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Loboda Zoltán

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS
SZAKPOLITIKÁJÁNAK KERETSTRATÉGIÁJA
A 2014–2020 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA
VONATKOZÓAN
ABSZTRAKT
2014 novemberében a kormány döntést hozott az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiájáról.1 Az alábbi tanulmány célja, hogy bemutassa a keretstratégiát
különös tekintettel a szakképzési és felnőttképzési vonatkozásaira. A tanulmány kitér a
stratégia tervezési környezetének és determinációinak ismertetésére, az egész életen át tartó tanulás politika hazai helyzetére és megvalósításának lehetőségeire.
Kulcsszavak: egész életen át tartó tanulás, szakképzés, felnőttképzés, Európai Szociális Alap

SZAKPOLITIKAI ELŐZMÉNYEK
A magyar kormány 2005-ben fogadott el először stratégiát az egész életen át tartó tanulás
területére vonatkozóan.2 (A tanulmányban a továbbiakban az „egész életen át tartó tanulás” kifejezésre az angol megnevezés, a lifelong learning – LLL betűszavas rövidítésével
hivatkozom.) Az akkori stratégia egy olyan időszakban született, amikor az LLL az európai oktatás- és képzéspolitikai diskurzus domináns megközelítése volt.3 A lisszaboni

1. A Kormány 1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozata a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II., Az egész életen
át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája, a Köznevelés-fejlesztési stratégia, továbbá a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia elfogadásáról. Magyar Közlöny, 2014. évi 150. szám.
2. A Kormány 2212/2005. (X.13.) számú határozata az egész életen át tartó tanulás stratégiájának megvalósítását szolgáló
feladatokról.
3. Loboda Zoltán: Az egész életen át tartó tanulás – megjegyzések egy fogalom margójára. In: Üzenet a palackban: Fiatal
kutatók godolatai az egész életen át tartó tanulásról. Budapest: Tempus Közalaptvány, 2013. Letölthető: oktataskepzes.
tka.hu/document.php?doc_name=Projektek/2012/ (Letöltés időpontja: 2014. december 21.)
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stratégia értelmezésében az LLL politika az oktatási és képzéspolitikai változások átfogó
fejlesztési kereteként (overarching framework) jelent meg, amit a 2007–2013 közötti uniós
pénzügyi ciklus kohéziós és regionális politkájának támogatási eszköze, az Európai Szociális Alap (ESZA) támogatásain keresztül szándékoztak előmozdítani. Az ESZA rendelete a konvergencia-célkitűzés régióira vonatkozóan a támogatható tevékenységeket az
alábbi prioritások mentén határozta meg:
a) a humántőke-beruházások bővítése és javítása, különösen az alábbiak előmozdítása révén:
I. az oktatási és képzési rendszerek reformjainak végrehajtása, különösen a tudásalapú
társadalom és az egész életen át tartó tanulás igényeire való reagálóképesség növelése
céljából;
II. a teljes életciklus alatti fokozott részvétel az oktatásban és képzésben, többek között
a korai iskolaelhagyás csökkenésének, a szakok és szakmák nemek szerinti elkülönülésének csökkentése, továbbá a jobb minőségű alap- és szakmai oktatásban és képzésben, valamint a felsőoktatásban és felsőfokú képzésben való fokozott részvétel megvalósítását célzó intézkedéseken keresztül.4
Vagyis az ESZA olyan oktatási és képzési reformokat és rendszerfejlesztéseket támogatott, amelyek az LLL elveivel összehangban történtek.5 Ez a külső fejlesztéspolitikai
determináció indokolta, hogy az LLL stratégia egyfajta ernyőként maga alá vonza az öszszes fejlesztési forrásban részesülni szándékozó ágazat édekeit – ami egyértelműen manifesztálódott a stratégia elfogadásáról szóló kormányhatározat szövegében. A 2005-ben
elfogadott stratégia meghatározása alapján koncepcionális keretet és beavatkozási irányokat kívánt lefektetni a 2007–2013 közötti fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához.6 A stratégia megvalósítása elsődlegesen a TÁMOP intézkedésein keresztül történt,
amelyben az egész életen át tartó tanulás ugyanakkor már csak specifikus célként jelent
meg olyan más célok mellett, mint a változásokhoz való alkalmazkodás segítése, vagy
a társadalmi összetartozás erősítése és az esélyteremtés támogatása. A stratégia megvalósításáról kétévente előrehaladási jelentésben számoltak be a felelős minisztériumok a
kormánynak. A kormány által 2012-ben elfogadott utolsó előrehaladási jelentés aláhúzta, hogy továbbra is szükség van egy LLL stratégia artikulálására, amely az oktatási, képzési alrendszerek mindegyikét átfogja, és a szakpolitikai gyakorlatban közös orientációs
4. Az Európai Parlament és a Tanács 1081/2006/EK Rendelete (2006. július 5.) az Európai Szociális Alapról és az 1784/1999/
EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.
5. Az egész életen át tartó tanulás a korábbi oktatási reformokhoz képest egy teljesen új, rendszerszerű megközelítés. A tanulók sokszínűségének felismerése mellett kiemeli, hogy a szükséges kompetenciákat mindenki számára biztosítani kell,
és szorgalmazza a differenciált megoldások alkalmazását. Az LLL tanulási rendszerkeretben már nem a szektorok/
alszektorok és azok kapcsolata a meghatározó, hanem az egyén és a tanulási utak. Az LLL keret nem intézményi struktúrákban gondolkodik, hanem tanulási utakban; jellemzője a tanulóközpontúság, amelyben kiemelt szerepe van a részvételnek, a tanulásra irányuló képesség, a tanuláshoz szükséges alapkészségek biztosításának, a motiváció kialakításának
és fejlesztésének. Az oktatáspoltikai célok koherenciájával kapcsolatosan implicite kimondja, hogy a tanulás formáival,
céljaival és tartalmaival kapcsolatban az oktatásfejlesztésében a differenciált, kereslet- és szükségletorientált megközelítésnek kell érvényesülnie.
6. A stratégia megvalósításáról rendelkező 2212/2005. (X.13.) Korm. Határozat 1. pontja kimondta, hogy „A Kormány annak tudatában, hogy a humánerőforrás átfogó fejlesztése az ország versenyképessége javításának, a társadalmi szintű
esélyteremtésnek nélkülözhetetlen és hatékony eszköze, elfogadja, hogy 2013-ig Az egész életen át tartó tanulás stratégiájának dokumentuma legyen a cselekvés vezérfonala.”
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irányként érvényesül. Hangsúlyozta, hogy szorosabb ágazat- és intézményközi együttműködésre törekvés szükséges ahhoz, hogy egységes szemléletű, az érintett intézmények
magas fokú kooperációja mellett megvalósuló, szervesen egymásra épülő fejlesztések
indulhassanak a kora gyermekkori neveléstől az iskolarendszerű képzésen át a felnőtt
tanulási szolgáltatásokig bezárólag. Az egész életen át tartó tanulás szemléletének és tudatosításának erősítése érdekében szükséges a tanulás kultúrájának társadalmasítása,
hogy a tanulás értéke és megtérülése azok számára is tudatosuljon, akik egyelőre az oktatási és képzési rendszer, illetve a tanulás margóján mozognak.
Az LLL politika a korábbi stratégia ellenére sem tudott gyökeret ereszteni a hazai
szakpolitika irányításban és szabályozásban, és megmaradt egyfajta „metafogalomként” 7 a
fejlesztéspolitika és a stratégiai tervezés színterein. Ennek oka egyrészt az ágzatok szabályozási fetisizmusában, a szektorok és intézményrendszerek zártságában, másrészt a fejlesztéspolitikai források program- és projektfinanszírozás-alapú, fragmentált beavatkozási logikájában található. A jelenleg érvényes kormányzati hatásköri és funkcionális
szabályozó dokumentumok, SZMSZ-ek nem tartalmazzák az LLL-t, nincs a területnek
kormányzati felelőse, és ugyanígy nem található semmilyen hivatkozás az LLL-re hazai
oktatási és képzési jogszabályokban.

A STRATÉGIAI TERVEZÉSI KÖRNYEZET DETERMINÁCIÓI
A 2014–2020 közötti programozási időszakra vonatkozóan jelentősen megváltozott a
tervezési környezet. Számos új elvárást és szabályt fogalmaztak meg a kohéziós politika
tervezésével és megvalósításával kapcsolatban. A változások többek között a stratégiai
tervezés és programalkotás megerősítését szolgálták. Az Európa 2020 stratégia számszerű célkitűzéseit és tematikus céljait8 integrálták az alapok felhasználását szabályozó rendeletekbe és a forrásfelhasználást kijelölő tematikus célkitűzésekbe, beruházási prioritás
területekbe. Szintén a stratégiai tervezés erősítését célozta a szigorodó előzetes feltételek
rendszere, amelyek teljesítési kritériumaikkal együtt bekerültek a regionális politika
alapjainak általános szabályozásába.9 Az előzetes feltételek a 2007–2013 közötti programozási időszak tapasztalataira és az országspecifi kus ajánlásokra is építettek, annak érdekében, hogy a tagállamok a következő programozási időszak megkezdése előtt minden
egyes területen megfeleljenek a sikeres forrásfelhaszná lás előfeltételeinek. Az általános
rendelet a strukturális alapok forrásainak felhasználási előfeltételéül szabta bizonyos
nemzeti szakpolitikai stratégiák kidolgozását. Az Európai Szociális Alap 11 tematikus
célkitűzéséhez összesen 23 (főként EU 2020-hoz kapcsolódó stratégia meglétére vagy
7. „Metafogalom” alatt azt értem, hogy az LLL-nek van egy többé-kevésbé konszenzusos értelmezése, ami azonban csak a
nemzetközi és európai uniós kommunikációs térben manifesztálódik.
8. Az EU 2020 tematikus célkitűzéseit az Integrált Iránymutatások tartalmazzák, amelyek figyelembe vételével készítik el a
tagállamok Nemzeti Reform Programjaikat.
9. Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU Rendelete (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra,
az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az
Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
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irányelvek átültetésére vonatkozó) előfeltételt határoztak meg.10 Az „alkalmazandó
előzetes feltételrendszer” olyan konkrét és előzetesen meghatározott kritikus tényezőkön
alapul, amelyek valamely beruházási prioritással vagy uniós politikai prioritással kapcsolatban kitűzött egyedi célkitűzés eredményes és hatékony teljesítésének előfeltételei,
és az ilyen teljesítéssel közvetlen és tényleges kapcsolatban állnak, és arra közvetlen hatást gyakorolnak. Ezen előzetes feltételeket 2016 végéig kell a tagállamoknak teljesíteniük, ellenkező esetben Bizottság felfüggesztheti az adott tematikus célkitűzés beruházási
prioritása területén a kifizetéseket.
Az EU új felzárkóztatási politikája koncentráltan azon területekre irányul, ahol a legnagyobb hozzáadott-érték realizálható vagy a leghatékonyabban csökkenthetőek a társadalmi költségek. Ennek megfelelően a kohéziós politika eszközei közé tartozó Európai
Szociális Alap oktatási és képzési célú beruházási prioritása is alapvetően három területen támogatja a fejlesztéseket: 1) a felsőoktatás és felsőfokú képzés növelése, 2) a korai
iskolaelhagyás és lemorzsolódás csökkentése (az első kettő összhangban áll az EU 2020
számszerű célkitűzéseivel), illetve 3) az egész életen át tartó tanulás és készségfejlesztés
területén. Ezekhez a beruházási prioritásokhoz kapcsolódóan az Európai Bizottság előzetes feltételként nemzeti stratégiák elkészítését határozta meg. Az LLL vonatkozásában
egy nemzeti és/vagy regionális politikai keretrendszer kidolgozását várja el a tagállamoktól az uniós szintű politikai iránymutatással összhangban.
Az általános rendelet XI. melléklete – a tematikus előzetes feltételrendszerről tartalmi
szempontból – részletezi az egész életen át tartó tanulás stratégiák tekintetében megfogalmazott uniós teljesítési kritériumokat, amelyekekre a stratégiáknak szükség szerint
reflektálniuk kell, úgymint:
• az egész életen át tartó tanulást célzó szolgáltatások fejlesztésének és összekapcsolásának támogatására, beleértve azok végrehajtását és a képességek fejlesztését, valamint az érdekelt felek bevonásáról és a velük való partneri viszony kialakításáról
való gondoskodást;
• a különböző célcsoportok (például a szakképzésben résztvevő fiatalok, a felnőttek,
a munkaerőpiacra visszatérő szülők, az alacsonyan képzett és az idősebb munkavállalók, a migránsok és más hátrányos helyzetű csoportok, különösen a fogyatékkal élők) készségfejlesztésére (amennyiben ezeket a nemzeti vagy regionális stratégiai szakpolitikai keretekben prioritásként azonosították);
• az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférés kiszélesítésére, többek között az
átláthatósági eszközök (például az európai képesítési keretrendszer, a nemzeti képesítési keretrendszer, az európai szakképzési kreditrendszer és az európai szakképzési
minőségbiztosítási rendszer) tényleges alkalmazására irányuló erőfeszítésekre;
• az oktatás és képzés munkaerő-piaci megfelelőségének javítására és az azonosított
célcsoportok (például a szakképzésben részt vevő fiatalok, a felnőttek, a munkaerőpiacra visszatérő szülők, az alacsony képzettségű és idősebb munkavállalók, a migránsok és más hátrányos helyzetű csoportok, különösen a fogyatékossággal élők)
igényeihez való igazítására.
10. Az előzetes feltételek szigorításának oka az, hogy biztosítani kell a források hatékony felhasználásához szükséges kiindulási helyzet megfelelőségét. A múltban előfordultak olyan esetek, amikor az uniós alapokból fi nanszírozott beruházások hatékonyságát aláásták a nemzeti politikai, szabályozási és intézményi keret gyengeségei.
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Az ESZA támogatások igénybe vételéhez kapcsolódó LLL tartalmi elvárások a partnerségre, politikakoordinációra, a képességpolitikára, az egész életen át tartó tanulást
megalapozó kulcskompetenciákra és a tanulás keresleti aspektusaira helyezik a hangsúlyt. A teljesítési kritériumok világosan közvetítik az egész életen át tartó tanulás politikával kapcsolatos poszt-lisszaboni uniós gondolkodást, amelyre egyértelműen jellemző az erős foglalkoztatáspolitikai kötődés és a társadalmi integrációs aspektus.
Mindkettő az „LLL mint szolgáltatás” megközelítést erősíti. Ugyanakkor az oktatási és
képzési rendszerre visszaható, implicit LLL rendszert építő eszközök (mint a rendszeren
belüli horizontális és vertikális mozgást is elősegítő képesítési keretrendszerek, kreditrendszerek, validációs rendszer, tanulási szolgáltatásokhoz kapcsolódó pályaorientációs
és tanácsadási szolgáltatások és információk stb.) fejlesztésének közösségi támogatása, és
ezen eszközök kötelező beépülése a nemzeti stratégiákba afelé mutat, hogy az LLL-re egyre
inkább rendszerkoordinációs és -integrációs szakpolitikai eszközként tekintsünk.11
Az általános rendelet előzetes feltételrendszerének tartalmi kritériumai mellett az
Európai Bizottság a Partnerségi Megállapodás dokumentumának tervezéséhez orientáló
jellegű pozíciós papírt12 bocsátott a tagállamok rendelkezésére.13 A Bizottság pozíciós
papírjában is hangsúlyozta a 2011-es és 2012-es Közös Foglalkoztatási Jelentést, amely
szerint Magyarországon az egész életen át tartó tanulás nem kap kellő figyelmet és jelentős
az ellentmondás az oktatási rendszer kínálata és a munkaerőpiaci igények között.14
Az explicit, külső stratégiai tervezési determinációk ellenére úgy tűnik, a Kormány
2012-ben a kormányzati stratégiai irányítás rendszerében még nem tulajdonított jelentőséget sem a korai iskolaelhagyás elleni, sem az LLL stratégiának. A kormányzati stratégiai
irányítási rendszer áttekinthetővé és egységessé tétele érdekében kiadott kormányhatározat felhívta az emberi erőforrások miniszterét, hogy dolgozza ki és terjessze a Kormány elé
a köznevelésről szóló stratégiát, a felsőoktatásról szóló stratégiát, valamint a tudománypolitikai stratégiát, a kulturális stratégiát, a komplex telepprogramokhoz kapcsolódó lakhatási stratégiát, az egészségügy fejlesztési stratégiáját, a társadalmi párbeszéd stratégiáját, a civil stratégiát, valamint a nemzetiségpolitikai stratégiát.15 A határozat ugyanakkor
11. Lásd Loboda Zoltán: Az egész életen át tartó tanulás – megjegyzések egy fogalom margójára. In: Juhász Judit – Szegedi
Eszter (szerk.): Üzenet a palackban: Fiatal kutatók godolatai az egész életen át tartó tanulásról. Budapest: Tempus Közalapítvány, 2013, 15–30. Letölthető: http://oktataskepzes.tka.hu/documents/Projektek/2012/Kut%20program/phd_kotet_
honlapra.pdf. (Letöltés időpontja: 2014. december 21.)
12. Lásd Hungarian Position Paper 2012, In: Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája 2014–2020, 6. oldal.
13. Magyarországra alacsony foglalkoztatási szint, illetve csekély mértékű tá rsadalmi kohézió jellemző. Feladat tehát, az
alacsony képzettségű és hátrá nyos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságá nak növelése – aktív és megelőző munkaerő-piaci intézkedésekkel, személyre szabott szolgá ltatásokkal és tanácsadással. Célzott és egyénre szabott, a hátrá nyos
helyzetű vagy vidéki népesség kulcskompetenciá inak fejlesztést célzó képzéssel (e-learning), a megszerzett kompetenciá k és készségek elismerésével (például kihelyezés), valamint innovatív és rugalmas foglalkoztatási formá k ösztönzésével. Feladat továbbá, az iskolából a munkába való átmenet megkönnyítésének tá mogatása a fiatal pá lyakezdők
szá má ra, a földrajzi és szakmaközi mobilitás elősegítése, az egész életen át tartó tanulásban való részvétel növelése és az
atipikus foglalkoztatási formá k tá mogatása.
14. Lásd Országspecifi kus ajánlások 2012. A Közös Foglalkoztatáspolitikai Jelentés hangsúlyozza, hogy az oktatás és képzés
nem megfelelő színvonala akadályozza a munkaerőpiacra történő átmenetet az egyének nagy részének nem megfelelőek
készségei és képességei.
15. Lásd 1657/2012. (XII. 20.) Korm. határozat a kormányzati stratégiai dokumentumok felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokról.
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felhívta a nemzetgazdasági minisztert, hogy dolgozza ki a 2014–2020 közötti uniós programozási időszak foglalkoztatáspolitikával kapcsolatos fejlesztési célkitűzéseit és eszközrendszerét megalapozó középtávú szakpolitikai stratégiát, amely alapul szolgál az Európai
Szociális Alap foglalkoztatási, szakképzési és felnőttképzési célú intézkedéseinek tervezéséhez. A fentiek alapján vélelmezhető az LLL politikával kapcsolatos belső nemzeti szakpolitikai törekvések hiánya, valamint az, hogy az LLL keretstratégia elsősorban a külső elvárásoknak megfelelés és a forrásfelhasználás kényszere miatt került kidolgozásra.

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS SZAKPOLITIKÁJÁNAK
KERETSTRATÉGIÁJA
A magyar kormány 2014 novemberében döntött az LLL stratégia elfogadásáról.16 A stratégia címe alapján szakpolitikai keretsratégia kíván lenni, de helyesebb lenne az LLL
szakpolitikák keretstratégiájának nevezni. A „keretstratégia” megnevezésnek kettős oka
van: egyrészt a stratégia átfogó kereteket határoz meg az oktatási és képzési alágazatok
számára és ennél fogva nem is szándékozik annyira kidolgozott lenni, hogy az oktatási
rendszer valamennyi alrendszerében orientálja a szakpolitikai és fejlesztési folyamatokat; másrészt olyan stratégiai keretet kíván adni a humánerőforrások fejlesztéséhez,
amely a kapcsolódó szakpolitikai területekkel és ágazatokkal összehangolt és fejlesztési
irányokat kijelölő keretként funkcionálhat. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikai
keretét meghatározó alapelvek a keretstratégia számára azt a megközelítést tükrözik,
hogy az oktatási, képzési és tanulási tevékenységek fejlesztéséről való gondolkodás során
ki kell lépni az ágazati szemlélet szorításából, és az átfogó társadalmi, gazdasági problémákra adandó kormányzati válaszoknak kell előtérbe kerülniük. A keretstratégiában
használt „egész életen át tartó tanulás”-definíció17 az Európai Unióban elterjedt megközelítést és meghatározást alkalmazza. Hazai konszenzuson alapuló defi níció, valamint
egyértelmű szakpolitika-területi (szabályozási, irányítási és intézményi) meghatározás
hiányában a stratégia tervezői a keretstratégia tárgykörének, a stratégia beavatkozási területének kijelölésekor az LLL elvek szempontjait vették figyelembe, vagyis a stratégia
alrendszerektől és ágazati szektorális területektől függetlenül olyan ügyekkel (issues)
foglalkozik, amelyek az alábbi területekkel szoros kapcsolatban állnak:
• tanulás életen át;
• a tanuló egyén szükségleteihez növekvő alkalmazkodás;
• a tanulási motiváció felkeltése, „második esély” biztosítása;
• a szükségleteknek és életkori sajátosságoknak megfelelő készség- és képességfejlesztés;
• törekvés a tanulási lehetőségek és tanulási szükségletek egyensúlyára;
• új tanulási és innovatív pedagógiai kultúra elterjesztése.
16. A Kormány 1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozata a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II., Az egész életen
át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája, a Köznevelés-fejlesztési stratégia, továbbá a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia elfogadásáról. Magyar Közlöny 2014. évi 150. szám.
17. Az egész életen át tartó tanulás az iskolai előkészítéstől a nyugdíj utáni korig terjedően magában foglal minden formális,
nem-formális és informális tanulást. Tehát az egész életen át tartó tanulás fogalmába minden olyan tanulási tevékenység
beleértendő, amely tudás, készségek és képességek fejlesztése céljából történik, személyes, állampolgári, társadalmi és/
vagy foglalkoztatási szempontból.” In: Az Európai Tanács (2002/C 163/01) az egész életen át tartó tanulásról.
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Az LLL keretstratégia a foglalkoztathatóság javítását a tanulásban való részvétel növelésén, a kapcsolódó szolgáltatások és az oktatási-képzési, kulturális és munkaerőpiaci intézményrendszer fejlesztésén keresztül kívánja elősegíteni; a vállalatok alkalmazkodóképességének javítását és az IKT–hoz kapcsolódó gazdaság fejlesztését pediga humán tőke
munkaerőpiaci igényekhez történő hozzáigazításával a releváns és versenyképes tudás
biztosítása révén; ugyanakkor hozzájárul a társadalmi egyenlőtlenségek újratermelésének
megakadályozásához. Mindezen logikából fakadóan az egész életen át tartó tanulás keretstratégia felettes céljai olyan – a fent említett területekhez kapcsolódó – célkitűzések,
amelyek teljesülésében az egész életen át tartó tanulás politikájának meghatározó szerepe
van. Ebből következően az oktatási és képzési politikákon túl az egész életen át tartó tanulás (és az abban való részvételre ösztönzés) a foglalkoztatás- és szociálpolitikában több
esetben valamilyen transzfert kiegészítő elem, vagy egy komplex fejlesztési beavatkozás
részeként megjelenő szolgáltatás, kapacitás-bővítés, alkalmassá tételt célzó tevékenység,
amelyeknek meghatározó, kapcsolódó eleme a képzés, tanulás támogatása.
A stratégiának három átfogó célja van:
– az egész életen át tartó tanulásban való részvétel növelése és a hozzáférés javítása;
– az egész életen át tartó tanulás alapelveinek erősítése az oktatási és képzési rendszerben
és a felnőttkori tanulásban;
– a tanulás értékének és eredményeinek láthatósága és elismerése. Az átfogó célok területének meghatározása mögött kettős elv húzódott meg. Egyfelől a felosztásban érvényesül, hogy az első átfogó cél főként a nem-formális és informális tanulás területére,
a második cél a formális tanulás, az oktatási és képzési alrendszerekre, míg a harmadik cél a tanulási tevékenységgel kapcsolatos horizontális kérdésekre terjed ki. Másfelől a felosztás mögött felfedezhető a nemzetközi kutatásokból is ismert, a tanulás akadályaival kapcsolatos klasszifi káció, amely a tanulási akadályokat az alábbi három
csoportba sorolja:
• Helyzeti, életkörülményekkel kapcsolatos akadályok, vagyis a tanulási lehetőségekkel,
elérhetőséggel kapcsolatos akadályok, amelyek magukban foglalják a nem megfelelő
képzési-tanulási kínálatot, a finanszírozási, időbeli, fizikai akadályokat stb.
• Intézményi akadályok. Ezek olyan, a formális tanulás intézményi világában és a
pedagógiai kultúrában meglévő folyamatok és gyakorlatok, amelyek a későbbi tanulással kapcsolatos ellentétes diszpozíciók kialakulásához vezethetnek és akadályokat képezhetnek.
• Hozzáállással, attitűddel kapcsolatos akadályok, például a korábbi rossz tanulási
tapasztalatok, önbizalomhiány, alkalmatlanság érzése, a tanulás pozitív előnyeivel
kapcsolatos ismeretek és transzparencia hiánya, stb.
Ennek megfelelően az első átfogó cél elsősorban a helyzeti és életkörülményekből
fakadó tanulási akadályok ellensúlyozásán keresztül kívánja a tanulási aktivitást növelni
a rászoruló célcsoportok körében. A második átfogó cél azon intézményi gátló tényezőkön kíván változtatni, amelyek meghatározó szerepet játszanak a későbbi tanulási részvétel alakulásában és a tanulással kapcsolatos diszpozíciókban. A harmadik átfogó cél a
tanuláshoz való hozzállással, atitűdökkel, ösztönzőkkel, információkkal kapcsolatos területekre irányul.
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AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTEL NÖVELÉSE
ÉS A HOZZÁFÉRÉS JAVÍTÁSA
Az első átfogó cél elsősorban a formális tanulás rendszerén kívüli kompenzációs célú tanulási tevékenységekben történő részvétel növelését és a tanulási alkalmakhoz való hozzáférés javítását öleli fel. A specifikus célkitűzések alapvetően társadalmi felzárkózási és
munkaerő-piaci integrációs célokhoz illeszkednek, amelyek tükröződnek a bevatkozási
területekben is. A specifikus célkitűzések célcsoportjai elsősorban azok a társadalmi vagy
munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű csoportok, akiket megkülönböztetett
oktatási-tanulási támogatásban kell részesíteni és akik számára bővíteni szükséges a tanulási lehetőségeket. Ők azok, akik nem kapnak tanulásukhoz kellő ösztönzést, tanulási
nehézségekkel vagy korábbi tanulási kudarccal küzdenek, alacsony végzettségűek vagy
képesítés nélküliek. A tanulástól való távolmaradásuk okai közt az egész életen át tartó
tanuláshoz szükséges alapkompetenciák hiánya, a tanulási szolgáltatások iránti fizetőképes kereslet, valamint a leginkább segítségre szoruló rétegeket megcélzó kínálat szűkössége egyaránt fellelhető.
Az első átfogó cél négy specifi kus cél teljesülésére irányul:
• az első a hátrányos helyzetű személyek és romák életesélyeinek javítását célozza a tanulási esélyeik növelésén, a tanulási lehetőségekhez való hozzáférés javításán, és a tanulásban való részvétel növelésén keresztül. Az alapvető kompetenciák megerősítésére és
az alapkészségek megszerzésére irányuló programok komplex területi, felzárkóztatási
és szociális programokba ágyazva jelennek meg;
• a második specifi kus cél a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű emberek
(beleértve a romákat és megváltozott munkaképességűeket) foglalkoztathatóságának
javítására, illetve munkaerőpiaci integrációjuk elősegítésére irányul az oktatás, képzés, tanulás által;
• a harmadik specifi kus cél a végzettség nélküli iskolaelhagyók, lemorzsolódók, a sem
az oktatásban, sem munkaerőpiacon nem jelen lévő fi atalok esélyeinek javítását tűzi
ki céljául. Az alacsony – legfeljebb általános iskolai – végzettséggel rendelkező fiatalok és felnőttek számára ösztönző programok kidolgozása az iskola befejezése vagy
azzal egyenértékű alapkészség-fejlesztés, továbbá szakmai képzettség megszerzése
céljából „második esélyt” kínáló alternatív tanulási lehetőségek biztosításával kell
elősegíteni a visszatérést az oktatás és képzés világába vagy az átmenetet a munkaerőpiacra;
• a negyedik specifi kus cél a nem-formális és informális tanulási lehetőségeknek, az
e-tanulásnak, valamint a munkahelyi tanulásnak és képzéseknek a fejlesztését és támogatását tűzi ki céljául.

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS ALAPELVEINEK ERŐSÍTÉSE AZ
OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZERBEN ÉS A FELNŐTTKORI TANULÁSBAN
A második átfogó cél az LLL alapelveit szándékozik erősíteni az oktatás és képzés
rendszerében. A későbbi életkorokban történő tanulás akadályai között a hozzáférés
problematikája csak az egyik szűk keresztmetszet; a másik legalább ennyire meghatá-
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rozó ok a motiváció és a képességek hiánya. Ezért különösen fontos, hogy az egész
életen át tartó tanulást megalapozó oktatás és képzés mennyire készíti fel a tanulókat,
diákokat a későbbi életkori szakaszokban történő tanulásra.
A második átfogó cél öt specifi kus célt foglal magában:
• az első az egész életen át tartó tanulás koragyermekkori és iskolai megalapozására, az
alapkészségek és kulcskompetenciák oktatásának megerősítésére, a köznevelés hátránykompenzációs szerepének erősítésére irányul;
• a második a pedagógusok, szakoktatók és képzők felkészítését, folyamatos szakmai
fejlesztését, önfejlesztő képességének növelését foglalja magában;
• a harmadik a szakképzés, a gazdaság és munka világa közötti kapcsolatok erősítését, a gyakorlati képzés fejlesztését, a szakképzés hatékonyságának növelését tűzi
ki céljául;
• a negyedik a felsőoktatásos diverzifi kációjának és differenciálódásának támogatását, a
felsőoktatás vonzerejének növelését a 25–55 évesek körében és a felsőoktatás gazdaság
igényeinek megfelelő átalakítását célozza;
• az ötödik a felnőttképzés hatékonyságának javítását valamint célzott felnőttképzési
támogatási rendszer kialakítását célozza. A felnőttképzés minőségét és hatékonyságát
úgy kell fejleszteni, hogy az magasabb szinten legyen képes biztosítani a hátrányos
helyzetű rétegek képzését, illetve szélesebb körű és rétegek szerint differenciáltabb felnőttképzési szolgáltatásokat nyújtson, azok elsajátítását biztosító programok, tananyagok, taneszközök és módszerek, kompetencia-centrikus szakmai követelmények
alkalmazása révén.

A TANULÁS ÉRTÉKÉNEK ÉS EREDMÉNYEINEK LÁTHATÓSÁGA
ÉS ELISMERÉSE
Az iskolai oktatás és képzés utáni tanulási tevékenységből azok maradnak ki, akiknek
a leginkább szükségük lenne rá. Sok esetben nem is érzékelik, hogy a tanulás milyen
előnyökkel járhat, nem elég informáltak a tanulási lehetőségeikről, nem látják át a kapcsolatokat a tanulási tevékenység eredményei és azok társadalmi-gazdasági haszna között. Hiányoznak a tanulás ösztönzői, az olyan költség-megosztási konstrukciók, melyek ösztönzőleg hatnak az egyén tanulási aktivitására. Az egész életen át tartó
tanulásban való részvétel növelésének sikere az egyén motiváltságán, a tanulási lehetőségek szélesítésén, valamint a nem-formális és az informális tanulás eszköztárának
bővítésén is alapul.
A harmadik átfogó cél ezért a tanulás ösztönző és támogató eszközrendszerére és
szolgáltatások fejlesztésére irányul.
A harmadik átfogó cél négy specifi kus célt foglal magában:
• a tanulási ösztönzők rendszerének bővítése;
• a tanulás minőségének és minőségbiztosításának, minőségirányításának fejlesztése;
• a tanulási életutak átláthatóságának, egymásra épülésének, rendszerbe szervezésének
elősegítése és az előzetesen megszerzett tudás és képességek elismerése;
• az életpálya-építés és pályakövetés fejlesztése.
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A KERETSTRATÉGIA SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI
BEAVATKOZÁSI TERÜLETEI
A keretstratégia a szakképzési és felnőttképzési célkitűzések és beavatkozási területek
meghatározásakor abból indult ki, hogy a szakképzési rendszert befejezetlen átalakítási folyamatok és innovációk jellemzik. A képesítési struktúra a korábbi fejlesztések
nyomán átalakult, de további beavatkozásokat igényel. A szakiskola problématikája a
szakképzési rendszer megoldatlan ügye. A szakképzési rendszer hatékonysági és fenntarthatósági kérdései perzisztens módon jelenvalók, égetően szükséges a szakképzés
irányítási hatékonyságának növelése.
A duális képzés kiterjesztésével kapcsolatban kihívást jelent a kkv-k technológiai és
humánerőforrás-korlátai. A tanulószerződéses kapacitás növeléséhez és a szakképzésben
résztvevők foglalkoztathatóságának javításához vállalati tanműhelyi és munkahelyi környezetben megvalósuló beruházások, infrastrukturális fejlesztések szükségesek. Különösen fontos a gyakorlati képzés minőségbiztosítása, a képzésben résztvevő fiatalok
szakmai tudásának felmérése, pedagógiai fejlesztések megvalósítása.
A felnőttképzésben való részvétel Magyarországon rendkívül alacsony (2012-ben
2,8%), ami nem csak az Európai Unió tagállamainak átlagától tér el jelentős mértékben, de számos, a térségbe tartozó országétól is (vö. Csehország: 10,8%, Szlovákia: 3,1%,
Szlovénia: 13,8%, Lengyelország: 4,5%).
További probléma, hogy a részvételi arányokon belül az iskolázottság szerinti bontások azt mutatják, hogy a magasabb iskolai végzettség korrelál képzésben való részvétellel. Így az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők a legkiszolgáltatottabbak a
képzés tekintetében: az ő hozzáférésük a legalacsonyabb a (további) oktatáshoz és képzéshez, az egész életen át tartó tanuláshoz. Mindebből fakadóan az oktatás-képzésnek
a társadalmi egyenlőtlenségek felszámolásában csekély szerepe van. Számos tanulmány szerint a munkáltatók által nyújtott képzések bizonyulnak felnőttképzési szempontból a leghatékonyabbnak.
Azonban a vállalati és munkahelyi képzések fi nanszírozásával, adminisztrációjával, a képzések szervezésének túlszabályozottságával, a túlzott bürokráciával és a képzések minőségével problémák vannak. Szükség van az alacsony iskolai végzettségűek
(és közfoglalkoztatottak) képzését fi nanszírozó programokra, a saját dolgozók képzéséhez nyújtott támogatásokra, valamint a szélesebb társadalmi rétegek számára elérhető kompetenciafejlesztő programokra.
A felnőttképzési források döntő többségét koncentráltan kell felhasználni azokra a
célcsoportokra, amelyek nem rendelkeznek a munkaerőpiacon versenyképes szaktudással (illetve kompetenciákkal), vagy támogatás nélkül nem vennének részt felnőttképzésben.
A fentiek alapján a szakképzés és felnőttképzés területére vonatkozóan a keretstratégia alábbi beavatkozási területeken irányoz elő intézkedéseket.
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Az egész életen át tartó
tanulásban való részvétel
növelése és a hozzáférés
javítása cél
beavatkozási területei
• szakiskolai felzárkóztató
programok: intézményes
„második esély” biztosítása,

Az egész életen át tartó
tanulás alapelveinek erősítése
az oktatási és képzési rendszerben
és a felnőttkori tanulásban cél
beavatkozási területei
• tanulószerződést kötő vállalkozások
és a diákok munkatapasztalat-szerzésének
támogatása,

• Szakképzési Híd programok, • a gazdaságfejlesztési programokhoz
kapcsolódóan a munkahelyi körülmények
• az Ifjúsági Garancia rendszer
között megvalósuló gyakorlati képzés
kiépítése,
és tanműhelyi kapacitások fejlesztése
• nem-formális és informális
a gazdálkodó szervezeteknél,
tanulás célorientált bővítése,
• a szakképzés minőségének javítása,
• E-tanulás
tartalmi, módszertani fejlesztések,
és távoktatás fejlesztése,
• a gyakorlati oktatók továbbképzése,
• kompetenciafejlesztésre
kompetenciafejlesztése, a szakképző iskola
irányuló felnőttképzési
és a vállalati szféra együttműködése,
programok,
• a korábbi fejlesztésekre építve taneszközök,
• a munkahelyi tanulás
módszertanok, tananyagok fejlesztése,
támogatása és fejlesztése,
a szakképzési rendszer változásainak
• munkahelyteremtő, valamint megfelelően, az új OKJ-hoz és a komplex
szakmai vizsga bevezetéséhez kapcsolódóan,
beruházásokhoz, vállalatok
technológia váltásához
kapcsolódó képzések
támogatása,
• kis- és középvállalkozások
szakmai (valamint
a szolgáltatások nyújtása
színvonalának javításához
kapcsolódó) képzéseinek
a támogatása

• a szakképzés hatékonyságának növelése:
felzárkóztató, alapkompetenciákat erősítő
programok a szakképzés sikeres befejezése
érdekében, hiányszakmákra irányuló
át- és továbbképzések,
• a felnőttképzésben dolgozó szakemberek,
szakoktatók képzése, továbbképzése,
• a felnőttképzés hatékonyságának és
munkaerő-piaci relevanciájának javítása

A tanulás értékének
és eredményeinek
láthatósága és
elismerése cél
beavatkozási területei
• hátrányos helyzetű
tanulók és diákok
ösztöndíj rendszere,
• célzott és transzferekhez kapcsolt tanulási
támogatások,
• az iskolarendszerű
szakképzés
minőségének
fejlesztése,
• a felnőttképzési
engedélyezési eljárás
kidolgozása
és alkalmazásba vétele,
• a Magyar Képesítési
Keretrendszer
továbbfejlesztése,
alkalmazásba vétele
és a tanulási
eredmény-szemlélet
erősítse,
• validációs rendszer
kiépítése,
• életpálya-építés
és pályakövetés
fejlesztése

A KERETSTRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSA
A keretstratégiából nem származnak közvetlen szabályozási lépések, azonban fontos,
hogy az ágazati szakpolitikák jogalkotási és strukturális intézkedései a stratégia
bevatkozási területei kapcsán megfogalmazott elvekkel és fejlesztési célokkal összhangban legyenek. A keretstratégia megvalósítása elsődlegesen a Gazdasági Innovációs Operatív Program (GINOP) és az Emberi Erőforrás Operatív Program (EFOP) intézkedésein
keresztül történik,18 ezért a keretstratégia beavatkozásainak operacionalizálását az operatív programok akciótervi kibontásával szoros összhangban célszerű elvégezni, annak
18. Lásd GINOP v5.2 Az Európai Bizottság által elfogadott verzió (elérhető: http://palyazat.gov.hu/forum_topic_pate/765.
Letöltés ideje: 2014. december 30.), valamint Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program. EFOP. 2014–2020. Emberi
Erőforrások Minisztériuma. Jóváhagyva: 2014.02.26.
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érdekében, hogy a keretstratégiában megfogalmazott javaslatok a 2014–20 közötti fejlesztéspolitikai tervezés és megvalósítás során a különböző operatív programok szerves
részévé váljanak.
Az EFOP és GINOP LLL szempontú lehatárolása szektorális és oktatási-képzési ágazati szempontok szerint történt. A társadalmi felzárkózás, köznevelés, felsőoktatás és
kulturális- közművelődési területhez kapcsolódó LLL intézkedések az EMMI felelősségi
körébe tartozó EFOP-ban jelennek meg, míg a foglalkoztatáshoz, vállalkozásokhoz, IT
szektorhoz és a szakképzéshez, felnőttképzéshez kapcsolódó LLL a Nemzetgazdasági
Minisztérium operatív programjában, a GINOP-ban jelennek meg.
A GINOP 5. prioritási tengelye a foglalkoztatás ösztönzését és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztését célozza. A prioritási tengely segíti elő az oktatásba és a képzésbe
(többek között a szakképzésbe is) történő beruházást, a készségek fejlesztését és az egész
életen át tartó tanulást. A beruházási prioritáson belül a legmarkánsabb intézkedés az
álláskeresők – különösen az alacsony iskolai végzettségűek – foglalkoztathatóságának
javítása hatékonyabb aktív eszközök segítségével. Ilyen eszközök többek között a gazdaság igényeihez igazodó munkaerő-piaci képzés (szakmai képzés, továbbképzés, készségfejlesztés, felkészítés a munkavállalásra, stb.), az egyéni képességek felmérését követő
személyre szabott, a nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedést segítő munkaerő-piaci szolgáltatások megvalósítása, vagy az álláskeresést segítő tanácsadás.
A prioritási tengely „Fiatalok fenntartható munkaerő-piaci integrációja” specifi kus
cél további két, a foglalkoztatáspolitikához kapcsolódó képzési-tanulási tevékenységeket
is tartalmazó művelete:
Fiatalok fenntartható munkaerő-piaci integrációja :
1. Az Ifjúsági Foglalkoztatási Kezdeményezés, amelyre a fiatalok munkanélkülisége
szempontjából négy legrosszabb helyzetű magyarországi régió (Észak-Alföld, DélAlföld, Észak-Magyarország, Dél-Dunántúl) jogosult. Az intézkedés célcsoportja
azok a 15–24 éves nem foglalkoztatott fiatalok, akik nem vesznek részt szakképzésben és oktatási intézmény nappali tagozatán sem folytatnak tanulmányokat. Az intézkedés az alábbi támogatások és szolgáltatások biztosítását teszi lehetővé az egyének számára a program ideje alatt: állásközvetítés, bértámogatás, munkatapasztalat-szerzés támogatása, szakképzési lehetőség, mobilitási támogatás, kompetenciafejlesztés, az oktatásba való visszalépés segítése, tranzitfoglalkoztatás. Ezen kívül az
intézkedés finanszíroz személyes munkaerő-piaci szolgáltatásokat (mentorálás, pályaorientáció, tanácsadás stb.) is.
2. Az Ifjúsági Garanciához kapcsolódó foglalkoztatási támogatások intézkedés ugyanezen célcsoport számára többek között az alábbi támogatások és szolgáltatások biztosítását teszi lehetővé: állásközvetítés, bértámogatás, munkatapasztalat-szerzés támogatása, szakképzési lehetőség, mobilitási támogatás, kompetenciafejlesztés, az
oktatásba való visszalépés segítése, tranzitfoglalkoztatás. A gyakornoki program és
vállalkozóvá válás támogatása a fiatalok körében a fiatalok tartós munkaerő-piaci
integrációját célozza. A duális szakképzés jogi, intézményi és finanszírozási kereteinek kialakításával megnyílt az út afelé, hogy a vállalatokat gyakornoki helyek kialakítására ösztönözzék, így a fiatalok valódi munkatapasztalatot szerezhetnek, ami
által javul foglalkoztathatóságuk és hosszabb távú munkaerő-piaci esélyeik. Ehhez
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azonban elengedhetetlen a gyakorlati oktatáshoz szükséges feltételek megteremtéséhez nyújtott komplex támogatások biztosítása a munkáltatók (elsősorban a kkv-k)
részére, hogy a gyakornokok alkalmazásával és betanításával járó többletköltségek
kompenzálásra kerüljenek.
A versenyképes munkaerő prioritási tengely a munkaerő-kínálat fejlesztését támogatja, egyrészt a kompetencia-fejlesztés és a felnőttképzés támogatásával, másrészt a képzési rendszernek a gazdaság igényeihez igazodó fejlesztésével. A prioritási tengely műveletei az alábbiakat foglalják magukban:
– az alacsony képzettségűekre és közfoglalkoztatottakra fókuszáló célzott képzés, kompetenciafejlesztés, illetve képzési lehetőség biztosítása az elavult szakképesítéssel rendelkezők számára annak érdekében, hogy megszerezzék a szakképzésben való részvétel
feltételét jelentő alapfokú végzettséget, pótolják hiányzó kompetenciáikat, és a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő szakképzettséget szerezzenek;
– a munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése, illetve az egész életen át tartó tanuláshoz
szükséges kulcskompetenciák elsajátításának támogatása. A fejleszteni kívánt kompetenciák közé tartoznak többek között az idegen nyelvi kompetenciák, a munkavállaláshoz kapcsolódó ismeretek, a szociális és állampolgári kompetenciák, valamint a vállalkozói ismeretek és kompetenciák.
– a munkaképes korú, digitálisan írástudatlan népesség digitális alapkompetenciáinak
fejlesztése; az IKT technológiák megismerése és a használatukra vonatkozó készségek,
tudás megszerzése, elsajátítása és folyamatos fejlesztése;
– a munkavállalók munkahelyi képzésének támogatása szakmai, illetve általános munkahelyi képzések (a munkaerőpiacon maradáshoz szükséges alap- és személyes kompetenciák fejlesztése), alkalmazkodást elősegítő képzési és átképzési programok révén.
Ezek hozzájárulnak a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztéséhez, a versenyképesség
javításához, ezáltal megtérülő befektetéssé válhatnak az üzleti szereplők számára.
– az oktatási és képzési rendszerek munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítása, a tanulásból a munkába történő átmenet megkönnyítése, a szakmai oktatás és a
képzési rendszerek megerősítése és minőségének javítása (többek között a készségek
iránti igény előrejelzésén alapuló mechanizmusok, a tananyagok kiigazítása, a munkaalapú tanulási rendszerek, a tanulószerződéses gyakorlati képzések révén);
– a szakképzés és felnőttképzés minőségének javítása érdekében a korábbi kapcsolódó
fejlesztésekre épülő, a szakképzési rendszer változásaihoz és az új OKJ-hez kapcsolódó
tartalmi és módszertani fejlesztések;
– a szakképzés és felnőttképzés szakmai tanárainak és gyakorlati oktatóinak továbbképzése;
– a duális rendszer kiterjesztése, a szakképzés irányítási hatékonyságának növelése és a
szakképző iskolák szervezetfejlesztését szolgáló programok megvalósítása;
– a végzettség nélküli iskolaelhagyás stratégiájával összhangban a hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódásának csökkentése, a társadalmi hátrányok mérséklése, valamint a
szakképzés sikeres befejezését célzó felzárkóztató, alapkompetenciákat erősítő programok bevezetése;
– a szakképesítések szakmai tartalmának felülvizsgálati rendszere, amely a munkaerőpiac igényeit és visszajelzéseit is becsatornázza;
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képzési életút követésének kialakítása, a pályaorientáció erősítése, az életpálya- és
karrier-tanácsadás minél szélesebb körben történő – a partnerek együttműködésén alapuló és a korábbi fejlesztésekre építő – elérhetővé tétele.

Ahhoz, hogy az LLL stratégia megvalósítása során betöltse szerepét, oldani kell az
operatív programok program- és projektfinanszírozási logikájából fakadó széttagoltságot, és erősíteni kell az intézkedések egymásra épülését, szinergiáinak kiaknázását. Ez a
tervezési dokumentumokból nem olvasható ki, ahogyan erre az operatív programok exante értékelése is felhívta a figyelmet.19 Az LLL stratégiák megvalósításának elemzése
során több olyan sikerkritériumot azonosítottak amelyek hozzájárulnak a hatékony implementációhoz, s amelyekre érdemes tekintettel lenni a hazai keretstratégia megvalósítása során:
– „széles érdekelti kör” bevonása, az intézkedések céljaitól és célcsoportjaitól függően a
civil szférától a gazdasági szereplőkön át a kormányzati ügynökségekig. A tanulási folyamatban résztvevő egyén élethelyzetének rugalmas figyelembe vétele;
– politikai, szakpolitikai, kormányzati támogatás, a stratégiák közötti összhang és koordináció biztosítása, kapacitás-építés;
– intézkedések branding-je és tudatosítás;
– komplex és kombinált eszközök együttes alkalmazása, tanulástranszferekhez és közösségi, társadalmi, foglalkoztatási tevékenységehez kötése;
– innovációk alkalmazása és alulról jövő kezdeményezések támogatása;
– monitoring és folyamatos visszacsatolások.

19. Az EFOP nem mutatja be, ezért nem ítélhető meg, hogy pontosan miképpen fog teljesülni a szakpolitikák közötti
együttműködés, a tematikus célok Operatív Programokon átívelő megvalósítása. Ez a cél ugyanúgy hangsúlyosan jelenik meg a 2013-as Nemzeti Reform Programban és a Partnerségi Megállapodásban is, ahogyan az EFOP is kiemeli, de a
deklaráción túl minden konkrétum hiányzik. A dokumentumok alapján nem lehet tudni, hogy a konkrét megvalósítás
(pályázati kiírás/kedvezményezett/célcsoport) szintjén például az EFOP-ban tervezett foglalkoztathatóság-fejlesztése
hogyan fog kapcsolódni a GINOP foglalkoztatási intézkedéseihez, a két operatív programban tervezett felnőttképzési,
felzárkóztató képzések hogyan „találnak majd egymásra”. In: Ernst and Young Tanácsadó Kft : Ex-ante Értékelő Jelentés
– Vezetői Összefoglaló az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. január 6-án elkészült, az Európai Bizottságnak elfogadásra benyújtott változatáról (EFOP 5.5). Budapest, 2015. március 25. (letölthető: http://palyazat.gov.hu/
download/53725/FEFOP_ex_ante_vezet%25C5%2591i%2520%25C3%25B6sszefoglal%C3%B3.pdf. Letöltés ideje: 2014.
december 30.)

TANULMÁNYOK
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Kiss Zsuzsanna

A SZAKTERÜLETEK KONVERTÁLHATÓSÁG
ÉS HELYETTESÍTHETŐSÉG SZERINTI ÚJRACSOPORTOSÍTÁSA DIPLOMÁSOK KÖRÉBEN1
ABSZTRAKT
A munkaerő-piaci sikeresség egyik fontos mutatója a képzettség és a foglalkozás illeszkedése. Vámos Dóra (1989) az egyes diplomás foglalkozásokat, foglalkozási csoportokat a szakmai konvertálhatóság és helyettesíthetőség mentén négy csoportba sorolta. Ez a klasszifikáció még a rendszerváltás előtti tervgazdaság időszakában készült. A gazdasági és
társadalmi átalakulás a munkaerőpiacon is jelentős változásokat hozott, így a szakmák
felülvizsgálata ebben a vetületben érdekes kérdés. A tanulmány célja a horizontális illeszkedés e két mutatója, a konvertálhatóság és helyettesíthetőség mentén újracsoportosítani
a szakterületeket (tudományterületeket). Az elemzés a Diplomás Pályakövetési Rendszer
adatbázisain alapul.
Kulcsszavak: foglalkoztathatóság, szakmai illeszkedés, konvertálhatóság, helyettesíthetőség, szakterületek újracsoportosítása

BEVEZETÉS
Az 1989-ben bekövetkezett rendszerváltás jelentős gazdasági-társadalmi változásokat
eredményezett hazánkban is. A foglalkoztatottak arányának csökkenése magas munkanélküliséggel párosult. Ezzel egy időben, és részben ezzel összefüggésben elindult a felsőoktatás expanziója. A felsőoktatás tömegesedésének hatására a munkaerőpiac szerkezete
is átalakult. Ilyen átalakulás után, részben ennek következményeként, fontos és érdekes
kutatási terület a kínálati oldalon a felsőfokú végzettséggel rendelkezők munkaerő-piaci
integrációjának sikerességét elemezni. A többek által2 a munkaerő-piaci sikeresség szi1. A kutatás az NFA KA 3/2013. számú támogatási szerződés – „Szakképzési és felnőttképzési kutatásokat támogató pályázati program” – keretében valósult meg.
2. Lásd például Teichler, 2002; Schomburg, 2010; Veroszta, 2010; Varga, 2010; Vincze, 2013
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nonimájának is tekintett foglalkoztathatóság témaköre már hosszú ideje foglalkoztatja a
társadalomtudósokat. Ebben a vizsgálatban foglalkoztathatóság alatt, a munkaerő-piaci
sikeresség szinonimájaként, annak valószínűségét értem, hogy az egyén az elképzeléseinek megfelelő munkát talál, amit számos tényező befolyásol. Ezek a tényezők: a foglalkoztatáspolitikai intézkedések, a képzés során elsajátított ismeretek, az iskolából a munka világába való átmenet körülményei, a munkakör által megkövetelt tudások típusa, az
idő, a képességek, készségek, a munkaerő-piaci lehetőségek.3

ELMÉLETI ALAPOK
A vizsgálat kiindulópontját szakirodalomban eredmények adják. Polónyi szerint4 felsőfokú végzettek tömeges kibocsátásával párhuzamosan növekszik az inkongruens
foglalkoztatás, hisz a gazdaság nem képes ennyi felsőfokú végzettségű munkavállalót
a szakmájának és végzettségének megfelelő munkakörben foglalkoztatni. Azok a diplomások, akik alacsonyabb végzettséget igénylő munkakörben tudnak elhelyezkedni,
elégedetlenebbek, csalódottak lesznek, hiszen nem teljesül diplomás életpályára vonatkozó elképzelésük. Ez abban az esetben is igaz, ha a bérük a diplomájukhoz igazodva magasabb, mint ha középfokú végzettséggel töltenék be ugyanazt a munkakört. 5 Eszerint azt mondhatjuk, hogy a diplomát nem igénylő munkakörben dolgozó
diplomások nem pusztán az alacsonyabb bér miatt elégedetlenek, csalódottságukhoz
jelentősen hozzájárul többek között az is, hogy nem érzik magukat kellően megbecsültnek, nem tartják kihívásnak munkájukat, esetleg csak ideiglenesen dolgoznak
ilyen munkakörben, mintegy ugródeszkaként tekintenek rá, nem kellően motiváltak.
Inkongruens foglalkoztatás alatt azonban nem csupán a képzettségi szintnek való
meg nem felelést értjük.
A foglalkoztathatóság szubjektív mutatóinak csoportjába tartozó illeszkedést vizsgáló megközelítések arra keresik a választ, hogy a végzettségéhez kapcsolódó munkakörben dolgozik-e a diplomás; ide tartoznak mobilitási tervek, amelyek azt firtatják, hogy
tervez-e a munkavállaló munkahelyváltást; a munka presztízsére vonatkozók, amelyek
mind a munka mind a munkahely elismertségét mérik; valamint a munkahelyi státuszszal való elégedettség mérése.6
A munkaerő-piaci sikeresség egyik fontos mutatója a képzettség és a foglalkozás illeszkedése. Ennek kapcsán vertikális és horizontális illeszkedést különböztethetünk
meg. Vertikális értelemben a szakirodalom a túlképzés és alulképzés fogalmát használja.
Ha a foglalkozás gyakorlásához szükségesnél magasabb szintű képzettsége van a munkavállalónak, akkor túlképzett, ha annál alacsonyabb, akkor alulképzett. Horizontális
illeszkedésről akkor beszélhetünk, ha a munkavállaló szakképzettségének megfelelő
munkát végez.7 Az illeszkedés vizsgálatára két módon kerülhet sor, vagy a képzettség és
3. Kiss, 2014.
4. Polónyi, 2007.
5. Polónyi, 2010; Kotsis, 2013.
6. Veroszta 2010.
7. Galasi et al., 2001.

KISS ZSUZSANNA: A SZAKTERÜLETEK KONVERTÁLHATÓSÁG ÉS…

21

a munka szubjektív megfelelése alapján (ekkor a megkérdezett valamilyen skálán osztályozza a képzettség és a munka közötti kapcsolat szorosságát), vagy pedig a betöltött
munkakör alapján (ekkor a kutató minősíti az illeszkedés mértékét).8 Az illeszkedés mérésére, elsősorban a vertikális illeszkedés tekintetében, Hartog a következő mérési módszereket említi:9
– munkaelemzés során szakértők megbecsülik a munkakör iskolázottsági követelményeit;
– önértékelés során maga a munkavállaló mondja meg az elvárt iskolázottsági szintet. Ez
is kétféleképpen lehetséges: vagy a munkakörhöz szükséges végzettségi szintet mondja
meg, vagy a saját végzettségéhez viszonyítja a munkakörtől elvárt képzettségi szintet,
hogy ugyanolyan, alacsonyabb vagy magasabb végzettség szükséges-e a betöltéséhez,
mint amivel ő maga rendelkezik;
– statisztikai módszerrel, melynek során vagy az átlagos, vagy a leggyakoribb iskolázottsági szinttel jellemeznek egy adott munkakört.
A szakértői módszer előnye, hogy objektív módon határozza meg az elvárt képzettségi szintet, hátránya viszont, hogy magas az idő- és költségigénye, valamint a képzések közti különbségeket nem veszi figyelembe; nem számol a munkakörök tartalmának időbeli változásával, és azzal sem, hogy egy adott foglalkozáson belül is eltérhet a
munkakörök tartalma. Az önértékelés előnye, hogy egy adott munkához mérten adja
meg a szükséges végzettségi szintet. Hátránya, hogy a munkavállalók gyakran túlbecsülik a munka által megkövetelt iskolázottsági szintet. Ennek magyarázata, hogy a
munkaerőpiacon folyamatosan nő a végzettségi szint, a munkaadók alkalmazkodnak
a munkaerő kínálatban bekövetkező változáshoz, így magasabb végzettséget várnak el
akkor is, ha a munka tartalma azt valójában nem indokolja. Ezt a képzettség inflációjának tekinthetjük. A statisztikai alapú mérés pedig elsősorban az allokációt tükrözi, a
túlképzés és alulképzés szimmetrikus mérését eredményezi. Mindhárom módszernek
megvannak az előnyei és hátrányai. A módszer kiválasztását nagymértékben befolyásolja az elérhető adatok köre.10
Vámos Dóra (1989) felhívja a figyelmet a felsőoktatásban elsajátított tananyag sokfélesége miatti nehézségekre.11 Ha túl konkrét, specializált tananyagot sajátítanak el a felsőoktatásban részt vevő hallgatók, az egyes esetekben megkönnyíti az elhelyezkedést,
bizonyos esetekben – amikor nem a szakmai főiránynak megfelelő munkakörről van szó –
a munkába állás esélyeit leszűkíti, megnehezítheti. A túl általános képzés pedig jelentősen megnehezíti a piacra lépést. A munkapiaci alkalmazkodóképesség egyik fejlesztési
lehetősége, ha a képzésben figyelembe veszik és felhasználják a foglalkozások természetes konvertibilitásból származó különbségeket, illetve az egyes szakmacsoportokhoz tartozó munkakörök eltérő helyettesíthetőségét.
Kutatási eredmények igazolták, hogy az egyes diplomás foglalkozások, foglalkozási
csoportok eme két tulajdonságukat illetően legalább négy csoportba sorolhatók: könynyen helyettesíthető és jól konvertálható foglalkozások (például közigazgatási, gazdasá8. Rumberger, 1987; Galasi et al., 2001.
9. Hartog, 2000.
10. Green et al., 1999.
11. Vámos, 1989.
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gi, pedagógiai); könnyen helyettesíthető, de kevéssé konvertálható foglalkozások (például könyvtáros, népművelő, újságíró); nehezen helyettesíthető, de jól konvertálható
foglalkozások (például jogi, műszaki, mezőgazdasági); nehezen helyettesíthető és kevéssé konvertálható foglalkozások (például orvos, művész).12
Vámos Dóra csoportosítása még a rendszerváltás előtti tervgazdaság időszakában
készült. A gazdasági és társadalmi átalakulás a munkaerőpiacon is jelentős változásokat
hozott, ezért indokolt a szakmák csoportosításának felülvizsgálata. Kutatásom célja a
horizontális illeszkedés két mutatója, a konvertálhatóság és helyettesíthetőség mentén
újracsoportosítani a szakterületeket (tudományterületeket). Míg az illeszkedés vertikális
oldalának, azaz a túlképzettség, alulképzettség előfordulásának és az azt befolyásoló tényezők vizsgálatának jelentős szakirodalma van mind nemzetközi, mind hazai tekintetben, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők szakmai illeszkedésének vizsgálatával azonban kevés kutató foglalkozik.
Robst tanulmányában a szakmai illeszkedést befolyásoló tényezőket, valamint azok
bérekre gyakorolt hatását vizsgálja.13 Multinomiális regressziós modelljébe 22 szakterület mellett demográfiai (kor, rassz, családi állapot), valamint a képzési szint (alap, mester,
doktori, egyéb) változóit emelte be. Eredménye szerint azokon a szakterületeken, melyek
általános készségekre alapulnak, kevésbé szoros, a szakmai készségekre épülő szakterületeken szorosabb illeszkedés figyelhető meg. A szakmai illeszkedés bérekre gyakorolt
hatásáról azt állapítja meg, hogy a szorosabb illeszkedés magasabb béreket eredményez.

ADATOK ÉS MÓDSZER
Az Educatio Nonprofit Kft. rendelkezésemre bocsátotta a Diplomás Pályakövetési Rendszer adatbázisait. Az elemzés során a DPR 2011–2012 összevont és a DPR 2013 adatbázisokat használtam.
A Diplomás Pályakövetési Rendszer 2011-es adatfelvételére 2011 első félévében (február-június), a 2012-es adatfelvételre 2012 azonos időszakában került sor. Az adatfelvételek módszere online kérdőíves megkérdezés volt. A Diplomás Pályakövetési Rendszer
2011-es és 2012-es két kutatása a 2007 és 2011 között egy, három, illetve öt éve abszolutóriumot szerzettek körére terjedt ki, beleértve a hagyományos egyetemi, főiskolai, az osztatlan és az alap‐ és mesterképzések végzettjeit. Az adatfelvételt a Diplomás Pályakövető
Rendszer országos programjában résztvevő – 2011-ben 31, 2012-ben 32 – felsőoktatási
intézmény végezte a saját végzettjeikről rendelkezésükre álló belső címlisták alapján. Az
adatfelvételekből (önkéntes válaszadás) révén összeállt egyesített adatbázis elemszáma
45 323 fő, így az átlagos válaszadási ráta 19,05 százalékot ért el.14
A következő adatfelvételre 2013 tavaszán került sor: ennek keretében 32 felsőoktatási
intézmény gyűjtött adatokat végzettjeiről és hallgatóiról. A hazai pályakövetési rendszer
negyedik évében zajlott adatfelvételek köre az egy, három és öt éve abszolutóriumot szerzettek csoportjára terjedt ki. A programban résztvevő intézmények a 2008-ban, 201012. Vámos, 1989.
13. Robst, 2007.
14. Nyüsti, 2013.

KISS ZSUZSANNA: A SZAKTERÜLETEK KONVERTÁLHATÓSÁG ÉS…

23

ben, illetve 2012-ben abszolutóriumot szerzett végzettjeik teljes körét keresték meg online kérdőívek segítségével. Az országos DPR adatbázis az intézményi megkeresésre
válaszoló végzettek adataiból épült fel. Az átlagos válaszadási ráta 16,3 százalékos. Az
online megkeresésre beérkezett anonim válaszokat a felsőoktatási intézmények gyűjtik
és kezelik, majd az ezekből összeálló intézményi adatbázisokat az Educatio Nonprofit
Kft. egyesíti, tisztítja és súlyozza.15
A DPR 2011–2012 összesített, és a DPR 2013 adatbázist magam egyesítettem.16 Különös figyelmet igényelt ez az előkészület, mivel a két adatbázis kérdési nem teljes mértékben egyezőek. A kutatásom szempontjából lényeges adatok mindkét adatbázisban megtalálhatóak voltak, így az egyesítés során nem kényszerültem módosításra, és nem történt
adatvesztés. A teljes minta 69 563 elemű. Ez elemzések elvégzése előtt számos esetben
szükség volt a változók átkódolására, valamint új változók létrehozására is.
Kutatási kérdésem megválaszolása érdekében a szakmai helyettesíthetőség és konvertálhatóság mérésére létrehoztam egy-egy új változót.
– A konvertálhatóságot a DPR kérdőív 5.9 kérdése segítségével mértem. („Milyen
mértékben használja jelenlegi munkájában a kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai
során elsajátított tudást, megszerzett készségeket?”) A kérdést ötfokú Likert-skálán
tudták értékelni a válaszadók, ahol az 1-es érték az „egyáltalán nem,” az 5-ös érték
a „teljes mértékben” jelentéssel bír. A kérdés segítségével olyan dummy változót
alakítottam ki, ami 1-es értéket vesz fel, ha a munka során az iskolában megszerzett
képességek nagyon jól vagy jól hasznosíthatók, 0 értéket, ha az iskolában tanultak
kis mértékben vagy egyáltalán nem hasznosulnak a munka során. A 3-as értéket
jelölők válaszait az elemzés során nem vettem figyelembe, ami adatvesztéssel jár
ugyan, de a vizsgálat szempontjából pontosabb eredményt kapunk, ha a középértéket kiszűrjük. Az új változó elemszáma 39 882, ebből 24 197 fő válaszolta azt, hogy
megszerzett ismereteit munkája során közepesnél nagyobb mértékben-, 15 690 fő
közepesnél kisebb mértékben tudja hasznosítani.
– A helyettesíthetőséget a kérdőív v5.10 kérdése segítségével mértem. („Véleménye
szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek
a munkának?”) Olyan módon alakítottam ki dummy változót, hogy az 1-es értéket
vesz fel, ha a munka betöltéséhez a saját vagy ahhoz kapcsolódó szakmai diploma
szükséges, 0 értéket, ha más vagy bármilyen diploma szükséges az állás betöltéséhez. Az új változó elemszáma 54 009, ebből 42 596 válaszadó a saját vagy ahhoz
kapcsolódó szakterületen, 11 413 válaszadó más vagy bármilyen szakterületen szerzett diplomával betölthető munkakörben dolgozik.
– A szakterületek kétértékű változóit alakítottam ki agrár, bölcsész, gazdasági, informatikai, jogi, műszaki, orvos- és egészségtudományi, pedagógus, társadalomtudományi és természettudományi területeken. A dummy változók kialakítása során
mellőztem a kis létszámú tudományterületeket, a művészet, művészet-közvetítői,
közigazgatás-rendészeti valamint sporttudományi képzéseket.
15. Veroszta, 2014.
16. Az egyesített adatbázisban bizonyos fokú torzulást jelenthet, hogy a 2011-ben, majd 2013-ban újra megkérdezték a
2008-ban és 2010-ben végzett évfolyamot, így előfordulhat a válaszadók duplikálódása. Ez azonban az elemzés során
a vizsgált mutatókat nem befolyásolja, hiszen a megkérdezéskori munkájukra vonatkozó kérdések az irányadóak.
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– A konvertálhatóság és helyettesíthetőség mentén, két módon elemeztem a szakterületeket, először gráfok segítségével ábrázoltam a minta átlagához képest 5%-os
szignifi kancia szinten eltéréseket, majd bináris logisztikus regresszió-elemzéseket
végeztem az eredmények pontosítása céljából.

KÉPZÉSI TERÜLETEK KONVERTÁLHATÓSÁG ÉS HELYETTESÍTHETŐSÉG SZERINT
Az 1. ábrán a tudományterületek eloszlását láthatjuk a konvertálhatóság szerint
(az adatbázis átlagához képest).
0,90
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Bölcsészettudományi

Agrártudományi

v1.2.1 Képzési terület

Forrás: DPR 2011–2013
1. ábra: Tudományterületek konvertálhatóság szerinti megoszlása

A tanulmányok során megszerzett ismeretek szignifi kánsan jobb hasznosítása jellemző a jogi, informatikai, művészeti,17 orvos- és egészségtudományi, valamint pedagógus területeken. Ez a mérési mód a konvertálhatóságnak csak a közelítésére alkalmas,
hiszen nem a konkrét szakma konvertálhatóságát méri, hanem a felsőoktatásban meg17. Számos művészeti intézmény nem szerepel a DPR-ben, így a művészeti és művészetközvetítői képzési területek esetében
csak közelítő eredményről beszélhetünk.

25

KISS ZSUZSANNA: A SZAKTERÜLETEK KONVERTÁLHATÓSÁG ÉS…

szerzett ismeretek hasznosíthatóságát, mely azonban jó közelítésnek tekinthető. Ez alapján óvatos megfogalmazásban mondhatjuk, hogy ezeket a területeket tekinthetjük kevésbé konvertálhatónak. Ez az eredmény egyúttal azt is jelenti, hogy a megkérdezettek
ezeken a szakterületeken döntően saját szakmájukban helyezkednek el, ahol értelemszerűen jobban hasznosítják megszerzett ismereteiket, mint más szakmában tennék. Továbbgondolva ez jelezheti azokat a munkaerő-piaci réseket, ahol jelentősebb vagy épp
kisebb munkaerő-igény jelentkezik, aminek következményeképpen egyes szakterületek
végzettjei könnyebben el tudnak helyezkedni szakmájukban, míg mások pályaelhagyásra kényszerülnek. A műszaki szakterület esetében vizuálisan nehéz megállapítani, hogy
melyik csoportba sorolható, hiszen az átlag közelében helyezkedik el, így annak kategorizálását a regressziós elemzést követően végzem el.
A 2. ábrán a tudományterületeket láthatjuk helyettesíthetőség szerint (az adatbázis
átlagához képest). A munkakör betöltéséhez a saját vagy ahhoz kapcsolódó szakterületen
szerzett diploma – a minta átlagához képest szignifi kánsan jobban – szükséges a gazdasági, jogi, informatikai, műszaki, orvos- és egészségtudományi valamint pedagógus területeken. Ebben az értelemben ezeket a nehezen helyettesíthető szakterületeknek tekinthetjük. Nagyobb arányban jellemző a más vagy bármilyen szakterületi diploma
elfogadása, azaz könnyebben helyettesíthető kategóriába sorolható az agrár, bölcsész,
sporttudományi, társadalomtudományi és a természettudományi terület. Fontos hangsúlyozni, hogy ez nem adott szakmák helyettesíthetőségét jelenti, hanem e tudományterületek végzettjeinek más végzettséget igénylő, vagy szakterülettől független, csupán a
diploma meglétéhez kötött inkongruens foglalkoztatás (a minta átlagához képest) nagyobb arányát. Úgy is fogalmazhatunk, hogy ebben a csoportban több a pályaelhagyó.
Ez esetben is mutathatja az eredmény a munkaerőpiac aktuális felvevő-képességét, ami
az egyet szakterületeken eltérő munkaerő-piaci igényt jelez.
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Forrás: DPR 2011–2013
2. ábra: Tudományterületek helyettesíthetőség szerinti megoszlása
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A teljes újracsoportosításhoz azonban ez még nem elég. Bináris logisztikus regreszszió-elemzés segítségével igyekszem azonosítani azokat a tényezőket, melyek szignifikánsan befolyásolják a szakmai konvertálhatóságot és helyettesíthetőséget, beemelve a
tudományterületek dummy változóit is. Robst (2007) modelljét vettem alapul, így a szakterület változók mellett demográfiai, illetve képzési tényezőket jellemző változók is bekerültek a modellbe.
A helyettesíthetőség és konvertálhatóság becslésére bináris logisztikus regresszióelemzést végeztem. A modellbe bevont változók:
– személyes, demográfiai tényezők (kor, nem, családi állapot, a családban hasonló végzettséggel rendelkező18);
– képzési tényezők (alapszak, mesterszak, átlagos tanulmányi eredmény, tanulmányi eredmény a szak többi diákjához képest, az abszolutóriumkor a diplomát is megszerezte19);
– tíz tudomány terület (agrár, bölcsész, gazdasági, informatikai, jogi, műszaki, orvos- és
egészségtudományi, pedagógus, társadalomtudományi, természettudományi).

A HELYETTESÍTHETŐSÉG REGRESSZIÓS MODELLJE
Saját vagy ahhoz kapcsolódó képzettséget igénylő munkakörben dolgozik 23637 fő, más
vagy bármilyen képzettséget igénylő állása van 6425 válaszolónak. A modell 1%-on szignifi káns (Wald = 8571,974).
– A helyettesíthetőség modellje: függő változó a munkavállaló foglalkozásának és szakmájának illeszkedését mérő dummy változó (YH), ami 1-es értéket vesz fel, ha a munka
betöltéséhez a saját vagy ahhoz kapcsolódó szakmai diploma szükséges, 0 értéket, ha
más vagy bármilyen diploma szükséges az állás betöltéséhez.
– A munkakör által megkövetelt szakképzettség regressziós modellje:
YH=β0+β1Xd+β2X k+β3Xsz+ε
ahol:
YH=ln

p{h=1|u}
p{h=0|u}

u = a független változókat tartalmazó u=(Xkor, Xnem, …Xszakterület) vektor,
H = a munkakör által megkövetelt szakképzettség dummy változója
(0, ha nem helyettesíthető a szakma, 1, ha helyettesíthető),
β0 = konstans,
β1 = 1-edik változó (1>0) nem standardizált regressziós együtthatója,
Xd= személyes, demográfiai tényezők,
X k= képzési tényezők,
Xsz= szakterületek dummy változói.
18. Nem: 0, ha nő, 1, ha férfi; családi állapot: 0, ha egyedülálló, 1, ha nem egyedülálló; családban hasonló végzettségű:
0, ha nincs, 1, ha van.
19. Alap- és mesterszak dummy változói: 0, ha nem, 1, ha igen; tanulmányi eredmény a szak többi diákjához képest: 5 fokozatú ordinális skálán mért változó növekvő tanulmányi eredménnyel; az abszolutóriumkor a diplomát is megszerezte:
0, ha nem, 1, ha igen.
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A regresszió-elemzés eredménye szerint könnyen helyettesíthető a bölcsész és társadalomtudományi terület, nehezen helyettesíthető a gazdasági, informatikai, jogi, műszaki, orvos-és egészségtudományi, valamint a pedagógus terület, ami egybeesik a 2. ábrán
látható eredménnyel. Negatív előjelet látunk az agrár terület esetében is, ami a könnyebb
helyettesíthetőséget jelenti, a szignifi kancia szint azonban meghaladja a 0,1 elfogadási
küszöböt.
I. táblázat: A helyettesíthetőség regressziós modellje
Változók

β

Konstans

-0,933

0,124

56,586

1

0,000

0,393

Kor

0,029

0,003

134,358

1

0,000

1,030

Nem

0,162

0,035

21,398

1

0,000

1,176

Családi állapot (házas)

0,136

0,037

13,470

1

0,000

1,146

A családban illeszkedés

0,342

0,040

73,194

1

0,000

1,408

-0,208

0,032

41,211

1

0,000

0,812

Mesterképzés

0,130

0,056

5,417

1

0,020

1,139

Átlagos tanulmányi eredmény

0,239

0,028

75,304

1

0,000

1,270

Tanulmányi eredmény
a többi diákhoz képest

0,061

0,023

7,285

1

0,007

1,063

Az abszolutóriumkor
a diplomáját is megszerezte

0,340

0,031

121,129

1

0,000

1,405

Agrártudományi

-0,145

0,091

2,534

1

0,111

0,865

Bölcsész

-0,474

0,072

43,548

1

0,000

0,623

Gazdasági

0,529

0,073

53,178

1

0,000

1,697

Informatika

1,324

0,103

166,316

1

0,000

3,758

Jogi

1,062

0,096

123,397

1

0,000

2,891

Műszaki

0,834

0,081

105,579

1

0,000

2,303

Orvos- és egészségtudományi

1,527

0,108

198,853

1

0,000

4,605

Pedagógus

0,382

0,084

20,687

1

0,000

1,465

-0,237

0,077

9,586

1

0,002

0,789

Alapképzés

Társadalomtudományi

St. hiba.

Wald

df

Szig.

Exp (β)

N

30062

Cox & Schnell R 2

0,075

Nagelkerke R 2

0,117

Forrás: DPR 2011–2013
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Háttérváltozók tekintetében az idősebb életkor, a házas családi állapot, a férfi nem és
a családban hasonló végzettséggel rendelkező személy a szakmai helyettesíthetőséget pozitív irányban befolyásolják, azaz kevésbé helyettesíthető irányba mozdítanak. Nem
meglepő eredmény, hogy az alapképzéses diplomások könnyebben, a mester diplomával
rendelkezők nehezebben helyettesíthetők munkájuk során. A jobb tanulmányi eredmény, valamint az abszolutórium megszerzésekor a diploma átvétele is kevésbé helyettesíthetőséget eredményez. Ez az eredmény jól példázza a báránybőrhatást, hasonló eredményről számol be tanulmányában Kun (2014) is.

A KONVERTÁLHATÓSÁG REGRESSZIÓS MODELLJE
Közepesnél jobban tudja alkalmazni tanulmányai során megszerzett ismereteit munkája
során 13370 fő, közepesnél kevésbé 8607 fő. A modell 1%-on szignifikáns (Wald 1015,742).
A konvertálhatóság modellje: függő változó a munkavállaló foglalkozásának és szakmájának illeszkedését mérő dummy változó (YK), ami 1-es értéket vesz fel, ha a munka
során az iskolában megszerzett képességek nagyon jól vagy jól hasznosíthatók, 0 értéket,
ha az iskolában tanultak kis mértékben vagy egyáltalán nem hasznosulnak a munka során. Az iskolában megszerzett ismeretek hasznosíthatóságának regressziós modellje:
YK=β0+β1Xd+β2X k+β3Xsz+ε
ahol:
YK=ln

p{k=1|u}
p{k=0|u}

u = a független változókat tartalmazó u=(Xkor, Xnem, … Xszakterület) vektor,
K = a szakmai illeszkedés (konvertálhatóság) dummy változója
(0, ha nem illeszkedő, 1, ha illeszkedő),
a többi változó a helyettesíthetőség modelljében felsoroltakkal azonos.
A regresszió-elemzés alapján kevésbé konvertálható szakterület az informatikai, jogi,
műszaki, orvos- és egészségtudományi, pedagógus, jól konvertálható az agrár, bölcsész,
gazdasági és társadalomtudományi képzési terület. Az eredmény ebben az esetben is
egybecseng az előző, 2. ábrán bemutatott eredménnyel, és pontosítja a műszaki szakterület besorolását, amire az ábra alapján, vizuálisan nem volt lehetőség. A személyes, demográfiai tényezők hasonló eredményre vezetnek, mint az előző esetben. A jobb tanulmányi eredmény és a diploma tényleges megszerzése ebben az esetben is jobb illeszkedést,
a tanulmányok során elsajátított ismeretek jobb hasznosulását eredményezi. Érdekes
eredmény azonban, hogy mind az alap-, mind a mesterszak negatív hatással van a konvertálhatóság alakulására, a mesterképzés negatív hatása azért lényegesen kisebb.
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II. táblázat: A konvertálhatóság regressziós modellje
Változók

β

Konstans

-2,205

Kor

Wald

df

0,125

312,650

1

0,000

0,110

0,043

0,002

302,770

1

0,000

1,044

Nem

0,086

0,035

6,079

1

0,014

1,090

Családi állapot (házas)

0,046

0,036

1,594

1

0,207

1,047

A családban illeszkedés

0,308

0,038

64,799

1

0,000

1,360

Alapképzés

-0,261

0,033

63,985

1

0,000

0,771

Mesterképzés

-0,098

0,054

3,222

1

0,073

0,907

0,302

0,028

120,154

1

0,000

1,353

0,102

0,023

19,955

1

0,000

1,108

0,329

0,031

109,276

1

0,000

1,390

Agrártudományi

-0,313

0,095

10,911

1

0,001

0,732

Bölcsész

-0,329

0,075

19,447

1

0,000

0,720

Gazdasági

-0,196

0,074

7,034

1

0,008

0,822

Informatika

0,399

0,092

18,974

1

0,000

1,490

Jogi

1,191

0,094

161,914

1

0,000

3,291

Műszaki

0,253

0,080

10,021

1

0,002

1,288

Orvos- és egészségtudományi

1,298

0,095

185,922

1

0,000

3,661

Pedagógus

0,575

0,084

46,591

1

0,000

1,776

-0,368

0,080

21,233

1

0,000

0,692

Átlagos tanulmányi eredmény
Tanulmányi eredmény
a többi diákhoz képest
Az abszolutóriumkor
a diplomáját is megszerezte

Társadalomtudományi
N

Szig.

Exp (β)

21977

Cox & Schnell R
Nagelkerke R

St. hiba.

2

2

0,103
0,139

Forrás: DRP 2011–2013

AZ ELEMZÉS KORLÁTAI
Szót kell ejtenünk az adatfelvétel önkitöltéses jellege miatt az önszelekciós mechanizmus
miatt esetlegesen kialakuló torzításról, ami az adatbázis reprezentativitását és ennek következtében az eredmények általánosíthatóságát korlátozza. A 2010-es DPR felmérés során a Szent István Egyetemen sor került az online és a személyes mintavételen alapuló
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DPR vizsgálat eredményeinek összehasonlítására. Jelentős különbség sem a munkaerőpiac objektív, sem a szubjektív mutatói között nem mutatkozott. A két kutatás eredményei az azonosított tendenciák, összefüggések tekintetében összecsengőek.20 A vizsgálat
az internetes kitöltés sajátosságait vizsgálja, az önkiválasztási torzítás azonban a nem
kötelező jellege miatt is fennáll. Az elemzés eredményeinek általánosíthatósága ezen indokok miatt korlátozott, azonban ez a rendelkezésemre álló legnagyobb és leginkább
elfogadható minta, mely számos elemzés alapját képezi, és a felsőoktatás és a munkaerőpiac közötti átmenet feltérképezésének legnagyobb hazai adatbázisa. Figyelembe véve azt
is, hogy egy ilyen nagyléptékű adatfelvétel milyen erőforrás-igényes (mely erőforrások
nem állnak rendelkezésemre egy saját empirikus adatfelvétel lefolytatásához), még inkább indokolt, hogy éljek a meglévő adatbázis adta lehetőséggel. Az említett korlátok ellenére a DPR adatbázis alkalmas jelen elemzés kutatási kérdéseinek empirikus tesztelésére, és azok alapján következtetések levonására.
A regressziós elemzés korlátait tekintve összességében megállapítható, hogy a vizsgált változók magyarázóereje mind a konvertálhatóság, mind a helyettesíthetőség modelljében meglehetősen alacsony, korrigált R2 a helyettesíthetőség modelljében 0,075 és
0,117, a konvertálhatóság modelljében, pedig 0,103 és 0,139 a kontrollváltozók beemelésével is. Annak ellenére, hogy a modell magyarázó ereje ilyen alacsony, alkalmas azon
tényezők azonosítására, melyek szignifi kánsan befolyásolják a konvertálhatóságot és helyettesíthetőséget. Célom ugyanis nem annak megbecslése, hogy adott paraméterekkel
egy egyén illeszkedő munkakörben dolgozik-e meghatározott valószínűséggel, hanem a
rendelkezésünkre álló adatok közül a jelentős befolyással bíró tényezők azonosítása, kiemelt figyelemmel azok előjelére, azaz az illeszkedés konvertálhatósági és helyettesíthetőségi oldalát pozitívan vagy negatívan befolyásoló tényezők, azok között is különös tekintettel a tudományterületek szerepének feltérképezése. Ez az alacsony magyarázó erő
egyúttal azt is jelenti, hogy mindkét vizsgált függő változó nagyon nagymértékben
függ(het) általam nem vizsgált magyarázó változóktól, például a kapcsolatoktól, az álláskeresés intenzitásától, szociodemográfiai tényezőktől, mint például a család támogatása,
a szülők iskolázottsága, regionális tényezők, munkaerő-piaci mikro- és makrotényezők,
a munkaadók elvárásai, gazdasági ciklusok, a fiatal diplomások preferenciái és számos
egyéb (általam nem vizsgált) körülménytől.

ÚJRACSOPORTOSÍTÁS
Vámos klasszifi kációja konkrét szakmákra vonatkozik. A szakmákat tudományterületekbe sorolva a 3. ábrán látható módon csoportosította a szerző. Az informatikai terület
újnak tekinthető, azt korábban a műszakihoz sorolták. A természettudományi terület
nem sorolható be.
A DPR adatbázisán elvégzett kétféle elemzés eredményeire alapozva a képzési területek feltérképezését elvégeztem. A kutatási eredmények, az 1. és 2. ábra, valamint a regresszió-elemzések alapján a szakterületek újracsoportosítása a következőképpen alakul:

20. Cserpes, 2011.
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– könnyen helyettesíthető és jól konvertálható szakterületek: agrár, bölcsész, társadalomtudományi, természettudományi;
– könnyen helyettesíthető, de kevéssé konvertálható szakterületek;
– nehezen helyettesíthető, de jól konvertálható szakterületek: gazdasági;
– nehezen helyettesíthető és kevéssé konvertálható szakterületek: informatikai, jogi,
műszaki, orvos- és egészségtudományi, pedagógus.
Az eredményeket a 4. ábrán foglaltam össze, hogy jobban látható legyen, mely területeken történt elmozdulás a rendszerváltás óta.
A regresszió-elemzés eredményéből látszik az is, hogy a legkevésbé konvertálható a
jogi valamint az orvos- és egészségtudományi, a legkevésbé helyettesíthető az informatikai, jogi valamint az orvos- és egészségtudományi terület (ezen szakterületek esetében
legmagasabb a regressziós együttható, a béta értéke).
A 3. és 4. ábrát összevetve jól látható, milyen elmozdulás történt az eltelt 26 évben.
Az agrár terület a könnyen helyettesíthető elhelyezkedés irányba mozdult el abban az
értelemben, hogy az agrár végzettségűek körében nagyobb arányban vannak a más
szakterületű, vagy tudományterülettől függetlenül csupán a diploma meglétét megkövetelő munkakörökben elhelyezkedettek. Ennek magyarázata lehet a rendszerváltás előttihez képest a mezőgazdasági termelés jelentős visszaszorulása. A bölcsész és
társadalomtudományi területek a jól konvertálható szakterület irányába mozdult el,
ami a munkaerőpiac alkalmazkodását példázza. Az informatikai, jogi, műszaki és
pedagógus terület a kevésbé konvertálható terület irányába mozdult, ami egyrészt a
képzés sajátosságaival, másrészt a munkaerőpiac átalakulásával magyarázható. A médiában azt halljuk és olvassuk, hogy orvos- és pedagógushiány van, aminek egyenes
következménye az ilyen szakmák iránti megnövekedett kereslet, így számukra a szakmájukban történő elhelyezkedés valószínűsége nagyobb, amit ez az eredmény is alátámaszt. Érdekes eredmény ugyanakkor, hogy miközben a jogászok túlképzéséről
hallunk, az eredmények azt mutatják, hogy döntően szakmájukban helyezkednek el.
A gazdasági képzési terület a nehezen helyettesíthető elhelyezkedés irányába mozdult
el. Talán nem is annyira meglepő ez a változás, hiszen a rendszerváltás óta többek
között a bankrendszer, maga a pénzügyi szektor, a számviteli rendszer jelentős változáson ment át, ami a gazdasági végzettségűek iránti munkaerő-piaci igény növekedéséhez vezetett.
III. táblázat. Szakterületek besorolása konvertálhatóság és helyettesíthetőség szerint
– Vámos Dóra csoportosítása alapján
Helyettesíthető

Szakterületek

Könnyű

Nehéz

Jól

gazdasági,
pedagógus

agrár,
jogi,
műszaki (+informatikai)

Kevésbé

bölcsész,
társadalomtudományi

orvos-és egészségtudományi,
művész

Konvertálható

Forrás: Vámos alapján (1989)
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A munkaerő-piaci érvényesülés során a nehéz helyettesíthetőség és jó konvertálhatóság külön-külön is javítja a munkavállaló elhelyezkedési esélyeit, a kettő együtt pedig
jelentős előnyhöz juttatja a csoportosítás szerint a gazdasági diplomásokat.
IV. táblázat. Szakterületek újracsoportosítása konvertálhatóság és helyettesíthetőség szerint
Helyettesíthető

Szakterületek

Könnyű

Jól

Konvertálható
Kevésbé

agrár,
bölcsész,
társadalomtudományi,
természettudományi

Nehéz

gazdasági

informatikai,
jogi,
műszaki,
orvos-és egészségtudományi,
pedagógus,
művész

Forrás: saját szerkesztés

Ismételten szeretném hangsúlyozni, hogy az elemzés nem teljes mértékben azonos
értelmű, mint Vámos Dóra besorolása, hiszem ő konkrét foglalkozásokat azonosított az
egyes csoportokban, és a szakma konvertálhatóságát és helyettesíthetőségét vette figyelembe. Elemzésemben csupán e két dimenzió közelítésére volt módom. Klasszifi kációmban konvertálhatóság alatt a tanulmányok során elsajátított ismeretek munka során történő hasznosítását értem, ami fiatal diplomások esetében jó közelítés. A helyettesít hetőséget
úgy értelmezem, hogy az adott állás betöltéséhez követelmény-e az adott szakterületen
szerzett diploma, vagy más szakirányú végzettséget, esetleg szakterülettől függetlenül
csupán a diploma meglétét igényelné a munkakör, ami a konkrét munkaposzt helyettesíthetőségét jelenti. Arról sajnos nincs információnk, hogy ha más szakképzettséget igényelne a pozíció, az milyen szakterületet jelent. Az szakmai helyettesíthetőséget ez alapján tudnánk mérni, ennek hiányában az elemzés során csak közelíteni volt módom.

ÖSSZEGZÉS
Vizsgálatomban a szakterületek konvertálhatóság és helyettesíthetőség szerinti újracsoportosítását tűztem ki célul. Az elemzést a Diplomás Pályakövető Rendszer 2011–2013-as
összesített adatbázisán végeztem el. Az eredmények alapján sikerült a klasszifi kációt elvégezni, és jelentős változás mutatkozik a Vámos 1989-es tanulmányában publikáltak
óta. Az eredmények alapján azt látjuk, hogy az orvos- és egészségtudományi terület kivételével minden szakterületen elmozdulás történt. Örvendetes, hogy nem mutatkozott
könnyen helyettesíthető kevéssé konvertálható szakcsoport. Az ebbe a csoportba kerülő
diplomások lennének kitéve leginkább a munkaerő-piaci ingadozásoknak, és a munkaadóknak, hiszen elbocsátásuk esetén bárki azonnal a helyükre tud lépni, ugyanakkor
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nehezen találnának másik állást. A gazdasági diplomások vannak e gondolatmenet szerint a legszerencsésebb helyzetben, hiszen a szakmájuk nehezen helyettesíthető, azaz
nem tud azonnal bárki a helyükre lépni, ugyanakkor jól konvertálható, azaz sokféle
szakmában megállják a helyüket. Érdemes felhívni a figyelmet a nehezen helyettesíthető
és kevéssé konvertálható csoport jelentős bővülésére. Míg 1989-ben csak az orvosi és
művész szakmák tartoztak ebbe a csoportba, addig napjainkra az informatikus, jogi,
műszaki, pedagógus diplomásokkal bővült körük. A szakma nehezebb konvertálhatósága egy jelentősebb sokk, vagy gyors munkaerő-piaci átalakulás esetén jelentősen beszűkítheti lehetőségeiket.
Kutatásom segítheti oktatás- és foglalkoztatáspolitikai intézkedések jobb megértését,
esetleg segítség lehet a döntések előkészítésben. Támpontot adhat a felsőoktatásba jelentkező hallgatóknak szakválasztásuk során, mert oly sokszor kérdezik, hogy milyen szakra
érdemes jelentkezni, amivel el tudnak majd helyezkedni.
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AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS
KÜLÖNBÖZŐ ASPEKTUSAIVAL FOGLALKOZÓ
NEMZETKÖZI KUTATÁSOK ÉS FELMÉRÉSEK
ABSZTRAKT
A huszadik század második felében kialakult az egész életen át tartó tanulás koncepciója,
és az egész világra kiterjedő, a nemzetközi oktatáspolitikát meghatározó elvvé vált. Mivel
a terület fejlesztése társadalmi és gazdasági érdek, a tanulás különböző aspektusaival foglalkozó nemzetközi statisztikai adatbázisok és felmérések is egyre hangsúlyosabb szerephez jutnak, mivel egyrészt segítenek a már elért eredmények nyomon követésében, másrészt a fejlesztés eszközei lehetnek.
Az általam bemutatott adatbázisok és felmérések között szerepelnek az Eurostat adatbázisában fellelhető statisztikai adatok, a CVTS (Continuing Vocational Training Survey), az
OECD által évente megjelentetett Education at a Glance kiadvány, a 15 éves tanulók kompetenciaszintjét vizsgáló PISA felmérés, a felnőttek kompetenciáit vizsgáló Survey of Adult
Skills (PIAAC), az ELLI felmérés (European Lifelong Learning Indicators), valamint az
egész életen át tartó tanulás hasznosságának feltérképezését célul kitűző BeLL kutatás.
Ezen statisztikai adatbázisok és felmérések – az oktatás-tanulás különböző szereplőit és
területeit különböző módszerekkel vizsgálva – átfogó képet adnak az egész életen át tartó
tanulás helyzetéről az európai kontinensen, így fontos szerepet tölthetnek be a terület fejlesztésében. Részletes bemutatásuk és leírásuk magyar nyelven még nem történt meg
Kulcsszavak: egész életen át tartó tanulás, statisztikai adatbázisok, felnőttkori tanulás

BEVEZETÉS
Az egész életen át tartó tanulás a társadalmi és gazdasági fejlődés egyik motorja, éppen
ezért a terület fejlesztése és a részvételi arányok növelése társadalmi érdek. Ez a fejlesztés
viszont csak úgy valósítható meg, ha figyelembe vesszük a területtel kapcsolatban felmerült problémákat és igényeket, és a visszajelzéseknek megfelelően fejlesztjük az egész életen át tartó tanulást kiszolgáló képzési és művelődési rendszert.
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Az oktatás az 1992-es Maastrichti Szerződés óta az Európai Unióban a közösségi
szakpolitikák körébe tartozik és konkrét, kitűzött célokkal és referenciaértékekkel rendelkezik, amelyek teljesítése a tagállamok feladatai közé tartozik.
A lifelong learning koncepció előtérbe helyeződése a nemzetközi oktatáspolitikában,
valamint a széleskörű nemzetközi együttműködések szükségessé tették az oktatási rendszerekkel foglalkozó különböző adatbázisok, statisztikai gyűjtemények és felmérések körének bővítését. Az Európai Unió által megfogalmazott és kiadott, az oktatásra, a képzésre és
az egész életen át tartó tanulásra vonatkozó munkaprogramok (Oktatás és képzés 2010,
Oktatás és képzés 2020) által kitűzött célok ellenőrzése is csak úgy oldható meg, ha rendelkezésre állnak olyan egymással összehasonlítható és jól körülhatárolható adatok, amelyek
nem csak a múlthoz képest végbement fejlődést, előrehaladást (esetleg visszaesést) képesek
dokumentálni, hanem az egyes országok közötti különbségeket is. Az oktatás és a tanulás
egészét átfogó, a tanulás legtöbb aspektusáról adatokat tartalmazó statisztikai adatbázisok
a Bertelsmann Alapítvány által kifejlesztett European Lifelong Learning Indicators (ELLI),
az Európai Unió keretein belül működő és adatokat gyűjtő statisztikai intézet, az Eurostat,
valamint az OECD által megjelentetett Education at the Glance kiadvány. Az egész életen
át tartó tanulás témaköréhez kapcsolódó felmérések közé tartozik a munkavállalók munkáltatók által támogatott képzéseken való részvételét vizsgáló Continuing Vocational
Training Survey (CVTS), a felnőtt lakosság kompetenciáit mérő PIAAC (Programme for the
International Assesment of Adult Competencies, Felnőttek Kompetenciáinak Nemzetközi
Felmérése Program); valamint az egész életen át tartó tanulás előnyeit kutató BeLL (Benefits
of Lifelong Learning, Az egész életen át tartó tanulás előnyei).
Az egész életen át tartó tanulás területén végzendő, megfelelő és hatékony fejlesztő
tevékenység végrehajtásához fontos ismernünk a felmerülő problémákat és igényeket; a
továbbiakban e szempontok szerint vizsgáljuk a témát. Az egész életen át tartó tanulást
kiszolgáló oktatási és tanulási rendszer hatékonnyá tételéhez szükség van annak pontos
ismeretére, hogy melyik részterület működik megfelelően és melyik szorul még fejlesztésre, változtatásra.
Az egész életen át tartó tanulás különböző dimenzióiával foglalkozó, azokat vizsgáló
különböző statisztikai adatbázisok, felmérések és kutatások segíthetnek ezen problémák
és igények feltárásában, felmérésében. A felmérések nemzetközi jellege pedig a jó gyakorlatok beazonosításában és átvételében segíthet. Ezen kívül ezek a felmérések segítenek az elért eredmények és a fejlődés nyomon követésében, ami az európai országok számára az Európai Uniós tagság miatt kiemelten fontos. A 2010-es években az Oktatás és
képzés 2020 munkaprogram által kitűzött célok, referenciaértékek elérése a tagállamok
feladatai közé tartozik.
Ezek a felmérések segítenek áttekinteni az egész életen át tartó tanulás szinte minden
aspektusát a kontinensen, így pedig az európai szintű fejlesztések alapjává válhatnak.

EURÓPAI UNIÓS FELMÉRÉSEK
A nemzetközi oktatáspolitikai irányvonalait Európában a 2000-es évektől kezdődően
nagyrészt az Európai Unió határozza meg. A lisszaboni stratégia részeként 2002-ben kiadott Oktatás és képzés 2010 munkaprogram (Az oktatási és képzési rendszerek konkrét
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jövőbeni célkitűzései) konkrét célkitűzéseket fogalmaz meg (3 stratégiai és 13 kapcsolódó célkitűzést), meghatározza a kulcsfontosságú elvégzendő feladatokat, valamint meghatározza az előremenetel nyomon követéséhez szükséges mutatókat és indikátorokat. A
2010–2020-as időszakra vonatkozóan erre a munkaprogramra alapozva adta ki az Unió
az Oktatás és képzés 2020 munkaprogramot.
A 2020-ig terjedő időszakban az európai együttműködés elsődleges célkitűzése az
európai oktatási-képzési rendszerek fejlesztése úgy, hogy azok elősegítsék valamennyi
polgár egyéni, társadalmi és szakmai kiteljesedését, a fenntartható gazdasági prosperitás
és foglalkoztathatóság, a demokratikus értékek, a társadalmi kohézió, az aktív polgári
szerepvállalás és a kultúrák közötti párbeszéd előmozdítását.
A 2020-ig terjedő időszakban az európai együttműködést egy olyan stratégiai keretrendszerben kell kialakítani, amelynek az egész életen át tartó tanulás elve képezi az
alapját; ennek a keretrendszernek ki kell terjednie a tanulás valamennyi szintjére (a kisgyermekkori neveléstől a felnőttkori tanulásig) és formájára (a formális, non-formális és
informális tanulásra egyaránt).
A keretrendszernek elsősorban a következő stratégiai célkitűzésekkel kell foglalkoznia:
– első stratégiai célkitűzés: az egész életen át tartó tanulás és mobilitás megvalósítása;
– második stratégiai célkitűzés: az oktatás és a képzés minőségének és hatékonyságának
javítása;
– harmadik stratégiai célkitűzés: a méltányosság, a társadalmi kohézió és az aktív polgári szerepvállalás előmozdítása;
– negyedik stratégiai célkitűzés: az innováció és a kreativitás (beleértve a vállalkozói
készségeket is) fejlesztése az oktatás és képzés minden szintjén.
A Tanács a 2020-ig terjedő időszakot 3 éves munkaciklusokra osztotta, és bizottsági
javaslatra minden munkaciklusra elfogadta az együttműködés kiemelt területeit. Minden ciklus végén közös tanácsi-bizottsági jelentés készül, amely a ciklusra meghatározott
tematikus területen elért eredményeket értékeli. A jelentések a tagállamok által készített
nemzeti jelentéseken, valamint a rendelkezésre álló információkon és statisztikai adatokon alapulnak.
A dokumentum pontosan meghatározza az európai átlagteljesítményekre vonatkozó
referenciaszinteket. A referenciaszintek a már meglévőkre, vagyis az Oktatás és képzés
2010 munkaprogram által meghatározott referenciaszintekre épülnek. A dokumentum
hangsúlyozza, hogy a referenciaértékek nem tekintendők az egyes országok által 2020-ra
elérendő konkrét célértékeknek. A tagállamok felkérést kaptak a Tanácstól arra, hogy
nemzeti prioritásaik és változó gazdasági körülményeik figyelembevételével vizsgálják
meg, hogyan és milyen mértékben tudnak hozzájárulni az európai referenciaértékek
együttes eléréséhez. (Európai Unió Tanácsa, 2009)
A meghatározott referenciaértékek a következők:
1. A felnőttek részvétele az egész életen át tartó tanulásban: 2020-ra biztosítani kell a
felnőttek átlagosan 15%-ának a részvételét az egész életen át tartó tanulásban (ez azon
25–64 év közötti lakosok százalékos aránya, akik a felmérést megelőző négy hétben
oktatásban és képzésben vettek részt).
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2. Az alapkészségek tekintetében (az olvasás, a matematika és a természettudományok
terén) gyengén teljesítő 15 évesek arányát 15% alá kell csökkenteni (OECD PISA felmérés alapján 1. vagy az alatti szint).
3. A felsőfokú végzettséggel rendelkező 30–34 év közöttiek aránya 2020-ra érje el a legalább 40%-ot (ők azon 30–34 év közöttiek, akik sikeresen befejezték felsőfokú tanulmányaikat, ISCED 5-6. szint).
4. Az oktatást és képzést korán elhagyók arányát 2020-ra 10% alá kell csökkenteni (ez a
18–24 éves korosztályon belül azok aránya, akik legfeljebb alsó középfokú végzettséggel rendelkeznek és oktatásban, képzésben nem részesülnek).
5. Kisgyermekkori nevelésben 2020-ig a 4 éves kor és a kötelező általános iskolai oktatásba lépési életkor közötti gyermekek legalább 95 %-ának részt kell vennie.
A kitűzött célok felé való haladás ütemének nyomon követésében segít az Európai
Unió statisztikai hivatala, az Eurostat által lefolytatott felmérések és az általa gyűjtött
adatok. Az Eurostat székhelye Luxembourg. A szervezetet 1953-ban hozták létre az Európai
Szén- és Acélközösség elvárásainak megfelelően, majd amikor 1958-ban megalakult az
Európai Közösség, a Bizottság egyik Főigazgatóságává vált. Ma kulcsfontosságú szerepe
van abban, hogy adatokat szolgáltasson a többi Főigazgatóság és a Bizottság felé, hogy
azok tényeken alapuló, megalapozott döntéseket hozhassanak, valamint ellenőrizhessék
és elemezhessék a közösségi politikák végrehajtását.1
A szervezet feladata olyan európai szintű statisztika felmérések módszertani megalapozása, az adatok begyűjtése és közzététele, melyek lehetővé teszik a különböző országok
és régiók összehasonlítását. A nyilvánosságra hozott statisztikai adatok egyrészt segítik
a döntéshozók munkáját, másrészt lehetőséget biztosít a társadalom fejlődésének ellenőrzésére, valamint a kitűzött célok felé való haladás nyomonkövetésére.2 Az Eurostat
maga nem gyűjt adatokat: azokat a tagországok statisztikai hivatalaitól gyűjti be, majd
ezeket a statisztikai adatokat validálja és biztosítja azt, hogy a különböző országokban
gyűjtött adatok összehasonlíthatóak legyenek. A szervezet együtt dolgozik a tagállamokkal egy egységes módszertan kialakításán, és ellenőrzi, hogy az országok statisztikai hivatalai milyen módszerrel és milyen kérdések alapján gyűjtik be az adatokat.3
Az összegyűjtött és feldolgozott statisztikai adatokat témák köré gyűjtik, ezek közül
a népességet és a szociális körülményeket vizsgáló témakörben találhatók meg az oktatással és képzéssel foglalkozó statisztikák.
Az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos adatok egy részét két felmérésből nyerik, az egyik az Adult Education Survey (AES, Felnőttképzési felvétel), amely elsősorban
a felnőttkori tanulásra koncentrál, míg a másik, a Labour Force Survey (LFS, Munkaerőfelmérés) a munkaerő-piaci helyzet szempontjából vizsgálja a lifelong learning témáját is.
Az AES az Európai Unió és az EFTA tagországokban méri a felnőttek tanulási aktivitását. A felmérés kiterjed az egész életen át tartó tanulás fogalmába tartozó tanulási
tevékenységekre (formális, non-formális és informális tanulásra egyaránt), beleértve a
munkához kapcsolódó tanulási tevékenységeket is. Vizsgálja a tanulási tevékenységek
1. Eurostat, 2014a.
2. Eurostat, 2014a.
3. Eurostat, 2014b.
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jellemzőit, az idegen nyelvi és informatikai készségeket, és a tanulást befolyásoló háttérváltozókat. A felmérés során mérik többek között a részvételt a formális, a non-formális
és az informális tanulásban; a tanulásban való részvételt akadályozó tényezőket; a munkához kapcsolódó non-formális oktatásban való részvételt; a munkáltató által a képzésre
fordított összegeket; illetve a lakosság társadalmi és kulturális életben való részvételét.4
Az LFS elsősorban a munkaerő-piacra koncentrál, a foglalkoztatás és a munkanélküliség adataira, de találhatók a felmérésben az egész életen át tartó tanulás szempontjából
is fontos adatok. A felmérést folyamatosan végzik, az EU összes tagállamában és az EFTA
országokban (kivéve Liechtenstein). Ez a felmérés jelenti a fő információforrást a munkaerő-piaci helyzetről az Unióban. Az adatfelvétel során vizsgálják többek között az
egyének demográfiai és egyéb hátterét, a munkaerő-piaci helyzetet, a foglalkoztatás jellemzőit, a szakmai tapasztalattal rendelkező személyek helyzetét a munkaerő-piacon,
a munkakeresés folyamatát és jellemzőit, a munkával kapcsolatos oktatást és képzést.
A képzéssel kapcsolatban vizsgálják például az oktatásban és képzésben való részvételt
az egyén munkaerő-piaci helyzete, az iskolai végzettsége mentén, vagy éppen annak tükrében, hogy teljes munkaidőben vagy rész munkaidőben dolgozik-e.5
A Continuing Vocational Training Survey (Jelentés a vállalkozások képzési tevékenységéről) elnevezésű felmérés az első Európai Uniós szintű, a szakmai továbbképzés helyzetére vonatkozó felmérés. A felmérés koordinálását az Eurostat látja el (közös fogalmak
meghatározása, ajánlások és kérdőívek). A felmérés célja a legtöbb Unió által kezdeményezett felméréshez hasonlóan, hogy releváns és megbízható adatokkal segítse elő a döntéshozók munkáját és a vonatkozó szakpolitikai fejlesztéseket. A felmérés az Európai
Unió egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolódó statisztikák részeként a következő témákat fedi le:
– szakmai továbbképzés, készségek kínálata és kereslete, képzési kínálat;
– a képzések formái, tartalma és mennyisége;
– a vállalatok képzésekre fordított saját erőforrásai, és az igénybe vett külső szolgáltatások;
– a képzések költségei;
– a képzés támogatás hiányának okai;
– a szakmai alapképzés.6
Az adatfelvételt eddig négy alkalommal folytatták le (Magyarországon 3 alkalommal), a referencia évek ezek esetében 1993, 1999, 2005 és 2010 voltak. A következő adatfelvétel tervezett időpontja 2015.
A felmérés során a 9 főnél több munkavállalót foglalkoztató, meghatározott nemzetgazdasági ágazatokban tevékenykedő vállalkozások szakmai képzési tevékenységéről gyűjt
adatokat. Az adatfelvétel kizárólag a vállalkozások által valamilyen formában támogatott
(például közvetlen anyagi juttatás vagy munkaidő kedvezmény) képzésekre terjed ki és elsősorban a vállalkozások képzéssel kapcsolatos attitűdjeire, a képzésben résztvevő munkavállalókra, a képzés módjaira, típusaira és a képzések költségeire vonatkoznak.7
4. Eurostat, 2014c.
5. Eurostat, 2014d.
6. Eurostat, 2014e.
7. Központi Statisztikai Hivatal, 2014.
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A 2010-es felmérés eredményei szerint az Európai Unióban a vállalatok kétharmada
támogat valamilyen képzést a munkavállalói számára. A legnagyobb arányban a vállalatok Svédországban és Ausztriában biztosítanak a munkavállalóiknak képzéseket (80%
feletti értékkel), a legalacsonyabb arányban pedig a közép-európai országok, Románia,
Bulgária és Lengyelország vállalatai. 2010-ben az Európai Uniós munkavállalók közel
fele vett részt a munkáltató által valamilyen formában támogatott képzésben, és jellemzően a nagyvállalatok munkavállalói nagyobb arányban vesznek részt képzéseken. A
legfőbb okokként amiért nem támogatják munkavállalóik képzését, a vállalatok a képzési igény hiányát (adott helyzetben nem volt igény a munkavállaló képzésére), a munkavállaló megfelelő készségszintjét (már eleve olyan munkavállalót vettek fel az adott pozícióba, akinek készségszintje megfelelő és nem szorul fejlesztésre) valamint a magas
költségeket nevezték meg.8)

AZ OECD FELMÉRÉSEI
Az OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development) vagyis a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet aktívan foglalkozik az oktatással,
azon belül pedig a felnőttképzéssel és az egész életen át tartó tanulással.

PISA – PROGRAMME FOR INTERNATIONAL STUDENT ASSESSMENT
A PISA felmérés, vagyis a Programme for International Student Assessment (Nemzetközi
Tanulói Teljesítménymérés Program) a 15 éves tanulók alkalmazásképes tudását mérő
nemzetközi felmérés. Az OECD által 2000-ben indított kutatás során azt vizsgálják,
hogy a tizenöt éves tanulók milyen mértékben képesek felhasználni a tudásukat életszerű helyzetekben megjelenő feladatok megoldására, és ezt hogyan befolyásolja a tanulók
és iskoláik háttere. A fő mérési területek a szövegértés, az alkalmazott matematikai műveltség és az alkalmazott természettudományi műveltség.9
A 3 évente megrendezett felmérésben 2012-ben, az utolsó felmérés során 34 OECD
tagország és 31 partnerország összesen több mint 500 000 tanulója vett részt. A célcsoportot azért a 15 évesek képezik, mert ez az a korosztály, amelyben a tanulók még minden egyes OECD tagországban a tanköteles korba tartoznak, de már közelednek a munkaerőpiacra és a felsőoktatásba lépéshez.10
A PISA-vizsgálatot azzal a céllal hozta létre az OECD, hogy az oktatási rendszerek
teljesítményét és egyéb jellemzőit mérje oly módon, hogy a modern, tudás alapú munkaerőpiac szempontjából fontos képességek – a szövegértés, az alkalmazott matematikai,
valamint az alkalmazott természettudományi műveltség területén – vizsgálja tanulók
tudását.11 A PISA felmérés nemzetközi dimenziója nyomán összehasonlítható adatokat
mutat az egyes országok oktatási rendszerének eredményességéről (a tanulók által elért
8. Eurostat, 2014f.
9. Oktatási Hivatal, 2013.
10. Oktatási Hivatal, 2013.
11. Balázsi et al., 2013.
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eredmények); hatékonyságáról (a ráfordításokhoz képest milyen eredményeket értek el a
tanulók) és méltányosságáról (mekkorák a különbségek a különböző csoportokhoz tartozó tanulók által elért eredmények között, megfelelő mértékben jutnak-e hozzá a tanulási lehetőségekhez és erőforrásokhoz a különböző csoportok tagjai).12
A felmérés során a tanulók a három vizsgált területtel kapcsolatos tesztfüzetek feladatait oldják meg, a tesztfüzetek mellett pedig a tanulók, a szülők és az iskolaigazgatók a
szociális, gazdasági és kulturális körülményekre, a tanulási szokásokra és attitűdökre, az
iskolai légkörre és az oktatás egyéb tényezőire vonatkozó háttérkérdőíveket töltenek ki.13
A PISA három fő területe közül az egyik mindig hangsúlyosabban, több feladattal,
részletesebb eredményekkel szerepel a vizsgálatban. 2000-ben a szövegértés, 2003-ban a
matematika, 2006-ban a természettudomány volt a kiemelt terület, majd 2009-ben újra a
szövegértés, 2012-ben pedig a matematika volt a középpontban. 2012-ben a nyomtatott
tesztek számítógépes mérésekkel is kiegészültek a komplex problémamegoldás, a matematika és a szövegértés területén.14
A teszten elért eredmény alapján a tanulók képességpontokat kapnak, ebből számítják az országok eredményeit is. A pontok alapján létrehozott képességskálát képességszintekre osztották, amelyek segítségével leírható, milyen feladatokat tudnak végrehajtani az egyes szinteken lévő tanulók.15

THE SURVEY OF ADULT SKILLS (PIAAC – PROGRAMME FOR THE INTERNATIONAL ASSESMENT OF ADULT COMPETENCIES)
A The Survey of Adult Skills, vagyis a Felnőttek Képesség és Kompetenciamérése Program egy, az OECD által kezdeményezett és 33 ország részvételével folytatott nemzetközi
felmérés a PIAAC (Programme for the International Assesment of Adult Competencies,
Felnőttek Kompetenciáinak Nemzetközi Felmérése Program) részeként. A felmérés elsődleges célja azon kognitív és munkához szükséges kompetenciák felmérése, amelyek
elengedhetetlenek az egyén számára a társadalmi életben való aktív részvételhez és a
gazdaság fejlődéséhez. A felmérés arra összpontosít, hogyan fejlesztik az emberek képességeiket, hogyan használják azokat és alkalmazásukkal milyen előnyökre tesznek szert.
A The Survey of Adult Skills nem csak feltérképezi a képességeket, igyekszik értékelni
azok és az egyén, valamint az ország gazdasági és társadalmi sikerei közötti összefüggéseket.16 A felmérés lehetőséget nyújt az oktatási rendszerek és szakmai képzések teljesítményének értékelésére, eredményei segítenek az országok döntéshozóinak és a vonatkozó szakpolitikai irányítóinak abban, hogy oly módon fejlesszék a gazdasági, oktatási és
szociális szakpolitikákat, hogy azok a felnőttek készségeinek fejlesztése irányába hassanak (OECD, 2015).

12. Oktatási Hivatal, 2013.
13. Oktatási Hivatal, 2013.
14. Balázsi et al., 2013.
15. Oktatási Hivatal, 2013.
16. Bunčák et al., 2013.
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Az OECD keretein belül 2002-ben kezdték el a felnőttek képességeit vizsgáló adatok
fejlesztését. Ennek keretében került kialakításra a The Survey of Adult Skills, melyet a
szakemberek 2002-től 2007-ig fejlesztettek.
A vizsgálat első hulláma 2008 januárjától 2013 októberéig tartott, a második hullám
2012 és 2016 között zajlik, az elsőhöz képest további 9 ország részvételével. Így az első
ciklusban összesen 28 ország vesz részt (két ország esetében azonban a vizsgálat nem
terjedt ki az egész országra: Belgium esetében csak a flamand területek, Nagy-Britannia
esetében pedig csak Anglia és Észak-Írország vett részt a vizsgálatban). 2014-től újabb
országok – köztük Magyarország – is csatlakozott a programhoz (3. hullám, 2014–2018).
A vizsgálat második ciklusára 2018 és 2023 között kerül sor.17
A Survey of Adult Skills által vizsgált kompetenciák az OECD Skills Strategy-n nyugszanak.
A vizsgálat konkrét célja, hogy ismereteket biztosítson a felnőtt népesség készségeiről
és kompetenciáiról, és ezzel elősegítse olyan intézkedések bevezetését, melyek a készségek fejlesztését, illetve azok jobb és hatékonyabb felhasználását teszik lehetővé. A felmérés elsősorban a kognitív képességek három területére fókuszál: olvasás-szövegértés,18
matematika és számolási készségek,19 valamint problémamegoldás technológiailag fejlett
környezetben.20
Ezen készségek a leginkább relevánsak a 21. században a felnőttek szempontjából a
különböző munkahelyi és társadalmi helyzetekben: szükségesek a teljes munkaerő-piaci
integrációhoz, a munkaerő-piaci részvételhez, valamint a továbbképzésekben való részvételhez, a művelődéshez és a teljes értékű társadalmi és polgári léthez.
Ezen kompetenciák felmérése mellet egyéb, a téma szempontjából releváns információkat is felmér a vizsgálat, valamint olyan képességeket is, amelyek a munka világában
és a magánéletben is elengedhetetlenek, mint például a kommunikációs képesség,
együttműködés, fizikai képességek és tanulási képességek. Ezen kívül természetesen a
vizsgálat az előbbiekre befolyással bíró háttérváltozókra is rákérdez, mint például demográfiai jellemzők, iskolai végzettség és szociális háttér.

17. OECD, 2013b.
18. Az olvasás-szövegértés azon képesség, amellyel az írott szöveget megértjük, tudunk vele dolgozni, meg tudjuk ítélni jelentését és képesek vagyunk az írott szöveg segítségével bekapcsolódni a társadalmi életbe, elérni általa céljainkat, valamint felhasználni ezt egyéni fejlődésünkre. Ez a felmérés mindössze az írott szöveg olvasását értékeli, nem vonatkozik
sem a beszédértésre, sem a beszéd vagy írás képességére. E készség részének tekintendő viszont a digitális szövegek
képernyőről való olvasása (OECD, 2013d).
19. Ez alatt azon készséget értik, amellyel képesek vagyunk matematikai információk és fogalmak megszerzésére, használatára, értelmezésére és közlésére a mindennapi életben felmerülő matematikai feladatok megoldása során (OECD,
2013d).
20. A digitális alkalmazások, kommunikációs eszközök és hálózatok használatának képessége az információk megszerzése,
másokkal való megosztása, valamint gyakorlati feladatok megoldása céljából (OECD, 2013d).
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• olvasás–szövegértés

Közvetlen
mutatók

• számolási készség
• problémamegoldás technológiailag fejlett környezetben

• kognitív készségek
(olvasás, írás, matematikai készségek, IKT eszközök használata)
• együttműködés és szociális készségek
(együttműködés, tervezőkészség, kommunikáció, tárgyalás, ügyfélkapcsolatok)

Készséghasználat

• fizikai képességek
(durva és finom motorikus készségek használata)
• tanulási készségek
(formális/informális tanulás, szakmai készségek fejlesztése)

• demográfiai jellemzők
• oktatás és képzés

Háttérváltozók

• szociális és nyelvi háttér
• munkavállalói státusz és jövedelem
• IKT eszközök, olvasási és matematikai készségek használata

Forrás: OECD, 2014, saját fordítás
1. ábra. A The Survey of Adult Skills vizsgálat fő elemei

A kutatás első hullámában 28 ország több mint 160 000 lakosa vett részt. A felmérés
célcsoportja azok a 16 és 65 év közötti felnőttek voltak, nemzetiségre, állampolgárságra
és anyanyelvre való tekintet nélkül, akik az adatfelvétel ideje alatt a kutatásban résztvevő
országban éltek. A mintának reprezentatívnak kellett lennie (többek között a kisebbségekre vonatkozóan is), és az alkalmazásban nem állókat is tartalmazta. A minta nagysága minimálisan 4500 válaszadó volt. A felmérés az adott ország hivatalos nyelvén folyt,
de a kisebbségek esetében lehetőséget biztosítottak a teszt anyanyelvükön való kitöltésére.
Az adatgyűjtést szakképzett kérdezőbiztosok végezték, a válaszadók otthonában,
vagy más, előre megbeszélt és a kérdezőbiztos által jóváhagyott helyen. A tesztelés elsősorban számítógép segítségével történt, ún. CAPI módszerrel (Computer Assisted Personal
Interviewing, számítógép által irányított személyes interjú).21
A felmérés során megoldandó feladatokat nehézségi szintek szerint felosztották, a
szövegértés és matematikai műveltség kérdéseit nehézség szerint 6, a fejlett technikai
környezetben való problémamegoldás esetében pedig 4 kategóriába osztották. Az elért
eredmények megjelenítése pontskálán történt. A skála minden intervallumára érvényes,
hogy az abba eső pontszámot elért személy 67 %-os valószínűséggel old meg helyesen az
adott intervallumnak megfelelő nehézségű feladatot.22
Ezen kulcskészségek alacsony szintje kihatással van az egyénre és a társadalomra
egyaránt: az alacsony képességszinten álló egyén nehezebben jut hozzá az alapvető szol21. Bunčák et al., 2013.
22. Bunčák et al., 2013.
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gáltatásokhoz, a jobban fizetett és magasabban megbecsült munkakörökhöz, és kisebb
valószínűséggel vesz részt felnőttkori tanulásban vagy továbbképzésben (pedig ezek jelentik a képességszintek fenntartásának alapvető módját). Ha nemzeti szinten a felnőtt
lakosság magas hányadánál hiányzik az IKT technológiák alkalmazásának képessége és
gyakorlata, az akadályozza a termelékenységet javító technológiák bevezetését és elfogadtatását, végső soron pedig a fejlődést és a gazdasági növekedést.23

EGYÉB KUTATÁSOK
EUROPEAN LIFELONG LEARNING INDICATORS
A CLI (Composite Learning Index) mintájára fejlesztették ki a német Bertelsmann Alapítvány (Bertelsmann Stiftung) kutatói a European Lifelong Learning Indicators-t, vagyis az
ELLI-t.
Az első teljesen átfogó jellegű felmérés, amely az emberek tanulási aktivitását és szokásait méri, és alkalmas régiók, vagy akár különböző országok összehasonlítására is,
kanadai kutatók dolgozták ki. A Canadian Council of Learning által kifejlesztett és 2006ban útjára indított Composite Learning Index egy olyan rendszer, mely különböző indikátorok és mérőeszközök segítségével méri fel a kanadaiak iskolai, otthoni, munka közbeni és közösségben végzett tanulási szokásait. Alkalmas a tanulási aktivitás mérésére
országos, regionális, kistérségi és települési szinten. A CLI az évente megtartott és 4500
településen lefolytatott felmérés adataiból dolgozik. A felmérést 17 indikátor és 24 speciális mérőeszköz szerint végzik, amelyek mindegyike az UNESCO által meghatározott
négy alappilléren nyugszik: megtanulni tanulni, megtanulni cselekedni, megtanulni
együtt élni és megtanulni létezni.24
Az ELLI Európa első összehasonlító LLL indikátora, mely lehetőséget nyújt a lifelong
learning helyzetének áttekintésére a kontinensen. 2008-ban hozták létre azzal a céllal,
hogy átfogó felmérést végezzenek a tanulási aktivitásról különböző életszakaszokban és
eltérő tanulási színtereken (iskola, közösség, munka és család). A CLI-hez hasonlóan a
Delors-jelentésben meghatározott négy pilléren nyugszik a felmérés, amely 17 indikátorral és 36 speciális mérőeszközzel méri a tanulási aktivitást európai országokban. 23 ország adatai alapján lehetőséget biztosít arra, hogy az egész életen át tartó tanulás helyzetét össze lehessen hasonlítani a különböző országok, illetve – ahol arra lehetőség van –
az egyes országok különböző régiói között. A felmérés adatai nyilvánosak, azokat bárki
elérheti, használhatják munkájukhoz az oktatáspolitika döntéshozói, civil szervezetek,
munkaadók, állampolgárok és általában a civil társadalom.25
A felmérésben meghatározott indikátorok hasonlóak a CLI-ben találhatókhoz. A
Delors-féle négy pillér jelenti az alapot, ezeken belül találhatók az indikátorok és a pontosan meghatározott mérőeszközök:26
23. OECD, 2013c.
24. Kozma et al., 2011.
25. Kozma et al., 2011.
26. Hoskins – Catwright – Schoof, 2010 alapján.
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1. A megtanulni tanulni (learning to know) dimenziójában túlnyomórészt a fiatalok
részvételét a formális oktatásban mérő indikátorok találhatók. Vizsgálják a bemeneti
és kimeneti számokat, arányokat; az oktatásra való ráfordítást, valamint azt, hogy a
középiskolai tanulók hogyan teljesítenek olyan készségek esetében, mint az olvasási
(szövegértés), a matematikai és a természettudományi készségek – ezeket az adatokat
a PISA-mérésekből (Programme for International Student Assessment) nyerik; a posztszekunder oktatásban végzők arányát; illetve azt is, hogy a 30–34 éves korosztályban
hányan vesznek részt a felsőoktatásban.
2. Megtanulni cselekedni (learning to do): ebben a dimenzióban a részvételi arányoknak,
a tanulási lehetőségekhez való hozzáférésnek és a munkához kapcsolódó készségekbe
való befektetések mértékének vizsgálata kerül a középpontba. Elsősorban a munkához kapcsolódó tanulást vizsgálják, az indikátorok között van a formális szakmai
képzés kimeneti adatait, a non-formális szakmai képzéseken való részvételt, a nonformális szakmai képzésekhez és továbbképzésekhez való hozzáférést és munkavégzés közben folytatott tanulási tevékenységet vizsgáló is.
3. Megtanulni együtt élni (learning to live together): a szociális kompetenciákat mérő
indikátorcsoport, mely az emberek nyitottságát, más kultúrákkal szembeni toleranciáját és a politikai és a közösségi életben való részvételi arányát vizsgálja. A mérőeszközök között találhatók politikai pártokban való tagságot, önkéntes munka arányát,
idegen kultúrák és a bevándorlók irányába mutatott tolerancia mértékét, homoszexuálisokkal szembeni attitűdöt és a közösségi életben való részvételt mérők.
4. Megtanulni létezni (learning to be): ebben a dimenzióban a kulturális és közösségi
tevékenységek során végbemenő informális tanulásra helyezik a hangsúlyt. Ebben az
egységben találhatók az egész életen át tartó tanulást mérő indikátor mellett, a sport
és szabadidős tevékenységek általi tanulást, a kulturális tevékenységek során való
tanulást, a média felhasználásával végzett önirányított tanulást és az egyén életében
a munka és a család egységét mérő indikátorok is.
Az előbbiekben felsorolt, az egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolódó mérőeszközökön kívül, a felmérésben különböző gazdasági és szociális mutatók is szerepelnek. Mérik többek között az egy főre jutó GDP nagyságát az egyes országokban, a termelékenységet, a foglalkoztatottságot (ezzel együtt a munkanélküliség mértékét), különféle
egészséggel kapcsolatos adatokat (például a születéskor várható élettartamot), az emberek elégedettségét, valamint a társadalmi kohézió és a demokrácia szintjét. Ezen gazdasági és társadalmi indikátorok és a „négy pillér” adatainak összessége segít differenciálni
az országok teljesítményét, mivel így nem csak kizárólag a tanulásra vonatkozó adatokat
használnak a sorrend felállítása során, hanem az azt befolyásoló tényezőket is figyelembe
veszik. Ez alapján az adatok alapján képzik az ELLI Indexet, mely segítségével összehasonlíthatók a különböző országok teljesítménye a tanulás terén.27
A felmérés eredményeit megjelentető kiadványban az ELLI Index szerinti besorolás
mellett külön-külön megjelennek az egyes pillérek mérőeszközei alapján megállapított
eredmények is. Ezen kívül a kiadvány kapcsolatba hozza az országok lifelong learning

27. Hoskins–Catwright–Schoof, 2010.
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terén elért teljesítményét a társadalmi jóléttel. Éppen ezért olyan, az Indexhez kapcsolódó, a társadalmi jóléttel kapcsolatban álló területekről is hoznak adatokat, mint a korrupció mértéke, az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint az ország
globális versenyképessége. Az ezeken a területeken mért adatok szoros összefüggést mutatnak az ELLI Index eredményeivel.
A felmérésnek természetesen megvannak a korlátai is: nem alkalmas az egyes országok, régiók helyzetének alapos, részletekbe menő vizsgálatára, csak egy „pillanatfelvételt” mutat, amely egy mélyebb, részletes kutatás kiindulópontja lehet. Nem tár fel mélyebb összefüggéseket és okokat, csak összehasonlítja a rendelkezésre álló statisztikai
adatokat. Ezen kívül az ELLI egy folyamatban lévő és fejlődő rendszer, mely meglévő
adathalmazokból dolgozik, az adatok korábban lefolytatott kutatások, felmérések azon
adatain alapszanak, melyeket a kutatók relevánsnak találtak a felmérés szempontjából.28

BELL – BENEFITS OF LIFELONG LEARNING
A BeLL, vagyis a Benefits of Lifelong Learning (az élethosszú tartó tanulás előnyei) kutatás, egy, az Európai Bizottság által finanszírozott, több ország és szervezet részvételével
készült felmérés, mely a felnőttképzés hasznosságának feltérképezését tűzte ki célul. A
projekt 10 ország részvételével 2011 novemberétől 2014 januárjáig tartott. A résztvevő országok között volt Csehország, Finnország, Németország, Olaszország, Románia, Szerbia,
Szlovénia, Spanyolország, Svájc és az Egyesült Királyság.
A projekt fő célja az úgynevezett „szabad felnőttképzés” (liberal adult learning) hasznának feltárása, mind egyéni, mind társadalmi szinten, valamint hogy kiszélesítsék a
szabad felnőttképzés elméleti alapját. A BeLL projekt újdonsága abban rejlik, hogy az
egyéni és társadalmi hasznosulás széles skáláját vizsgálja. Az eddig a felnőttképzés hasznát kutató felmérések elsősorban a munkaerő-piaci és szakmai képzésekre koncentráltak, azoknak is elsősorban a gazdasági-pénzügyi hasznára, egyéni és társadalmi szempontból (magasabb elérhető bér, ezzel együtt magasabb befizetett adóösszeg). Ezzel
szemben a BeLL a „szabad” felnőttképzésre koncentrál, az olyan non-formális, nem
szakmai jellegű képzésekre, amelyeken a résztvevő saját motivációjából, önkéntesen vesz
részt. A projekt céljai közé tartozik:29
– szilárd elméleti keret létrehozása, az „haszon” pontos definíciójának megalkotása és
kategorizálása;
– azon hasznok dokumentálása és értelmezése, amelyeket a résztvevők észlelnek a szabad felnőttképzéssel kapcsolatban;
– a kapott eredmények differenciálása a résztvevő nemére, korára, munkaerő-piaci státuszára és a képzés típusára és témájára tekintettel;
– a haszon fajtája és a tanfolyam jellegzetességei közötti kapcsolat felmérése.
A felmérés során kombinált módszert használtak: egyrészt a felmérésnek volt egy
kvantitatív adatfelvételi szakasza, amelynek során kérdőíveket töltettek ki a résztvevőkkel,
másrészt egy kvalitatív adatfelvétel során interjút is készítettek az alanyokkal. A kvantitatív
28. Kozma et al., 2011.
29. European Comisson, 2008.
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felmérés során egy, nagyrészt zárt kérdésekből álló kérdőívet töltöttek ki azok, akik a felmérést megelőző 12 hónapban részt vettek valamilyen szabad felnőttképzésben.30 A kvalitatív részben félig strukturált interjúk készültek, országonként 8 darab (Spanyolországban
10 interjú került felvételre). Az interjúk készítésének céljai a következők voltak: a kvantitatív vizsgálat kiegészítése további adatokkal, kiegészítő információk szerzése; a kvantitatív
felmérés során feltárt hasznok mélyebb megismerése; a különböző előnyök közti kapcsolat
feltárása, és a képzés jellemzői és a tapasztalt előnyök közti kapcsolat felderítése.
Az interjú olyan témákat vizsgált, mint hogy a képzés hogyan illeszkedett a résztvevő
életútjába, milyen okok miatt döntött a részvétel mellett, valamint milyen változásokat
és előnyöket tapasztaltak a képzés hatására. Az interjúk során az alanyok beszéltek tapasztalataikról és az életükben beállt változásokról. Ennek segítségével a kutatók mélyebb és árnyaltabb képet kaphattak a résztvevőkről és a tanulás előnyeiről.31
A felmérés a tanulás által megszerezhető előnyöket 14 kategóriára osztotta:32
– kontrollhely: az egyén milyen mértékben érzi magát felelősnek a cselekedetei kapcsán
vele történt dolgokért;
– önhatékonyság: az egyén mit gondol saját képességeiről;
– tolerancia: az egyén megérti és elfogadja a sajátjától különböző viselkedést, véleményt,
meggyőződést;
– bizalom: általános bizalom, egyrészt az egyén mennyire bízik más emberekben, általánosságban, másrészt politikai bizalom, mennyire bízik a döntéshozókban;
– közösségi kapcsolatok: az egyén kapcsolatai barátokkal, kollégákkal és más személyekkel, kapcsolatok kialakítása tanulótársakkal;
– céltudatosság: az egyénnek vannak céljai az életben, pozitív beállítódás jellemző rá saját
életével kapcsolatban;
– civil és társadalmi elkötelezettség: politikai szerepvállalás és részvétel az civil életben;
– civil kompetencia: azok a készségek, amelyek képessé teszik az egyént a civil életben
való részvételre, beleértve a tudást a társadalmi és politikai fogalmakról és szerkezetről, és aktív részvétel a demokratikus döntési folyamatokban;
– mentális jólét: összetett állapot, amely az egyén mentális egészségéből, boldogságából,
elégedettségéből és életminőségéből áll össze;
– munkához kapcsolódó előnyök: azok az előnyök, melyek segítenek az egyénnek abban,
hogy új munkát kapjon, megtartsa munkáját, előre lépjen munkájában, magasabb keresethez jusson és ezen kívül bármilyen haszon és előny, amely a foglalkoztatáshoz
kapcsolódik;
– fizikális állapot: az egyén önbevallása alapján mennyire funkcionál jól fizikailag, mentálisan és társadalmilag;
– egészségtudatosság: az egyén odafigyel egészségére, feladja káros szenvedélyeit;
– család: az egyén által tapasztalt pozitív változások családi életével kapcsolatban;
– tanulási tapasztalat: növekvő tanulási motiváció, magasabb önbizalom a tanulással
kapcsolatban.
30. European Comisson, 2008.
31. European Comisson, 2008.
32. Manninen–Meriläinen, 2008.
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A felmérés eredményei kimutatták, hogy a szabad felnőttképzés sokféle és kiterjedt
előnyökkel jár az egyén számára. Ezen előnyök kihatással vannak a résztvevő szűkebb
környezetére is, (családja, munkahelyi környezete és egyéb szociális kapcsolatai körében), valamint a nagyobb társadalmi egység szintjén is hatnak.33
Jóllehet a kimutatott előnyök mértékének tekintetében voltak eltérések nem, kor, munkaerő-piaci státusz és a képzés típusa szerint, mégis kijelenthető, hogya szabad felnőttképzésben
való részvétel minden résztvevő életét pozitívan befolyásolta, mégha különböző mértékben is.
A legszignifikánsabb különbségek a tapasztalt előnyök között az iskolázottsági szintet vizsgálva voltak megfigyelhetők: az alacsonyabban iskolázottak sokkal jobban érzékelték a pozitív
hatásokat (a legmagasabb érték e tekintetben az ISCED 1 szintű vagy az alatti iskolai végzettséggel rendelkezők körében volt megfigyelhető). Ebből következik, hogy a szabad felnőttképzés csökkenteni tudja a gyermekkori iskolázottsági különbségek által okozott szakadékot a
különböző társadalmi csoportok között. Ezen túl a szabad felnőttképzés hatékony „kiegyenlítő tényező” lehet az általános jóllét és a tanulási lehetőségek tekintetében, mivel az ilyen típusú
képzésben való részvétel növeli a lehetőségét és valószínűségét a későbbi részvételnek azoknál
az egyéneknél is, akik alacsony szintű tanulási tapasztalattal rendelkeznek.34 Az eredményekből az is tisztán kiderül, hogy a szabad felnőttképzés által biztosított előnyök nem önmagukban állnak, hanem összefüggésben vannak egymással. Kölcsönösen hatnak egymásra, így is
többszörözve meg a tanulással nyomán létrejövő változások pozitív hatását.

AZ OECD KIADVÁNYA: EDUCATION AT A GLANCE
Az Education at a Glance az OECD által 1992 óta évente megjelentetett kiadványt. A
benne található adatok hivatalos, megbízható forrásból eredő; pontos adatokat nyújtanak az oktatás helyzetéről világszerte. A 2013-es kiadás összesen 44 ország adatait tartalmazza, és azok oktatási rendszerének szerkezetéről, finanszírozásáról és teljesítményéről
szolgáltat adatokat. A kiadvány információkat nyújt az oktatásban felhasznált pénzügyi
és humán erőforrások mértékéről és az oktatási és tanulási rendszerek működtetéséhez
és fejlesztéséhez nyújt segítséget.35
A kiadványhoz egyrészt az úgynevezett INES () program adatait használják. A programnak tagjai az OECD tagországok, illetve több partner állam is. Az INES lehetővé teszi az országok egymással való összehasonlítását, mivel olyan, nemzetközi szinten összehasonlítható
mutatókat vizsgál, mint például kimeneti adatok az oktatási intézményekből, a tanulás gazdasági és társadalmi hasznosulása, az oktatásba fektetett pénzügyi és emberi erőforrások, az
oktatáshoz való hozzáférés, az oktatásban való részvétel, vagy a tanulási környezet.
Természetesen az Education at the Glance megjelentetésén kívül az INES programnak
egyéb céljai és előnyei is vannak: segít abban, hogy az országok el tudják magukat és oktatási rendszerüket helyezni a globális környezetben, elősegíti az oktatási reformok terjedését
és felgyorsítja a fejlesztéseket, azzal hogy elérhetővé teszi a partnerországok adatait, így a jó
gyakorlatok és tapasztalatok könnyebben terjednek a tagországok között. Az adatokat töb33. Manninen–Meriläinen, 2008.
34. Manninen–Meriläinen, 2008.
35. OECD, 2013a.
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bek között a döntéshozó politikusok és vezetők, a kutatók és a pedagógusok is fel tudják
használni munkájuk során. Az INES átfogó adatokat szolgáltat az oktatás minden szintjéről és színteréről. Az INES is egy fejlődő program: minden kiadványba bekerülnek olyan új
mutatók, melyek az OECD tagországok oktatáspolitikájában az adott időszakban előtérbe
kerülő kérdéseket vizsgálják (például tandíj reformok a felsőoktatásban).
Az INES programon kívül természetesen más kutatások és felmérések eredmnyeit is
felhesználják a kiadványhoz, ilyen felmérések az UNESCO, az OECD és az Eurostat által
évenként végzett felmérések, valamint az OECD által koordinált PISA (Programme for
International Student Assessment), TALIS (Teaching and Learning International Survey)
és PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies). Ezen
kívül ad-hoc felmérések, a tagországokban felvett adatait is közreadják.36
A kiadványban megtalálható adatok felölelik az oktatás minden szintjét, az alapfokú
oktatástól, a felsőoktatáson keresztül egészen a felnőttkori tanulásig, illetve különböző
aspektusokból vizsgálja azt, gazdasági és társadalmi hatásait is.

ÖSSZEGZÉS
A huszadik század második felében kialakult az egész életen át tartó tanulás koncepciója,
és az egész világra kiterjedő, a nemzetközi oktatáspolitikát meghatározó elvvé vált. Később a nemzetközi összefogás is kialakult a területen, elsősorban az Európai Unió, az
UNESCO és az OECD által koordináltan
Mivel az egész életen át tartó tanulás a nemzetközi oktatáspolitikát átható koncepcióvá vált, illetve a társadalmi és gazdasági fejlődés motorjának tekinthető, a terület fejlesztése társadalmi érdekké vált, mely a területtel foglalkozó szakpolitikák egyik elsődleges feladatává vált. A területtel – vagyis az egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolható
oktatási és tanulási tevékenységek vizsgálatával – foglalkozó nemzetközi adatbázisok és
felmérések egyrészt segítenek ebben a fejlesztésben, másrészt pedig az elért eredmények
nyomon követésében is szerepet kapnak.
Ezen statisztikai adatbázisok és felmérések különböző módszerekkel és az oktatástanulás különböző szereplőit és területeit vizsgálva átfogó képet adnak az egész életen át
tartó tanulás helyzetéről az európai kontinensen. Éppen ezért fontos szerepet tölthetnek
be a terület fejlesztésében, ennek ellenére részletes bemutatásuk és leírásuk magyar nyelven még nem történt meg.
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OKTATÁSI ÉS MUNKAERŐ-PIACI KUTATÁSOK
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI
KUTATÓKÖZPONT REGIONÁLIS KUTATÁSOK
INTÉZETÉBEN
Az egész életen át tartó tanulás a társadalmi és gazdasági fejlődés egyik motorja, éppen
ezért a terület fejlesztése és a részvételi arányok növelése társadalmi érdek. Ez a fejlesztés
viszont csak úgy valósítható meg, ha figyelembe vesszük a területtel kapcsolatban felmerült problémákat és igényeket, és a visszajelzéseknek megfelelően fejlesztjük az egész életen át tartó tanulást kiszolgáló képzési és művelődési rendszert.
A területi kutatások nem nélkülözhetik a (köz)oktatási, szakképzési és munkapiaci
kutatási irányok aktív művelését. Nem csak a regionális tudomány multidiszciplináris
jellege igényli, hogy egyes kutatók részletesebben ismerjék az oktatás- és foglalkoztatáspolitika fő irányait, az oktatási és munkapiaci kutatások eredményeit: egy térség gazdasági-társadalmi fejlettségét, fejlesztési lehetőségeit alapvetően határozza meg az ott élők
képzettségi szintje, a közoktatási, szakképzési, munkaerő-piaci intézményrendszer színvonala. Ennek megfelelően intézetünkben az elmúlt évtizedekben számos oktatási, képzési (főként szakképzési) és munkaerő-piaci, foglalkoztatási témájú kutatás folyt.1 Az
ilyen irányú munkáink legnagyobb része települési vagy térségi (kistérségi, megyei, regionális) szintű fejlesztési koncepciók és stratégiák, illetve térségi (főként regionális) monográfiák készítéséhez kapcsolódott. Ez utóbbiak között egy nemzetközi kutatás keretében a Kárpátok nagyrégiót vizsgáltuk (Carpathian Project); az elmúlt évek egyik
legjelentősebb munkái közé sorolhatjuk a Kárpát-medence régióit részletesen bemutató

1. A regionális tudomány intézményes kutatóműhelye Enyedi György kezdeményezésére 1984-ban a MTA Regionális Kutatások Központjaként (RKK) jött létre. Az intézmény legkiterjedtebb formájában az ország egészét lefedve, tíz telephelylyel (kutatócsoporttal), hálózatos formában, interdiszciplináris megközelítéssel elemezte a területi folyamatokat, egyenlőtlenségeket. Az intézet az akadémiai átszervezés után, 2011-től immár az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi
Kutatóközpont keretében a Regionális Kutatások Intézeteként (RKI), csökkent létszámmal, négy tudományos osztályba
szervezve, hat telephelyen (Pécs, Budapest, Győr, Székesfehérvár, Kecskemét, Békéscsaba) tevékenykedik.
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monográfia-sorozatot is.2 E munkák során külön hangsúlyt kapott az adott területi egység munkapiaci, képzettségi jellemzőinek, adatainak elemzése, valamint a kapcsolódó
intézményrendszer működésének, területi szerkezetének részletes vizsgálata.
Fentieken túl az Intézet keretei között folyó foglalkoztatási, munkapiaci, oktatásiképzési kutatások a következő nagyobb témák köré csoportosíthatók:
– foglalkozási rehabilitáció;
– a szakképzési alap és a szakképzési hozzájárulás felhasználása;
– foglalkoztatási programok értékelése;
– területi foglalkoztatási paktumok;
– regionális munkaerőpiacok;
– a hátrányos helyzetű térségek foglalkoztatási jellemzői és humán szolgáltatásai;
– közszolgáltatások térbeli szerkezete.
A továbbiakban ezeket igyekszünk röviden bemutatni.

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ
Az OFA megbízásából a foglalkozási rehabilitáció helyzetét és fejlesztési lehetőségeit,
majd az állami dotációk és a foglalkozási rehabilitáció intézményrendszerének működését, hatékonyságát vizsgáltuk. A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási támogatása több szempontból is jelentős, komplex és érzékeny problémakör, amelynek kutatása nem kis kihívást jelentett.3
Egyértelműen megállapítottuk, hogy a foglalkozási rehabilitációt komplex rendszerként kell létrehozni és működtetni, a szociális munka és a foglalkoztatáspolitikai intézményrendszer fejlesztése során kiemelt hangsúlyt kell fektetni az együttműködés elősegítésére, és érdemben kell javítani a civil szervezetekkel való együttműködést, illetve
kísérletet kell tenni egyes célcsoportok esetében költségvetési és biztosítási források bevonására, a több európai országban bevált gyakorlat figyelembevételével.
A foglalkozási rehabilitáció eszköz- és intézményrendszerével kapcsolatban átfogó
modernizációt sürgettünk. A jó gyakorlatok megőrzése mellett egy alapjaiban és fogalomrendszerében is új, problémaközpontú, uniós irányelvekhez igazodni próbáló rendelet megalkotását javasoltuk, és amellett érveltünk, hogy a kapcsolódó rendszerek reformja nélkül a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását támogató állami dotációk
hatékonyságának jelentős javulása nehezen képzelhető el. Kutatásunkban külön hangsúlyt fektettünk a partnerség és együttműködés, az érdekeltség, az atipikus foglalkoztatási formák, a rehabilitációs rendszer (orvosi és foglalkozási szakasz kapcsolódásai), az
oktatás (képzés-átképzés), a hatékonyság (személyre szabott rehabilitáció, megelőzés)

2. A monográfia-sorozat célja a Kárpát-medence magyarországi és határon kívüli régióinak természeti, társadalmi, települési és gazdasági állapotának és az elmúlt évtizedek változásainak bemutatása, a fejlesztési elképzelések ismertetése volt.
A régió-monográfiák a Dialóg-Campus Kiadó gondozásában jelentek meg, sorozatszerkesztő: Horváth Gyula.
3. A rokkantság problémáinak kezelésében a szabályozás szigorításának negatív következménye, hogy a rokkantosításba
„menekülők” munkanélkülivé válnak, aminek társadalmi költségei igen jelentősek lehetnek. Másfelől viszont a
rokkantosítás válságkezelésre fordítása is költséges, és nem ösztönzi sem az egyént, sem a gazdasági szereplőket más utak
keresésére.
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kérdéseire és a célszervezetek vizsgálatára. Külön foglalkoztunk a helyi gazdaságfejlesztéssel, mivel a megváltozott munkaképességű munkanélküliek megjelenése egy lokális
munkapiacon tipikusan olyan helyzetet teremt, ahol a helyi önkormányzat beavatkozása
hatékony lehet. A helyi munkaerőpiacon megjelenő megváltozott munkaképességű munkavállalók legtöbbször a helyi kezdeményezések fokozott innovativitását igénylik – az
egyedi problémák egyedi megoldásokkal oldhatók meg, ezért a helyi gazdaságfejlesztés
klasszikus területét képezik.

A SZAKKÉPZÉSI ALAP ÉS A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS
FELHASZNÁLÁSA
Intézetünk munkatársai két OFA kutatást keretében is elemezték a szakképzés forrásszerző stratégiáit és finanszírozását.
Az „Érdekek és lehetőségek: a szakképző intézetek forrásszerző stratégiái” című kutatás megállapította, hogy a szakiskolák hagyományosan a hátrányos helyzetű társadalmi
csoportokat koncentrálják.4 A területi egyenlőtlenségek hatása szintén jelentős; a városok
hátrányos helyzetű lakosai mellett igen magas volt a városok területi vonzáskörzetébe
tartozó szegregált iskolákból érkező pauperizálódott társadalmi csoportokba tartózók
aránya is. A tanulók felkészültsége, tanulási képességei és mentalitása komoly korlátot
jelentett a kiemelten támogatott, munkaerő-piaci szempontból megalapozott képzések
arányának növelésében. A kutatás a szakközépiskolai képzések vizsgálatakor a továbbtanulási és szakmaszerzési célok együttes jelenlétére hivatkozva a szakképzési évfolyamokon tanulók alacsony arányára és töredezett szerkezetére hívta fel a figyelmet.
A kutatás bizonyította, hogy szakképzést folytató iskolák kifejezetten hatékonyak
voltak az úgynevezett fejlesztési támogatások megszerzésében, intézményi stratégiáik
kiemelten tekintettek e forrásokra. Nem véletlen, hogy éppen e területen voltak megfigyelhetők az intézmények között a legnagyobb különbségek – nemcsak az intézménytípusok, hanem az egyes intézmények között is. E különbségek érdemi területi egyenlőtlenséget mutattak az elérhető vállalkozói kör nagysága és gazdasági teljesítménye alapján
is. A tanulmány kitér a TISZ-ek létrehozását követő változásokra és a regionális képzésiés fejlesztési bizottságok tevékenységének mérsékelt hatásaira.
„A szakképzési hozzájárulás és a szakképzési alaprész felhasználásának területi és
strukturális jellemzői, a szabályozás változásának és továbbfejlesztésének javasolt irányai” című kutatás vállalt feladatát szélesen értelmezve a szakképzés működési zavarait
a közoktatás teljes rendszerébe illesztve közelítette.5 Ennek értelmében részletesen foglalkozik a pályaválasztást befolyásoló társadalmi, területi és iskolarendszerbeli jellemzőkkel, azzal, hogy a formálisan szétválasztott (általánosan képző és szakképzési szakasz) képzési rendszer hogyan vált lényegében „párhuzamosan szervezetté.”
A kutatás a szorosan vett szakképzés rendszerének működési zavarait a következő
okokkal magyarázta:
4. Lásd Virágh, 2010.
5. Lásd Velkey, 2010.
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– a kis- és mikrovállalkozások által uralt tanulószerződéses rendszer csak nagyon korlátozottan képes a munkaerő iránti kereslet közvetítésére. A nagyobb szervezetek részvétele a tanulószerződésekben és a megállapodás alapján folyó képzésekben szűk körű;
– a gyakorlati képzés szakképzési hozzájáruláson keresztül történő finanszírozása a bürokratikus szabályok miatt szinte „lebeszél” a részvételről;
– a kamarák az érdekeltségi-függőségi viszonyok miatt a rájuk bízott ellenőrzési feladatokat csak korlátozottan láthatják el. A gazdasági szereplők és a kamara „érzéketlen” az
állami források kiáramlására és hatékony felhasználására;
– a szakképzési hozzájárulás az intézmények közötti szóródása indokolatlanul nagyarányú; ez a szóródás a szakképzés teljesítményével nincs szoros összefüggésben, továbbá
a lehetséges támogatás nagyobb része nem jut el az érintettekhez.
Részben e kutatásra támaszkodva jelent meg intézetünk kiadásában egy, a hazai oktatási rendszer egészével foglalkozó monográfia Dinamikus egyensúlytalanság – a hazai
közoktatási rendszer szétesése, felforgatása és a konszolidáció esélye címmel.6

FOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOK ÉRTÉKELÉSE
Sok tapasztalatot szereztünk az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány KÖR-program
hatástanulmányának elkészítése során.7 A pályázati program a munkanélküliek társadalmi, munkaerő-piaci reintegrációját a kistelepülések közösségi tereinek revitalizációs
tevékenységével kívánta összekapcsolni. A megbízó a program keretében támogatott
projektek hatásainak, eredményeinek átfogó vizsgálatát és elemezését várta. Munkánk
során az alábbi kérdésekre kerestük a választ:
– A projektekben mennyire valósult meg kistelepülések fejlesztési és foglalkoztatási célkitűzéseinek összehangolása?
– A társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott kistelepüléseken eredményesen működtethető-e a revitalizáció és a munkaerő-piaci rehabilitáció összekapcsolása?
– Milyen tipikus és milyen egyedi, a helyi sajátosságokra építő projekteket valósítottak
meg a támogatott szervezetek?
A kutatás során a rendelkezésre álló és az elkészíthető statisztikák segítségével értékeltük programot. Több mint harminc nyertes pályázat – részben szubjektív – értékelését végeztük el. Fő szempontjaink a település- és gazdaságfejlesztési hatás, a munkahelyteremtő hatás, a partnerségépítés és az innovativitás voltak. Munkánk során helyszíni
szemléket tartottunk és mélyinterjúkat készítettünk a helyi szereplőkkel. Célunk volt a
projektek utólagos értékelése alapján konkrét javaslatok megfogalmazása a program továbbvitelére, illetve a szabályozási környezet esetleges módosítására.

6. Velkey, 2013.
7. Munkanélküliek társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja a nagyközségek, kistelepülések elhanyagolt, leromlott részeinek, közterületeinek, közösségi tereinek revitalizációjával.
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A programnak számos eredménye volt, több jó gyakorlatot, sikeres fejlesztést láttunk, s ezek alapján egyértelműen a program továbbvitelére tettünk javaslatot. Ennek
ellenére a KÖR-program végül nem folytatódott.

FOGLALKOZTATÁSI PAKTUMOK
Az Unióban évek óta komoly problémát jelentő magas munkanélküliségi ráta a struktúrapolitikai programok újragondolását, a partnerség erősítését sürgeti. A helyi fejlesztések
előtérbe kerülésével párhuzamosan fogalmazta meg az Európai Bizottság a a nemzeti és
közösségi politikákat kiegészítő, ezek hatékonyságát erősítő, helyi beavatkozásokkal
megvalósítható területi foglalkoztatási paktum (Territorial Employment Pact) néven ismertté vált koncepcióját.
A paktumok kulcseleme, hogy munkahelyteremtési stratégia készüljön helyi szinten,
az érintettek bevonásával. Alapvető cél ezért a helyi szereplők minél szélesebb körű bevonása és mobilzálása a munkanélküliség elleni küzdelembe. Az elsődleges cél mellett
ugyanakkor a paktumok nagyon fontos hozadékaként remélhető volt, hogy tovább erősödik a horizontális és a vertikális partnerség, a helyi szintű együttműködési készség és
együttműködési kultúra.
A paktumokról készített tanulmány egyrészt a paktumok működésének általános
bemutatására vállalkozott, másrészt a hazai (és mindenekelőtt a dél-dunántúli) paktumok tapasztalatait összegezte, bemutatva az általános alapelveket és a konkrét megvalósulás néhány példáját.8 A paktumoktól remélt eredmény a helyi foglalkoztatási kérdések
„társadalmasítása,” a térségi szolidaritás erősödése volt. A siker komplex feltételrendszerének egyik legfontosabb elemének a szinergiát tartottuk, ami a szereplők egymástól elszigetelt tevékenységéhez képest mindenképpen pozitív hozadékot jelenthet. A tanulmányban leírtakra néhány év távlatából visszatekintve azt feltételezhetjük, hogy a jó
kezdeményezések elhalása, a paktumok kiüresedése jórészt ennek az alapelemnek a hiányára vezethető vissza.

REGIONÁLIS MUNKAERŐPIACOK
A Nemzetgazdasági Minisztérium megbízására készített tanulmányunknak két alapvetően fontos célja volt. Egyrészt a regionális sajátosságokat kívánta feltárni, megjelölni
azokat a kitörési pontokat, amelyek mentén az egyes régiókban a foglalkoztatási szint
növelése terén a legjobb eredmények érhetők el. Másrészt a területfejlesztés és a foglalkoztatáspolitika közötti kapcsolatrendszer bemutatásával támpontokat kívánt adni az
Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK) átdolgozásához.
A munkaerő-piaci adatokból és azok trendjeiből jól látható, hogy a munkaerőpiac regionális egyenlőtlenségei stabilak, a regionális különbségek megmerevedtek. Egységes szerkezetű elemzéseket mutattunk be valamennyi régióról, amelynek középpontjában a foglalkozta-

8. Póla, 2009.

56

SZAKKÉPZÉSI SZEMLE XXX. ÉVFOLYAM 2014/4

tási lehetőségek álltak. Valamennyi régióban igyekeztünk rámutatni azokra az ágazatokra,
amelyeknek fejlesztése, támogatása segítheti a regionális foglalkoztatási problémák oldását.
Jól látható volt, hogy a foglalkoztatás általános és strukturális problémái a gazdaság térbeli
szerveződését követik és elősegítik a centrum-periféria viszonyok létrejöttét. Ezek a tartós
egyenlőtlenségek a társadalmi konfliktusok mellett többletterheket is jelentenek a nemzetgazdaságok szociális rendszerei számára, ami a fejlesztéspolitika és a foglalkoztatáspolitika
céljainak összekötését teszi szükségessé. Úgy véltük: tudatos, a meglévő versenyelőnyöket
megerősítő szerkezetátalakítási stratégiára van szükség, amelynek kulcsa a humánerőforrásfejlesztés és az innovatív klaszterek fejlődésének támogatása. Ugyanakkor Magyarországon
egyedüliként Közép-Magyarország rendelkezik a tudásteremtő (innovációvezérelt) régiókra
jellemző funkciókkal, és ezek sem megfelelően fejlettek. Érdemi változás azóta sem történt.
Részletesen érintettük a foglalkoztatáspolitika intézményrendszerének átalakulását,
annak regionális jellemzőit, az átalakuló szakképzés problémáit. Foglalkoztunk továbbá
a foglalkoztatáspolitika két fontos aspektusával: a lokalitással és az integráltsággal. Bemutattuk a lokális szint lehetséges szerep-változatait, valamint azt, hogy a lokális szereplők miként vonhatók be a foglalkoztatáspolitikai rendszer alakításába.

A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TÉRSÉGEK FOGLALKOZTATÁSI
JELLEMZŐI ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁSAI
Több évtizedes múltra tekintenek vissza azok a munkáink, amelyek a vidéki térségek
jellegzetességeit elemzik. Ezek között találhatók olyanok, melyek nemcsak kitérnek, hanem célzottan is vizsgálják a hátrányos helyzetű, periferializálódó, marginalizálódó térségek foglalkoztatási, humán szolgáltatási jellemzőit.
Több korábbi, vidéki térségekben folytatott, tartós munkanélküliséggel kapcsolatos
párhuzamos kutatásunk összefoglalását adta a részletes statisztikai adatokkal alátámasztott, helyi foglalkoztatási stratégiákat és a nemzetközi gyakorlatot áttekintő, konkrét javaslatokat is megfogalmazó, A tartós munkanélküliség kezelése vidéki térségekben című
tanulmánykötet, amely intézetünk gondozásában jelent meg.9 E kutatásaink folytatásának eredményei más partnerintézetek munkatársainak tanulmányaival együtt képezték
az Esély című folyóirat 2010/1. tematikus számát, amely az Út a munkához program
egyik első részletesebb, konkrét empirikus kutatásokra alapozó áttekintését adta.10
A közfoglalkoztatási és közmunka programok jellemzőinek, hatásainak és következményeinek elemzése ma is fontos kutatási területe vidékkutatásokkal foglalkozó munkáinknak. Ezek tapasztalatai, a Vidékkutatás 2012–2013 program további kutatási eredményeivel, a Tér és Társadalom 2015/1 tematikus számában jelentek meg.11
Közcélú küzdelem (Helyzetképek a kistérségi közoktatásról) címmel jelent meg az intézetünk, az Edukáció Kft és a Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet együttműködéseként
megvalósuló kutatás eredményeit összegző tanulmánykötet, amely tíz kistérségben,
9. G. Fekete, 2002.
10. Váradi–Nyilas, 2010.
11. Perger, 2015.
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összehangolt tematika alapján végzett empirikus kutatások tapasztalatait részletezi.12
A kutatás fő kérdése az volt, hogy a kistérségi társulások mely feladatok szervezését vállalták magukra jellemzően; jártak-e eredménnyel ezek az együttműködések, és mely települések, társadalmi csoportok, intézmények profitáltak (illetve szenvedtek el esetleges
veszteségeket) az összefogások eredményeként. A kutatás külön kitért az elnéptelenedő
aprófalvas térségek kisiskoláinak fenntarthatóságára, annak demográfiai, finanszírozási
és egyéb társadalmi összetevőire.

A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK TÉRBELI SZERKEZETÉNEK VIZSGÁLATA
Intézetünkben több olyan kutatás is folyt (és folyik jelenleg is), amely egy-egy térség,
térségtípus, társadalmi tevékenység, jelenségcsoport elemzésének során külön kitér a területi folyamatokban, az egyenlőtlenségek alakulásában kiemelt jelentőséggel bíró közszolgáltatások, azon belül pedig (a foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetet érdemben
alakító) oktatási-képzési rendszer területi és szerkezeti jellemzőire. Ezek közül is kiemelhető az elmúlt évben zárult ÁROP kutatás, amelyben a települési közszolgáltatások részletes vizsgálata, azon belül pedig az egyik hangsúlyos területként a közoktatási szolgáltatások elemzése volt a feladatunk. A kutatásunkkal egy időben zajló fenntartóváltás új
szempontot is beemelt a vizsgálatok körébe. Munkánk során az oktatási intézmények
adatait (létszámok, infrastrukturális ellátottság, stb.) is részletesen elemeztük.
Az átalakított közoktatás-irányítási rendszer problémái/konfl iktusai kisebb részben
erednek a rendszer komplexitásából (ez a komplexitás különösen igaz a nagyobb városok
esetében), nagyobb részben azonban közvetlenül kapcsolódnak a közelmúltban megvalósított átszervezéshez, a fenntartóváltáshoz. A problémák jellemzően a működtetés és a
fenntartás szétválasztásából származnak. Mivel az intézmények állami fenntartásba vétele a 3000 fő feletti települések esetén elválasztja egymástól a fenntartói és a működtetői
jogosítványokat, a feladat- és felelősségi köröket, sok esetben lényegében automatikusan
generálja a konfliktust a fenntartó állam (a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon
keresztül) és a működtető önkormányzat között.
Egy résztanulmányban a magyarországi közép- és nagyvárosok (jellemzően a megyei jogú városok) közoktatás-irányításának sajátosságainak bemutatására vállalkoztunk, egyúttal feltártuk a létező és potenciális problémákat is. A problémák felsorolásán
túl arra kerestük a választ, hogy melyek a kiegyensúlyozott és hatékony működés feltételei. A vizsgált városméretnél az alábbi jellegzetességeket emeltük ki:
– strukturális, fenntartói, szakmai kínálati sokszínűség;
– az urbanizáció folyamatának változásai;
– kedvezőtlen demográfiai folyamatok;
– az intézményi infrastruktúra egyenetlen színvonala;
– a közoktatás és más közszolgáltatások szoros kapcsolata;
– szakképzés;
– az együttműködést nehezítő körülmények.

12. Balázs, Kovács, 2012.
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Szent-Léleky György

KÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS A MIGRÁCIÓS
KÉRDÉS AZ EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY
MUNKÁJÁBAN
(HOGYAN SZOLGÁLJA AZ EURÓPAI KÉPZÉS ALAPÍTVÁNY
UNIÓS ÜGYNÖKSÉGKÉNT AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS A SZOMSZÉDOS
RÉGIÓK JÓLÉTÉT – ELSŐDLEGESEN A SZAKKÉPZÉS-POLITIKA
ESZKÖZEIVEL?)
Az Európai Képzési Alapítvány (angol rövidítéssel és a továbbiakban: ETF) egy 1990-ben
alapított, 1994-től ténylegesen működő itáliai, torinói székhelyű bizottsági háttérintézmény, azaz ügynökség, amely alapvetően négy,1 az Európai Unióval szomszédos régióba
közvetíti, „exportálja” az uniós szakképzés és felnőttképzés értékeit, de fél szemmel folyamatosan követi a foglalkoztatáspolitikai folyamatokat is. A több mint 40 uniós ügynökség közül legszorosabb partnere a CEDEFOP, az Európai Szakképzés-fejlesztési
Központ, Thesszaloniki székhellyel. Utóbbinak speciális mandátuma van az uniós tagországok szakképzésének fejlesztésére, melyet azok szakképzés-politikájának, eredményeinek elemzésével, összehasonlításával, továbbá új eszközök (EUROPASS, 2 EKKR,3
EQAVET,4 ECVET5 stb.) kifejlesztésével ér el.
Az ETF jelenleg 135 fővel6 dolgozik, az Európai Bizottságtól származó évi mintegy 6
milliárd forintnak megfelelő keretből gazdálkodik. Az alkalmazottak döntő részben az
uniós tagországok polgárai. Honlapjukon (www.etf.europa.eu) is olvasható küldetésnyi-

1. Dél-kelet Európa és Törökország (SEET), Dél- és Kelet Mediterrán Térség (SEEMED), Kelet-Európa és Belső-Ázsia.
2. Az EUROPASS a végzettségek, a szakképzettségek átláthatóságát és az Európán belüli mobilitást segítő eszköz, amely
világosan mutatja az egyén készségeit és szakértelmét. Az EU 2005-ben vezette be, 2013-ban formailag megújították.
3. Európai Képesítési Keretrendszer.
4. Európai Szakképzési és Minőségbiztosítási Referencia Keretrendszer.
5. Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer.
6. Az ETF-en belül, saját szakembereik részéről alapkompetenciának tartják az olyan technikai kérdésekben való jártasságot, mint egy ország képzési jegyzéke, vizsgarendszere, a szakképzés fi nanszírozása, stb.

60

SZAKKÉPZÉSI SZEMLE XXX. ÉVFOLYAM 2014/4

latkozatuk szerint küldetésük hármas: az egész életen át tartó tanulás (LLL) megteremtésével a prosperitást szolgálni, hozzájárulni a fenntartható fejlődéshez és elősegíteni a szociális befogadás nemes ügyét. Ugyanakkor az ETF-nek közvetlen hatása a napjainkban
lassan már kritikussá váló spontán, Európa-célú bevándorlásra („népvándorlásra”) nincs.

AZ ETF AZ ALAPÍTÓ OKIRAT TÜKRÉBEN
Nézzük meg, hogy a 2008-ban módosított7 Alapító Okirat mely bekezdései vonatkoztathatók leginkább a készségfejlesztés (következésképpen a migráció) témakörére. Az Alapító Okirat kilencedik bekezdése (9) egyértelműen kimondja, hogy az Ügynökség feladata a humánerőforrások fejlesztése speciális külkapcsolatai révén, ezzel mintegy 30
országban járul hozzá a gazdasági fejlődéshez, a megfelelő készségek létrehozásával.
Ugyanakkor egyértelműen leírja, hogy az itt idézett cél megvalósítása egyben az adott
célország gazdasági és társadalmi struktúrájának megváltoztatását is jelentik. A (14) azt
rögzíti, hogy az ETF-nek rugalmasan kell viszonyulnia a célországok (gyakorlatilag folyamatosan) változó és egymástól is különböző feltételeihez. Érdekes és igaz tényt közöl
a (26): egyenként az uniós tagországok nem képesek kellőképpen megvalósítani a humánerőforrás fejlesztését harmadik országokban. Így szükséges, hogy a feladat az Európai Unió (EU) közösségi célkitűzése legyen, ahol a megfelelő intézkedések meghozatók
különböző uniós elvek tiszteletben tartásával. Az Alapító Okirat kiemeli a szubszidiaritás és az arányosság elvét. Az első lényegében azt jelenti, hogy a felmerülő problémákat
lehetőleg a felmerülés helyén kell megoldani, a második pedig azt, hogy a cél eléréséhez
szükséges eszközök megadásán kívül nincs szükség további uniós támogatásra.
Az Alapító Okirat szerint egy ország kijelölése az Irányító Testület vagy az Igazgatótanács (továbbiakban: GB) legalább 2/3-os többségével és az Európai Bizottság véleményével
történik, amely magába foglalja az adekvát célokat és az azok megvalósításához szükséges
forrásokat. A műveletre kijelölt országokat „partnerországoknak” nevezzük. A dokumentum a segítségnyújtás (helyesebben talán a közös munka) következő eszközeit nevesíti:
a) az ipari szerkezet megváltoztatása a szakképzés és átképzés eszközeivel;
b) az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli (magyar szóhasználattal: felnőttképzési) tevékenység javításával a nagyobb munkaerő-piaci megfelelés szolgálata;
c) a szakképzéshez történő hozzáférés növelése, a tanári és alkalmazotti (különösen a
fiatal tanári és fiatal alkalmazotti) mobilitás támogatása;
d) a képző intézmények és cégek közötti együttműködés fokozása;
e) információcsere a tagállamokkal a közös célokra vonatkozóan;
f) az alkalmazottak foglalkoztathatóságának növelése, elsődlegesen az „életen át tartó
tanulás” elvének megfelelő oktatás és képzés révén;
g) az oktatási és képzési rendszer reformjának tervezése, bevezetése és megvalósítása az
alkalmazhatósági és munkaerő-piaci igényeknek történő megfelelés érdekében.
7. Az ETF Alapító Okiratának az Európai Parlament (EP) és a Tanács általi többszöri átdolgozására azért volt szükség, hogy
az Alapítvány az uniós külügyeket (az úgynevezett. külső kapcsolatokat) hatékonyabban tudja szolgálni. A szervezet és a
szervezeti munka bizonyos korszerűsítése is ezt a célt szolgálta.
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A fenti részletes célokat – a 2. cikkely szerint – az alábbi tevékenységekkel törekszenek megvalósítani:
a) a partnerországra vonatkozó információadás, elemzés és tanácsadás;
b) keresleti és kínálati előrejelzések kimunkálása;
c) érintett szakemberek segítése, támogatása;
d) a célországon belüli szakértői együttműködés elősegítése;8
e) az uniós támogatás továbbítása;
f) az információk terítése, hálózati munka bátorítása, jó gyakorlatok cseréje EU-tagországok és partnerországok vonatkozásában;
g) bizottsági felkérésre a nyújtott segítség hatékonyságának elemzése;
h) egyéb olyan feladatok megvalósítása, melyekben a Bizottság és a GB egyetértett.

NÉHÁNY SZÓ A GB-RŐL
Részben az Alapító Okirat, részben személyes tapasztalatom alapján a GB tevékenységét
úgy tudnánk jellemezni, mint az előző évi beszámolókat, a következő évi munkatervet, a
költségvetést és néhány hasonló dokumentumot elfogadó szerv munkáját.9 Több egyéb
feladat mellett a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ), pénzügyi szabályzatok,
költségátcsoportosítások, kétoldalú együttműködési megállapodások jóváhagyása, stb.
is a GB hatáskörébe tartozik. Az évi két GB ülésen jóvá nem hagyott, vagy az ülések közti időszakban felmerülő ügyeket a testület írásbeli eljárással (written procedure) hagyja
jóvá. Amennyiben az ETF igazgatója által feltett, határidővel ellátott kérdésre a GB-tag
nem válaszol, az beleegyezésnek minősül.

AZ ETF TEVÉKENYSÉGÉNEK HÁTTERE, INDOKOLTSÁGA
Elvonatkoztatva az Alapító Okirattól, de annak szellemiségét figyelembe véve megállapítható, hogy az ETF teljesen tudatában van: az oktatás/képzés és a munkaerőpiac között
elválaszthatatlan szakmai és anyagi összefüggések vannak, amelyek helyes kezelése (főként a képzés, az átképzés és a demokráciára nevelés révén) hosszabb távon egy adott
térségben biztonságot és stabilitást fognak eredményezni. Napi gyakorlatukban a modern világ jelenségeit nem fenyegetésnek, hanem lehetőségnek tekintik. Az ETF mobilitásra felkészítő szerepe abban is megnyilvánul, hogy nem csak mennyiségi, hanem inkább minőségi célok elérésére törekszik. Szinte közhelynek számít, hogy az EU egyetlen
célkitűzését sem fogja tudni teljesíteni az adott demográfiai jelenségek között, jobb oktatás és képzés nélkül. Az Ügynökséget nemcsak az európai oktatás és képzés zászlóshajó8. Alapvetően minden partnerországban a szakmai döntéshozókat orientálják egy, az Unió számára hasznosítható szakképzési kultúra felé, valamint programok tervezésében és kivitelezésében segédkeznek, akár a helyszínen egy-egy ágazatban modell jellegű struktúra létrehozását mozdítják elő. Ezen 20 éves metodikának részei még a tanulmányutak, konferenciák, dokumentációk átadása, stb.
9. Az éves munkaterv mindig egy négyéves terv része, az EU külpolitikájának prioritásai mentén.
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jának, hanem kiváló politikai érintkezési felületnek is tartjuk. Az ETF összeköttetésben
áll több más kulturális és gazdasági területtel, ami adott esetben lehetővé tenné az intézmény újrapozícionálását is.

AZ ETF NÉHÁNY KOMMUNIKÁCIÓS TECHNIKÁJA
• Honlapjukon folyamatosan találkozunk kisebb-nagyobb fejlesztésekkel;
• tevékenységük ismertetésére társadalmi fórumot tartanak elsősorban a tagországokban;
• a tagországokban egynapos szakmai szemináriumokat tartanak, ahol részben bemutatják az Intézet tevékenységét, részben – esetenként – az érdeklődő, nyelveket jól beszélő szakemberek figyelmét hívják fel a náluk történő munkavégzés lehetőségére;
• követik azt a CEDEFOP által is bevezetett kommunikációs gyakorlatot, hogy tevékenységükről közérthető, rövid, színes nyomtatványokat adnak ki és azokat viszonylag széles körben terjesztik.

A KONKRÉT MŰVELETI BEAVATKOZÁST, A HELYSZÍNI SEGÍTSÉGNYÚJTÁST MEGELŐZŐ TUDNIVALÓK
Alapvető cél a megbízható Nemzeti Képzési Jegyzék létrehozatala, amelyet követnie kell
a tanár- és vezetőképzésnek, az új vizsgáztatási rendszernek, új tananyagok elkészítésének. Önmagában az a tény, hogy az ETF 20 éve elsősorban a minőségi OKJ-k létrehozatalát sürgeti, támogatja (a ’90-es évek közepén Magyarországon is), részben arra is szolgál, hogy a szakképzési rendszer látens gyengeségeit bizonyos mértékig ellensúlyozza,
részben pedig arra, hogy a későbbi befektetés igényes fejlesztéseknek (pl. különböző
tanulási formák elismerése) elengedhetetlen viszonyítási alapja legyen. A jelenlegi célországokra jellemző, hogy az érintett szakmai szereplők nagyon lassan barátkoznak
meg az új kvalifi kációs rendszerekkel, ami mögött megszokás, hamis szakmai öntudat,
jogszabály-alkotási lassúság és érdekellentétek is állhatnak. E látszólag szigorú megállapítás alátámasztására szolgálhat a következő példa: néhány éve az egyik észak-afrikai
országból származó 700 szakképzett építőipari munkásból 100 tudott sikeres tesztet
teljesíteni az azonos szakmai ismereteket számon kérő olasz vizsgán. Ez tehát egyik oka
annak, hogy már a munkaerőt adó donor országokban időben meg kell kezdeni a bevándorlási célország normáinak megfelelő szakképzést. Az ETF néhány éve már vizsgálja a tágabb értelemben vett mediterrán térségből érkező bevándorlók képzettségi
szintjét, követi beválásukat és sorsukat esetleges hazatérésük után. (Ez a Világbank, az
UNESCO és az ILO által is elismert kutatási irány ugyanolyan „slágertéma”, mint a
CEDEFOP-nál beindult szakmakeresleti-kínálati előrejelzések munkálatai.) A legújabb
vizsgálatok cáfolják azt a szakmai körökben erősnek vélt korrelációt, hogy a magasan
képzettek előnyösebb feltételekkel vándorolnak be az EU-ba és nagyobb valószínűséggel maradnak ott, mint a közepesen vagy alulképzettek. Fontos azt is kimondani, hogy
az ETF tevékenységének hátterében az a törekvés is meghúzódik, hogy az Unióval
szomszédos területek szakemberállománya magasabb színvonalon legyen képes fogad-
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ni az európai működő tőkét – tehát nem csak az a cél, hogy ezek a területek alkalmasabb
szakemberekkel tudjanak részt venni az uniós munkaerő jelenlegi (és perspektívájában
elkerülhetetlen) munkaerő-utánpótlásában.

MAGYARORSZÁG SZEREPE AZ ETF MŰKÖDÉSÉBEN
Mint már céloztunk rá, hazánk is előcsatlakozó partnerországa volt az ETF-nek 1994-2004
között. Talán nem szégyen kijelentenünk, hogy korábbi ágazati irányítású szisztémánkat
követően modern szakképzés-politikai ismereteink jelentős részét éppen az Ügynökség
közreműködésével szerezhettük meg. 2004-es csatlakozásunkat követően, immár donor
országként, aktívan részt veszünk a GB munkájában; 2007–2011 között magyarországi tanulmányutakkal, konferenciákra szóló meghívásokkal közvetlen segítséget is adtunk, amit
az Ügynökség mindig köszönettel igazolt vissza. E vonatkozásban komoly szervezési érdemeket tudhat maga mögött a korábbi Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet.
Folyamatosan részt veszünk abban a Bizottság által is inspirált diskurzusban, hogy hogyan lehet az ETF működését még hatékonyabbá, még inkább stratégiai szemléletűvé tenni.
(A belső működés hatékonysága igazgatói hatáskörben van, amit általában szervezeti átalakulásokkal vélnek még magasabb minőségi szintre emelni.) Többször tettünk olyan javaslatot, hogy az ETF még jobban kezelhető, még könnyebben áttekinthető formában terjessze elő
dokumentumait (elhatárolva a célországokat, a tevékenységeket, a vonatkozó költségkereteket és az előrehaladást). E téren az elmúlt években jelentős előrelépések történtek.
Az ETF a tagországokból várja a jó gyakorlati elemeket. Ennek én különösebb jelentőséget nem tulajdonítok (nem is kérik számon a GB üléseken), mert szinte „ikertestvéri”
együttműködésben dolgoznak a CEDEFOP-pal, amely viszont szinte naprakész a tagországok rendszerét, programjait, innovációit és azok értékelését illetően.

NÉHÁNY GONDOLAT A TORINÓI FOLYAMATRÓL
Amint a jelen írásból kiderülhetett, az ETF – számos bizottsági főigazgatóság és nemzetközi szervezet támogatásával – tervszerű együttműködést folytat négy célrégió országainak főként szakképzési és foglalkoztatási vezetőivel, intézményeivel. 2010-re céllá vált,
hogy ezt a szerteágazó tevékenység egyetlen átfogó név alatt jelenjen meg a szakmai köztudatban is (hasonlóan a Koppenhágai Folyamathoz vagy a Bolognai Folyamathoz); ennek eredményeképpen beszélünk ma Torinói Folyamatról. A 2011 első felében ténylegesen elindult együttműködésnek voltak bizonyos előzményei. Egy egyetemi professzorok
által támogatott szakértői csoport először arra kereste a választ, mik a partnerországok
gyenge pontjai. Viszonylag hamar kiderült, hogy ezek
– a minőségbiztosítás hiánya;
– az elaprózott képzési szerkezet;
–a pálya- és karrier tanácsadási rendszer gyengesége vagy teljes hiánya;
– a felnőttképzési koncepció hiánya;
– a munkaerő-piaci és az oktatási rendszer közötti zavaros és hiányos információcsere;
– az egyes partnerországokban nem, vagy csak papíron létező központi irányítás.
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Ezeken és sok más hasonló problémán csak úgy lehet segíteni, ha a döntéshozók a
megfelelő tények ismeretében vannak, amelyek a következő forrásokból származhatnak:
• kutatások megállapításai;
• nemzeti és nemzetközi statisztikák;
• értékelések jelentései;
• érintettekkel folytatott konzultációk;
• szakértői vélemények figyelembevétele (szakértő alatt részben egyéneket, részben
szakmai intézményeket értenek!);
• gazdasági és demográfiai trendek elemzései.
Köztudott ugyanakkor az is, hogy a tények tudomásunkra jutása önmagában nem
jelenti a megoldást. Ehhez szükséges a célok egyértelműsége, bizonyos innovációs elemek, a jó színvonalú kormányzás és a megfelelő humánkapacitás is. Voltaképpen tehát
az ETF által elindított Torinet folyamat egy folyamatos eszmecsere a tényalapú szakképzés-politikáról az arra befolyással bíró szereplők között. Ebben a kontextusban az
ETF tevékenysége kétirányú: egyrészről a partnerségi országok reformlépéseit támogatja az adott problémák megértésével, rangsorolásával(!), technikai tudásával, másrészről
a különböző partnerségi országokban felmerülő feladatokról, az elért eredményekről
igyekszik interaktív kommunikációs fórumot teremteni, a szerzett tapasztalatokat közkinccsé tenni.
Részben tehát az azonosított gyenge pontokra is válaszként az éves konferenciákon
kissé változó hangsúlyokkal, de rendszeresen megismételt Torinói Deklaráció a következő prioritások követését tűzte kis célul:
• a készségfejlesztési szolgáltatások és a magasabb szintű foglalkoztathatóság közötti relevancia biztosítása;
• az oktatásra és képzésre irányuló integrált, egy életen át tartó szemlélet;
• a szakképzési intézmények tanárai, szakoktatói és vezetői változó szerepének támogatása;
• az oktatásba és képzésbe való belépés lehetőségének javítása mindenki számára;
• befektetés a szakképzés minőségébe és a szakképzés vonzerejének javítása;
• a körültekintő, demokratikus és jó színvonalú szakmai irányítás biztosítása – részben
az oktatási és üzleti együttműködés, illetve társadalmi párbeszéd által;
• A vállalkozás tanulásának révén a kreativitás és innováció ösztönzése.

A 2015-ÖS ÉV VÁRHATÓ JELLEMZŐI
A GB-ban eltöltött éveim alatt visszatérő benyomásom volt, hogy a szakoktatást, szakképzést (VET) szélesebben értelmezik, mint mi. Ide tartozónak tartják a felsőoktatás
egyes gyakorlati elemeit (a kapcsolódási pontok miatt), a szociális befogadást, a nők helyzetét, az idegengyűlölet elleni technikákat, a témaköreikhez tartozó kommunikációt, sőt
marketinget is.
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2015-re koncentráltabb programokat10 terveztek, melyek a következő előfeltételekkel
rendelkeznek:
• 2-4 év alatt végrehajthatók;
• a célországban a végrehajtáshoz a szakértői háttér nem hiányzik;
• az adott ország tiszteletben tartja, elfogadja az ETF mandátumát, stratégiai céljait, tervezési gyakorlatát stb.
A GB 2014 novemberében a következő fő költségvetési összegeket hagyta jóvá EU
Bizottsági egyetértéssel:
Költségvetési terület:
Bérek és azok közterhei
Infrastruktúra és általános
ügyvitel

Összeg EUR-ban:

Megjegyzés:

14 095 000

2012-2016 között a létszám 5%-os csökkentése
EU bizottsági előírás

606 000

2015-ben főként az infokommunikációs
eszközök fejlesztésére kerül sor.

Műveletek

4 443 000

A következő 7 projektre fókuszálva:
– EU szakpolitikák támogatása és külső
segítségnyújtás;
– Torinói Folyamat;
– képesítések;
– képesítések;
– szakképzési szolgáltatás és minőség;
– foglalkoztatás és foglalkoztathatóság;
– vállalkozói készségek tanulása
és vállalkozóvá válás.

Összesen:

19 144 000

10. Teszik ezt talán kicsit utánozván az EU-tagországok részére 2015-től kibocsátandó ország-specifi kus ajánlásokat, amelyek a jövőben megszűnnek hiánylisták lenni, és arra az egy-két kihívásra koncentrálnak majd, ahol a tagállam 12–18
hónap alatt már tud érdemi lépéseket tenni.
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Varga Eszter

A DÉL-KOREAI SZAKKÉPZÉSI RENDSZER
RÖVID BEMUTATÁSA
Korea is azon 23 kelet-ázsiai gazdaság közé tartozik, amelyek 1965 és 1990 között gyorsabb
tempóban fejlődtek, mint a világ bármely más régiója; a Világbank – Hong Kong, Tajvan,
Japán, Kína, Malajzia, Indonézia és Thaiföld mellett – a magasan teljesítő országok közé
sorolja. A fejlődés üteme is tanulságos, ha összehasonlításban vetünk rá egy pillantást. Az
egy főre jutó jövedelem Nagy-Britanniában 58 év alatt duplázódott meg, 1780-tól kezdődően, az USA ezt az eredményt 47 év alatt érte el, 1839-től, míg Japánban ez a folyamat 1900ban kezdődött és 34 évbe telt. Dél-Korea ugyanezt mindössze 11 év alatt érte el, 1966-tól
kezdődően, gazdasági növekedése a jelentős állami támogatottságú ipari konglomerátumokon alapult.1 A 2011-es adatok szerint 1993 óta a legtöbb munkavállalót foglalkoztató
szektor a szolgáltatás és kereskedelemi szektor,2 ezt követi a hivatali, az ipari és építőipari
szektor. Az iskolai végzettség szerinti foglalkoztatottságot tekintve a középiskolai végzettséggel rendelkezők körében 61,6 százalékos a foglalkoztatottsági arány, az ifjúsági főiskolát
végzetteknél ez a szám 75,6 százalék, az egyetemi, vagy afölötti végzettséggel rendelkezőknél pedig 75,6 százalékos foglalkoztatottságról beszélhetünk.3
A szakképzési rendszer oktatáspolitikai előzményei a Park Chung Hee által, 1962-ben
bevezetett első ötéves gazdasági tervvel kezdődtek. Ezt a modern iparfejlesztés céljából vezették be, nagy hangsúlyt fektetve a szakmunkások képzésére; ekkor az oktatás a gazdaság
fejlesztési stratégiájának része lett. A kormány tovább erősítette a szak- és műszaki képzést
az ötéves tudomány-technológiai oktatási reformtervvel 1967–1971 között.4
Az 1970–80-as években az ipari fejlődés középpontjában a nehézipar és a vegyipar
állt: ez volt a gazdasági fejlődés magja, és kiépült az ipari társadalom. A kormány folytatta a középfokú szakképzés fejlesztéséért tett lépéseket. Az 1980-as években a koreai vállalatok is átalakultak; a középiskoláknak – amelyek középpontjában a szakképzés állt –
rá kellett jönniük, hogy már nem tudják biztosítani a megfelelő készségekkel rendelkező
és az ipari követelményeknek is megfelelő fiatal munkaerőt. A megoldási kísérlet erre a

1. Morris, 1996.
2. Ebbe beletartoznak az oktatási szolgáltatások is, amelyek kiemelkedően magas arányban vannak jelen az országban.
3. Kis–Park, 2012.
4. Seth, 2002.
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problémára a később tárgyalt 2+1 rendszerű képzés bevezetése volt a 90-es években.5 Az
oktatási reformokért felelős bizottság 1996-ban javasolta a második oktatási reformprogramot, amelynek fő célja az egész életen át tartó szakképzési rendszer kialakítása volt az
LLL alapú társadalom megvalósítása érdekében.6 A jelenlegi oktatáspolitikai reformok
egyike a 2005 májusában az oktatási reformokért felelős nemzeti bizottság, valamint az
Oktatás és Humánerőforrás Fejlesztés Minisztériuma által bejelentett a Szakképzési
Rendszer Jövője 2020: Szakképzés Mindenkinek elnevezésű reformtervezetet (Reform
Plan for the Vocational Education System Vision 2020: Vocational Education for All). A
tervezet a gyorsan változó gazdasági, oktatási és képzési környezetre, illetve a közvéleményben a szakképzésről kialakult negatív megítélésre (amely a szakképzést kizárólag
olyan eszközként ismeri el, amely ipari munkásság képzésre alkalmas) adott válasz volt.7
A reform a következő javaslatokat tartalmazza:
– az alacsonyan képzett munkaerőt váltsa fel egy magasan képzett munkaerő-réteg,
amely egy rugalmas és megfelelő mértékben diverzifi kált tanterv révén alakul ki;
– át kell alakítani a központilag irányított rendszert, az ipar és más központi és helyi
kormányzati szervek közreműködésével;
– bővíteni kell a tanköteles kor után is tartó szakképzést;
– maximalizálni kell az anyagi és emberi erőforrásokat; el kell érni gyakorlati használatukat rugalmas irányításon keresztül, az iskola és az ipar együttműködése révén, az
oktatás és képzés összekapcsolásával.
A koreai kormány tervének megvalósítása három szakaszból áll: bevezetés (2005–2010),
bővítés (2010–2015), és megerősítés (2015–2020).8 A kormánynak az iskola és az ipar közötti kapcsolatot támogató politikája ellenére ez az oktatás minden szintjén csak korlátozottan
működik. A koreai szakképzéssel foglalkozó intézmények alapvetően a munkaerőpiacra
készítenek fel, így a legtöbb szakközépiskolát végzett diák egyből a munka világába lép be.
Ugyanakkor a felsőfokú tanulmányokat folytatók aránya megnőtt az utóbbi években, mivel a felsőfokú végzettség fontossága egyre növekszik az egyéni karrierben.9
A szakképzési rendszer a következő iskolatípusokat tartalmazza:
a) Speciális középiskola (specialized high school). Ez az iskolatípus munkavállalásra felkészítő kurzusokat kínál azoknak a diákoknak, akik nem tervezik folytatni tanulmányaikat a felsőoktatásban. Főként főzés, turizmus, design és IKT szakmai programokkal működtek ezek az iskolák.10
b) Integrált középiskola (integrated high school). Az iskola célja, hogy integrálja a szak- és
általános oktatást egy intézményen belül. Egyidőben kínálják a továbbtanulási lehetőséget és a munkaerő-piacra való felkészítést. Azok az iskolák, amelyek így működnek,
minimalizálják a kötelező tantárgyak számát, és növelik a szabadon választhatóakat.
5. Lee, 2007.
6. Lee, 2007.
7. Kim, 2005.
8. Lásd Kim, 2005; Lee, 2007.
9. Sandefur–Park, 2007.
10. Lee, 2007.
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c) 2+2 kapcsolat program (2+2 linkage program). Néhány iskola kombinálja a szakközépiskolák második-harmadik évét a szakfőiskolák két évével, azzal a céllal, hogy kibővítsék a felsőoktatási lehetőségeket a szakközépiskolát végzettek számára és növeljék
az ifjúsági főiskola kapacitását, hogy minőségi szakképzést nyújtsanak.11
d) 2+1 program. Az ipar és a műszaki-ipari szakképző iskolák közti együttműködés
meglehetősen gyenge és nem eléggé hatékony. Bár kérésre egyes középiskolák, ifjúsági főiskolák és iparágak önkéntes alapon lehetőséget biztosítanak munkahelyi gyakorlatra a diákok számára, de ez gyakran szervezetlenül történik és kevés haszonnal
jár minden résztvevő számára.
e) Szakképzés az akadémiai középiskolákban. Az 1974-ben bevezetett program keretében a diákok a harmadik évben a szakközépiskolai tagozaton, vagy saját vagy más
intézményben (szakközépiskolák, magán szakképző intézmények) technikai szakképzésben részesülnek.
A felsőoktatás keretében folyó szakképzés egyik intézménytípusa az ifjúsági főiskola
(junior college). A 2-3 éves képzéseket kínáló ifjúsági főiskolák közvetlenül a gyors iparosítás következtében fellépő szakemberhiány pótlására alakultak. Az általuk kínált képzések a következő ágak köré csoportosulnak: műszaki tudományok, mezőgazdaság, ápolás, halászat, egészségügy, kereskedelmi és üzleti tudományok, háztartástan, művészetek
és sport. Ebbe az intézménytípusba középiskolai vagy azzal megegyező végzettséggel lehet jelentkezni, a felvételi a tanulmányi eredménytől, az Iskolai Alkalmassági Vizsga
pontszámától és a felvételi vizsga pontszámától függ. A felvételi keretszám körülbelül 50
százaléka a végzett szakközépiskolások számára van fenntartva, a többi szakmunkásoknak, akik nemzeti vizsgarendszerben szerzett végzettséggel rendelkeznek, valamint speciális ipari követelményeknek megfelelő munkásoknak. Az angol és amerikai főiskolákhoz képest a koreai típus abban különbözik, hogy nem a már megszerzett végzettségüket
egészítik ki 1-2 éves képzéssel bachelor fokozatra, hanem egy külön, teljes négy éves képzést kell elvégezniük hozzá. Ez nagyban különbözik az amerikai, moduláris rendszeren
alapuló community college-tól.12
Az ifjúsági főiskolák száma jelentősen megnőtt 1990 óta, 2004-ben 158 ilyen intézmény volt az országban: 4,4 százalékuk volt állami alapítású, 5,4 százalékuk volt nem
állami közintézmény, 90,5 százalék pedig magánintézmény. Ezek az intézmények ugyan
megmaradtak, de a kormány egy olyan intézkedést fogadott el, amely korlátozza az ifjúsági főiskolák létrehozását. A legtöbb kurzust kínáló szak a mérnöki volt, 1879 kurzussal
állt nyitva a diákok előtt, ezt követte a társadalomtudományok 1373 kurzussal, majd a
művészetek és sport 1203 kurzussal, a természettudományok 522 kurzussal, majd az orvosi szolgáltatások (beleértve a gondozást, gyógytornát és az egészségügyet) 358 kurzussal, végül a bölcsészet 322, és az oktatási szolgáltatások képzési irány 190 kurzussal.
A műszaki egyetem (1998 előtt Open Universities) a foglalkoztatásban lévő fiatalok és
felnőttek számára kínál alternatív felsőoktatási lehetőséget. A Kyonggy Műszaki Szabad
egyetem létrehozása óta (1982) 19 műszaki egyetemet alapítottak, 158 444 beiratkozottal
2004-re. Az intézmény ugyanolyan felvételi követelményeket támasztott, mint a hagyomá11. Lee, 2007.
12. Kis–Park, 2008.
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nyos egyetemek, azonban a felvételi eredményekbe nagyobb mértékben számított a jelentkező korábbi, ipari szervezetnél szerzett tapasztalata, a nemzeti műszaki képesítéssel
rendelkezők és a szakközépiskolák és akadémiai középiskolák szakképesítése. Itt nincs
tanév; a felvételi keretszám több, mint 50 százaléka az üzleti készségeiket fejlesztők számára és az esti kurzusra jelentkezőknek van fenntartva. Kísérleti és gyakorlati feladatok
állnak a tanterv középpontjában; a képzés célja az, hogy fejlessze az ipari területekhez
kapcsolódó alkalmazkodóképességet. A műszaki egyetem ipari engedéllyel rendelkező
tanárokat alkalmaz kiegészítő személyzetként. A vállalati és műszaki egyetemek végzettjei nem kapnak diplomát, de a nemzeti műszaki képzettséget adó vizsgarendszernél
jóváírják a megszerzett kreditjeiket.
A rendszer emellett számos, az iskola és az ipari ágazatok együttműködésén alapuló
programot tartalmaz, amelyek az egyes vállalatoknak megfelelően tartalomban is és
szerkezetben is nagyon különbözőek.
Koreában az ország sajátos társadalmi-gazdaság helyzetéből adódóan eltérő szerep
jut a szakképzésnek és a szakmunkának. Bár a szakmunka általában alábecsült helyzetben van a különböző társadalmakban, Koreában különösen ez a helyzet. Ez a jelenség
elsősorban a kulturálisan meghatározott, hierarchizált társadalmi berendezkedés, a magas iskolai végzettségekhez kötött társadalmi státusz miatt alakult így. Ez munkaerőpiaci egyensúlytalansághoz – fiatalkori munkanélküliséghez vagy a fiatalok túlképzettségéhez – vezet. Annak ellenére, hogy az oktatáspolitika igyekszik megoldást találni a
problémára (azáltal, hogy megkönnyíti az átmenetet az iskolapadból a munka világába
a különböző szakképző programok segítségével), a társadalmi igények változatlanok
maradtak.
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Erdei Gábor

GYÖRGYI ZOLTÁN, A KÉPZÉS ÉS A MUNKAERŐPIAC – TALÁLKOZÁSOK ÉS TÖRÉSPONTOK
A 20 országtanulmány alapján készült jelentés célja az, hogy a közoktatás szakmai képzettséget biztosító iskolai rendszerű képzésén túl, a növekvő tudás és kompetencia igényre milyen válaszokat adnak az egyes országok a post-secondary képzési formákban. A
jelentés tulajdonképpen a korábbi Learning for Jobs OECD anyag folytatásának tekinthető, s a 20 ország tematikus tanulmányait szintetizálja komparatív módon.
A munka hangsúlyozza a kihívásokat, illetve ezek sokszínűségét is. Míg néhány ország a post-secondary szakképzési típusok kiépítésén fáradozik, mások a rövid egy-két
éves képzési programoknak igyekeznek megfelelő pozíciót találni a munkaerőpiacon,
illetve felvenni a versenyt a jobban ismert és elismert felsőoktatási kvalifikációkkal.
Ugyanakkor a társadalmi partnerek szerepe ebben a folyamatban gyakran meglehetősen
bizonytalan.
A tanulmányban több jó gyakorlat kerül bemutatásra. A pozitív példák ellenére azonban elmondható, hogy az OECD országok többségének további erőfeszítéseket kell tennie
a post-secondary típusú szakképzések munkaerő-piaci elismertségének fokozása és a képzés minőségének fejlesztése érdekében. Több olyan képzési programot kell kialakítani,
amelyben a munkaalapú, munkavégzéshez kötött tanulás van jelen, illetve az olvasási,
szövegértési, matematikai kompetenciáknak megfelelő mértékben kell integrálódniuk
ezen képzési formákba. Szintén hangsúlyos kérdés a szakoktatók helyzete. Napjaink szakoktatóival szembeni elvárás nemcsak a modern technológiák, termelési és szolgáltatási
eszközök világának alapos ismertében, de a megfelelő oktatóknak, képzőknek módszertanilag is pallérozottnak kell lenniük, valamint esetenként intézményvezetői, menedzseri
feladatokat is el kell látniuk. Egy másik problémakört jelent a tanulói életpálya modellek,
valamint a szakképzési tanulási utak kidolgozott, rendezett struktúrája, illetve ennek hiánya is. Ehhez nemcsak az egyénnek kell ismerni a megszerzett kompetencia készletét, de
a munkaerőpiac minél alaposabb ismerete is nélkülözhetetlen.
A 116 oldalas jelentés 6 fejezetből áll. Az első fejezet az oktatás, képzés világát vizsgálja.
A második fejezet a szakképzésben oktatók, képzők professziójának megerősítését érinti. A
harmadik részben a post-secondary programok leghangsúlyosabb három eleméről kapunk
elemzést. A negyedik fejezet a tanulási kimentek átláthatóságával foglalkozik. Az ötödik
egység a tiszta, tervezhető, átlátható tanulási utak problematikáját elemzi. Végül a hatodik
fejezet a hatékony szakképzési rendszert vizsgálja.
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Az alábbiakban nem térünk ki az egyes fejezetek külön-külön ismertetésére, hanem
csakröviden ismertetjük az ezekben szereplő legfontosabb megállapításokat, illetve javaslatokat.
A jelentés aláhúzza: a post-secondary szakképzések alulértékelt, illetve gyenge presztízzsel rendelkező helyet foglalnak el a vizsgált országok oktatási és képzési rendszerében. A fejlett országok közoktatási, felsőoktatási szakpolitikáik mellett a szakképzési
politika jellemzően a háttérbe szorul és ez különösen igaz a post-secondary szakképzésekre. A helyzetet ugyanakkor az teszi ellentmondásossá, hogy számos olyan munkakör
létezik, amely nem kíván többet a középfokú végzettség utáni egy-két éves szakmai képzéssel, specitikációval. Egy korábbi jelentés (CEDFOP, 2012) is hangsúlyozza azt, hogy az
Unió országaiban a munkavállalók közel kétharmada esetében a post-secondary típusú
végzettségekre van leginkább szükség. Ráadásul számos potenciális célcsoportot lehet
azonosítani, illeszteni ezen képzési típusra: középfokú végzettséget szerző fiatalok, középső karrierükben lévő munkavállalók, pályamódosítók számára nyújt lehetőséget,
vagy éppen második esélyt nyújthat. Másfelől a kötet kiemelten hangsúlyozz a társadalmi partnerek bevonását az oktatás-képzési rendszer ezen típusának minél célirányosabb
kiépítéséhez, fejlesztéséhez. Ebben az együttműködésben a társadalmi partnerek szerepe
nem lehetőségként, hanem szükség feltételként artikulálódik.
Bár a szakpolitikák többsége hangsúlyozza a munkahelyi tanulások és szakmai gyakorlatok hasznosságát, illetve ezek nélkülözhetetlenségét, azonban ez számos estben
szervezetlenül zajlik, vagy éppen alacsony színvonalon valósul meg. A problémák sorát
növeli, hogy a post-secondary képzéseket nyújtó intézményrendszer (még egyes országokon belül is) meglehetősen fragmentált. Jellemzően a két nagy rendszer (közoktatás és
felsőoktatás) között helyezkedik el, s igen gyakran a nyújtott képzési tartalmakat és kvalifi kációkat az adott országban sem tudja pozícionálni a munkaerőpiac, ezért gyakran
vagy a középfokon, vagy a felsőfokon megszerezhető képesítésekhez igyekeznek viszonyítani és elhelyezni.
A jelentés javaslatai között megfogalmazást nyer az önálló – mind a közoktatástól,
mind a felsőoktatástól független – intézménytípus létrehozása. Azaz nem a közoktatáson
belül és nem a felsőoktatáson belül kell megvalósítani ezen képzéseket. A post-secondary
képzési rendszer egyik alapvető problémája ez. Ennek következtében mind a közoktatásban, mind a felsőoktatás ezen képzési típusokat mintegy mostoha gyerekként kezelik.
Azaz sok esetben akkor indítanak post-secondary képzéséket, ha az adott intézmény veszélyezteti az elsődleges potenciális célcsoport zsugorodása, vagy éppen a képzési portfólió szélesítési elemeként gondolnak ezekre a képzésekre. De jellemzően sem az intézményi vezetés, sem az oktatásszervezés, sem pedig maguk az oktatók nem tekintenek
erre a lehetőségre úgy, mint fontos, elsődleges szakmai tevékenységükre.
Az intézményrendszeri problémákon túl – meglehetősen gyakran – a post-secondary
képzések szakmai irányítása is heterogén és számos estben nem is világos az oktatásképzésben lévő tanárok és így a tanulók számára sem. Ugyanakkor vannak pozitív fejlemények is. Az ISCED 1997-es rendszere nem volt elég érzékeny a post-secondary képzések világára, azonban az ISECD 2011-es struktúra ezt a hiányosságot már kiküszöböli.
A munka kiemel három olyan kulcselemet, melyek erősítése jelentős mértékben fejleszti ezen képzési rendszer minőségét. A munkahelyi tanulás, szakmai gyakorlat szinte
kihasználatlan potenciál a post-secondary képzésekben. Ennek professzionálisabb meg-
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szervezése, a képzések minőségi, magas színvonalú lebonyolítása alapvető érdeke minden egyes szereplőnek. Ennek megvalósításához állami támogatásra lenne szükség,
melynek eredményeként a struktúra, az átláthatóság és a kredit-orientáltság megvalósítható volna. Második elem a post-secondary képzésben lévő szakmai tárgyakat oktató
tanárok képzettségének folyamatos fejlesztése. Ez kettős feladatot generál, egyrészt a pedagógiai készségek magas szintű birtoklását, másrészt a rohamosan fejlődő szakmai területek alapos ismeretét. Bármelyik összetevő hiánya súlyos problémát okoz a tanítási
folyamatban. A tanulmánykötet harmadik elemként az alapkészségek birtoklását, ezek
kezelését emeli ki. Számos kutatás (például legutóbb a PIAAC) erősíti meg azt, hogy a
gyenge alapkészségek egész életen át problémákat okoznak mind a munkaerőpiacon,
mind pedig a társadalmi beilleszkedés és az önmegvalósítás területén.
A post-secondary képzések rendszerét fejlesztené, munkaerőpiac és társadalmi elismerését növelné a tanulási kimentek átláthatóságának javítása. Ezen kérdéskörön belül a
határozott, erős kvalifi kációs rendszer kialakításához a munkaadók bevonása nélkülözhetetlen. Ugyanakkor szükséges limitálni a megszerezhető képzettségek számát, ugyanis meglehetősen gyakori az a megoldás, amely során újabb és újabb szakképzettségeket
alakítanak ki az oktatási szereplők, annak reményében, hogy több tanulójuk lesz így, bár
nem biztos, hogy meg vannak győződve annak szakmai, munkaerő-piaci szükségességéről. A tanulási kimenet átláthatóságát javítaná a hatékony értékelési rendszer kidolgozása és ennek alkalmazása.
Szintén fejlesztendő terület az átláthatóbb, tisztább tanulási utak, illetve ennek kialakítása. Ez nem csak a potenciális munkavállalók irányába fontos üzent, de a középfokon
tanuló fiatalok számára is egyértelműben vázolja fel a lehetőségeket. Így egyfelől a munkavállalók részére is letisztultabb kép alakul ki a képzések ezen fajtáiról, másrészt a középfokból kilépő, tovább tanulni szándékozók számára is vonzóbbá lehet tenni a postsecondary képzéseket.
A fentiekben elsősorban azon fiatalok szemszögéből ismertettük a post secondary
képzést, akik a középfokból kilépve keresik továbbtanulási lehetőségeiket. Ugyanakkor
ezt a képzési formát a felnőttek számára is vonzó képzési alternatívává lehetne alakítani.
Ehhez viszont a még most sem stabil rendszert kellene alaposan átformálni. Ezek közé
tartozna a rugalmas oktatás számos eleme: részidős képzés kialakítása, távoktatás
(e-learning), vagy a kompetencia alapú megközelítési alkalmazások.
Az oktatási részvételek több számszerűsíthető mutatóval rendelkeznek, amelyek között az oktatási hozam az egyik legfontosabb indikátor. A jelentés szerint post-secondary
képzések esetében ugyanakkor nem könnyű kemény statisztikákat biztosítani. Ugyanis
egyrészt számos középfok után elvégzett rövid időtartamú képzést is ebbe a kategóriába
sorolnak, miközben azok valójában nem tipikusan a post-secondary kategóriába tartoznak, hanem valójában a középfok után valamilyen rövid ciklusú képzési kategóriába
(short-cycle programme), másrészt a post-secondary képzések intézményrendszerileg országonként eltérően kapcsolódnak a középfokú, vagy éppen a felsőfokú oktatás intézményrendszeréhez. Mind ettől függetlenül a statisztikák szerint az oktatási hozamok
magasabbak a post-secondary képzésekben végzettek esetében, mint a középfokon megszerzett szakmai végzettségek esetében (de természetesen elmaradnak a felsőfokú végzettséggel rendelkezők értékétől). Úgy tűnik tehát, oktatási beruházás szempontjából
sem hagyhatjuk figyelmen kívül a post-secondary képzéseket.
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A post-secondary képzések mintegy elrejtett világként húzódnak meg a közoktatás
mögött (után) és a felsőoktatás előtt. Ugyanakkor bizonyos országokban az éppen iskolarendszerben tanulók, illetve a munkavállalók esetében figyelemre méltó csoportot alkotnak. Az Egyesült Államokban a munkaerő nagyjából 12%-a rendelkezik postsecondary végzettséggel mint legmagasabb iskolázottsági szinttel. Ausztriában az adott
korcsoport hozzávetőleg 20%-a tanul ebben a képzési programtípusban. Más országokban, ahol jelenleg még kisebb mértékben van jelen a post-secondary képzés, jelentős növekedés figyelhető meg a jelentkezők számának vonatkozásában.
Jelen OECD jelentés a problémákat nem megkerülő, a nehézségeket nem felpuhító
írás. Nemcsak kiváló problémalátás és megközelítés jellemzi, de legalább ilyen mértékben tarjuk hasznosnak az egyes fejezeti egységek végén megfogalmazott javaslatokat,
amelyek két-három mondatban konkrétan fogalmazzák meg a teendőket, kerülve a lehetőség, ha, vagy, amennyiben, volna, lenne szavak használatát.
Az OECD jelentést ajánljuk azon oktatási szakpolitikát alakító döntéshozók, szakemberek, intézményvezetők, kamarai szereplők, szakmai gyakorlatokat biztosító vállalkozások és intézményvezetők számára, akiknek feladatuk ezen oktatási és képzési forma
fejlesztése.
(OECD (2014), Skills Beyond School: Synthesis Report, OECD Reviews of Vocational
Education and Training, OECD Publishing, p.116)
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Zoltán Loboda

LIFELONG LEARNING OVERARCHING POLICY
FRAMEWORK 2014–2020
The Hungarian Government approved the Lifelong Learning Policy Framework Strategy
in November 2014. The aim of the study is to present the Policy Framework Strategy with
special focus on its vocational education and training and adult learning interventions.
In addition, the themes of the study cover the analysis of the internal and external
strategic planning conditions, the national situation of lifelong learning policy and its
implementation potentials.
Keywords: lifelong learning, vocational training, adult learning, European Social Fund

Zsuzsanna Kiss

REGROUPING DISCIPLINES ACCORDING TO
CONVERTIBILITY AND SUBSTITUTABILITY
AMONG GRADUATES
Labor market success is an important indicator of education and occupation fit. Dóra
Vámos divided each graduate occupations and professional occupational groups into
four groups along the principles of convertibility and substitutability. She established
this framework in 1989, that is before the transition period from planned economy to
market economy. Economic and social transformation of the labor market brought
significant changes which demand a revision of the results and model of Vámos. The
study aims to regroup the expertise (disciplines), according to two indicators of horizontal
congruence, substitutability and convertibility. The analysis is based on databases of
graduate career tracking system.
Keywords: employability, job congruence, convertibility, substitutability, disciplines
regrouping.
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Fruzsina Barta

INTERNATIONAL SURVEYS AND INDICATORS ON
LIFELONG LEARNING
In the second half of the 20. century, the concept of the lifelong learning emerged and
determined international educational policies. Since the development of lifelong learning
has social and economic interests, international statistical databases and surveys have
crucial role: they can help to follow up the results, but at the same time they also can
work as instruments of development.
My study presents the following databases and surveys: data collected by the Eurostat;
Continuing Vocational Training Survey; Education at a Glance, published by OECD;
Programme for International Student Assessment (PISA); Survey of Adult Skills; European Lifelong Learning Indicators, and Benefits of Lifelong Learning.
These statistical databases and surveys utilize different methodologies and they
measure various aspects of the lifelong learning. Considered together their results give a
comprehensive picture of lifelong learning in Europe. They have crucial role in the
development of the policy of lifelong learning.
Keywords: lifelong learning, statistical databases, adult education
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Fejezetcímek: 1. A szövött textíliák szerkezete, 2. Szakmai
rajz, 3. Csíkritmusok, 4. Folyamatos és zárt
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használhatóság, a néprajzi és esztétikai szempontok figyelembevételével megtervezhetik. A tervezés a festékesek kompozíciós szabályainak és alapmotívumainak alkalmazásával történik, ezért a könyv bemutatja a kötésrajz, a színterv, a látványterv, és a műszaki leírás készítésének lehetőségeit. A tankönyv
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A mintagyűjtemények, a szakmai rajzok, a színtanulmányok segítségével
megismerhető a festékes szőnyegek arányrendszere, színrendszere. Az autentikus – részben kiállítási anyaggal – képekkel gazdagon illusztrált kiadvány
érdekes olvasmány lehet még a könnyűipar és egyéb művészeti szakmacsoport
szakképzéseiben résztvevőknek, illetve mindazoknak, akik érdeklődnek a
szőnyegek tervezése, szerkezete és a kézi szőnyegszövés iránt.
Megrendelhető: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, BeckJ@lab.hu címen.
Megtekinthető: A hivatal bemutatótermében: 1085 Budapest, Baross u. 52.
Telefonszám: +36 (1) 431 6539.
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1. A Tanulmányok rovatban lektorált írásokat közlünk. Az ide szánt kéziratok terjedelme legalább 35 000, legfeljebb 50 000 karakter. A tanulmányokat magyar és angol összefoglalóval
(absztrakttal), s legfeljebb öt kulcsszó megadásával várjuk. A Tudományos élet, a Kitekintő s a
Recenzió rovatokba 6 000–9 000 karakter közötti karakter terjedelmű írásokat várunk.
2. A digitalizált formában leadott kéziratokkal kapcsolatos követelmények:
– Word for Windows program alkalmazása (az ábráknál Excel program, külön fájlban);
– Times New Roman betűtípus használata, 12 p betűmérettel;
– a szkennelt grafikus ábrázolások, fotók stb. legalább 300 dpi felbontással és .bmp, .pcx,
.tif kiterjesztéssel (kerülve az adatvesztéses fájltípusokat: .jpg, .gif).
3. A közlemény felépítésére vonatkozó követelmények:
– a címoldalon szerepeljen a kézirat címe, a szerző neve (címe, munkahelye, elérhetősége
(telefonja/faxa/e-mailje);
– kérjük, hogy az irodalmi hivatkozások a lábjegyzetbe kerüljenek (oldalra vonatkozóan:
Groyer, 1993:10, munkára vonatkozóan: Groyer, 1993).
4. A felhasznált irodalom jegyzékét betűrendben kérjük az alábbi formában:
– folyóirat tanulmányai: Goyer, R.A. (1993): Lead toxicity: current concerns. Environ.
Health Perspect. 100: 177–187.; Engvall, J., Perk, J. (1985): Prevalence of hypertension
among cadmium-exposed workers. Arch. Environ. Health 40: 185–190.
– könyvek, monográfiák: Kertai, P. (1982): Közegészségtan. Budapest: Medicina.; Ungváry,
Gy. (szerk.) (2004): Munkaegészségtan. Budapest: Medicina.
– g yűjteményes kötet: Ungváry, Gy., Morvai, V. (2010): Munkaköri alkalmasság vizsgálata és véleményezése. In: Munkaegészségtan. 3. kiadás. Szerk. Ungváry Gy. és Morvai
V., Budapest: Medicina. III. 3. 92–100.
– távoli elektronikus dokumentum: a bibliográfiai leírás (fentiek szerint) mellett kérjük megadni az útvonalat, valamint zárójelben a letöltés időpontját.
5. Kérjük, hogy az ábrákat, táblázatokat, diagramokat, térképeket stb. mellékeltben – külön
összegyűjtve – is küldjék el. A mellékletben a táblázatokat római számmal, az ábrákat
arab számmal jelöljék a közlési helyzet megadásával és az azonosítási adatok feltűntetésével. Nagyon fontos ugyanakkor, hogy a szövegben egyértelműen jelenjen meg az ábrák,
táblázatok pontos helye, illetve az ábrák, táblázatok, diagramok, térképek stb. forrása
(a saját szerkesztés is).
6. A magyar vagy idegen nyelvű szövegek esetében az adott nyelv helyesírási szabályzata a
mérvadó.
7. A Szakképzési Szemlében lektorálást követően jelennek meg a tanulmányok.
8. Kérjük, hogy minden írás elejére illesszék be a tartalomjegyzéket a használt címfokozat
jelölésével (főcím, alcím, részcím, fejezetcím, alfejezetcím, szakaszcím, pontcím alpontcím, bekezdéses cím). Kérjük, hogy a kéziratban is a megfelelő címfokozatot használják!
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