során. Ez mindenképpen olyan mintanagyság, amely megbízhatóvá teszi adatainkat és lehetőséget ad általános tendenciák megfogalmazására.
Megkérdeztük az intézményeket, hogy képzési struktúrájuk kialakítása során milyen szempontokat vesznek figyelembe. Az eredményeket a 7.
ábra mutatja. Mivel sorba rendezést kérdeztünk,
így a legkisebb érték jelzi, hogy melyik szempontot veszik első helyen figyelembe.
Első helyen egyéb szempontok alakítják a képzési kínálatot, úgymint a megbízó vállalat konkrét képzési igénye, a vállalati stratégia, a fizetőképes kereslet. A második szempont a munkaerő-piaci igények figyelembe vétele, vagyis milyen
létszámú és összetételű munkaerőre van szüksége
a képzési piac másik fő érdekszférájának, a munkaadónak. Ez azért érdekes, mert a kutatások sorra bizonyítják, hogy eltérés van a munkaerő-piaci kereslet és a kínálat között. Vagyis a rendelkezésre álló munkaerő egy része nem olyan képesítéssel, kompetenciával rendelkezik, amelylyel érvényesülni tudna a munkaerőpiacon. Feltehetőleg a válaszokban megjelent egy fajta megfelelési kényszer is a kérdőívet kitöltők részéről.
E kérdéskör vizsgálata céljából kontrollkérdéseket
alkalmaztunk arra vonatkozóan, miként mérik a
képző intézmények a munkaerő-piaci igényeket,
illetve mennyire vannak tisztában az adott régió
hiány- és túltelített szakmáival. Tovább elemezve
a kérdést, a harmadik leginkább figyelembe vett
szempont a jelentkezők egyéni igényei voltak. Az
eredmények alapján a felnőttképzési intézmények
szem előtt tartják az eltérő motivációval, célokkal, igényekkel rendelkező potenciális munkavállalók (képzésben résztvevők) és a munkáltatók igényeit is. Joggal merül fel bennünk a kérdés,
milyen információs adatbázis áll rendelkezésükre,
illetve milyen módon lehet közös nevezőre hozni
az esetlegesen eltérő igényeket. Meghatározóak a
képzések tervezésénél a rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek is. Az intézmény működő-
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képességének fenntartását, valamint a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat, támogatásokat is
figyelembe veszik a képzők az éves képzési terv
összeállítása során. Kevésbé alapoznak a rendelkezésükre álló munkaerő-piaci, szakképzési kutatási eredményekre, illetve az elérhető profit maximalizálására. A válaszadók átlagosan utolsó helyen veszik figyelembe a versenytársak tevékenységét. Véleményünk szerint a konkurenciaelemzés jó módszer a képzési szükséglet meghatározására. A versenytársak képzési kínálatának elemzése által ugyanis meghatározhatóak a képzési hiányok.

Felnőttképzési szolgáltatások
A felnőttképzési szolgáltatás olyan szolgáltatás, amely a képzések egyénre szabott kialakításának elősegítésére, a képzés hatékonyságának javítására vagy a munkavállalás elősegítésére irányul. Az akkreditált felnőttképzési intézményeknek legalább két felnőttképzési szolgáltatást kell
nyújtaniuk, amelyek közül az egyik – az előzetes
tudás felmérése – kötelezően nyújtandó a felnőttképzési törvény előírása szerint.
A felnőttképzési intézmények többsége – a jogszabályi előírás minimumának eleget téve – két,
jellemzően ingyenesen igénybe vehető felnőttképzési szolgáltatást nyújt az érdeklődők számára. A leginkább felajánlott és egyben kötelező szolgáltatás az előzetes tudásszint felmérése,
majd ezt követi a képzési szükséglet felmérése és
a képzési tanácsadás (az intézmények 61%-ánál),
valamint az álláskeresési tanácsadás (az intézmények 36%-ánál). Kisebb arányban ugyan, de lehetőség van pályaválasztási, pályaorientációs, pályakorrekciós, illetve elhelyezkedési tanácsadáson is
részt venni az intézményeknél. A jogi tanácsadás,
a mentorálás, a mentálhigiénés, illetve rehabilitációs tanácsadás, a tutorálás, a karriertanácsadás
kevésbé szerepel a képző intézmények kínálatában.
Az előzetes tudás felmérésének módszertanára
az intézmények két választ jelölhettek meg. Az intézmények döntő többsége – 83,2%-a (247 intéz-
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8. ábra. A válaszadó intézmények által az előzetes tudás mérésére használt legjellemzőbb mérőeszközök

mény) – az írásbeli tesztet preferálja, az intézmények 40,4%-a (120 intézmény) alkalmaz szóbeli feladatsort az előzetes tudás felmérésére. Gyakorlati feladattal történő felmérést 54 intézmény
végez, a többi mérőeszköz alkalmazását alacsony
számban említették (8. ábra).
Azt is vizsgáltuk, hogy a felmért tudás beszámítására milyen lehetőséget kínálnak a felnőttképzési intézmények. A törvényi rendelkezés szerint az akkreditált felnőttképzési intézményeknek
nem csupán az előzetes tudás mérését, hanem annak beszámítási lehetőségét is kötelezen nyújtaniuk kell a felnőttek számára. Az intézmények legnagyobb arányban (151 intézmény) a beszámításnak azon módját preferálják, amikor a felnőttek
ismeretanyagához képest alakítják ki a tananyagot. Az előzetes tudás alapján felmentést biztosít
az óralátogatás alól 139 intézmény, rövidebb képzési időt nyújt 74 intézmény, így csökkentve a felnőtt tanulásba fektetett idejét és energiáját. Egyéni tanulási utak kialakítását teszi lehetővé 64 intézmény.

Esélyegyenlőség biztosítása
Az esélyegyenlőség biztosításának aspektusait
vizsgálva arra voltunk kíváncsiak, hogy a hazánkban működő akkreditált felnőttképzési intézmények hogyan biztosítják az egyenlő esélyű hozzáférést képzéseikhez, miként értelmezik az esélyegyenlőség gyakorlati megvalósulásának kritériumait, különös tekintettel a fogyatékkal élőkre.

A fogyatékkal élő felnőttek képzési lehetőségeinek vizsgálata több szempontból is indokolt.
Gazdasági aktivitásuk rendkívül alacsony, foglalkoztatásuk jelentősen elmarad a többségi társadalom foglalkoztatási mutatóitól, illetve a fogyatékkal élők foglalkoztatási adatainak európai
uniós átlagától. Foglalkoztatásuk alacsony szintje nemcsak fizikai korlátozottságukból, hanem
jellemzően alacsony iskolai végzettségi szintjükből is adódik. Elengedhetetlen a foglalkoztathatóságuk javítása, mely elsősorban a képzésbe történő bevonásukkal érhető el. Ehhez azonban speciális tudású szakemberek, másrészt jobb személyi, tárgyi és módszertani feltételek szükségesek.
A felnőttképzés nem csupán a szakmai ismeretek,
kompetenciák, készségek fejlődéséhez járul hozzá, hanem hozzásegíthet a társadalom perifériáján rekedt emberek aktív társadalmi szerepvállalásához is.
Az esélyegyenlőség kapcsán először arról kérdeztük az akkreditált intézményeket, mit tesznek annak érdekében, hogy mindenki egyenlő
eséllyel férhessen hozzá az általuk kínált képzésekhez és szolgáltatásokhoz. A zárt kérdésen
belül az intézmények számáról több választ is
meg lehetett jelölni. A 9. ábrán látható, hogy az
intézmények 129 esetben (48%) jelölték a fi zikai, 67 (25,1%) esetben az info-kommunikációs
akadálymentesítés biztosítását. A válaszadó intézmények közül 49 (18,4%) jelölte, hogy kifejezetten hátrányos helyzetűeknek szóló felnőtt-
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tosít jelnyelvi tolmácsot és gyermekfelügyeletet,
illetve van olyan intézmény, ahol rendelkezésre
áll rehabilitációs szakember is.

képzési szolgáltatásokat nyújt. Esélyegyenlőségi
tervet 43 (16,1%) intézmény készít. A speciális szaktudás biztosítása 32 (12%) intézménynél
merült fel a plusz képzési idő, és felkészülési idő
67 (25,1%), a díjkedvezmény és a részletfi zetés
biztosítása pedig 85 (31,8%) válaszadónál szerepelt. Fontosnak tartják a nyilvánosság, a hirdetés és a tájékoztatás kérdését, hiszen 76 (28,5%)
esetben választották. Speciális tananyagokat
és taneszközöket 50 (18,7%) intézmény biztosít, 60 (22,5%) képző pályázatokon vesz részt.
A válaszadó intézmények közül 25 (9,4%) semmit nem tesz az esélyegyenlőség biztosításáért. Az egyéb válaszlehetőséget 24 (9%) intézmény jelölte meg. Az egyéb válaszok közül kiemelendőnek tartjuk azt, hogy van olyan intézmény, amely rendszeres kapcsolatot tart a fogyatékossággal élők érdekképviseleteivel (AOSZ,
ÉFOÉSZ, MVGYOSZ, MEOSZ, SINOSZ).
Több intézmény szerint fontos az elfogadó tanár
és légkör valamint az, hogy kis létszámú csoportokban valósuljon meg az oktatás. Van, aki biz-

Jogi szabályozás, akkreditáció
A felnőttképzésre vonatkozó törvényi szabályozás legnagyobb előnye az egységes követelményrendszer, a szabályozottság és az átláthatóság, valamint az, hogy meghatározza a felnőttképzési tevékenység minimális feltételeit.
Az intézmények 21%-a úgy véli, hogy meglehetősen túlszabályozott, bonyolult, nehezen értelmezhető, merev és rugalmatlan a jogszabályi
rendszer. A törvény további hátrányaként említették a felnőttképzést érintő jogszabályok gyakori módosítását, illetve azt, hogy a jogi szabályozás túl általános, nem tesz különbséget képzők és képzések között.
Az intézmények 59%-ának gondot okoz a
jogszabályok értelmezése, leginkább az állandó
változások miatt. További gondot jelent a kapcsolódó jogszabályokban történő eligazodás,
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9. ábra. Mit tesznek annak érdekében, hogy mindenki egyenlő eséllyel férjen hozzá
az általuk kínált képzésekhez és szolgáltatásokhoz?
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valamint a nem egyértelmű formai és tartalmi
követelményeknek való megfelelés nehézsége.
Szintén fi gyelemre méltó, hogy ezeknek a problémáknak a megoldása érdekében a válaszadó
intézmények 40%-a külső felnőttképzési szakértőhöz fordul segítségért.
A felnőttképzési intézmények többsége elsősorban a minőségi működés biztosítása, valamint
az állami és az európai uniós támogatásokhoz és
forrásokhoz történő hozzáférés céljából kérelmezte az intézményakkreditációt. Az intézmények több mint fele ezt a két legfontosabb szempontot nevezte meg az intézményakkreditáció
előnyeként is. A képző intézmények egyöntetű véleménye szerint az intézményakkreditáció
legnagyobb hátránya, hogy túl sok adminisztrációs teherrel jár, túlzott dokumentációt igényel,
valamint rendkívül bürokratikus.
A programakkreditáció kapcsán a legnagyobb előny szintén az állami és európai uniós forrásokhoz való hozzáférés, valamint az
áfa-mentesség biztosítása. Hátránya a bonyolult és túl sok adminisztráció, csakúgy, mint az
intézményakkreditáció esetében. További hátrányként említették az intézmények, hogy a
programakkreditáció nem rugalmas, a program
nem változtatható akkreditálás után, így nem
lehet figyelembe venni a megrendelő igényeit.
Az intézmények szerint a jogszabályok hátrányainak megszüntetése érdekében a törvényi
szabályozásnak jobban figyelembe kellene vennie a képzésben résztvevők és a munkáltatók
érdekeit és jogszabálymódosítás esetén a szakmapolitikai döntéshozóknak egyeztetniük kellene az érdekeltekkel. Az intézmények fontosnak tartják az adminisztrációs teher csökkentését, a felnőttképzési akkreditáció egyszerűsítését, a felnőttképzési normatíva visszaállítását, valamint azt, hogy egy minisztérium irányítása alá tartozzon a terület. További javaslatként fogalmazódott meg, hogy ki kell dolgozni a független mérés-értékelési és vizsgarendszert.

Befejezés
A felnőttképzési rendszer diverzifi káltsága
sokrétű és sokszínű megközelítési módot kínál
a kutató számára. Mi jelen kutatásunkban a felnőttképzési rendszer működtetésében alapvető szerepet játszó akkreditált felnőttképzési intézmények működési jellemzőit vizsgáltuk. Kutatásunk során igyekeztünk az intézmények működési területeinek legszélesebb skáláját feltárni. Az empirikus kutatás objektív értékmérő,
amelynek eredményei objektív helyzetképet adnak a vizsgált rendszer működéséről és nagyon
fontosak a felnőttképzés gyakorlatának szakmai megalapozásához, valamint a rendszer hatékonyságának további fejlesztéséhez. Munkánk
közben számos olyan fontos információt nyerhetünk, amelyek más módon nem válnak explicitté. A kutatás egy fajta visszacsatolási folyamat,
amely alapján képet kaphatunk a felnőttképzési rendszer valós működéséről. Igazolja a szakma eredményeit, feltárja a működés hiányosságait, valamint lehetővé teszi a változások követését és figyelését. A kutatási eredmények tükröt tartanak elénk. Mi is egy ilyen tükör felállítását tűztük ki országos kutatásunk céljául, s az
így kapott kép alapján mindenki levonhatja a saját maga számára érvényes és hasznosítható következtetéseket.

Felhasznált irodalom
• OSAP (2010): A felnőttképzésbe beiratkozottak száma a költségviselők megoszlása szerint
https://statisztika.nive.hu/
• OSAP (2011): A képzést folytató intézmények
száma; A képzések (tanfolyamok) száma; A képzésbe beiratkozottak száma 2011-ben. https://
statisztika.nive.hu/
• 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről
• 2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról
• 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes
szabályairól
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módszertan
Garay Magdolna:

Személyre szabott portfólió
a diákok életpálya-tervezésének szolgálatában
A német modell bemutatása
– Hogyan és mit tanulhatunk a német tapasztalatokból?
A hazai életpálya-tanácsadás tartalmi és módszertani fejlesztésének munkájában nagy szolgálatot tehet számunkra, ha a nemzetközi viszonylatokban rendelkezésre álló, részletesen kidolgozott,
és a gyakorlatban már hosszú ideje kipróbált fejlesztéseket tanulmányozzuk. Jelen dolgozat a német modell bemutatását tűzte ki célul. Egy olyan, a
diákok pályaorientációját elősegítő portfóliós rendszert mutat be, melynek magyarországi alkalmazása – természetesen a legapróbb részletekre kiterjedő elemzése és a hazai helyzetre történő adaptálása után – professzionális lehetőséget kínál az életpálya-tanácsadási rendszer minőségi fejlesztésére.
A vonatkozó németországi előírások a pályatanácsadás, illetve a pályaorientáció feladatát a Szövetségi Munkaügyi Ügynökség (Bundesagentur
für Arbeit, BA) hatáskörébe utalják. A pályatanácsadás jogi feltételeit a Szociális Törvénykönyv
(Sozialgesetzbuch, SGB) III. kötet paragrafusai
rögzítik (29-33. §).1 A pályaorientáció feladatának
megvalósításában további szereplők is részt vehetnek. Németország mind a tizenhat tartományában a
közoktatásban jelen lévő intézményeknek tartományi szinten törvénybe foglalt és szabályozott kötelessége, hogy az iskolaválasztás és a teljes iskolai életpálya tervezése kapcsán gondoskodjanak diákjaik megfelelő támogatásáról. Országos szinten a Kultuszminiszteri Konferencia (Kultusministerkonferenz,
KMK) felelős a tartományok oktatáspolitikájának
alapvető szintű összehangolásáért, illetve a különféle iskolai évfolyamok és képzések átjárhatóságáért

és összehasonlíthatóságáért. A KMK és a BA 1971ben keretszerződésben rögzítette a pályaorientációért vállalt közös felelősség irányelveit, valamint az
iskolák és a munkaügyi központok közötti együttműködés alapjait is ekkor fektették le. Az együttműködési szándékot a két fél 2004. október 15-én
egy újabb szerződésben megerősítette, valamint a jelenleg is érvényben lévő konkrét szabályokat az aktuális helyzethez igazította.2
A KMK előírásában a közoktatásban jelen lévő
intézmények számára nyolc olyan oktatási terület
szerepel, amelyeknek tantárgyakon átívelve kell az
iskolai tananyag részét képezniük. Ezek főként a
politika és a gazdaság kérdéseit érintik, valamint
ide tartozik egyebek között a pályaorientáció feladata is. Ennek ellenére gyakori – a tartományi
szabályozások függvényében –, hogy külön tantárgy is foglalkozik a diákok pályaorientációjával
és a munka világának alaposabb megismerésével.
Ilyen az úgynevezett „Munka-tan” (Arbeitslehre) az
általános iskolában, illekve a „Gazdaság – Munka – Technika” (Wirtschaft-Arbeit-Technik, WAT)
a középiskolában. A tartományi portálokon külön segédanyagok mutatják be, hogy a szaktanárok hogyan integrálják a pályaorientációs témákat
saját tantárgyi oktatásukba.3
A tartományok irányvonalakat fogalmaznak
meg az iskolák számára pályaorientációs kötelességeiket illetően, amelyek alapján az iskolák kialakítják saját helyi tanterveiket. A közoktatás és a
munkaügyi ügynökség közötti konkrét együttmű-

1 http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/sgb_3/gesamt.pdf
2 http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2004/2004_10_15-RV-Schule-Berufsberatung.pdf
3 http://www.berufswahlpass-sachsen.de/pages/material_arbeitshilfen.html
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ködési feltételeket szintén tartományi szinten szabályozzák.4 E keretszerződések konkrét programjaiba bevonták a kamarákat, a különféle gazdasági
egyesületeket, a helyi vállalatokat és üzemeket, illetve a felsőoktatási intézményeket, ezzel is növelve
a minél szorosabb és aktívabb együttműködést az
oktatási és a gazdasági szektor résztvevői között.5
A jelen tanulmányban bemutatott módszertani
eszköz egy olyan portfóliós rendszer, amely a német iskolai pályaorientációban kiemelt helyen áll.
Az „iránytű a foglalkozás-választáshoz” (Berufswahlpass, BWP) nevezett kiadvány a Szövetségi Oktatási és Kutatási Minisztérium (Bundesministerium für
Bildung und Forschung, BMBF) egyik programjában
dolgozták ki 2005-ben, s azóta szinte a teljes Szövetségi Köztársaságban használatossá vált. (A tizenhat tartomány közül csak háromban nem használják: Niedersachsen, Bayern és Baden-Württemberg.)
A Berufswahlpass (BWP) portfólió a diákok felelősségvállalását, kezdeményezőkészségét fejlesztő és a pályaorientációs folyamatban gyűjtött benyomások, ismeretek, készségek és kompetenciák
összegzésére szolgáló eszköz. Ennek a diákokkal
történő közös kitöltését – iskolatípustól függően –
a 7., illetve a 8. osztályban kezdik meg a pedagógusok és a segítő szakemberek. Ezt követően három
éven át folyamatos vezérfonalként szolgál az iskolai pályaorientációs munkához. Az általános ön- és
pályaismereti képzésen túl alapvetően a középiskola felső tagozatába (Sekundarbereich II) történő átmenetről szóló döntést hivatott megkönnyíteni.
A BWP alapvető célja, hogy segítsen a diákoknak kellő időben meghozni helyes pályaorientációs
döntésüket, megalapozva ezzel a felnőtt társadalomba történő beilleszkedésüket. E cél eléréséhez
a személyiségfejlesztés, a munkaképesség és a közösségi szerepvállalás területeit helyezi a fókuszba, de tágabb értelemben az egész életpálya-tervezés szolgálatában áll.

1. ábra. A Berufswahlpass lefűzhető
gyűjtő-mappája és logója
(forrás: http://www.berufswahlpass.de)

A BWP lefűzhető lapjai letölthetőek a honlapról 6 , de magát a mappát a tartományi felelősöktől lehet egyénileg, illetve évfolyam szinten
megrendelni. Jelenleg a negyedik, javított verziót használják. Az 56 oldalas alapcsomag mellett
több kiegészítő segédanyagot is találunk, például az érettségizők számára kifejlesztett speciális
pályaorientációs feladatokat tartalmazó regisztert. Néhány tartományban helyi igényekre szabott saját kiadványokat is szerkesztettek. (Lásd
például: TBWP, Der Thüringer Berufswahlpass7.)
A BWP tartalmilag négy fő fejezetre tagolódik, amelyek az alábbi címeket viselik: Pályaorientációs kínálatok, A pályaválasztáshoz vezető utam, Dokumentáció Segédletek az élettervezéshez.
A portfólió elején egy rövid általános bevezető szerepel a diákok számára, amelyből megtudhatják, hogy mire és hogyan tudják használni a
BWP-t, miben tud ez a kiadvány számukra segítséget nyújtani. A diákok személyes adataik kitöltésével, fényképeik beragasztásával tehetik személyessé a saját portfóliójukat.

4 lásd például: Hamburger Rahmenvertrag: http://li.hamburg.de/contentblob/2995966/data/pdf-zsw-08.pdf
5 lásd például: Hamburger Programm: http://www.schule-wirtschaft hamburg.de/service/downloads/HamburgerProgrammEndfassung.pdf
6 http://www.berufswahlpass.de/fileadmin/user_upload/pdf/BWP_2012_Einlegeblaetter.pdf
7 http://www.thueringen.de/imperia/md/content/hochschulen/veranstaltungen/archiv/flyer_bwpass.pdf
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Ezután összefoglalás következik egy oldalon,
amely hét pontba gyűjti össze a diákok számára, hogy a célorientált pályaválasztáshoz – és tágabb értelemben a teljes életpálya megtervezéshez – milyen lépéseken fognak majd végighaladni a BWP oldalain, de természetesen mindenki, a
saját életútja során, a valós életben is. Első lépésként a képességek és érdeklődési területek megismerése szerepel, amit a minél szélesebb körű és
alapos információszerzés követ. A harmadik fázis
a képességek továbbfejlesztését jelöli meg célként.
A negyedikben a tanácsadási szolgáltatások, a személyes elbeszélgetések igénybevételének javaslata
szerepel. Az ötödik lépés a megfelelő szakma, illetve pálya kiválasztása és maga a döntés. Ezt a
személyes pályázati anyag kidolgozása, a felvételi
tesztekre és az interjúra történő felkészülés, valamint a konkrét képzési helyekre, illetve a felsőfokú
képzést nyújtó iskolákra irányuló tájékozódás követi. A folyamat zárásaként maga a jelentkezés, a
képzőhelyek megpályázása, a szükséges nyomtatványok megfelelő kitöltése áll.

Pályaorientációs kínálatok
A BWP első fejezetében a diákok rendszerezett információt szerezhetnek minden olyan – számukra nyitva álló lehetőségről –, amely segítheti

őket pályaorientációjuk során. A folyamat középpontjában a diák áll: neki kell önálló döntéseket
hoznia, alapvetően az ő felelőssége, hogy a felkínált lehetőségekkel miként él, mennyi energiát
fektet a pályaválasztása folyamatába, mekkora aktivitást mutat a tájékozódás és a tervezés munkájában, mekkora szorgalommal és kitartással tör céljai felé. Természetesen nem csak a diák felelőssége a sikeres pályaválasztás! Az őt körülvevő szociális közeg szereplői szintén felelősek azért, hogy a
tanulót ezen az útján (is) segítsék: a családja, iskolájának alkalmazottai, a helyi munkaügyi hivatal
szakemberei és a gazdasági élet képviselői (vállalatok, cégek, gyárak stb.) Mindegyiküknek támogatniuk kell őt ebben a folyamatban.
A portfólió lapjai részletesen tájékoztatják a
diákokat, hogy milyen helyeken, milyen témakörökben kikhez fordulhatnak támogatásért. Az
iskola által nyújtott lehetőségek között szerepelnek a kifejezetten a szülők támogatására kialakított szolgáltatások is. A családon belüli párbeszédek facilitálása, a szülők aktív részvétele az
iskolai életben, szintén a program részét képezi. Ez a tematikus rész a személyes utánajárásra
is bátorítja a diákokat: BWP mappájukba fel kell
vezetniük azt is, hogy a különféle területeken
konkrétan kik azok az értük felelős szakembe-

Munkaügyi
központ
tanácsadói

Szülők
A diák maga
Iskola

2. ábra. A pályaorientáció közös munkájában érintett résztvevők
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3. ábra. A Profi lpass diákoknak szóló változata

rek, akiket pályaorientációjuk kapcsán felkereshetnek (iskolai pályaorientációs felelős, az iskolával együttműködő intézetek és vállalatok kapcsolattartói, a munkaügyi központ tanácsadója,
illetve a kapcsolódó nevek, elérhetőségek, nyitva tartások).
Az internetes portálok adta önálló tájékozódási lehetőségeket, valamint a pályaorientációt segítő
egyéb kiadványokat is itt ismertetik. Kiemelt ajánlatként szerepel az úgynevezett Girl’s Day és Boy’s
Day. Ezek olyan speciális pályaválasztási kiállítások, amelyeken a tanulók a másik nem tipikus foglalkozási területeivel ismerkedhetnek meg, elősegítve ezzel a diákok pályaismeretének bővülését.
Ugyanitt hívják föl a tanulók figyelmét egy
másik pályaorientációt támogató portfólióra:
az úgynevezett „Személyes képesség-profi lra”
(Profilpass), amelyet a BWP kiegészítőjeként
egyre szélesebb körben alkalmaznak. E brosúra kiemelt profi lja azoknak a személyes kompetenciáknak a rögzítése, melyeknek segítségével a diákok élettörténeti adatokból kiindulva készíthetik el saját kompetencialeltárukat, megállapíthatják saját erősségeiket, érdeklődési területeiket és ezek után kitűzhetik jövőbeni céljaikat. A felnőtteknek (http://www.
profi lpass.de), a fiataloknak szóló (http://www.
du-kannst-mehr.net és http://www.profi lpassfuer-junge-menschen.de), valamint az internetes változata (https://www.eprofi lpass.de) is
megtalálható. A projektet 2007 óta tartományi szinten valósítják meg az Európai Szociális Alap és a Szövetségi Oktatási és Kutatási
Minisztérium (Bundesministerium für Bildung
und Forschung, BMBF) támogatásával.

A pályaválasztáshoz vezető utam
A második fejezet a kiadvány legfontosabb részét képezi, és tulajdonképpen a pályaorientáció
folyamatán vezeti végig a diákokat.
A fejezet első részét a személyes profil kialakítása képezi, melynek középpontjában az erősségek
feltérképezése áll. Ez a szakmai tudás, a szociális érzékenység, a munkavégzési és tanulási szokások megismerését tűzi ki fő célul. Az önkitöltős becslőskálákat nem csak a diákok, hanem a
fontos referenciaszemélyek (tanárok, szülők) is
kitöltik, hogy így teljesebb képet alakíthasson ki
magáról a tanuló. A különböző profi lok közötti eltérések további önismereti munkára ösztönzik a diákokat. Feladatuk utánajárni, hogy vajon
ki és miért látja őket másképp, mint ahogyan önmagukat értékelték, s vajon melyik vélemény festi róluk az „igazibb” képet. Ennek érdekében aláírásukkal megerősített személyes vállalások elhatározására is motiválják őket: találjanak ki konkrét utakat arra nézve, hogy meggyőződjenek valamely profi l helyességéről.
Az érdeklődési területek, a hobbik és a mögöttük
álló kedvelt tevékenységek átgondolása is e fejezet
részét képezik.
Ezután egy képzelt időutazás segítségével
arra ösztönzik a fiatalokat, hogy gondolják át
jelenlegi élethelyzetüket, és határozzák meg jövőbeni vágyaikat („Hogyan szeretnék élni 5,
10, illetve 20 év múlva?”). E feladat kapcsán az
egyéni tervek és vélemények változására hívják
föl a diákok figyelmét, valamint arra, hogy bennük van a képesség és a lehetőség, hogy saját
maguk tudatosan befolyásolják jövőbeli életútjuk alakulását.
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Miután a fiatalok áttekintették erősségeiket, érdeklődési területeiket, kedvelt tevékenységeiket és
vágyaikat, eljutottak távlati céljaik megfogalmazásáig is. Ahhoz azonban, hogy ezeket a célokat meg
is tudják valósítani, konkrét lépéseket kell tenniük.
A diákokat ismét személyes vállalások meghozására buzdítják. A segítő pedagógussal történő közös
beszélgetés során megfogalmazzák azokat a jól körülhatárolt, reális és rövid távú célokat, amelyeket
a diák itt és most szeretne elérni hosszú távú terveinek későbbi sikeressége érdekében. E vállalásokat
a pedagógus és a diák is aláírásával erősíti meg, jelezve a szándék és az elkötelezettség komolyságát.
Az alapos önismereti munka után a második fejezet következő nagy témáját a tanulmányi út megtervezése alkotja. A fiatalok olyan szakmákat, illetve foglalkozásokat vezethetnek föl a mappa oldalaira, amelyek személyes profiljukhoz illeszkednek. Amennyiben az eddigi folyamatban őszintén és alaposan dolgoztak, úgy a megszerzett helyes önismeret eredményeként a személyes profiljukhoz illeszkedő szakmákban nagy valószínűséggel sikerrel és elégedettséggel tudnak majd későbbi
munkavégzésük során tevékenykedni.
Ezt az összeillesztési feladatot a Szövetségi
Munkaügyi Ügynökség által működtetett egyik
portál, a „Foglalkozás Bolygó” (Planet-Beruf)
(http://www.planet-beruf.de) „Foglalkozás Univerzum” (Berufe-Universum) nevű programja teszi
lehetővé. A programot minden évben frissítik, így
mindig a legújabb képzési adatokat tartalmazza.
Jelenleg a negyedik továbbfejlesztett verziót használják. A részvételhez nem kötelező a regisztráció,
ám az eredmények elmentéséhez, valamint a későbbi ismételt megtekintéshez szükséges. Néhány
személyes adat megadása után a diákok választhatnak maguknak segítőtársként egy karaktert, aki
végigkíséri őket az űrutazás kerettörténetébe ágyazott pályaorientációs kalandjuk során. A programot alapvetően a középiskola alsó tagozatából a
felső tagozatba (Sekundarstufe I – Sekundarstufe
II) történő átmenet döntéshelyzetének pályaorientációs segítéséhez fejlesztették ki, így a fő célcsoportot a 7–10. osztályos tanulók képezik.
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A diákoknak a program első részében az érdeklődési területek tisztázása során 18 tevékenységről kell
eldönteniük, hogy három kategóriába sorolva mi
vonzó számukra a leginkább, közepes mértékben,
illetve a legkevésbé. A rendszer ezek után − a kerettörténethez illeszkedve − egy űrtérképen tünteti föl
a választott érdeklődési területekhez kifejezetten,
közepes mértékben, kevésbé, illetve egyáltalán nem
illő foglalkozásokat. A leginkább testhezálló lehetőségek ábácé sorrendbe rendezve, lista formájában
is letölthetők, kinyomtathatók és a portfólióba lefűzhetők. Az űrtérképen a kis pontokra kattintva
a diákok az összes foglalkozásról megtekinthetnek
egy-egy kétoldalas rövid szakmaleírást is.
A Berufe-Universum következő részében az
egyéni erősségek feltérképezése történik. A diákok
15 kompetenciaterület mentén meghatározott idő
alatt tölthetnek ki teszteket, felmérve képességeiket az adott területeken. Ilyenek például: a térbeli gondolkodás, a szövegértés, a kézügyesség, a
felelősségtudat, a csapatmunka, az önállóság. A
teszteredmények kiértékelése után a diákok dönthetnek, elfogadják-e az így szerzett eredményeket, vagy inkább az önbecslésükre hagyatkoznak,
illetve később próbálják meg újra kitölteni őket,
hogy jobb eredményeket érhessenek el. Bár a rendszer továbbenged anélkül is, hogy minden tesztet
kitöltene a felhasználó, azért ennek a hasznosságára külön fölhívja a figyelmet. Az érdeklődési körökhöz hasonló közbenső visszajelzést találunk itt

4. ábra. A Berufe-Universum visszajelzése
a részeredményekről
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is: az egyéni képességekhez és erősségekhez leginkább illeszkedő foglalkozások listája szintén lefűzhető a BWP-ba.
Ezután a munkavégzés preferált körülményeire és
módjára vonatkozó személyes tulajdonságok és viselkedési szokások feltérképezése történik hét kérdés megválaszolásával. Például: „Készen állsz-e
arra, hogy a szokásostól eltérő munkaidőben is
dolgozz, hétvégén vagy éjszaka?” A személyes adatok kitöltésénél megjelölt legmagasabb – már befejezett – iskolai végzettség bizonyítványának jegyeit
is ennél a résznél kell beírni (német, angol és matematika tantárgyakból).
Végül az összesített, minden egyes korábbi feladat részeredményét beszámító visszajelzés következik. A diákok megtekinthetik azokat a foglalkozásokat, amelyek személyes profiljuk részleteihez illeszkednek. Természetesen előfordul, hogy
egy szakma ugyan megfelelő a diák érdeklődési területének, ám képességei, vagy tanulmányi eredményei a felmérés pillanatában nem, vagy csak nehezen tennék lehetővé számára, hogy valóban felvételt nyerjen az adott (szak)képzésre. Ilyenkor a
rendszer ezekre a hiányosságokra külön felhívja a
figyelmet.
Tovább haladva a Berufe-Universum kiegészítő
információival, a diák feladata végül, hogy döntést
hozzon: válasszon három szakmacsoportot (a németországi felosztásban tizenhatot találunk), illetve három konkrét szakmát, amelyekben szívesen
tevékenykedne a későbbiekben. A pályaismeret fejlesztése során – a különféle internetes portálok adta
önálló tájékozódási módszereken kívül – bátorítják a diákokat, hogy a választott szakmacsoportokról minél több információt szerezzenek be más utakon is. A nyári munkák, az üzemlátogatások, a pályaválasztási kiállítások, az intézményi nyílt napok,
az óralátogatások, a gyakornoki munkák, vagy a
munkaügyi központokban található „Foglalkozási Információs Centrum” (Berufsinformation
Zentrum, BIZ) meglátogatása (ennek mintájára jött
létre a magyarországi FIT, Foglalkozási Információs Tanácsadó) mind-mind jó lehetőségek, amelyekre felhívják a tanulók figyelmét.

A szakmabemutató-mappák (valamint a PlanetBeruf honapján szintén rendelkezésre álló filmek)
segítenek az egyes foglalkozásokhoz tartozó konkrét kompetenciaszükségletek, illetve az azokhoz tartozó képzések bemeneti elvárásainak megismerésében.
A diákoknak a megismert követelményprofilokkal
kell összemérniük saját képességeiket. „Miben kell
még változnom ahhoz, hogy az álomszakmám képzésére felvegyenek? Hogyan fogom azt kivitelezni? Meddig? Ki segít nekem ebben?” – ilyen és ehhez hasonló
kérdések őszinte megválaszolására, és így a tudatos tervezésre ösztönzik a tanulókat. A tervezés folyamatához tartoznak a rendszeres visszatekintések
és közbenső értékelések is: a „Hol tartok most? Milyen nem várt nehézségekbe ütköztem az utam során?
Mit tettem annak érdekében, hogy ezekkel megküzdjek?” Ezek a kérdések fejlesztik az önreflexió képességét, és elősegítik a finomhangolásokat. Mind
a tanuló, mind a tanár személyes aláírásával erősíti
meg itt is a vállalásait.
Az eredmények, a döntés, illetve a kezdeti tervek megbeszéléséhez a helyi munkaügyi központ
szakemberével történő személyes kapcsolatfelvételt javasolják, ahová fontos, hogy a tanuló magával vigye az addigra már terjedelmes BWP mappáját is.
A minél hatékonyabb beszélgetés alapos előkészítéséhez, valamint a találkozás során szerzett ismeretek és támogatások továbbgondolásához is praktikus tanácsokat kapnak a tanulók. A diák ezeket
a tapasztalatokat tanárával és szüleivel is átbeszéli.
A második fejezet harmadik fő részét az iskolaváltás (Sekundarstufe I – Sekundarstufe II) konkrét előkészítő lépései alkotják. E döntésnek a német
oktatási rendszerben háromféle kimenete lehetséges: a tanuló a duális képzés mellett, vagy a tisztán
iskolai formában, nappali tagozaton képző szakközépiskolában, illetve a gimnázium felső tagozatán
történő továbbtanulás mellett dönt. A további lépések tervezése attól függ, hogy a tanuló a szakoktatás, vagy az általános gimnáziumi képzés felé orientálódik. A BWP oldalain is számos segítséget találunk az iskolaváltás időben történő és alapos megtervezéséhez, ugyanakkor a Szövetségi Munkaügyi
Ügynökség gondozásában évente megjelenő, min-
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dig frissített segédanyag, a „Lépésről lépésre a szakmaválasztásban” (Schritt für Schritt zur Berufswahl)
kifejezetten erre a célra lett összeállítva.
E kiadvány a jó szakmaválasztás folyamatát három lépésre bontja: informálódás, döntés és a kiválasztott képzőhely megpályázása. A Schritt für
Schritt a tájékozódás és a döntés fázisaihoz kapcsolódóan a BWP mappájába is lefűzhető kiegészítő anyagokat tartalmaz. A képzőhely és a gyakornoki állás megpályázásához a Berufswahlpass
egyetlen oldalon foglalja össze az összes szükséges lépés megtervezését, az egyénileg kijelölt határidőkkel, valamint teljesítésük idejének feltüntetésével. A Schritt für Schritt oldalain részletes útmutatásokat találunk, hogy írjunk jó szakmai önéletrajzot, hogyan töltsük ki helyesen a szükséges
nyomtatványokat, hogyan viselkedjünk egy felvételi interjú során, illetve mikre figyeljünk – különösen gyakornoki munkánk első napjaiban. A kiadvány játékos feladatokat is tartalmaz a tanulók
számára, melyek segítségével könnyebben megtanulhatják a megfelelő portálok és programok használatát. Egy két évre szóló időrendi táblázatban (a
két utolsó iskolaévnek megfelelően) áttekinthetik
a diákok, hogy mikor milyen tennivalójuk van saját pályaorientációs és életpálya-tervező munkájuk
kapcsán, illetve melyik lépéshez milyen portálok,
rendezvények és egyéb fórumok adhatnak megfelelő támogatást.

Dokumentáció
A Berufswahlpass harmadik nagy fejezete minden olyan személyes irat, illetve hivatalos nyomtatvány lefűzésére lehetőséget ad, amelyek segíthetik
a tanulót életpálya-tervezésében. Ilyenek a nyelvismeret, a gyakornoki vagy diákmunkák dokumentációi; az önértékelések vagy a munkahelyi írásos
visszajelzések; a külföldi tartózkodások; az önkéntes munkák vagy más civil szervezeteknél szerzett
tapasztalatok; az ifjúsági csoportokban vagy sportban elért eredmények; a pályaorientációs rendezvényeken való részvételek beszámolói stb. Egyszóval
minden olyan irat ide kerül, ami összefüggésben áll
a diák pályatervezésével.
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5. ábra. A Schritt für Schritt aktuális kiadványa

Segédletek az élettervezéshez
A BWP utolsó fejezete az életpálya-tanácsadás egész életutat felölelő szemléletét tükrözi,
ugyanis nem csupán a pályaorientáció eredményességéhez tartalmaz útmutatásokat, hanem a
későbbi felnőtt élet és az aktív munkában töltött
időszak feladataira is felkészíti a diákokat. Ez az
elgondolás jól illeszkedik az új magyar Nemzeti alaptanterv felosztásához, miszerint a pályaorientáció a közösségi szerepek témájával közös fejlesztési feladatként, illetve közműveltségi tartalomként szerepel.
A személyes adatok védelme, a biztonságos
internethasználat, a pénzzel való helyes bánásmód
(a kereset ésszerű beosztása), a lakásügyek rendben
tartása, a számlák időbeni befizetése, a különféle
biztosítások állapotának követése, valamint a hivatalok működési rendjének ismertetése – mind ehhez a fejezethez tartozik. Ez a rész a későbbi alapvető életfeladatok mindegyikét érintő, széleskörű és
praktikus iránymutatást nyújt a felnőtt életben való
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tájékozódáshoz. A hivatalos iratok egész életen át
tartó rendszerezéséhez és tárolásához külön kiegészítő mappa igényelhető.
A német iskolarendszerben tanuló diákok jelentős hányada a már részletesen bemutatott
Berufswahlpass tematikus segítségével halad végig személyes pályaorientációs és életpálya-tervező útján. Így nem csak a tanulóknak nyújt támogatást, hanem egységes módszertani segédanyagként országos szinten is megkönnyíti a pedagógusok, a szülők, a gazdasági élet szereplőinek, valamint a munkaügyi központok szakembereinek közös munkáját. Illeszkedik az egész életen át tartó
tanulás, az iskolai lemorzsolódás és a fiatalok munkanélküliségének csökkentéséhez, valamint a foglalkoztatás növelés – így az EU 2020 stratégiájában
megfogalmazott intelligens és fenntartható gazdaság – tágabb szakpolitikai céljaihoz is.
A portfólió szemléleti megközelítése a pályaorientáció folyamatát egységes rendszerben kezeli, minden résztvevő számára kijelölve saját felelősségi és kompetenciaterületeit. A hangsúly az érintettek közötti minél aktívabb és szorosabb együttműködés kialakítására kerül. Erős és pozitív szemléletformáló törekvést is tapasztalható a portfólió lapjain: a szakmaválasztás és az életúttervezés programját mint érdekes kihívást, mint a személyes fejlődés nagyszerű lehetőségét mutatja be. A diákok
számára önálló cselekvőképességüket, határozottságukat, céltudatosságukat és felelős döntéshozási képességüket alapvető és vonzó célként jeleníti
meg. Ez a fajta informális nevelés a kiadvány egyik
legnagyobb értéke. Sikeres életpálya tervezéshez a
mai globalizált és felgyorsult társadalmunkban nem
konkrét ismeretek és egyszeri döntések szükségek,
hanem sokkal inkább az önmagunk iránti igényességet, a változás képességét, a fejlődésbe és a kitartás értelmességébe vetett hitet, az önelfogadás
és a felelősségvállalás személyes erősségeit kívánja meg. Erre pedig leginkább saját példánkkal, személyes jelenlétünkkel és odaadásunkkal – nem pedig konkrét tananyagok útján – tudjuk megtanítani a felnövekvő generációt. Ez már a mi felelősségünkről szól…

Felhasznált források
• http://www.berufswahlpass.de
• http://www.berufswahlpass.de/fileadmin/user_upload/
pdf/BWP_2012_Einlegeblaetter.pdf
• http://w w w.berufswahlpass-sachsen.de/pages/
material_arbeitshilfen.html
• http://w w w.thueringen.de/imperia/md/content/
hochschulen/veranstaltungen/archiv/flyer_bwpass.pdf
(TBWP, Der Thüringer Berufswahlpass)
• http://www.planet-beruf.de
• http://www.planet-beruf.de/fileadmin/assets/PDF/
Hefte/Schritt_fuer_Schritt_zur_Berufswahl_11_12.
pdf
• http://portal.berufe-universum.de
• http://www.profilpass.de
• https://www.eprofilpass.de
• http://www.du-kannst-mehr.net
• http://www.profilpass-fuer-junge-menschen.de
• http://www.arbeitsagentur.de
• ht t p: //w w w.for u m-b er at u ng.de /c ms /upload /
Veroeffentlichungen/Eigene_Veroeffentlichungen/
N F B _ M A STER _ Brosch re _ deutsch _V02 .pd f
(Lebensbegleitende Bildungs- und Berufsberatung in
Deutschland − Strukturen und Angebote)
• http://www.schule-wirtschaft-hamburg.de/service/downloads/HamburgerProgrammEndfassung.pdf
(Hamburger Programm)
• http://li.hamburg.de/contentblob/2995966/data/pdfzsw-08.pdf (Hamburger Rahmenvertrag)
• http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/
sgb_3/gesamt.pdf
• http://www.kmk.org
•ht t p: //w w w.k m k .or g /f i le ad m i n
/veroeffent l ichungen _ besch luesse/20 0 4/
2004_10_15-RV-Schule-Berufsberatung.pdf
• h t t p : //t v k . m u n k a . h u /c /d o c u m e n t _ l i b r a r y /
g e t _ f i l e ? u u i d = c 4 c 76 3 7 3 -2 a e 3 - 4 4 d a -9 4 3 a a7bb24439c2d&groupId=65957
(Borbély-Pecze
Tibor Bors: A pályaorientáció/karrier-tanácsadás
rendszere, helyzete a magyar felsőoktatásban – lehetséges partnerek egy nemzeti lifelong guidance
hálózatban; Áttekintés a TÁMOP 2.2.2. projekt
számára / 2008)
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Interjú Molnár Györggyel,
a PannonForrás Első Kárpát-medencei
Fejlesztési és Tudásklaszter elnökével
Molnár György alapítása óta
igazgatója a Türr István Képző és
Kutató Intézet Békéscsabai Igazgatóságának (melynek jogelődje a Békéscsabai Regionális Képző Központ). Tizenkilenc éve irányítja a
dél-alföldi állami felnőttképzési és
szolgáltatási rendszer működtetését és fejlesztését. Az általa vezetett intézményben 2700 képzésen
43 000 hallgató végzett és 36 fejlesztési projekt valósult meg, mintegy 4 millió euró uniós fejlesztési forrás felhasználásával, amelyből
számos innovatív eredmény szüleMolnár György elnök, PannonForrás
tett. Alapítója és 2004. novembeElső Kárpát-medencei Fejlesztési és Tudásklaszter
ri létrehozása óta koordinátora a
kárpát-medencei felnőttképzési hálózatnak. A PannonForrás Első Kárpát-medencei Fejlesztési és
Tudásklaszter elnöke. Tagja a Bethlen Gábor Alap Kollégiumának, valamint a Wekerle Tervet és a
Mikó Imre Tervet kidolgozó szakmai munkacsoportnak.

– Ön megalakulása óta vezeti a korábbi nevén Békéscsabai Regionális Képző Központot (ma
a Türr István Képző és Kutató Intézet Békéscsabai Igazgatóságát). Az intézmény mindig híres volt
arról, hogy alaptevékenységének magas színvonalú
ellátása mellett számos innovatív kezdeményezést
indított útjára. Ezek közül az egyik legismertebb
PannonForrás néven vált ismertté. Milyen tevékenység áll e beszédes elnevezés mögött?
– Magyar nyelvű felnőttképzést végző szervezetek határokon átívelő, kárpát-medencei kiterjedésű hálózati együttműködését jelenti a
PannonForrás, amelyben a valamennyi régióban egyaránt igényelt képzési programok közös fejlesztése és ezek egységes helyi alkalma-
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zása folyik. Az egységességet úgy tudjuk biztosítani, hogy az egyes képzési programokon belül a tananyag mintegy 75-80%-a azonos, míg
az egynegyede, egyötöde régiósajátos, illetve az
adott államra jellemző tartalom. A legfontosabb alapelv, hogy a képzésszervezők és az oktatók helyi szakemberek, tehát nem Magyarországról kihelyezett képzéseket valósítunk meg,
hanem a felvidéki, kárpátaljai, partiumi, erdélyi és délvidéki felnőttképzési kapacitások magyarországival összehangolt fejlesztése történik
a magyar nyelvű képzési lehetőségek folyamatos bővítése érdekében. Erre nagy szükség van,
mert a környező államokban a magyarság korszerű felnőttkori tanulási, továbbképzési lehe-
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tőségei anyanyelven különösen korlátozottak. A
kárpát-medencei szintű együttműködés, a határokon átívelő összefogás ugyanakkor eredményes eszköze e hiány mérséklésének. A megszerezhető magyar állampolgárság, az egyszerűbbé tett honosítás lehetősége mint új körülmény,
egyre inkább felértékeli a környező államokban a szülőföldön elérhető – az elhelyezkedést,
vagy a munkahelymegtartást szolgáló – magyar
nyelvű felnőttképzési formákat, a helyben megszerezhető államilag elismert munkaköri képesítéseket.
– Mely intézmények alkották a hálózatot a kezdeményezés elején és hogyan bővült az együttműködő szervezetek köre az elmúlt nyolc évben?
A hálózati együttműködés létrehozása 2004ben indult a Békéscsabai Regionális Képző
Központ kezdeményezésére egy uniós társfinanszírozású PHARE-EQUAL projekt határon átnyúló tevékenységének részeként. Alapító szervezetként vállalt szerepet Felvidékről
a Nagykapos és Vidéke Társulás és a galántai
EUREG Polgári Társulás; Kárpátaljáról a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség és a szürtei DORCAS Alapítvány; Partiumból a temesvári Szórvány Alapítvány; Székelyföldről az erdőszentgyörgyi
székhelyű Kis-Küküllő Térségi Társulás, a
székelyudvarhelyi CIVITAS Alapítvány és az
illyefalvi LAM Alapítvány; Délvidékről, Bácskatopolyáról az akkori Szerbia és Montenegró Teleház Szövetség, az újvidéki Módszertani Központ, valamint a szabadkai Vajdasági Ifjúsági Fórum; Magyarországról pedig a szintén
békéscsabai székhelyű Regionális Tudáshálózatokért Alapítvány.
2005-ben és a következő években további
szervezetek csatlakoztak, így a felvidéki diószegi Magán Szakközépiskola; Partiumból a
Szatmárnémetiben működő Műszaki Gimnázium és a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem; Erdélyből a sepsiszentgyörgyi Eurocenter
Amőba Oktatási Központ, a CIVITAS Ala-

pítvány kolozsvári szervezete, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai
és Marosvásárhelyi Kara, a Marosvásárhelyen
működő Magna és Tabula Oktatási Központok,
Székelyudvarhelyről az Erdélyi PannonForrás
Egyesület és a MÜTF Egyesület; Délvidékről
a magyarkanizsai CN ESA Oktatási és Művelődési Intézmény, a Vajdasági Magyar Felnőttképzési Társaság, a zentai EU-felnőttképzési
Központ, a szabadkai PROBITAS Egyesület;
Magyarországról pedig a Felnőttképzési Szakértők Országos Egyesülete, valamint a Kecskeméti Regionális Képző Központ. A közelmúltban további szervezetek is jelezték belépési szándékukat, az együttműködési érdeklődés
folyamatos.
– Melyek voltak a hálózatépítés leg fontosabb állomásai?
Az első szakaszban – 2004 és 2009 között –
jöttek létre az együttműködés alapfeltételei, kialakult a kárpát-medencei szintű hálózati partnerség teljes köre, kitűztük céljainkat és létrehoztuk sajátos munkamódszereinket, valamint
az együttműködés eszközeit. Kárpát-medencei
szinten egységes magyar nyelvű képzési programokat fejlesztettünk és terjesztettünk ki közös
munkával. Öt év után a szabályozottabb működés és a forrásszerzési lehetőségek bővítése érdekében hálózatunk klaszterré alakult és létrejött a PannonForrás Első Kárpát-medencei Fejlesztési és Tudásklaszter (www.pannonforras.
hu). 2010-ben elfogadtuk a következő tíz évre
szóló stratégiánkat, és annak érdekében, hogy
a további képzésfejlesztési tevékenységünk még
inkább összhangba kerüljön a munkaerő-piaci
igényekkel, valamint részesei lehessünk munkahelyteremtő programoknak is, együttműködést kezdeményeztünk vállalkozások hálózataival, iparági klaszterekkel.
– Mely eredményekre a legbüszkébbek a PannonForrás hálózat működésének eddigi ideje alatt?
A hálózatunk által fejlesztett egységes képzési programokon már több mint másfélezer
magyar hallgató végzett a Kárpát-medencében
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interjú
a turisztika, a szociális és egészségügy, a projektmenedzsment, valamint a vadgazdálkodás,
a vendéglátás, az agrárgazdaság és a megújuló energetika területén. Ezen túl úttörő szerepet vállaltunk a hálózatok, klaszterek közötti
együttműködés kezdeményezésében, így a jövő
szempontjából kulcsfontosságú ágazatokban –
mint például az energiahatékonyság, a megújuló energia, az építőipar – lehetőség nyílt az öszszehangolt képzési, foglalkoztatási programokra, azaz ma már elérhető közelségbe került egy
kárpát-medencei kiterjedésű munkahelyteremtő program indítása is. Ugyanakkor a legfontosabb szerintem az a rendkívül összetartó és
értékteremtésre képes munkaközösség, amely
az elmúlt nyolc év alatt kovácsolódott össze, s
amely előtt meggyőződésem szerint még az eddigieknél is nagyobb és szebb feladatok állnak.
– Hogyan teremtették elő a forrásokat egy fokozatosan bővülő intézményi kör éveken keresztül
folyó közös tevékenységéhez?
– Mivel olyan fejlesztési forrás, illetve támogatási forma sajnos még nincs, amely lehetővé
tenné a Kárpát-medence valamennyi magyarlakta térségének egyidejű részvételét közös fejlesztési és képzési programokban, ezért az öszszehangolt, egymásra épülő pályázatok – könynyűnek, egyszerűnek egyáltalán nem nevezhető
– módszerét alkalmaztuk. Így általában uniós
források felhasználásával végeztük a fejlesztést,
majd a nemzetpolitikai támogatást felhasználva terjesztettük ki az egységes képzéseket. Az
előbbire döntően Magyarországról, utóbbira
pedig a Felvidékről, Kárpátaljáról, Partiumból,
Erdélyből és a Délvidékről volt lehetőségük pályázni a PannonForrás Klaszter tagszervezeteinek. Bízom benne, hogy eljön az idő, amikor
Magyarország is kihasználja az uniós tagországok számára nyitva álló lehetőséget –, és az
Európai Szociális Alap felhasználása során élni
fog az úgynevezett transznacionalitás elvének
alkalmazásával, amelyet például Románia már
megtett az emberi erőforrást fejlesztést szolgáló pályázatban. Ezzel a finanszírozási techni-
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kával jelentős források válnak felhasználhatóvá
a határokon átívelő programokhoz, így a képzési, foglalkoztatási kezdeményezésekhez is.
– Ki tudna-e emelni emlékezetes személyes élményt a hazai és a határon túli felnőttképző intézmények tanárai és oktatói részvételével megvalósult találkozókról, a közösen végzett tevékenységből?
– Számomra valamennyi műhelymunka, közös program, találkozás felemelő, semmi máshoz nem hasonlítható, különleges élmény, amit
megélhetek ebben a kiváló magyar emberekből
álló munkaközösségben. Vonatkozik ez a tudásegyesítő fejlesztési műhelyekre, amikor az
előre tervezettnél mindig több eredményre jutunk, de ugyanígy a helyi képzésekhez kapcsolódó programokra, nyitó vagy záróeseményekre, amelyek sok esetben meghatóak, érzelmileg
megrendítő erejűek. Minden bizonnyal mélyből
fakadó oka van annak, hogy a nemzeti összetartozásnak a közös alkotó munkában megélt
élménye erősebb és katartikusabb az átlagosnál
és mindig új erőt ad a következő kihíváshoz.
– Hogyan illeszkedik a PannonForrás Hálózat
az európai és a hazai gazdaság fejlesztési folyamatokhoz?
– Teljes mértékben. Egy irányba haladunk a
világméretű változásokkal és a kelet-közép-európai folyamatokkal egyaránt. Úgy vélem, paradox módon éppen a válság által előidézett történelmi helyzetben vagyunk képesek közvetlenül szolgálni azt, hogy a Kárpát-medencében
élő magyarság a már elkezdődött gyökeres változások, átrendeződések eredményeként a határok nélküli európai térben megerősödve, versenyelőnyös helyzetbe kerüljön a válság után
létrejövő új gazdasági, társadalmi keretek között. Ennek érdekében a 2010-ben elfogadott,
tíz évre szóló stratégiánk kiindulópontja a várható uniós és térségi kitörési pontok, új húzóágazatok figyelembe vétele volt. Ezért helyeztük középpontba olyan képzési programok fejlesztését és egységes kárpát-medencei kiterjesztését, amelyek összhangban állnak az Új Szé-
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interjú •
chenyi Tervvel, hiszen ez a dokumentum a gazdaságfejlesztés kitörési pontjaival meghatározta a versenyképesség, a társadalmi felzárkózás
és a nemzeti integráció hosszú távon követhető fejlesztéspolitika irányait. Ugyanakkor öszszehangolt javaslatokat is tettünk, például a
magyar gazdaság kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiáját tartalmazó Wekerle Tervhez és annak ágazati intézkedési terveihez, valamint az erdélyi Mikó Imre Tervhez. Remélem
mindezek kedvezően visszahatnak majd további lehetőségeinkre.
– Lát-e lehetőséget az eddigi innovációk intézményesülésére, a fejlesztések eredményeinek továbbfejlesztésére?
Igen, ebből a szempontból is mindenképpen derülátó vagyok. Ennek alapját, hátterét
éppen azok az eredmények képezik, amelyek a

hálózatunkon belüli közös munkánk, illetve az
iparági klaszterekkel kialakított együttműködés során jöttek létre. Tudásegyesítő partnerségünk az elmúlt években új kitörési pontokra összpontosító, munkahelyteremtő kezdeményezésekre képes partnerséggé fejlődött. Vállalkozói hálózatokkal, klaszterekkel együttműködve tudatosan bővítjük kárpát-medencei
szintű képzési kínálatunkat azokon a területeken, amelyeken új munkahelyek jöhetnek létre. A PannonForrás Klaszterben szerzett élményeink erős hitet adnak a folytatáshoz. Ezért,
minden olyan kezdeményezéshez, lehetőséghez
partnerséget ajánlunk, amely a kárpát-medencei magyarság XXI. századi megerősödését, a
határokkal ugyan elválasztott, de történelmileg
összetartozó nemzetrészeink közös felemelkedését szolgálja.

Szak- és felnőttképzés
A Szak- és Felnőttképzés című lap a Szakoktatás és a Felnőttképzés utódjaként
évente tíz alkalommal jelenik meg, továbbra is igazodva a tanév rendjéhez.
Ismeretterjesztő havilapként a szak- és felnőttképzés aktuális eseményeiről számol be riportokkal, tudósításokkal, rövid elemzésekkel.
A szaklap megrendelhető a szakesfelnottkepzeslapok@lab.hu e-mail címen!
Az ára 450 Ft.
Reményeink szerint új kiadványaink elnyerik tetszését
unk az Ön eredményes
d é
s munkájához
kájáh is.
i
és általuk hozzájárulhatunk

joggyakorlat

Kérdések és válaszok
a szakképzés és a felnőttképzés ter letéről
A Joggyakorlat rovat hónapról hónapra valós jogi kérdésekre adott válaszokon keresztül kíván segítséget nyújtani a szakképzés és a felnőttképzés területén dolgozó „jogalkalmazóknak”, azaz a szakképzést
folytató intézmények vezetőinek, munkatársainak, fenntartóinak és működtetőinek, a gyakorlati képzésben érdekelt vállalkozásoknak. A rovat egy-egy kiemelt téma alaposabb körbejárásával is rámutat a szakképzés és a felnőttképzés joggyakorlatának mindenki által hasznosítható bonyolultabb elemeire, melyeket a képzésben résztvevők és egyéb érdekeltek is beépíthetnek a mindennapokba, és könnyebben igazodhatnak el a gyakran változó szabályozási környezetben.
Jelen lapszámunkban feltett kérdések témakörei:
- A felnőttképzési tevékenység törvényi fogalmának értelmezése;
- ECDL vizsgamentesség;
- Az előírt feltételek meglétének közvetett módon történő igazolása a szakmai vizsgán;
- Térségi integrált szakképző központ új intézménnyel törénő bővítése.

A felnőttképzési
tevékenység törvényi
fogalmának értelmezése
A feltett kérdés:
A felnőttképzési törvény szerint
a „felnőttképzési tevékenység képzési program alapján megvalósuló iskolarendszeren kívüli olyan
képzés, amely célja szerint meghatározott képzettség megszerzésére, kompetencia elsajátítására irányuló általános, nyelvi vagy szakmai képzés”. A törvény ugyancsak
definiálja az „iskolarendszeren kívüli képzés”, valamint a „szakmai
képzés” és a „belső képzés” fogalmát a törvény 29. § 9., 13., és 19.
pontjaiban. E fogalmak értelmezésével kapcsolatosan kérünk állásfoglalást.
Elektronikai berendezések
gyártásával, forgalmazásával
és üzembe helyezésével foglalkozó gazdasági társaságként a tevé-
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kenység ellátásához szükséges belső, a társaság alkalmazottai részére – a munkavégzéshez, a gépek javításához és használatához
– szükséges ad hoc jellegű képzések
folytatását tervezzük.
A társaság – saját ügyfelei részére – a gépek használatával,
szervizelésével kapcsolatos tréningeket is tervez indítani, melyeket a termékek vételára magában
foglalja. A tréningek így egy-egy
szerződéshez fognak kapcsolódni,
egy adott személynek vagy egy jól
körülhatárolt csoportnak szervezzük meg, tehát ezek nem meghirdetett, bárki számára elérhető oktatások.
A fenti törvényi hivatkozásokkal kapcsolatban kérdésként merül fel, hogy a gazdasági társaság munkavállalói részére szervezett képzések – annak ellenére,
hogy nem eredményezik kompetenciák megszerzését, nem képzési
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program alapján szervezik az oktatásokat, valamint nem szakmai
képzések – a felnőttképzési törvény hatálya alá tartoznak-e, így
szükséges-e az ilyen jellegű képzések bejelentése.
Kérdés továbbá, hogy a gazdasági társaság által a gépet vásárló,
bérlő, kölcsönző ügyfélnél tartott
külső – a használatra és az egyszerűbb szervizelésre, karbantartásra vonatkozó – oktatások, amelyek szintén nem eredményezik
bármilyen képzettség, kompetencia megszerzését, a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzések-e, azaz szükséges e képzési
programot készíteni, felnőttképzési szerződést kötni és a törvényben
foglalt szabályozás szerint eljárni.
Ha az említett képzések nem
tartoznak a felnőttképzési törvény
hatálya alá, a társaság által végzett képzések milyen tevékenységnek minősülnek? Ha a felnőttkép-

joggyakorlat •
zési törvény vonatkozik e képzésekre, akkor a társaság milyen feltételekkel és módon végezheti jogszerűen e képzési tevékenységet?

A Joggyakorlat válasza:
A felvetett kérdéseket tekintve külön kell választani a gazdasági társaság munkatársai
számára megszervezésre kerülő belső képzéseket és az ügyfelek számára tervezett, a gépek
használatával, szervizelésével
kapcsolatos tréningeket.
A belső képzésekkel öszszefüggésben először is a felvetett kérdéssel kapcsolatban már
idézett felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 3. §-ának (2)
bekezdésében foglalt rendelkezést kell alkalmazni, amely szerint felnőttképzési tevékenység a törvényben meghatározott
jogalanyok saját képzési programja alapján megvalósuló iskolarendszeren kívüli olyan képzése, amely célja szerint meghatározott képzettség megszerzésére, kompetencia elsajátítására
irányuló általános, nyelvi vagy
szakmai képzés. Ezen túlmenően az Fktv. 29. §-ában foglalt
értelmező rendelkezések között
megtalálható a felnőttképzési
tevékenység fogalmi elemeinek
magyarázata is, amelyek közül
a kérdés a szakmai képzés definícióját emeli ki az Fktv-ből.
A rendelkezés 19. pontja szerint
ez olyan képzés, amely valamely
foglalkozás, munkatevékenység
végzéséhez szükséges kompetencia megszerzésére, fejleszté-

sére irányul. Ugyanezen szakasz
10. pontjában foglaltak szerint a
kompetencia a felnőttképzésben
részt vett személy ismereteinek,
készségeinek, képességeinek,
magatartási, viselkedési jegyeinek összessége, amely által a
személy képes lesz egy meghatározott feladat eredményes elvégzésére.
Fentiekben idézett rendelkezéseket egybevetve megállapítható, hogy a gazdasági társaság által saját munkavállalói részére szervezett képzés felnőttképzési tevékenységnek, szakmai képzésnek minősül, mivel a
képzés által az érintett személy
kompetenciát szerez, és ezzel
képes lesz a társaság tevékenységi körébe tartozó meghatározott szakmai feladat eredményes elvégzésére, jelen esetben
a társaság által gyártott, forgalmazott és üzembe helyezett gépek javítására és használatára.
Feltételezhető, hogy ezen ismeretek nélkül a gazdasági társaság munkatársai nem tölthetnék
be az adott munkakört.
Az Fktv. 16. §-ának (1) bekezdésében foglaltak szerint felnőttképzést csak képzési program alapján lehet folytatni. Ennek megfelelően a gazdasági
társaság csak abban az esetben
folytathat ilyen képzést, ha rendelkezik képzési programmal,
illetőleg a képzés – az Fktv. 8.
§-ában foglaltak szerint – megfelel az Fktv. és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott feltételeknek. E rendelkezésben foglal-

tak szerint, aki felnőttképzési tevékenységet kíván folytatni,
köteles az erre irányuló szándékát bejelenteni az állami foglalkoztatási szervnek. A tevékenység folytatásának jogszabályi
feltételei egységesek, függetlenül attól, hogy azt a felnőttképzést folytató intézmény belső
vagy külső képzésként végzi.
A gépet vásárló, bérlő, kölcsönző ügyfél számára a gépek
használatára és karbantartására
vonatkozó ismeretanyag átadása
– függetlenül annak helyszínétől – nem minősül felnőttképzési tevékenységnek, hiszen – a
munkatársaknak tartott képzéssel szemben – nem irányul valamely kompetencia elsajátítására,
csupán tájékoztatást ad a gépet
vásárló, bérlő személy részére a
gép használatával kapcsolatban.
Továbbá – a szakmai képzéssel ellentétben – a tájékoztatásnak nem célja valamely foglalkozás, munkatevékenység végzéséhez szükséges kompetencia
megszerzése és fejlesztése, az
csupán a gazdasági társaság kereskedelmi tevékenységének részét képezi.

ECDL vizsgamentesség
A feltett kérdés:
Ismereteim szerint egy oktatási miniszteri rendelet tartalmazza
azokat az OKJ-s szakképzettségeket, amelyek esetében a vonatkozó
szakképzettséggel rendelkező személy mentesül az ECDL vizsga
letétele alól. Ugyanakkor – tudomásom szerint – nincs olyan ren-
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joggyakorlat
delkezés, amely szerint az e modulokat tanító, a vizsgára felkészítő és vizsgázató tanár is megkapná ugyanezen kedvezményt,
tehát az ECDL vizsgamentességet. Méltánytalannak tartom,
hogy – az ECDL mind a hét modulját tanító és azokból vizsgáztató tanárként – nem kaphatom
meg az ECDL vizsga alóli mentességet. Ezért kérem a vonatkozó
jogszabály felülvizsgálatát és megváltoztatását, illetve a meg felelő
intézkedést.

A joggyakorlat válasza:
Az European Computer
Driving Licence (a továbbiakban: ECDL) egységes nemzetközi szabályok alapján működő moduláris vizsgarendszer,
amelynek bevezetésével, terjesztésével, minőségbiztosításával és
teljes körű ellenőrzésével kapcsolatos valamennyi jog a Neumann János Számítógép-tudományi Társaságot – mint társadalmi szervezetként működő
szervezetet – illeti meg Magyarországon.
A vizsgáztatás a Neumann
János Számítógép-tudományi Társaság által akkreditált
ECDL vizsgaközpontokban
történik, a Társaság jogosítványa és feladata, hogy a vizsgával kapcsolatos minden kérdést
– így például a vizsgamentesség szabályait is – meghatározzon. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság működési szabályzatában rendelkezik arról, hogy az Országos
Képzési Jegyzékben található
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mely, állam által elismert, szakképesítéssel rendelkezők élveznek vizsgamentességet. E mentesség biztosítása azért lehetséges, mert a moduláris rendszerű
Országos Képzési Jegyzékben
szereplő egyes szakképesítések
szakmai és vizsgakövetelményei
tartalmazzák az ECDL, illetve egyes modulvizsgáinak követelményeit. Ily módon, aki megszerzi az adott szakképesítést, az
további vizsga nélkül folyamodhat ECDL bizonyítványért, illetve – teljes bizonyítvány híján – beszámíthatók számára
azok a modulvizsgák, amelyeket
a szakképesítés megszerzése során tett vizsgák alkalmával már
teljesített.
Az ECDL megszerzésére irányuló képzés felnőttképzésnek
minősülő, az Országos Képzési
Jegyzékben nem szereplő szakmai képzés, amelynek keretszabályait a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény, valamint annak végrehajtási rendeletei határozzák meg. Az államnak nem volt és ma sincs lehetősége az ECDL vizsga alóli mentességet meghatározó jogi szabályozás megalkotására, ugyanis a képesítés nem minősül államilag elismert képesítésnek, továbbá ezt a vizsgáztatási rendszer fentiekben kifejtett speciális
jellege sem teszi lehetővé.
Fentiek alapján az ECDL
modulokat oktató és vizsgáztató tanárok e vizsga letétele alóli mentességének jogszabályban
történő biztosítása nem lehetséges, az ECDL vizsgamentesség
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körének bővítésére kizárólag a
Neumann János Számítógép-tudományi Társaság jogosult.

Az előírt feltételek
meglétének közvetett
módon történő
igazolására
a szakmai vizsgán
A feltett kérdés:
Az iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben tevékenykedő vizsgaszervezőként gyakran találom
szembe magam azzal a problémával, amikor az OKJ-ban szereplő
szakképesítések megszerzésére irányuló képzésre, illetve a szakmai
vizsgára jelentkező valamely okból
nem tudja a képzés vagy a szakmai
vizsga megkezdéséhez előírt feltételeket igazoló bizonyítványát bemutatni. Például az adott szakképzettséget, végzettséget igazoló bizonyítványa az idő folyamán elveszett, megsemmisült, ellopták, nem
tud hozzáférni stb. Van-e lehetőség ezen esetben az előírt feltételek
meglétének közvetett módon történő igazolására?

A Joggyakorlat válasza:
A kérdésben jelzett helyzetben, az alábbi esetekben lehetséges a meglévő végzettség,
képzettség áttételes, közvetett
módon történő igazolására.
Elöljáróban meg kell azonban jegyezni, hogy a szakképzettség, az iskolai végzettség
közvetett, „áttételes” igazolhatósága nem minden esetben
egyértelmű és csak korlátozott

joggyakorlat •
körben lehetséges, ezért minden esetben a hiányzó bizonyítvány pótlására irányuló lépések
megtétele javasolt elsősorban.
Ezt általános szabály szerint
annál az intézménynél kell kezdeményezni, amely a bizonyítványt kiállította (illetve a szakmai vizsgát szervezte).
Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, állam által elismert szakképesítések esetén
mind a képzés megkezdésének,
mind a szakmai vizsgára bocsátásnak a részletes feltételei minden esetben az adott szakképesítés jogszabályban kiadott szakmai és vizsgakövetelményeiben
kerülnek rögzítésre. E feltételek
között jellemzően az iskolai végzettségre, előzetes szakképzettségre, nyelvtudásra vonatkozó
előírások szerepelnek.
Általánosságban kijelenthető, hogy az előírt feltételek áttételes igazolása csak abban az
esetben fogadható el más – jogszabályban foglaltak alapján kiadott, „állami” – bizonyítványnyal, ha ez utóbbi megszerzése kizárólag a kérdéses (hiányzó)
bizonyítvány birtokában volt lehetséges.
Előzőek alapján az érettségi
letételének utólagos igazolására megfelelő lehet egy technikus
képesítést igazoló bizonyítvány,
illetve egy felsőfokú végzettséget
tanúsító oklevél, diploma, mert
ezen végzettségek, képesítések
megszerzésére csak az érettségi
letételét követően kerülhetett
sor. Ugyanígy az alapfokú iskolai végzettség megléte is elfogad-

ható olyan, az Országos Képzési
Jegyzékben szereplő szakképesítést igazoló (vagy még korábban
szerzett OSZJ-s) bizonyítvány
esetében, amelyben a feltüntetett
szakképesítés kizárólag alapfokú
iskolai végzettség megléte esetén
szerezhető meg.
Abban az esetben azonban,
ha iskolai rendszerű képzés keretében szerezték meg az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítést igazoló bizonyítványt, és a bizonyítvány
által tanúsított szakképesítés
megszerzéséhez a szakmai és
vizsgakövetelmény nem írja elő
kötelezően az alapfokú iskolai
végzettség meglétét, akkor ez a
bizonyítvány csak akkor fogadható el az alapfokú iskolai végzettség meglétének tanúsítására,
ha a képzés (a képzést folytató szakképző iskola által igazoltan) a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény 27. § (8)
bekezdés c) pontjában foglaltak
szerint történt.
A fentiekben megfogalmazott, elfogadhatóságra vonatkozó általános elv alapján néhány
további kizáró ok:
– Ha a szakképesítés megszerzésének nem előfeltétele az
alapfokú iskolai végzettség (Országos Képzési Jegyzék 21-es
szintkódú szakképesítések), a
szakképesítés megszerzését igazoló bizonyítvány nem fogadható el az alapfokú iskolai végzettség meglétének tanúsítására.
– Ha a bizonyítvány megszerzésének feltétele nem kizárólagosan az alapfokú isko-

lai végzettség, hanem a képzés (és a szakmai vizsga) megkezdhető a bemeneti kompetenciák igazolásával is, úgy az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítést igazoló bizonyítvány nem fogadható el
az alapfokú iskolai végzettség
meglétének tanúsítására.
- Nem fogadható el továbbá
például a Mozgólépcső karbantartó-szerelő részszakképesítés esetén a Villanyszerelő szakképesítés meglétének igazolására az
Erősáramú berendezések felülvizsgálója szakképzettség megléte.
Az utóbbi szakképesítés az Országos Képzési Jegyzék alapján ugyan a Villanyszerelő szakképesítés ráépülése, de más
szakmai előképzettség (például
Erősáramú villamosmérnök) esetén is megszerezhető, így a kizárólagosság nem biztosított.
A jövőbeli esetek tekintetében hoz változást a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.
törvény 24. §-ának (5) bekezdése, mely alapján a későbbiekben
lehetővé válik egyes technikus
szakképesítések „érettségi nélküli” megszerzése is, így a közvetett igazolás lehetőségei e területen is szűkülnek.
A szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott előzetes szakmai, illetve nyelvi tudás esetén sem jöhet jellemzően szóba az „áttételes” igazolás,
mert az SZVK előírásai általában olyan speciális ismereteket
takarnak, amelyek más képzés
„közbenső állomásaként” nem
szerezhetők meg.
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A képzést folytató intézménynek és a vizsgaszervezőnek
minden esetben fokozott körültekintéssel kell meggyőződnie a képzés megkezdése, illetve
a vizsgára bocsátás feltételeinek
teljesüléséről, mert ezek hiánya
esetén meghiúsulhat a képzésben résztvevő vizsgára bocsátása, a vizsgázó kizárható a szakmai vizsgából, illetve a sikeres
vizsga eredménye megsemmisítésre, a kiadott bizonyítvány
visszavonásra kerülhet.

Térségi Integrált
Szakképző Központ
új intézménnyel való
bővítése
A feltett kérdés:
Közhasznú Nonprofit Zrt.ként működő szakképző intézményként olyan együttműködési megállapodást kívánunk kötni,
és ezt követően a változásbejelentő
lapokkal együtt megküldeni, amely
az X.Y. Alapítványi Gimnázium,
Szakközépiskola és Szakiskolával bővíti a térségi integrált szakképző központunkat. Meg felel-e
az együttműködési megállapodás
a szakképzési törvény 92. §-ában
szereplő átmeneti szabályok előírásainak?

A Joggyakorlat válasza:
A szakképzésről szóló 2011.
évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 5. §-ának (7)
bekezdése szerint a térségi integrált szakképző központnak
(a továbbiakban: TISZK) a törvény hatályba lépésétől, azaz
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2012. január 1-jétől főszabály
szerint az úgynevezett „holland
típusú”, állami vagy önkormányzati fenntartású, integrált,
nagy tanulólétszámú szakképző iskola minősül. A kivételszabályokat és az átmeneti rendelkezéseket az Szt. 92. §-a tartalmazza. Ezen átmeneti rendelkezések két esetet különböztetnek meg: új TISZK alapítását
és a régi szabályok szerint alakult TISZK-ek továbbműködését.
Az Szt. 92. §-ának (14) bekezdése szerint új TISZK
már csak az új szabályok szerint hozható létre. Az Szt. 92.
§-ának (10) bekezdése szerint a
meghatározott időpontban hatályos rendelkezések szerint, az
Szt. hatályba lépése előtt létrejött TISZK továbbműködhet
átalakulás nélkül is 2013. augusztus 31-éig, és eddig az időpontig további feltételek teljesítése nélkül is TISZK-nek minősül. Ezt követően azonban
már csak akkor számít az Szt.
értelmében TISZK-nek, ha az
Szt. 92. §-ának (10) bekezdése
szerinti feltételeket is teljesíti.
Ezek a rendelkezések szövegszerűen és a jogalkotó szándéka szerint is csupán átmeneti
időszakra rendezik a korábban
megalakult TISZK-ek helyzetét, biztosítva a fenntartási kötelezettségnek történő megfelelést, valamint az uniós támogatásban részesült TISZK-ek esetén megfelelő időt az átalakulásra. Az uniós (TÁMOP-os,
TIOP-os) támogatásban nem
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részesült, nem állami, nem önkormányzati tagokból álló
TISZK-eknek 2013. augusztus
31. után a törvény erejénél fogva megszűnik a „TISZK” jogi
minősítésük, azaz ettől az időponttól kezdve nem minősülnek
TISZK-nek.
A korábban alakult TISZKek átalakulás nélkül, a korábbi szabályok szerint csak tovább működhetnek, ez a rendelkezés nem engedi ugyanis az érintett tagok változását,
új tagok belépését. Új tag csatlakozásáról csupán az Szt. 92.
§-ának (4) bekezdésben esik
szó, de ugyanezen § (5) bekezdése azt is deklarálja, hogy az
együttműködési megállapodással csatlakozó tagok csak akkor számítanak TISZK-tagnak,
ha korábban is „TISZK feladatainak megvalósításában” vettek részt (azaz az adott TISZKben). A jelen esetben azonban
nem is erről van szó.
Összességében megállapítható tehát, hogy a szóban forgó TISZK (amelynek tagjai
nem állami, nem önkormányzati fenntartók és azok szakképző
iskolái) uniós támogatásban részesült, és tekintettel arra, hogy
a támogatás feltétele a TISZK
fenntartása, ezért nem bővülhet. Az együttműködési rendszert természetesen szabadon
bővítheti a közhasznú nonprofit
zrt-ként működő TISZK, de
úgy, hogy az újonnan csatlakozott tagok az Szt. értelmében
már nem számítanak a TISZK
tagjának.

kitekintő •
Héger István:

Részvétel az EuroSkills szakmai versenyen
Az EuroSkills egy kétévente megrendezésre kerülő rendezvény, ahol a kontinens különböző országaiból érkező tehetséges fiatalok százai mérhetik össze szakmai tudásukat. Az EuroSkills célja, hogy látványos keretek között népszerűsítse
a szakmunkát és a szakképzést. A versenyezők a
hazájukban rendezett válogató versenyek győztesei. A verseny arra is alkalmat ad, hogy a különféle nemzetközi ipari partnerek, az egyes kormányok szervezetei és az oktatási intézmények képviselői találkozzanak, és közösen lépjenek fel a szakmai kiválóság, az elsőrangú készségek és kompetenciák mellett, együtt támogassák a magas színvonalú szakképzés ügyét.

Versenynapon az ácsok - munka közben

EuroSkills
Spa-Francorchamps 2012
A 2012-es versenyt a belgiumi Spa városában
rendezték, izgalmas helyszínen: a Forma-1 közvetítésekből ismert autóverseny-pályán. Magyarországon a versenyt pályázat, illetve válogatóverseny előzte meg, amely alapján májusra vált
véglegessé az utazó magyar csapat. A pályázatra 15 versenyszámban – amely 19 szakképesítést
jelent – 12 pályázatot adtak be (a versenyszámok és szakmák száma közötti eltérés abból adódik, hogy több esetben csapatverseny zajlik, azaz
több szakma képviselteti magát az adott versenyszámban). Az adatokból kiderül, hogy négy
szakmára, versenyszámra nem volt szponzori jelentkezés. A válogató eredményeként kialakult
az utazó keret: 11 versenyszámban, 15 szakmában 20 versenyző és 15 szakértő képviselte Magyarországot.
A versenyzők teljesítményét jelentősen meghatározzák a szponzorok. Az ő feladatuk az országos
válogatóverseny alapján a versenyre utazó és a tartalék fiatal szakemberek kiválasztása, majd felkészítése. A szponzorációt vállaló cég, szervezet biztosítja a versenyzők felkészítéséhez szükséges sze-

Verseny közben a virágkötők

Versenynapon a mechatronika szerelők
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mélyi és tárgyi feltételeket, valamint a versenyhez
szükséges szerszámokat. A szponzor feladata továbbá megfelelő szakmai felkészültségű, angolnyelv-ismerettel rendelkező szakértő jelölése, aki
részt vesz a versenyző felkészítésében, a verseny
helyszínén segíti őt, valamint részt vesz a nemzetközi szakértői munkában, a versenyfeladat előkészítésében és a helyszínen a többi versenyző értékelésében.
A versenyzők kiválasztása során a Kamara támogatta azokat az elképzeléseket – ahol a jelentkezési korhatár ezt megengedte –, hogy a
WorldSkills versenyen eredményesen szereplő
versenyző egy nemzetközi verseny tapasztalatával a háta mögött kapjon lehetőséget a EuroSkills
versenyen való indulásra vagy fordítva. Ilyen esetekben meghosszabbodik a versenyzői életút, nagyobb tapasztalattal, hosszabb felkészüléssel eredményesebb szereplés várható a versenyzőtől. A
nemzetközi versenyszabályok megengedik, hogy
egy versenyző szerepelhessen egyszer világversenyen és egyszer kontinensviadalon is.
A következő táblázat a magyar csapat versenyszámonkénti megoszlását mutatja:
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Szakma
1. Virágkötő
– csapatverseny
2. Fodrász
3. Oﬃce ICT Team
– csapatverseny
4. Hegesztő
5. Mechatronika
– csapatverseny
6. Ács – csapatverseny
7. Festő
8. Faipari technológiák
– csapatverseny
Épületasztalos
Bútorasztalos
Faipari gépkezelő
9. Kőműves
10. Takarító
– csapatverseny
Karbantartó
tisztítóspecialista
Felülettisztító
specialista
11. Szakács és pincér
csapatverseny
Szakács
Pincér
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Versenyzők Szakértők
2

1

1

1

3

1

1

1

2

1

2
1

1
1

3

3

(1)
(1)
(1)
1

(1)
(1)
(1)
1

2

2

(1)

(1)

(1)

(1)

2

2

(1)
(1)

(1)
(1)
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A 2012. évi belgiumi Európa bajnokságra
való felkészülés során a szakmai felkészülés figyelemmel kísérése, ellenőrzése mellett kiemelt
figyelmet fordítottunk a versenyzők, a szakértők mentális, pszichés felkészítésére is. Számukra július elején Lovasberényben csapatépí-

tő tréninget szerveztünk pszichológus és trénerek közreműködésével. A versenyzők részére a
versenyek időtartama alatt a szakértők mellett
pszichológiai segítséget is biztosítunk a váratlan versenyszituációk okozta stressz feloldásához.

Öt magyar aranyérem
a szakmák európai versenyén
Magyarország harmadik alkalommal indított versenyzőket a fiatal szakmunkások európai versenyén, és első alkalommal a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében.
A belgiumi „Spa-Francorchamps 2012” versenyen a 20 fős magyar csapat 11 versenyszámban 15
szakmában mérte össze tudását, felkészültségét Európa többi csapatával.
A 23 országból több mint 400 versenyző versengésében csapatunk az átlagpontszámok alapján
az előkelő 6. helyen végzett.
Magyarország hivatalos delegáltja Fekete Balázs, technikai delegáltja Csiszár Zsófia volt.
Az 5 arany, az 1 ezüst, az 5 bronz és a 2 kiválósági érem minden várakozást felülmúlt.
Aranyérmeseink:
Losonczy László, Ulrich István – mechatronika csapat
Berkes Gábor – bútorasztalos
Ónodi Zoltán – épületasztalos
Csőke János, Kreszán Kristóf Dárius, Zeke Sándor – vállalati ICT Team csapat
Berkes Gábor, Ónodi Zoltán, Sárvári Ádám – faipari technológiák csapat
Ezüstérmeseink:
Kókai Renáta, Takács Diána – virágkötő csapat
Bronzérmeseink:
Hintenberger Máté – fodrász
Nagy Dávid, Világosi Zoltán – ács csapat
Varga Alexandra Beáta – karbantartó tisztítóspecialista
Jessica Kaskova magyar nemzetiségű, szlovákiai versenyző – pincér
Berki Zsolt, Jessica Kaskova – szakács, pincér csapat
A sikeres szereplés hátterében a versenyzők felkészülését támogató szponzorok, szakember gárda mellet pszichológusok, trénerek és a kamara szervező munkája áll.
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Legújabb
számunk
tartalmából:
Szakközépiskolások
tanulási stratégiája
Nem tehetnek róla…
Felzárkózási stratégiák
Szervezeti
tudásmenedzsment

A Szakképzési Szemle több mint két évtizedes hagyományát folytatja, amikor közzé teszi az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli képzéssel kapcsolatos hazai és nemzetközi kutatások eredményeit.
Elemző írásaival hozzájárul, hogy megalapozott szakmai vitákkal segítse a képzés
fejlődését. Lehetőséget biztosít a doktori iskolák legszínvonalasabb dolgozatainak
megismerésére is.
A lap ára: 490 Ft
A Szakképzési Szemle megrendelhető
a szakesfelnottkepzeslapok@lab.hu e-mail címen!
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Szebeni Kinga:

Tehetséggondozás Dániában
A vállalati világban az 1990-es évek óta van
jelen tervezett tevékenységként a tehetséggondozás, a tehetségmenedzsment fogalma és gyakorlata. Ma, amikor a gazdaság tudásintenzitása növekszik, ugyanakkor a tehetséges munkaerő-utánpótlás hiánya fenyeget, már nem csak
a vállalatoknak van szükségük átfogó tehetségmenedzsment-stratégiára, hanem az egyes államoknak is. Egyre több ország kormánya igyekszik stratégiát kialakítani a tehetségek felismerésére és kibontakoztatására az iskolarendszer valamennyi alrendszerét érintően.
Az iskola feladata, hogy a megfelelő módon
stimuláljon valamennyi gyermeket és fiatalt annak érdekében, hogy érdeklődésük, tudásvágyuk felébredjen, és a bennük rejlő képességekből a maximális eredményt tudják kihozni. A tehetséggondozásnak nem csupán a gondozott tehetség számára pozitív hatású, a rátermett, érdeklődő, jó képességű tanuló inspirálja osztálytársait, sőt tanárait, egész környezetét is. Ezt ismerték fel a dánok már jó ideje, ezen alapul a
dán gazdaság erőssége, Dánia válság idején is töretlen versenyképessége. Ugyanakkor az eddigi,
rendszertelenül és elszigetelten zajló kísérleteken
való túllépés érdekében a 2000-es évek közepén
a dán oktatási kormányzat prioritássá tette a tehetséggondozás kérdését és célirányos munkába
kezdtek. Azóta a jogszabályi keretek megfelelő
kialakításával és pénzügyi eszközökkel igyekeznek lehetőséget biztosítani az iskoláknak, hogy
a jó képességű gyereket további fejlődésre ösztönözzék. Egy szakértőkből álló munkacsoportot
is felállítottak azzal a feladattal, hogy kiértékelve az eddigi tapasztalatokat, tegyen javaslatot tehetséggondozási stratégiára.
Annak érdekében, hogy az akadémiai típusú
tudást nehezebben elsajátító tanulók is megmutathassák, miben jók, a képzési programokat lépcsőzetessé, azaz fokozatosan teljesíthetővé tették,

és azt is, hoy az egyes tárgyakat több szinten is
lehessen tanuli. A szakképzésben tapasztalható
lemorzsolódás a dánok számára is gondot jelent,
így a tanulók megtartása és a továbbtanulási hajlandóság fokozása érdekében további erőfeszítések is szükségesek. A szakképző intézményeknek
évente kell cselekvési tervet készíteniük, amelyben bemutatják, milyen lépések mentén igyekeznek minél több, a 16. életévét betöltő (azaz már
nem tanköteles) tanulót a képzés befejezésére
ösztönözni. Az elemzések szerint az iskolák által
leggyakrabban alkalmazott módszerek:
– a tanulószerződések számának növelése, illetve a jó minőségű szakmai gyakorlat biztosítása;
– az oktatás színvonalának növelése (például
új tanulási formák, az írás- és olvasási nehézséggel küzdők számára testre szabottabb megoldások bevezetése);
– egyéni szolgáltatások, illetve az egészséges élethez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek
(mozgás, étkezés).
Az elmúlt években számos projektet finanszíroztak, amelyek célja a szakképző iskolák oktatási környezetének fejlesztése volt. A stratégiát kialakító munkacsoport szerint differenciált oktatás szükséges: javaslatuk a szakképzésen
belül – például a versenynek leginkább kitett
ágazatokban – a normál ütemű program mellett
egy „gyorssáv” kialakítása, ahol a tehetséges,
motivált tanulók gyorsabban haladhatnak, illetve magasabb szintre juthatnak tanulmányaik
végeztével. A szakmai gyakorlat minőségének
emelésében a gazdasági szereplőknek is kulcsszerepet kell vállalniuk. Mindenekelőtt a nagyméretű és fejlett technológiával rendelkező vállalatok tehetnek sokat a fiatal tehetségek szakképzésbe vonzásáért és pályán tartásáért. Emellett fontos szerepük van a szakmai-tanulmányi
versenyeknek, amelyek extra kihívás elé állítják
az ügyesebb diákokat.
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Egész életen át tartó
tanulás program
• Az Egész életen át tartó tanulás program egy olyan uniós
cselekvési program (Lifelong
Learning Programme – LLP),
amelynek célkitűzése, hogy
az egész életen át tartó tanulás révén hozzájáruljon az Európai Unió fenntartható gazdasági fejlődéséhez, több és jobb
munkahely, illetve az erősebb
társadalmi kohézió megteremtéséhez és a fejlett, tudásalapú társadalom kialakításához.
Mindenekelőtt segíteni kívánja az Európai Unión belüli oktatási és képzési rendszerek közötti kölcsönös cserét, együttműködést és mobilitást, hogy e
rendszerek az egész világ számára minőségi referenciaértékké válhassanak. Célja, hogy
ösztönözze a részt vevő országok oktatási és szakképzési rendszereinek modernizációját és az új feltételekhez történő igazítását, különösen az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek összefüggésében, valamint segítse azt hogy az európai hozzáadott értéket közvetlenül juttassa el azokhoz az állampolgárokhoz, akik a program keretében részt vesznek a
mobilitási és egyéb együttműködési tevékenységekben.
Az Egész életen át tartó tanulás
program gyerekkortól az időskorig teljes mértékben lefedi az
egész életen át tartó tanulást.
A négy szektoriális alprogram
közül a Comenius a közok-
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tatást, az Erasmus a felsőoktatást, a Leonardo a szakmai
képzést (a felsőoktatási szint
kivételével), a Grundtvig pedig a felnőttoktatást támogatja.
Ezeket a szektoriális programcsomagokat egészítik ki azok
a transzverzális programok,
amelyek több területhez is kötődnek. (Részletes információ:
www.tka.hu / Pályázatok / Aktuális pályázatok vagy Egész
életen át tartó tanulás program)

2012 őszén és
2013 tavaszán
aktuálisszakképzési és
felnőttoktatási
pályázati felhívások
Grundtvig
A Grundtvig alprogram célja, hogy az európai együttműködési tevékenységek révén elősegítse a felnőttoktatás európai dimenziójának kialakulását.
A felnőttoktatás minőségének
és hozzáférhetőségének javítása által a Grundtvig hozzájárul ahhoz, hogy a felnőtt tanuló
teljes értékű, aktív tagja lehessen a társadalomnak, bővüljenek a más kultúrákról szóló ismeretei, életminősége, és javuljanak munkaerő-piaci esélyei.
A program értelmezésében felnőttnek számítanak a 25 év feletti személyek, valamint azok
a 25 év alatti fiatalok, akik nem
részesülnek közép- vagy felsőfokú képzésben. A Grundtvig
elsősorban a szakmától független, általános ismeretek oktatását tűzi ki céljául.
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Grundtvig
szakmai továbbképzés
felnőttoktatóknak
– egyéni pályázati lehetőség
Ez a pályázattípus felnőtt tanulókkal foglalkozó tanárok, szakértők, tanácsadók, intézményvezetők és a felnőttoktatásba hoszszabb kihagyás után visszatérő
szakemberek továbbképzését teszi lehetővé szervezett nemzetközi kurzuson való részvétel keretében. A továbbképzés célja az
oktató szakmai (és nyelvi) fejlődése, valamint az intézmények
közti együttműködés és tapasztalatcsere ösztönzése.
Beadási határidő: 2013. január 16.

Grundtvig
Látogatások és cserék
– egyéni pályázati lehetőség
Felnőttoktatással foglalkozó
szakembereknek, a felnőttoktatásba hosszabb kihagyás után
visszatérő szakembereknek és
felnőttoktatói pályára készülő
hallgatóknak szóló pályázati lehetőség, amely támogatást biztosít konferenciákon, tanulmányutakon, szakmai (csere)látogatáson a munkamenet megfigyelés
(job-shadowing) tevékenységben
való részvételre. A kiutazás témájának a pályázó szakmai tevékenységéhez kell kapcsolódnia a
felnőttoktatás bármely területén.
Beadási határidő: 2013. január 16.

Grundtvig Tanulási
kapcsolatok – intézményi
pályázati lehetőség
A Tanulási kapcsolat projektek célja, hogy elősegítse az ál-

szertár •
talános felnőttoktatással (is)
foglalkozó szervezetek európai
szakmai kapcsolatainak megalapozását, a nemzetközi projektmunkán keresztül. A kétéves projektek során több ország partnerintézményei működnek együtt: egy adott témára koncentrálva kiutazásokat,
partnertalálkozókat szerveznek
egymással, ahol a témára vonatkozó megbeszéléseket tartanak.
A Tanulási kapcsolat projektek
olyan nemzetközi együttműködések, amelyek a szakemberek
mellett lehetővé teszik a felnőtt
tanulók aktív részvételét is. Az
együttműködés célja a felnőttek
tanulási képességének fejlesztése, amely révén az egyén képes
felismerni a személyes és szakmai fejlődéséhez szükséges tanulási igényét, valamint kiválasztani és eredményesen kihasználni a számára megfelelő
tanulási lehetőségeket.
Beadási határidő:
2013. február 21.

Grundtvig Felnőtt Tanulói
Műhelyek – intézményi pályázati lehetőség
A műhelytevékenység kizárólag
a felnőttoktatás területén, az írni-olvasni tudással és szövegértéssel kapcsolatos kérdésekkel
foglalkozó szakemberek számára kínál képzést. E tevékenység
célkitűzése, hogy a jelenlegi és
jövőbeli tanárok és egyéb szakmabeliek számára lehetőséget
nyújtson arra, hogy elmélyedjenek az írás-olvasás terén problémákkal küzdő felnőttek okta-

tásának európai dimenziója témájában, bővítsék ismereteiket más európai oktatási rendszerekről, valamint ezen oktatási rendszereken belül a felnőttek írás-olvasás-tanításának
mikéntjéről, továbbá a felnőttek írásolvasás készség elsajátításának tanításához fejlesszék a
szükséges specifi kus készségeiket. A műhelyeknek az oktatók
és résztvevők profi lja tekintetében erős európai dimenzióval
kell rendelkezniük. A műhely
összeköti a felnőttek írás-olvasás-tanításával foglalkozó, különböző országokból származó szakértőket oktatási gyakorlatuk fejlesztése, coaching, tanácsadási, vezetői stb. készségeik javítása érdekében.
Beadási határidő:
2013. február 21.

Leonardo da Vinci
A Leonardo da Vinci program a
felsőoktatáson kívüli szakképzés területének fejlesztésére irányul: az abban résztvevők tanítási és tanulási igényeire, valamint az ilyen oktatást és képzést nyújtó vagy támogató intézményekre és szervezetekre.
A program célja az ismeretek,
készségek és képesítések megszerzése és felhasználása céljából tartott képzéseken és továbbképzéseken részt vevő személyek támogatása a személyes
fejlődés, a munkavállalói esélyek és az európai munkaerőpiacon történő érvényesülés megkönnyítése érdekében. További célkitűzés a szakoktatási és

-képzési rendszerek, intézmények és gyakorlatok minőségi
javításának és az e téren megvalósuló innovációnak a támogatása, illetve a szakoktatás, -képzés és mobilitás vonzóbbá tétele
a munkáltatók és magánszemélyek számára, valamint a szakképzésben részt vevő munkavállalók mobilitásának elősegítése.

Mobilitás
– intézményi pályázati
lehetőség
A mobilitási projektek célja a
szakmai alap- és továbbképzés
európai jellegének erősítése, valamint az elméleti és gyakorlati szakmai tudás és a szaknyelvi
készségek fejlesztésének elősegítése. E pályázattípus lehetővé
teszi a szakképzés különböző
szereplői, az oktatási és a gazdasági szféra közötti együttműködést. Pályázó (küldő) intézmény lehet a szakképzésben
érintett valamennyi intézmény.
Támogatható tevékenységek:
• A külföldi szakmai gyakorlat
olyan gyakorlattal és/vagy képzéssel töltött időszak, amelyet
a résztvevő egy külföldi fogadó
intézményben (vállalatnál és/
vagy szakképző intézménynél)
tölt. Ezalatt az időszak alatt a
kedvezményezettnek alkalma
nyílik munkatapasztalat szerzésére, szakmai tudásának és
készségeinek fejlesztésére, valamely idegen nyelv aktív gyakorlására – mindez jelentősen növeli munkaerő-piaci esélyeit.
• A tanulmányutak képzőintézmények és/vagy vállalatok kö-
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zötti mobilitási tevékenységek,
amelyek a szakképzésben dolgozók számára nyújtanak lehetőséget arra, hogy tudásukat és
tapasztalataikat más országokban, eltérő szervezeti körülmények között hasznosíthassák,
illetve azokat tovább gyarapíthassák.
Beadási határidő:
2013. február 1.

Partnerségek
– intézményi
pályázati lehetőség
Ezen együttműködések célja az
egymástól tanulás, a jó gyakorlatok átvétele, a közös tapasztalatok cseréje szakképzési témában. A kétéves projektek során több ország partnerintézményei működnek együtt. Egy
adott témára koncentrálva kiutazásokat, partnertalálkozókat
szerveznek, ahol a témára vonatkozó megbeszéléseket tartanak, közösen dolgoznak egy kisebb projekteredményen, amely
lehet tanulmány, honlap, CD,
konferencia, képzési anyag stb.
A projekt futamidejének többi
részében pedig saját intézmé-
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nyükben dolgoznak az adott témán, majd az elért tapasztalatokat összegzik, értékelik, majd
megosztják, terjesztik.
Beadási határidő:
2013. február 21.

Innovációtranszfer
– intézményi
pályázati lehetőség
Az innovációtranszfer projektek célja, hogy a Magyarországon újdonságnak számító, korábbi Leonardo vagy más közösségi program, illetve egyéb
nemzeti fejlesztés eredményeként működő bevált, jó gyakorlatokat (tananyag, módszer) átvegyék, adaptálják és meghonosítsák a szakképzésben, és
ezáltal hozzájáruljanak a magyar szakképzés korszerűsítéséhez, minőségének fejlesztéséhez. A szakképzés napjainkban
tágabb értelmezést nyert: az iskolarendszerű és azon kívüli
szakmai alap- és továbbképzés,
valamint a munkahelyi képzések mellett minden olyan képzéstípus is beletartozik, amely
az egyén foglalkoztathatóságát,
munkaerő-piaci értékét növe-
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li. Ebbe a körbe tartoznak a
szakmai orientáló programok,
a szaknyelvi képzés, valamint
a szociális kompetenciát, álláskereső technikát fejlesztő programok is.
Beadási határidő:
2012. január 31.

Előkészítő
látogatások
Az előkészítő látogatás/partnerkereső szeminárium célja, hogy az LLP bármely (Leonardo, Grundtvig, Szakértői tanulmányutak, Comenius,
Erasmus) decentralizált, illetve centralizált programjához
kapcsolódó pályázatot benyújtani szándékozó intézmények
számára – a tervezett pályázat kidolgozását elősegítendő –
lehetőséget biztosítson előzetes partnerlátogatáson vagy önköltséges partnerkereső szemináriumon való részvételre. Az
előkészítő látogatások maximális időtartama 5 nap (4 éjszaka).
Beérkezési (nem azonos a postai feladás dátumával) határidők:
2012. november 29.,
2013. január 4.

