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beköszöntő

Tisztelt Olvasó!
Szent-Györgyi Albert, a Nobel-díjas magyar tudós (1937) kötötte a lelkünkre: „A holnap
olyan lesz, amilyen a ma iskolája.” Gondolata rímel a Kormány elgondolására: mindaz,
amit ma a köznevelésért teszünk, befektetés a jövőbe.
A kezében tartott kötet három, már elfogadott stratégiát ad közre: Az egész életen át
tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiáját, a Köznevelés-fejlesztési stratégiát,
valamint a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégiát.
Ez a három dokumentum szervesen illeszkedik ahhoz a nagy stratégiai megújításhoz,
ahhoz az átfogó reformhoz, amely a magyar köznevelésben zajlik. Nemcsak lehetőségünk,
de kötelességünk a köznevelés egész rendszerének újragondolása: ez stratégiai kérdés is,
hiszen a reform befektetés a jövő nemzedékébe.
A magyar köznevelés reformjának a feladata az, hogy a jövőre készüljön fel: arra a jövőre, amely újfajta tudást vár el, és új kihívás elé állítja az oktatás minden egyes szereplőjét. Célunk, hogy minden résztvevő képességeinek megfelelő képzést, versenyképes tudást
kapjon, piacképes szakmát szerezzen. De azt is fontosnak tarjuk, hogy tanulmányai során
megismerje és megszeresse Magyarország, a magyar nemzet kultúráját, hagyományait és
szellemi kincseit.
Új alapokra helyeztük mind az oktatásirányítást, mind a szabályozást – a tartalmi
szabályozást és a pedagóguspolitikát is. Új fenntartású iskolarendszerünk, új oktatásszervezési rendszerünk és új minősítési rendszerünk van, és az új rendszer folyamatosan fejlődik tovább.
Magyarország elkötelezett az európai uniós alapelvek és prioritások iránt, a magyar
köznevelés nyitott az európai értékrendek és irányelvek befogadására. Az oktatási rendszer
lehetőséget ad az esélyteremtésre. Mindenki megtalálhatja a neki legmegfelelőbb ösztöndíjprogramot, az életnek a legkülönbözőbb helyzeteiben azt az állami segítséget, ami arra
szolgál, hogy aztán utána saját magán is tudjon segíteni.
Tisztelt Olvasó!
Eredményeinket az összefogás erejének köszönhetjük. A stratégiák az össztársadalmi
bizalom megszületését és újraépítését teszik lehetővé. Olyan jövőt tárnak a nemzet elé,
amelyet mi, közösen alkotunk meg, úgy, hogy abból senki se maradjon ki.
Bízom benne, hogy a stratégiákat tanulmányozva Ön is arra a meggyőződésre jut, hogy
jó és jogos ez a reményünk.
Balog Zoltán
az emberi erőforrások minisztere
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Előszó
E kötetben három olyan nemzeti stratégia szövegét olvashatjuk, amelyek mindegyike az
oktatási ágazatot, ezen belül a köznevelés rendszerét is érinti: ezek az élethosszig tartó
tanulás, a köznevelés-fejlesztés és a végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni küzdelem
stratégiái. Az előttünk álló években várhatóan az e dokumentumokban megfogalmazott
célok és prioritások fogják orientálni a hazai szakpolitikai és fejlesztési beavatkozásokat.
Talán nem kell külön hangsúlyozni, milyen súlyú dokumentumokról van szó.
A magyar kormány 2014 novemberében döntött e három stratégia elfogadásáról.1
E döntés mögött részben belső nemzeti szakpolitikai törekvések találhatók, részben olyan
külső feltételek, amelyek az uniós tagságunkhoz, pontosabban ahhoz a szándékunkhoz
kötődnek, hogy a jelenleg zajló – 2014-től 2020-ig tartó – tervezési időszakban is jelentős
nagyságrendű uniós forrásokat használjunk fel hazai oktatásfejlesztési célokra.
Az olvasóban felmerülhet a kérdés, vajon miért készült három különböző stratégia, és
vajon miért éppen most készültek el. Érdemes először a második kérdést megválaszolnunk,
mert ebben a részben benne rejlik az első kérdésre adandó válasz is.
Magyarország éppúgy, mint a közép-kelet-európai térség többi országa, melyek gazdasági fejlettségének szintje alacsonyabb az európai átlagnál, oktatási rendszere fejlesztésére jelentős támogatást kap az Európai Uniótól. Ezekben az országokban szinte minden
jelentős fejlesztési beavatkozás uniós forrásokra támaszkodik. Ez a „hozzáadás”
(additionality) elve miatt azzal is együtt jár, hogy a rendelkezésre álló belső fejlesztési
források szinte teljes egészét az uniós finanszírozású programok keretei között kell felhasználnunk. Annak, hogy e forrásokhoz hozzájuthassunk, egyik feltétele olyan, magas
szinten elfogadott átfogó stratégiai keretek meghatározása, amelyek a tervezési időszak
egészében orientálják a fejlesztéseket. E stratégiai kereteket határozzák meg azok a dokumentumok, amelyeket az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet e kötetben közread.
Annak, hogy az itt közreadott stratégiák betöltsék szerepüket, van néhány alapvető
feltétele. Az egyik az, hogy a fejlesztési beavatkozások tervezési dokumentumai valóban
ezekre épüljenek. Ez utóbbiak között legfontosabb az a dokumentum, amely az Emberi
Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) címet viseli,2 és amelyet a magyar kormánynak az Európai Bizottság által részleteiben meghatározott szerkezetben kellett elkészítenie.
E dokumentum tartalmazza azokat a konkrét fejlesztési lépéseket, amelyeket az uniós
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
E
 mberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program. EFOP. 2014‒2020. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Jóváhagyva: 2014. február 26.
1
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források felhasználásával Magyarország a 2014‒2020 közötti időszakban az oktatás területén meg akar tenni, éppúgy, ahogyan a korábbi tervezési időszakokban történt, amikor
az ennek megfelelő programokat a széles körben ismert HEFOP, majd a TÁMOP elnevezésekkel jelölték. A programok elnevezése fontos: ez jelzi, hogy az oktatás fejlesztését az
Európai Unió az emberi erőforrások fejlesztésének tágabb keretei között helyezi el, olyan
területekkel együtt, mint a foglalkoztatás, a szociálpolitika és az egészségügy.
Az EFOP egyike annak a 15 operatív programnak, amelyeket Magyarország az Európai Bizottsággal 2014-ben megkötött Partnerségi Megállapodás3 alapján kidolgozhatott.
E megállapodás lényege az, hogy az Európai Bizottság az Unió átfogó fejlesztési stratégiájának, a fenntartható, a befogadó (azaz társadalmi szolidaritásra épülő) és az intelligens
(azaz a fejlett technológiára és innovációra épülő) növekedés megteremtését célzó EU 2020
stratégiának megfelelő fejlesztésekre ad forrásokat a tagországoknak. Azaz, Magyarországon éppúgy, mint a többi tagországban, minden fejlesztés ennek a közös európai stratégiának kell, hogy alárendelődjön, és az országoknak ezt kellett partnerségi megállapodásaikban vállalniuk. Ez azzal jár együtt, hogy az olyan nemzeti szinten kidolgozott és elfogadott
szakpolitikai stratégiák, mint amilyenek az e kötetben közreadottak, hidat kell, hogy alkossanak a belső nemzeti célok és a közösségi célok között.
Az Európai Bizottság a Partnerségi Megállapodásban azt vállalta, hogy arra a fejlesztési célra, amelynek pontos elnevezése „az oktatásba és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében”, Magyarországnak a 2014 és 2020 közötti időszakban 1,7 milliárd eurót biztosít.
Az uniós források nagyságrendje akkora, hogy azok az országok, melyek ebben részesednek, okos felhasználás esetén érdemi javulást tudnak elérni oktatási rendszerük eredményességében. Az itt közzétettekhez hasonló stratégiák talán legfontosabb célja éppen az,
hogy ennek a megfelelő felhasználásnak az esélyét növeljék.
A fentiek fényében meg tudjuk válaszolni azt a korábban feltett kérdést, hogy miért
2014 folyamán került sor az itt bemutatott három, nemzeti szintű oktatási stratégia kidolgozására és kormányzati szintű elfogadásukra. Mindenekelőtt azért volt erre szükség, mert
ezek alkotják azt az átfogó keretet, amelyre az uniós finanszírozásra épülő operatív programban, az EFOP-ban megjelenő konkrét fejlesztési beavatkozások épülhetnek. A három
stratégiáról elsősorban akkor mondhatjuk el, hogy betöltik szerepüket, ha valóban képesek orientálni mindazokat a fejlesztéseket, amelyeket az EFOP kilátásba helyez. A stratégiákat olvasva számos jelét láthatjuk, hogy készítőik tudatában voltak ennek. A dokumentumok felépítése, a bennük megfogalmazott prioritások, a kijelölt beavatkozási területek,
a javasolt konkrét intézkedések kialakítására nagymértékben hatottak azok az uniós szintű stratégiai megfontolások, amelyeket többek között az EFOP-program tervezőinek kellett közvetíteni az oktatási szakpolitikai stratégiák alkotói felé.
A stratégiák várható hatását azonban nem csak az határozza meg, hogy mindazzal,
amit tartalmaznak, összhangba kerültek-e az uniós fejlesztések operatív programjában
megjelenő beavatkozási területek és konkrét fejlesztési lépések. Legalább ennyire fontos
az, hogy meghatározzák azokat a hazai szakpolitikai lépéseket is, amelyek középpontjában
nem egyszerűen a fejlesztési beavatkozások, hanem az oktatási rendszerre vonatkozó egyéb,
a leggyakrabban törvényhozási, jogi lépésekben testet öltő intézkedések állnak. Azaz
3

Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014–2020-as fejlesztési időszakra. Magyarország Kormánya.
Miniszterelnökség. 2014. augusztus 15.
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mindannak, amit a stratégiák tartalmaznak, meg kell, hogy feleljen az, amit a kormányzat
olyan területeken tesz, mint például a köznevelés tartalmi szabályozása, a tanulói teljesítmények vagy a pedagógusmunka értékelése, a szakmai szolgáltatások és támogatások
rendszere vagy az esélyteremtés és a hátrányos helyzetű tanulók segítése. Mindazoknak a
változásoknak, amelyek a jövőben e területeken születnek, összhangban kell lenniük azzal,
ami az itt olvasható stratégiákban megjelenik.
A két kérdés közül, melyeket korábban feltettünk, az első az volt, vajon miért volt
szükség három stratégia párhuzamos megalkotására. Kettő közülük olyan, hogy akkor is
meg kellett volna alkotnunk őket, ha erre belső, nemzeti igény nem jelentkezett volna.
Az Európai Unió valamennyi tagországának van élethosszig tartó tanulási stratégiája:
arról, hogy ilyen minden országban legyen, az Unió tagállamainak vezetői több évvel a
közép-kelet-európai országok csatlakozása előtt döntöttek. Mint ahogy arról is megállapodtak, hogy az ilyen nemzeti stratégiáknak melyek legyenek a legfontosabb építőkövei.
Az élethosszig tartó tanulás átfogó stratégiai kerete garantálja azt, hogy az oktatási rendszer egyes alrendszereinek (általános alapképzés, szakképzés, felsőoktatás, felnőttképzés)
a fejlődése hasonló irányokat kövessen, és bizonyos alapelvek mindegyik alrendszerben
egyformán érvényesülhessenek. Amíg a korai iskolaelhagyás elleni küzdelmet és a köznevelés fejlesztését orientáló stratégiákért egyértelműen az oktatási ágazat kormányzati
irányítását ellátó Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) a felelős, az élethosszig
tartó stratégia ágazatközi együttműködésben született: ennek a gazdasági szaktárca éppúgy „tulajdonosa”, mint az oktatási, és a megvalósítás is közös feladatuk. Ez az a stratégia,
amely garantálja, hogy az oktatás szempontjából releváns szakpolitikák egy irányba mutassanak, függetlenül attól, hogy egy-egy terület melyik szaktárca felelősségi körébe tartozik.
A magyar kormány korábban 2005-ben fogadott el nemzeti stratégiát az élethosszig
tartó tanulásról.4 Az azóta eltelt időszak hosszúsága önmagában is indokolta volna, hogy
megtörténjen ennek megújítása, de különösen indokolja ezt, hogy az oktatás világában az
elfogadás óta olyan jelentős változások történtek, amelyek miatt a korábbi stratégiai dokumentum már nem tölthette be a szakpolitikai lépések orientálójának a szerepét. E változások egy része európai szintű: például 2005-ben még nem kezdődött el az az európai
kvalifikációs reform, amelynek nyomán mára létrejöttek azok a nemzeti képesítési keretrendszerek, amelyek alapjaiban érintették az oktatás egészének szabályozási környezetét,
és akkor még csak a kezdeteinél tartott a felsőoktatás egészét jelentős mértékben alakító
Bologna-folyamat. A változások másik része nemzeti szintű volt: így Magyarországon az
oktatás összes alrendszerében teljesen új törvényi keretek jöttek létre. Többek között módosult a tankötelezettség időtartama, átalakult a közigazgatás rendszere, ezen belül megváltozott az oktatási rendszer kormányzati irányítása, a pedagógusok foglalkoztatásában
gyökeres változások történtek és olyan nagyságrendű fejlesztések zajlottak le, amelyek
nyomán iskolák és osztálytermek sokaságában alakultak át a mindennapos pedagógiai
munka rutinjai.
Ha a három, itt közzétett, egymás hatókörét részben átfedő stratégia között valamiféle hierarchiát akarnánk felállítani, akkor első helyre egyértelműen az élethosszig tartó
tanulásról szólót kellene helyeznünk. Ez – ahogy a szövege fogalmaz – átfogó módon
szolgálja „a tágan értelmezett humán tőke fejlesztésén keresztül az egyén életesélyeinek,
 A Magyar Köztársaság Kormányának stratégiája az egész életen át tartó tanulásról. 2005. szeptember
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foglalkoztathatóságának javítását, a munkavállalók alkalmazkodóképességének és versenyképességének növelését, a foglalkoztatás bővítése érdekében a hátrányos helyzetű
álláskeresők és inaktívak, kiemelten az alacsony iskolai végzettségűek, tartós munkanélküliek, romák, az idősek, a fiatalok, a kisgyermeket nevelők munkaerő-piaci részvételének
elősegítését, fenntartható foglalkoztatását”. Specifikus céljai (1) „az egész életen át tartó
tanulásban való részvétel növelése és a hozzáférés javítása”, (2) „az egész életen át tartó
tanulás alapelveinek erősítése az oktatási és képzési rendszerben és a felnőttkori tanulásban”
és (3) „a tanulás értékének és eredményeinek láthatósága és elismerése”. E célok alatt az
elérésüket szolgáló másodlagos célok sokasága, összesen 13 konkrét célkitűzés jelenik meg.
Közöttük olyanok, mint „a hátrányos helyzetű személyek életesélyeinek javítása a tanulás
eszközrendszere által komplex programokba ágyazva”, egy „új tanítási, tanulási kultúra
elterjesztése”, „a tanulás minőségének és minőségbiztosításának, minőségirányításának
fejlesztése”, „a szakképzés és a gazdaság, munka világa közötti kapcsolatok erősítése” vagy
„a felsőoktatás diverzifikációjának és differenciálódásának támogatása”.
Az élethosszig tartó tanulás stratégiája átfogó kereteket határoz meg az oktatási és
képzési rendszer egésze számára, de műfajánál fogva annyira nem lehet kidolgozott, hogy
az oktatási rendszer valamennyi alrendszerében orientálni tudja a szakpolitikai és fejlesztési folyamatokat. Az egyes alrendszereknek – ezen belül az alap- és középfokú oktatást
magában foglaló köznevelései rendszernek is – szükségük van olyan részletesen kidolgozott
stratégiákra, amelyek már az adott alrendszer specifikumaira épülnek. Ezek egyike
az e kötetben közzétett köznevelés-fejlesztési stratégia.
A köznevelés-fejlesztési stratégia négy alapvető prioritást jelöl ki. Ezek (1) „a köznevelési rendszer ágazati és fenntartói irányításához kapcsolódó fejlesztések támogatása” és
„az alulteljesítő iskolák leválogatását és az intelligens beavatkozást szolgáló rendszer kiépítése”, (2) „a tartalmi szabályozókban szereplő követelmények megvalósítása: tartalmi
modernizáció és minimumkövetelmények bevezetése”, (3) „a pedagógus hivatás vonzóbbá tétele: az életpálya beválásának monitorozása és újabb erőforrások folyamatos befektetése” és (4) „a köznevelési rendszer esélyteremtő, felzárkózást támogató tehetségsegítő
szerepének erősítése”, ezen belül „a felzárkóztatás komplex rendszerének kiépítése”. Mivel
– összhangban a korábban elmondottakkal – ennek a stratégiának is alapvető feladata az
uniós forrásokból történő, a korábban említett EFOP-programba beépülő fejlesztések
orientálása, kiemelt figyelmet kap itt azoknak a konkrét „beavatkozási területeknek” a
meghatározása, amelyekre az ágazati irányítás a 2014‒2020 közötti időszakban az uniós
fejlesztési forrásokat koncentrálni kívánja. A stratégia összesen 12 ilyen beavatkozási területet határoz meg, amelyek lefedik a szakpolitika minden fontosabb elemét, beleértve
ebbe olyan eltérő területeket, mint a tanulói kompetenciák fejlesztése, a pedagógusok
felkészültségének és folyamatos szakmai fejlődésének támogatása, a köznevelés irányítási
rendszerének fejlesztése vagy a nemzetiségi nevelés-oktatás szakmai támogatása. A 12
beavatkozási terület egyike a végzettség nélküli iskolaelhagyás arányának csökkentése,
ami egyúttal tárgya lett az e kötetben található három önálló stratégia egyikének.
A végzettség nélkül történő, vagy az európai szaknyelvben használt fogalommal korai
iskolaelhagyás területe nemcsak azért igényli önálló stratégia kidolgozását, mert önmagában is különös komplexitású problémavilágot alkot, hanem azért is, mert az Európai
Unió oktatási stratégiájának talán ez a legfontosabb, legnagyobb figyelemben részesülő
eleme. A korai iskolaelhagyás visszaszorítása egyike annak a néhány szakpolitikai célnak,
9
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amelyhez az Európai Unió legmagasabb politikai döntéshozó testülete, az uniós állam- és
kormányfőkből álló Európai Tanács önálló, közös célértéket, más szóval mérföldkövet
(benchmarks) rendelt hozzá. A cél az, hogy az Unió szintjén 2020-ra 10% alá süllyedjen a
korai iskolaelhagyók aránya, azaz a 18-24 évesek körében ennél alacsonyabb legyen azok
aránya, akik nem rendelkeznek semmilyen iskolai végzettséggel.
Az Uniónak ma erre a területre különösen aprólékosan kidolgozott, a megvalósítás
eszközrendszerét is pontosan meghatározó akcióprogramja van, és az előrehaladást mérő
mutatók alakulását a közösség minden egyes tagország esetében szorosan nyomon követi.
Ez megjelenik azokban az ún. országspecifikus ajánlásokban is, amelyeket az Unió az egyes
tagországok, így Magyarország számára is évről évre meghatároz, és amelyek figyelembevétele feltétele az uniós fejlesztési támogatásokhoz való hozzájutásnak. A közösség elvárja
tagjaitól, hogy erre a területre olyan önálló nemzeti stratégiát dolgozzanak ki, amelyben
tükröződnek az európai szinten elfogadott megközelítések, és amely annak az eszközrendszernek az alkalmazására épül, melyet a tagországok oktatási miniszterei által éppen a
magyar elnökség idején, 2011-ben elfogadott ajánlás tartalmaz.5
A három stratégia közül a leginkább figyelmet érdemlő talán éppen a végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni küzdelemről szóló. Ez ugyanis nagymértékben épít arra a közös
európai tudásra, amely jól nyomon követhető az említett ajánlásban. E tudás mögött
nemcsak az évtizedek során felhalmozott kutatási eredmények találhatók, hanem azoknak
az országoknak a szakpolitikai gyakorlatáról szerzett tapasztalatok is, amelyek különösen
sikeresnek bizonyultak a korai iskolaelhagyás visszaszorításában. Ezekre az országokra
többek között a korai iskolaelhagyás által érintett tanulókról történő rendszeres adatgyűjtés jellemző, aminek eredményeképpen nem csak országos, hanem regionális, települési
és intézményi (sőt esetenként egyéni) szintű idősoros adatokkal rendelkeznek, ami lehetővé teszi részben a kiváltó okok differenciált feltárását, részben a célzott és időben történő beavatkozásokat. A hazai stratégia többek között ilyen adatgyűjtési és elemzési rendszerek létrehozását irányozza elő. Emellett – követve az Európai Unió ajánlását –
egyszerre a beavatkozások három típusát helyezi kilátásba: a prevenciót, a szükség esetén
történő közvetlen beavatkozást és – ha már megtörtént a korai iskolaelhagyás vagy lemorzsolódás – a kompenzáló vagy helyrehozó eszközök alkalmazását. Ezen belül mindenekelőtt a prevenció érdemel figyelmet: erre a stratégia gazdag eszközrendszert ajánl, amelyek
jelentős hányada érinti az iskolák mindennapos működését, ezen belül az osztálytermi
pedagógiai gyakorlatot is.
Ahogy említettük, több feltétele van annak, hogy a stratégiák betölthessék szerepüket.
Amit erről eddig mondtunk, érdemes három további elemmel kiegészíteni. Az egyik az,
hogy ne csak diagnózist és célokat határozzanak meg, hanem jól kidolgozott implementációs eszközrendszert is tartalmazzanak. Az itt közzétett stratégiák egyik erőssége a
korábbiakkal szemben éppen az, hogy megtaláljuk bennük ezt az eszközrendszert. Azt is
mondhatnánk, ezek implementációorientált stratégiák: készítőiket nemcsak az érdekelte,
merre kell menni, hanem az is, hogy ténylegesen eljussunk oda, ahová menni szeretnénk.
Ennek egyik biztosítékát éppen az nyújtja, hogy a nemzeti fejlesztési célokat megpróbálják
összhangba hozni a közös európai fejlesztési célokkal, és így megnyitják az utat az uniós
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előszó

források felé, azaz megteremtik annak lehetőségét, hogy e forrásokat a stratégiai célok
megvalósításának a szolgálatába lehessen állítani.
A második feltétel az érintett ágazatok közötti aktív és tartalmas együttműködés.
Az élethosszig tartó tanulás stratégiájával kapcsolatban korábban hangsúlyoztuk: ez eleve
két szaktárca és két ágazat közös „tulajdona”, és a megvalósítása csak az oktatásügy és
a foglalkoztatás közös cselekvésével képzelhető el. De ugyanez áll a másik két stratégiára
is. A végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni küzdelem – tekintettel arra, hogy a leginkább
fenyegetett csoportok a leghátrányosabb helyzetű társadalmi rétegekből kerülnek ki – csak
a társadalmi integrációra való törekvés általános keretei között lehet eredményes, azaz
igényli az oktatási ágazat szereplőinek szoros együttműködését mind a szociális, mind a
foglalkoztatási terület érintett szereplőivel. Talán kevésbé látszik, de az ágazatközi együttműködés a köznevelés-fejlesztési stratégia megvalósításának is feltétele. Legyen szó akár
a tág értelemben vett tartalmi modernizációról, akár az alulteljesítő iskolák és a hátrányos
helyzetű tanulói csoportok felzárkóztatásáról, akár a pedagógushivatás vonzóbbá tételéről:
ezek mindegyike igényli az ágazatközi együttműködés valamilyen formáját.
Végül a harmadik feltétel az, hogy a stratégiákat ne csak egy szűkebb tervezői és döntéshozói kör ismerje, hanem tekintse azokat a sajátjának az érintett társadalmi és a szakmai
csoportok meghatározó hányada. A stratégiai célok megvalósítása a különböző társadalmi partnerek közötti együttműködést, ezek aktív bevonását igényli. Olyan partnerekről
van szó, mint például a pedagógus szakmai szervezetek, az egyetemek és a tudományos
kutatás világának képviselői, a helyi közösségek vagy a munka világának szereplői. Ehhez
az kell, hogy a stratégiák széles körben ismertté váljanak, azokról intenzív társadalmi
párbeszéd folyjék, és a bennük megfogalmazottakat az érintettek minél tágabb köre tudja
hozzákapcsolni ahhoz a konkrét problématerülethez, amely a legközvetlenebbül foglalkoztatja. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, melynek több munkatársa aktívan részt
vett nemcsak az itt közzétett dokumentumok szakmai megalapozásában, hanem esetenként
azok tartalmának közvetlen alakításában is, éppen ezt a célt kívánja szolgálni e kiadvány
megjelentetésével.
2015. április
Halász Gábor
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Kiadói előszó
A Nemzeti stratégiák című kötetben, melyet az olvasó a kezében tart, három kiemelt
fontosságú stratégiát ismertetünk: a Köznevelés-fejlesztési stratégiát, a Végzettség nélküli
iskolaelhagyás elleni középtávú stratégiát és az Egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiáját a 2014/2020 közötti időszakra.
A három önálló dokumentum egybeszerkesztésének és a közreadott stratégiák egységesítésének alapvető határt szabott az a tény, hogy ezek az anyagok elfogadott kormánydokumentumok, így csak változatlan közlésükre volt lehetőségünk: szövegükben, illetve
szerkezetükben utólagosan módosítani már nem állt módunkban. Ez a magyarázat többek között azokra az eltérésekre, amelyek a stratégiák belső szerkezetében észrevehetők
(például van-e vezetői összefoglaló, tartalmaz-e függeléket etc.).
A közreadott stratégiák sorrendjét illetően számos alternatíva fogalmazódott meg a
szerkesztő, a kötetet gondozó, illetve a szövegek megalkotásában is részt vevő munkatársak részéről, különböző logikák mentén magyarázva az egyes választásokat: a stratégiák
célcsoportja alapján; ágazatközi vagy ágazati-e a stratégia; ex ante feltétel-e a stratégia
vagy sem; mennyiben érdekes a hazai szakpolitika számára.
A kötetben végül a Köznevelés-fejlesztési stratégiát mint a legszélesebb rétegekhez
szóló ágazati stratégiát követi a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni stratégia, amely
jóllehet messze túlmutat a köznevelésen, mégis a köznevelés egyik fontos funkciójának
stratégiája, majd az Egész életen át tartó tanulás mint a tanulás keretrendszere stratégiája
zárja a sort.
A Beköszöntőt és az Előszót követően a három önálló stratégia magyar nyelvű összefoglalóját és angol nyelvű absztraktjait jelentettük meg a kötetben, a könnyebb áttekinthetőséget és tájékozódást elősegítendő.
Bízom abban, hogy a kötetünk hasznos segítséget nyújt majd a szakmai közvéleménynek.
A szerkesztő
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Köznevelés-fejlesztési
stratégia összefoglalása
Bevezetés

Az Európai Unió foglalkoztatást, valamint intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó Európa 2020 stratégiájának egyik kiemelt célkitűzése a képzettségi szint növelése, amelyhez konkrét célként a felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkezők arányának növelése, a kisgyermekkori nevelésben való részvétel – mint a későbbi
oktatás sikerességének alapja – növelése, valamint a végzettség nélküli iskolaelhagyás
mértékének csökkentése kapcsolódik. Az innováció alapját képező kreativitás fejlesztése,
a tudományos – elsősorban természettudományos – és matematikai érdeklődés, valamint
a vállalkozói készség felébresztése és megtartása, ismeretekkel és készségekkel történő
bővítése az iskolában európai szintű célkitűzés. Az Európa 2020 prioritásai és keretei
alkalmasak arra, hogy a magyar köznevelés sajátos problémáira és kihívásaira szakszerű
megoldási irányokat jelöljünk ki.
A Magyarországon 2010 és 2014 között lezajlott átalakítások megfelelő alapot szolgáltatnak a 2014–2020 időszakra vonatkozó köznevelés-fejlesztési stratégia főbb gondolati
vezérelveihez:
• a méltányosság (equity) érdekében nagyobb állami szerepvállalással biztosítja a köznevelés
egységes minőségét;
• erősíti az oktatás nevelő (socialization) szerepét;
• új egyensúlyt teremt a tudás, a kompetenciák és az attitűdök átadásában;
• helyreállítja a pedagógus-életpálya presztízsét;
• az intézkedésekkel kiemelten támogatja a teljes foglalkoztatottság megvalósítását, a
demográfiai folyamatok megfordítását, illetve a családközpontúság megvalósítását,
emellett a társadalmi felzárkózást és az esélyteremtés növelését is.

A stratégia szerkezete

A stratégia felépítése követi a kormányzati stratégiaalkotás terén általánosan elterjedt
módszertant:
• a bevezető rögzíti a stratégiakészítés indíttatását és mandátumát, majd értelmezi és lehatárolja a stratégia tárgyát, bemutatja a terület gazdasági és társadalmi jelentőségét, a
korábbi releváns stratégiai kezdeményezéseket, a stratégia módszertani jellemzőit;
• a helyzetelemzés átfogó képet ad a köznevelési ágazat nemzetközi és hazai helyzetéről;
• a SWOT-elemzés számba veszi a köznevelés területén azonosított erősségeket és gyengeségeket, illetve lehetőségeket és kockázatokat;
13
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• a jövőkép és a jelenlegi helyzet eltéréseinek azonosítása képezi az alapját a stratégia

célrendszerének, amelynek legmagasabb szintjén az átfogó stratégiai célok szerepelnek,
ezeket bontják ki, konkretizálják a specifikus célok;
• a célrendszert a hozzá rendelt indikátorok teszik teljessé;
• az átfogó és specifikus célok megvalósítását szolgálják a beavatkozások, a fejezet a stratégiai cél- és eszközrendszer összefüggésének bemutatásával válik teljessé: ezzel ellenőrizhető, hogy valamennyi kitűzött stratégiai célhoz tartozik-e beavatkozás, illetve, hogy
minden azonosított beavatkozás hozzájárul-e egy vagy több stratégiai cél megvalósításához;
• a monitoringrendszer feladata a stratégiai beavatkozások eredményeinek és hatásainak
nyomon követése;
• a zárófejezet a stratégia belső konzisztenciáját (összhangban állnak-e egymással az egyes
fejezetek) és külső koherenciáját (összhangban van-e a stratégia az egyéb releváns hazai
és uniós stratégiákkal, illetve az ex-ante kondicionalitási irányelvekkel) mutatja be.
A köznevelés-fejlesztési stratégia nagymértékben figyelembe veszi az Európai Unió,
az IEA és az OECD nemzetközi kutatásainak elemzéseire építkező szakmapolitikai ajánlásait, prognózisait a globális gazdaság által az elkövetkező évtizedekben a munkavállalóktól igényelt, a sikeres boldoguláshoz szükséges képzettségekre vonatkozó, valamint az
oktatás és képzés egyéni és közösségi hasznait felölelő elvárásokat.

A helyzetértékelés

A köznevelés-fejlesztési szakpolitikai stratégia készítésekor főként a következő dokumentumok elemzését használták fel a készítők:
Értékelések
OECD: PISA, TALIS
IEA: TIMSS, PIRLS
Eurostat
Eurydice
EUN: Benchmarking
Schools 2012
KSH
Oktatási statisztika
LFS
EES
SILC
Országos kompetenciamérések
Megyei közoktatás-fejlesztési tervek

Hazai szabályozás
Nemzeti köznevelésről szóló
törvény (továbbiakban: Nkt.)
Nemzeti alaptanterv
Óvodai nevelés országos
alapprogramja
Nkt. végrehajtási rendeletek

Ajánlások, következtetések
EU 2020
A Tanács következtetései az oktatás és
képzés terén folytatott európai
együttműködési stratégia keretrendszeréről (Oktatás és képzés 2020)
A Tanács következtetése az alapkészségek
szintjének a XXI. század iskolái területén
folyó európai együttműködés keretében
történő emeléséről
Bizottság közleménye: Gondoljuk újra
az oktatást: beruházás a készségekbe
a jobb társadalmi-gazdasági eredmények
érdekében
A Tanács ajánlása a végzettség nélküli
iskolaelhagyás csökkentését célzó
szakpolitikáról
A Tanács ajánlása Magyarország 2013. évi
nemzeti reformprogramjáról
Oktatási és képzési figyelő (ET Monitor)
2012

Ezen dokumentumok elemzését követően készítették el a helyzetelemzést, amely alapján végezték el a SWOT-elemzést, és állították fel a probléma- és célfát.
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Stratégiai irányok és beavatkozások

E stratégia egy alapos helyzetértékelés után fogalmazza meg a főbb fejlesztési célokat és
a belőlük következő beavatkozásokat. Az alábbiakat a hozzájuk tartozó indikátorokkal a
következő táblázat foglalja össze:
1. táblázat A 2014‒2020-as időszak köznevelési fejlesztési beavatkozásai
Beavatkozás neve
Tényeken alapuló szakpolitika és gyakorlat révén
fenntartható, hatékony
köznevelés és ágazatirányítás fejlesztése
A köznevelés ágazat teljes
standard irányítási, minőségértékelési rendszerének
kialakítása
A pedagógiai szakmai szolgáltatások és a pedagógiai
szakszolgálatok által nyújtott
szolgáltatások színvonalának
emelése és egységesítése
A tanulói készségek, képességek szintjének emelése,
fejlesztése
A pedagógusok módszertani
kultúrájának emelése, összhangban az új tantervi-tartalmi szabályozókban megjelenő követelményekkel
Az új tantervi-tartalmi
szabályozóknak megfelelő
taneszközök fejlesztése,
bevezetése, elterjesztése
Az innováció és a tehetség
támogatása a köznevelés
minden szintjén
A pedagógusképzés fejlesztése
A pedagógusok folyamatos
szakmai fejlődésének biztosítása
A végzettség nélküli iskolaelhagyás arányának csökkentése
A nyitottságra ösztönző
nevelés támogatása
A nemzetiségi nevelés-oktatás támogatása
Összesen:

2013

Beavatkozások ütemezése (millió Ft) hazai és EU-s forrás együtt
2014 2015 2016
2017
2018 2019 2020
Össz.:
600

550

800

850

900

900

900

5 500

3 000

2 500

2 500

2 500

2 500

2 000

2 000

17 000

1 000

1 000

900

800

700

600

500

5 500

1 900

2 400

2 900 2 850

3 350

3 800

3 800

21 000

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

2 000

11 000

2 000

2 000

1 500

1 500

1 500

1 000

1 000

10 500

1 500

1 500

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

8 000

1 500

950

550

550

500

500

450

5 000

2 500

2 500

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

15 000

13 000 13 000 13 000 12 000 12 000 12 000 12 000

87 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

14 000

100

100

100

150

150

200

200

1 000
200 500
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Szereplők, implementáció és monitoring

Egyetlen, jól előkészített, megalapozott helyzetelemzésen alapuló, helyes célokat és eszközöket kijelölő stratégia sem képes beváltani a hozzá fűzött reményeket, amennyiben nem
áll mögötte stabil, az érdekeit érvényesíteni képes, a kijelölt célokért egységesen kiálló,
hatékonyan működő szervezeti/intézményi háttér.
Egy stratégia megvalósítása során számos, olykor akár egymással ellentétes és/vagy
párhuzamosan futó, de konkuráló intézményi, szervezeti érdeket kell figyelembe venni.
Ezért különösen fontos kimondani, hogy a stratégia megvalósításáért a fő felelősséget az
oktatásért felelős minisztérium Köznevelésért Felelős Államtitkársága viseli.
A minisztérium kijelöli a stratégia fő céljait és eszközrendszerét, valamint az éves
monitoringjelentés alapján felülvizsgálják a főbb területeken elért eredményeket és megerősítik vagy módosítják az eredeti célkitűzéseket, illetve a stratégiával összhangban új
célokat is megfogalmazhatnak. A megvalósításban a hazai és/vagy uniós forrásra épülő
minisztériumi háttérintézmények, központi és/vagy helyi közigazgatási szervek, valamint egyéb állami intézmények, önkormányzatok, felsőoktatási intézmények, egyházi és
civil szervezetek vesznek rész.
A monitoringrendszer célja a stratégia helyzetelemzésében megállapított problémákkal, hiányosságokkal, elmaradásokkal összefüggésben megfogalmazott stratégiai célok
teljesülésének mérése, az egyes problémákra adott akciók eredményeként bekövetkező
változások évről évre történő bemutatása. A monitoringrendszer – már rövid távon is –
így lehetővé teszi az állami beavatkozást azokon a területeken, ahol a kitűzött célok elérése nem a stratégiában megfogalmazott ütemezés szerint halad, vagy ahol az eredeti
célokkal ellentétes irányú folyamatok tapasztalhatók.
A monitoringrendszer módszertanával kapcsolatban különösen fontos, hogy
• lehetőséget biztosítson a stratégiai célok számszerű teljesülésének bemutatására;
• lehetőség szerint minden esetben biztosítsa a nemzetközi összevethetőséget (pl. EU,
OECD);
• a felhasznált statisztikai adatok egységes módszertan szerint álljanak elő, ezért ahol csak
lehetséges, a monitoringrendszer az uniós (és/vagy OECD-s) statisztikákra támaszkodik.
Minden egyéb jellemzően országspecifikus és/vagy nemzetközileg nem mért terület
esetében a monitoringjelentés primer kutatások eredményeit veszi számba.
A monitoringjelentés a stratégiában megfogalmazott összes beavatkozásra kiterjed,
azzal egységes felépítésű (bizonyos esetekben további indikátorokkal bővíthető), így lehetőséget biztosít a kronológiai változások bemutatására, a célok teljesülésére vagy elmaradására, így végső soron megalapozza az állami beavatkozás szükségességét. A monitoringadatok előállításában, összegyűjtésében, rendszerezésében nagyban támaszkodni
kell a háttérintézmények szakértői bázisára.
A monitoringjelentést minden év szeptemberéig – a kormányzat stratégiaalkotási előírásaival összhangban – állítják össze, és a kormány honlapján nyilvánosságra hozzák.
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Strategy for the
Development
of Public Education
The Europe 2020 Strategy of the European Union targets employment and sustainable,
inclusive growth. One of its high priorities is to increase educational levels. Concrete goals
include increasing the ratio of those with a higher education diploma or an equivalent
educational level, increasing the ratio of children participating in early childhood
education (as a base of later success in education) and decreasing the ratio of early school
leavers. It is a European level objective to develop creativity as the base of innovation, and
to raise and keep interest in science, mathematics and entrepreneurship. It is also a goal
to expand this interest with knowledge and competences in school. The priorities and
frames of Europe 2020 are suitable to lay out orientations and professional solutions to
the specific problems and challenges of Hungarian public education.
The transformations realised in the period of 2010-1014 in Hungary give an adequate base
for the main policy lines of our strategy for 2014-2020.
• greater state involvement to ensure standard quality of public education for all, to increase
equity
• strengthening the socialization role of education
• creating a new balance of knowledge, competences and attitudes in teaching and learning
• restoring the prestige of the teaching profession
• by our actions, we give high priority to the realisation of full employment, the reversal
of demographic trends, the realisation of family-centeredness, social inclusion and
increasing opportunities
This strategy identifies main development goals and related interventions based on a
thorough situation analysis as follows:
• decreasing the ratio of early school leaving
• maintaining an effective public education and development of education management
by evidence-based policies and practices
• development of standards and quality assessment of the entire public education sector
• improving and standardising the quality of pedagogical professional services and special
pedagogical services
• improving and developing the level of students’ skills and competences
17
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• developing the methodological culture of teachers, in accordance with the requirements
of the new curriculum and content regulation
• developing, implementing and disseminating new study tools which are in accordance
with the new curriculum and content regulation
• supporting innovation and talent on all levels of public education
• developing teacher education
• ensuring continuous professional development of teachers
• supporting education that promotes openness and inclusiveness
• supporting minority education
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A végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú
stratégia összefoglalása
Ez a stratégia az EMMI megrendelésére készült az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szakemberei által, az ESZA támogatásával.
Az Európai Unió stratégiai célja a foglalkoztatottak arányának 75%-ra történő növelése, és ezzel egyidejűleg a foglalkoztathatóság javítása 2020-ig. A foglalkoztathatóság
szoros összef üggést mutat az iskolai végzettség szintjével, a képesítésekkel, ezért is irányul az Európa 2020 stratégia öt számszerű célkitűzésének egyike az alacsony iskolai
végzettségűek arányának visszaszorítására. A célkitűzés szerint az EU átlagában az oktatást-képzést középfokú végzettség/szakképzettség nélkül elhagyó 18–24 évesek arányát a
korosztály 10 százaléka alá kell csökkenteni. Az Európai Unió Oktatási Tanácsa 2011-ben
Ajánlást fogadott el a korai iskolaelhagyás csökkentését célzó szakpolitikákról. A tanácsi
Ajánlás felhívja a tagállamok figyelmét arra, hogy azonosítsák a végzettség nélküli iskolaelhagyást előidéző társadalmi és oktatási tényezőket, folyamatosan figyeljék a leginkább
veszélyeztetett célcsoportok tanulási pályáját, építsenek ki korai jelzőrendszert a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése céljából, és dolgozzanak ki specifikus beavatko
zásokat azok számára, akik ezek nélkül biztosan kihullanának az oktatási rendszerből.
Végül legyenek olyan kompenzáló, második esély programjaik, amelyek a nappali tagozatos, iskolarendszerű oktatásból már kimaradtak számára biztosítják a foglalkoztathatósághoz szükséges készségek, képességek elsajátításának esélyét.
A magyar Kormány az EU 2020 stratégia céljainak hazai megvalósítását szolgáló
Nemzeti Reform Programjában vállalta, hogy a végzettség nélküli iskolaelhagyók arányát
az évtized végére 10%-ra csökkenti. Magyarországon a végzettség nélküli iskolaelhagyók
aránya elmarad az Európai Unió átlagától, 2011-ben és 2012-ben némileg nőtt az arány, de
sikerült továbbra is az uniós átlag alatt tartani. Ennek a növekedésnek részben demográfiai (a csökkenő tanuló népességen belül folyamatosan nő a HH/HHH, SNI-s diákok aránya), részben oktatási okai vannak (lényegesen alacsonyabb arányban képes a köznevelés
a hátrányos helyzetű tanulókat befejezett középfokú végzettségig eljuttatni, elsődlegesen
a szakképzésben jelentkező magas számú végzettség nélküli iskolaelhagyás miatt). Mivel a végzettség nélküli iskolaelhagyás és az elfogadhatatlanul alacsony iskolai tudásszint
között nagyon erős kapcsolat áll fent, a 2012-es PISA-mérések adatai alapján csökkenteni
kell a végzettség nélküli iskolaelhagyás tekintetében veszélyeztetett tanulók számát.
Magyarországon az oktatási-képzési fejlesztések és beruházások döntő többsége az
Európai Szociális Alap (ESZA) forrásaiból történik. A végzettség nélküli iskolaelhagyás
19
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csökkentésére irányuló politikák az Európai Szociális Alap egyik beruházási prioritását
jelentik. A 2014–2020 közötti pénzügyi ciklusban a kohéziós politika jogszabályai alapján
az ESZA-forrásokhoz való hozzáférés előfeltétele: nemzeti stratégia készítése a végzettség
nélküli iskolaelhagyás elleni politikákról.
Az alábbi stratégia először helyzetelemzést nyújt, majd definiálja azokat a hosszú-,
közép- és rövidtávú célokat (és a hozzájuk tartozó beavatkozásokat), melyeket a magyar
kormányzat 2014–2020 között meg kíván tenni.

A stratégia szerkezete

A stratégia felépítése követi a kormányzati stratégiaalkotás terén általánosan elterjedt
módszertant. A bevezető részben rögzíti a stratégiakészítés indíttatását, értelmezi és lehatárolja a dokumentum tárgyát, bemutatja a terület gazdasági és társadalmi jelentőségét,
a stratégia módszertani jellemzőit. A helyzetelemzés átfogó képet ad a végzettség nélküli
iskolaelhagyással kapcsolatos aktuális állapotról. A SWOT-elemzés számba veszi az adott
területen azonosított erősségeket és gyengeségeket, illetve lehetőségeket és kockázatokat.
A vízió és jövőkép fejezet összefoglalja, hogy a jelenlegi helyzethez képest milyen értékalapú jövőkép jegyében fogalmazza meg a célokat. A stratégia célrendszerének alapját a
jövőkép és a jelenlegi helyzet eltéréseinek azonosítása képezi. A célok megvalósítását az
intézkedési szintek, akciók és az eszközök jellege szerint kialakított stratégiai eszközrendszer szolgálja. A dokumentumban minden akció mellé megfelelő indikátorok és az ezek
mérését lehetővé tévő monitoringrendszer kapcsolódik. A zárófejezet a stratégia belső
konzisztenciáját (az egyes fejezetek összhangját) és külső koherenciáját (összhang más releváns hazai és uniós stratégiákkal és az ex-ante kondicionalitási irányelvekkel) mutatja be.
Mindez nem kizárólag a mindenkori kormányzat felelőssége: a stratégiában foglaltak
megvalósítását csak partnerségben, a piaci szereplők, a civil szervezetek bevonásával és az
Európai Unió célkitűzéseivel összhangban lehet megkezdeni.
1. ábra A nemzeti stratégia szerkezete

Helyzetelemzés

Bevezetés

SWOT

Vízió és
jövőkép
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A SWOT-elemzés eredményei

A SWOT-elemzés egy közismert, általános elemzési módszer, mely alapján mutatja be a
stratégia a végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni küzdelem beazonosítható erősségeit
és gyengeségeit, illetve környezetével összefüggésben a lehetőségeit, valamint azokat a
fenyegetéseket, amelyek a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésére irányuló tevékenységeket nehezíthetik.

Erősségek

Lehetőségek

Kormányzati, makroszint

EU

•

•
•

•
•

Kutatásokból jelentős mennyiségű tudás
áll rendelkezésre.
Sokéves tapasztalattal rendelkező, a téma
iránt elkötelezett szakértői bázis jelenléte.
Az elmúlt évek programtapasztalatai, tanulságai (helyi szintű, HEFOP, TÁMOP,
egyéb kormányzati hátránykompenzációs

•
•

•

programok).
Több érintett, a probléma enyhítésében

Ex-ante feltételek – szakpolitikai kötelezettség.
Bővülő uniós források állhatnak rendelkezésre a
végzettség nélküli iskolaelhagyás leküzdésére.
A programozási időszakban a stratégiai irányítás
növekedése, az implementációs folyamat tudatos és

•
•

szakszerű tervezése.
Közös (tagállamok közötti), fejlődő tudás, a közös
tudáshoz való könnyű hozzáférés.
A párhuzamosan zajló, hasonló nemzetközi erő-

kulcsszerepet játszó szektor is azonos tár-

feszítések/tevékenységek tapasztalatainak felhasz-

cához tartozik (EMMI).

nálása, egymástól való tanulás nemzetközi, nemze-

A társszektorok kezdeményezései a vég-

ti, lokális szinteken is.

zettség nélküli iskolaelhagyás mérséklésére (pl. egészségügy, szociális és családügy, munkaügy keretében is működnek
kapcsolódó programok – pl. Legyen jobb
a gyermekeknek! –, TÁMOP-források be-

•
•

vonása nem csak az oktatás területén).
Az óvodai nevelés kiterjesztése.
A középfokú oktatás expanziója a koráb-

Makroszint

•
•
•

ban nagyon alacsony részvételi arányt
mutató rétegekben is (a magyarországi
fiatal romák iskolázottsága pl. magasabb,
mint a környező országokban).

A gazdasági növekedés beindulása, amely kvalifikált munkaerőt igényel.
Nemzetközi és országon belüli mobilitás támogatottsága.
A társadalmi mobilitás támogatása, a tehetségek
felkarolása a társadalmi hierarchia alsóbb rétegei-

•
•

ben is.
Támogató programok: IPR, Útravaló.
Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulói csoportok
számára komplex – pedagógiai, szociális, egészség-

Intézményi szint

•

ügyi, kulturális – támogatást biztosító programok
továbbfejlesztése (pl. Arany János Tehetséggondo-

Sikeres intézményi és civil szerveződésű

zó, Arany János Kollégiumi, Arany János

kísérletek, programok, gyakorlatok (pl.

Kollégiumi-Szakiskolai Program).

Gyermekek Háza, Dobbantó Program,
Tanoda és tanodajellegű programok,
Igazgyöngy Alapítvány stb.).
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A jelzőrendszer kialakításának meglévő
feltételei

•
•
•

Egységes tanuló/gyermek-nyilvántartás a
KIR-ben (azonosítók).
Kompetenciamérés magas szakmai szinten, évtizedes tapasztalattal.
Iskolaérettségi vizsgálatok (DIFER).

Új programok

•
•
•
•
•
•
•

Ifjúsági Garancia Program.
Hídprogramok.
Egész napos pedagógiai kínálat kötelezővé tétele.
Az egész napos iskolák számának jelentős növelése.
A szakképzés duális elemeinek erősödése.
A szakképzésben a szakiskolát követő kétéves képzés az érettségihez jutás érdekében.
Olyan programok fenntartása és fejlesztése, amel�lyel a fiatalok legalább 18 éves korig vagy a középfokú végzettség megszerzéséig benntarthatók a
rendszerben, vagy 24 éves korig intézményes kere-

•

tek között középfokú végzettséghez juttathatók.
A közfoglalkoztatottak körében a képzési elemek
megjelenése a korosztálynál (pl. Újra tanulok prog-

•
•
•

ram).
A pedagógusképzésben a gyakorlati tapasztalatszerzés növekedése.
Az osztatlan tanárképzésre jelentkezők pályaalkalmassági vizsgája.
A pedagógusok szakmai fejlődése és szakmai ellenőrzése, továbbá az életpályamodell összekapcsolására kormányzati elkötelezettség és jogszabályi

•
•
•

háttér áll rendelkezésre.
A felnőttképzés támogatásában a veszélyeztetett
célcsoportok prioritásként kezelése.
Helyi, civil energiák mozgásba hozása.
Központi fenntartói rendszer (KLIK).

Gyengeségek
Szakember

Makroszint

•

•

•

Pedagógusképzés hiányosságai (kognitív,
affektív és szemléleti szinten is).
A pedagógiai gyakorlatban nem kellő
mértékben van jelen a differenciálás, az

•

egyéni fejlesztés.
Egyelőre még hiányzó szakemberek, illetve tudáselemek (korai fejlesztés, oktatási
szintek közötti átmenet, diagnosztika,

•

iskolapszichológus, szociális munkás).
A fejlesztést segítő szolgáltatások elérhetősége még egyenlőtlen.
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Veszélyek

•
•

Kedvezőtlen demográfiai folyamatok, csökkenő
gyereklétszám.
Deprivációs zárványok – a szegénység és a társadalmi kirekesztés okozta veszélyeztető tényezők.
A területi egyenlőtlenségek továbbélése, a foglalkoztatottság szintjének regionális különbözősége.
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Szabályozás

Társadalom

•

•

A végzettség nélküli iskolaelhagyásra vonatkozó országos jelzőrendszer/pályakö-

•
•
•
•
•
•
•

vetési rendszer hiánya.
A gyermekvédelmi jelzőrendszer műkö-

lalkozók társadalmi státusa nem áll arányban a

•

désének még meglévő hiányosságai.
Meglévő adatrendszerek integráltságának
még mindig alacsony szintje.
Az évismétlések magas szintje.

A pedagógusok és a hátrányos helyzetűekkel fogvégzett munka társadalmi fontosságával.
Társadalmi sztereotípiák és intolerancia megléte, a
szolidaritás és a bizalom hiánya.

Finanszírozás

•

Forráshiány helyi szinteken.

Korai szelekció.
Korai pályaválasztási kényszer.
A korszerű pályaorientáció és életpályatanácsadás elérése alacsony mértékű.
Szakiskolások (leginkább veszélyeztetett
csoport) közismereti képzése.

Működés

•

A végzettség nélküli iskolaelhagyáshoz
vezető jelek (pl. tanulási vagy magatartási
problémák, hiányzások) megfelelő keze-

•

lésének hiányosságai.
A társadalmi rétegek közötti különbségek
jelenléte, a társadalmi mobilitás alacsony

•
•
•
•

volta.
Az ellátórendszerek közötti koordináció,
az ágazatköziség hiánya.
A bölcsődei, óvodai férőhelyek eloszlásának területi egyenlőtlenségei.
A helyi szintű jó kezdeményezések elszigeteltsége.
A szülők bevonásának, az iskola és szülő
együttműködésének nehézségei.

Szemlélet, kultúra

•
•
•

A sikerélményhez juttatás szempontjának
nem megfelelő mértékű érvényesülése.
A kudarctűrő és az önreflexiós képességek fejlesztésének hiánya.
Az iskolai kudarc okai feltárásának, eredményes megoldások alkalmazásának hiá-

•

nyosságai.
Az integrált nevelés bevezetésével kapcsolatos felkészületlenség/
felkészítetlenség.
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Tervezett beavatkozások

A stratégia hat prioritás mentén jelölt ki szükséges beavatkozásokat. Az alábbiakban a
nagyobb súlyú és oktatáspolitikai értelemben specifikusabb beavatkozásokat részletezzük csak.

Első prioritás: Hosszú távú stratégiai működés és szektorközi kooperáció
Második prioritás: Az ágazati stratégiai irányítás továbbfejlesztése
• a végzettség nélküli iskolaelhagyás átfogó stratégiájáért felelős koordináció feltételeinek
kialakítása (felelős csoport, hatáskörök, ágazatközi koordináció);

• a köznevelési területet érintő hosszú távú stratégia kialakítása, ebben a rövid- és középtávú célok megjelölése;

• a köznevelési területet érintő stratégia megvalósulásához szükséges operatív feltételek

kialakítása és biztosítása (felelős személy/ek, intézkedések, határidők, benchmarkok,
monitorozás);
• a köznevelési törvény által elindított változások hatásának folyamatos monitorozása a
végzettség nélküli iskolaelhagyás szempontjából. Ebben különösen fontos:
 az alsó tagozatos osztályozás és értékelés,
 az igazolatlan hiányzásokat követő intézkedések és szankciók,
 a tankötelezettségi korhatár leszállítása,
 a kötelező óvodáztatási korhatár leszállítása,
 az új Nemzeti alaptanterv,
 a pedagógusok iskolában töltött idejének változásai,
 a fenntartó-változtatás hatása,
 a nevelési tanácsadás és a pedagógiai szakszolgálati ellátás átalakítása,
 az iskolákban finanszírozott, a pedagógiai munkát segítő személyek
körének változása – kiemelendő az iskolapszichológusok munkába állása
2013. szeptember 1-jétől kezdve – és az iskolai gyermek- és ifjúságvédelem
erősítése,
 az egész napos pedagógiai kínálat kötelező bevezetése,
 az egész napos iskola,
 az új szakiskolai képzési struktúra és a 14 éves korra leszállított
szakmaválasztás,
 a korábbi HH és HHH kategóriából kikerült tanulók egyéni sorsának az
alakulása,
 a Híd I. és Híd II. programok,
 a TÁMOP 3.1.1 és TÁMOP 3.1.5 fejlesztéseinek hatásvizsgálata,
 a pedagógusok előmeneteli rendszerének hatásvizsgálata,
 a tanoda típusú programok hatásvizsgálata.
Fontos, a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzéséhez sikeresen hozzájáruló, korábbi hazai programok sikertényezőinek és átemelhetőségének, továbbviteli lehetőségének elemzése.

Harmadik prioritás: Adatgyűjtés és a folyamatok monitorozása
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Negyedik prioritás: A prevenciót támogató és a végzettség nélküli iskolaelhagyás
megelőzését szolgáló intézkedések
A prioritás az alábbi négy beavatkozási területre vonatkozó intézkedéssel szolgálja a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzésére irányuló politikák sikerességét:
• minőségi koragyermekkori nevelés kiterjesztése és hozzáférhetővé tétele;
• egyéni differenciálást támogató, a tanulási tartalmak, eszközök és a tanulásszervezési
módszerek fejlesztése, támogatása és alkalmazása;
• a rugalmas, átjárható tanulási utak biztosítása, különösen a középfokú képzés, ezen
belül az új szakiskolai képzés hatásainak értékelése és szükség szerinti felülvizsgálata;
• tanító- és tanárképzés és pedagógusok folyamatos szakmai fejlesztése.

Ötödik prioritás: A végzettség nélküli iskolaelhagyás ellenében beavatkozó intézkedések
A végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni beavatkozásokat tartalmazó prioritás négy beavatkozási területet foglal magában:
• korai jelzőrendszerek alkalmazása az iskolákban.
• egyéni szükségleteket előtérbe helyező „egész” iskola (vö.: whole school approach) és
megfelelő szakmai-támogatói kapacitás biztosítása.
• komplex visszasegítő programok.
• tanórán kívüli tevékenységek, egész napos iskola.

Hatodik prioritás: Az iskolából, képzésből idő előtt lemorzsolódottakat, a tényleges
végzettség nélküli iskolaelhagyókat támogató kompenzáló intézkedések
A prioritás két beavatkozási területre terjed ki:
• második esély programkínálat fejlesztése és kapacitásbővítés.
• Ifjúsági Garancia kezdeményezés.

Monitoring és indikátorrendszer

A stratégia nyomon követésének célja a specifikus célterületeken bekövetkező változások
bemutatása, az elmaradások körülményeinek feltárása.
Az előrehaladási jelentéseknek lehetőség szerint törekednie kell a stratégia céljai
számszerű teljesülésének bemutatására, idősoros adatok biztosításával a trendek áttekinthetőségére, a nemzetközi összevethetőségre (pl. EU-, OECD-statisztikák), illetve
az operatív programok monitoringrendszeréből kinyerhető adatokkal való összhangra.
A monitoringtevékenység célja továbbá, hogy azonosíthatóvá tegye azokat a terülteket,
ahol további beavatkozásokra van szükség a stratégiában megfogalmazott célok érdekében.
A monitoringrendszert alátámasztó mutatókat a stratégia elfogadása után, a stratégia Helyzetelemzés fejezetében megfogalmazott összes területre, az átfogó és specifikus
célokra tekintettel kell kidolgozni. A mutatórendszerre vonatkozó javaslat megfogalmazásában az oktatásért felelős minisztérium indikátor-munkacsoportban lévő szakmai
tapasztalatokra célszerű támaszkodni. A monitoringadatok előállításában, összegyűjtésében, rendszerezésében nagyban támaszkodni kell a háttérintézmények szakértői bázisára. A monitoringjelentést kétévente – a kormányzat stratégiaalkotási előírásaival összhangban – szükséges összeállítani és a kormány honlapján nyilvánosságra hozni.
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Mid-term strategy to tackle
early school leaving without
certifications
This strategy was written upon request of the Ministry of Human Resources, by professionals
of the Hungarian Institute for Educational Research and Development, with the support of
the European Social Fund.
The strategic goal of the European Union is to increase the employment rate to 75%,
and at the same time improve employability by 2020. Employability is strongly related
to the level of education and training, therefore, one of the five objectives of the Europe
2020 strategy aims at reducing the ratio of people with low educational levels. According
to the set goal, the EU-average of those 18-24 year olds who have left education or training
without any secondary or vocational certifications should be reduced to less than 10% of
this age cohort. In 2011, the Council adopted a recommendation on policies to reduce
early school leaving. It invites member states to identify social and educational factors
inducing early school leaving, to continuously monitor the learning tracks of the most
vulnerable groups, to create an early warning system to prevent early school leaving, and
to take specific measures for those who otherwise would certainly drop out from the
school system. In addition, it urges Member States to have such compensatory, second
chance programs which create a chance for those who have dropped out from the formal
school system to acquire skills and competences which are necessary in order to be
employable.
In its National Reform Program – supporting the national implementation of the
EU 2020 Strategy’s goals – the Hungarian government undertakes to reduce the ratio
of early school leavers to 10% by the end of the decade. In Hungary, the ratio of early
school leavers is less than the EU average. In 2011 and 2012, this ratio has increased,
however we have succeeded to still keep it under the EU average. Reasons behind this
increase are partly demographic (in a decreasing number of student population, the
ratio of disadvantaged or multiply disadvantaged students and children with special
needs increases continuously), partly educational (public education is only capable to
get disadvantaged pupils to a secondary certification in significantly lower numbers,
primarily due to the high amount of early school leavers in vocational training). Since
there is a very strong correlation between early school leaving without certifications and
unacceptably low levels of knowledge, based on the data of the 2012 PISA tests, we must
reduce the number of students who are vulnerable to leave school without certifications.
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In Hungary, the majority of educational and training developments and investments
are funded from the resources of the European Social Fund (ESF). Policies aimed at
reducing early school leaving are an investment priority of the ESF. In the financial period
of 2014-2020, in legal compliance with the Union’s cohesion policy, it is a prerequisite of
access to ESF-funds to prepare a national strategy of policies against early school leaving.
This strategy first provides an analysis of the situation, then defines those short-,
mid- and long-term objectives (and related measures) which the Hungarian government
wishes to take in the period of 2014-2020.
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Az egész életen át tartó
tanulás szakpolitikájának
keretstratégiája
A magyar kormány 2014 novemberében döntött az egész életen át tartó tanulás (továbbiakban LLL) keretstratégia elfogadásáról. A stratégia címe alapján szakpolitikai keretstratégia, de megfelelőbb lenne az LLL szakpolitikák keretstratégiájának nevezni. A keretstratégia megnevezés egyben azt is tükrözi, hogy egyrészt a stratégia átfogó orientációs
irányokat határoz meg a tanulással kapcsolatban közvetlenül érintett oktatási és képzési
alágazatok, és a közvetve érintett szakpolitikai területek számára, másrészt olyan stratégiai keretet ad a humánerőforrások fejlesztéséhez, amely a kapcsolódó szakpolitikai területekkel és ágazatokkal összehangolt fejlesztési irányokat jelölhet ki.
A magyar gazdaság fejlesztésének sikere attól függ, hogy a magasabb hozzáadott értékű termelésben, növekedésben és a foglalkoztatásban áttörés következzen be, melyhez
nélkülözhetetlen a humánerőforrás fejlesztése, az aktív korú népesség foglalkoztathatóságának és versenyképességének folyamatos javítása. A gazdasági fejlődés széles alapokra
helyezése és tartós növekedési pályára állása megköveteli a társadalmi szolidaritás, nyitottság erősítését, a polarizálódás, a leszakadás és a mélyülő szegénység elleni küzdelmet.
Emellett a kormányzati céloknak megfelelően lényeges elem a demográfiai folyamatok
megfordításának igénye, a munkaalapú társadalom feltételeinek megteremtése, ehhez
kapcsolódva a teljes foglalkoztatottság, illetve a családok középpontba helyezése.
Az egész életen át tartó tanulásban való részvétel növelése, a kapcsolódó szolgáltatások és az oktatási-képzési, kulturális és munkaerő-piaci intézményrendszer fejlesztése
elősegíti a humán tőke munkaerő-piaci igényekhez történő hozzáigazításával a foglalkoztathatóság javítását, a releváns és versenyképes tudás biztosítása révén pedig a vállalatok alkalmazkodóképességét és jelentősen hozzájárul a társadalmi egyenlőtlenségek
és a szegénység újratermelésének megakadályozásához, erősíti a társadalmi kohéziót és
befogadást.
Az egész életen át tartó tanulási keretstratégia átfogó céljai egyszerre kívánják javítani
a humán erőforrás minőségének fejlesztését – az oktatás és képzés, valamint a tanulás
eszközrendszerének mozgósításával–, a foglalkoztathatóság és az akut munkaerő-piaci problémák megoldását, továbbá elősegíteni a befogadó társadalom megvalósulását.
Az átfogó célok azonosításakor fontos szem előtt tartani az oktatás és képzés rendszerének az egész életen át tartó tanulás elveihez igazítását, a tanulás formális oktatási és képzési környezetben való megjelenésén túli alkalmak bővítését, az életen át tartó készség- és
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képességfejlesztést, illetve az egész életen át tartó tanulás rendszerének építését elősegítő
eszközök fejlesztését, alkalmazását és elterjesztését.
A keretstratégia számára az egész életen át tartó tanulás szakpolitikai keretét meghatározó alapelvek 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 definíciója az Európai Unióban elterjedt megközelítést és meghatározást alkalmazza. A keretstratégia tárgykörének, a stratégiai beavatkozás területének kijelölésekor a stratégia tervezői az egész életen át tartó tanulás alapelveinek szempontjait vették figyelembe, vagyis
a stratégia alrendszerektől és ágazati szektorális területektől függetlenül olyan ügyekkel
(issues) foglalkozik, amelyek az alábbi területekkel állnak szoros kapcsolatban:
• tanulás az egész életen át,
• a tanuló egyén szükségleteihez történő növekvő alkalmazkodás,
• a tanulási motiváció felkeltése, második esély biztosítása,
• szükségleteknek és életkori sajátosságoknak megfelelő készség- és képességfejlesztés,
• tanulási lehetőségek és tanulási szükségletek egyensúlyára törekvés,
• új tanulási és innovatív pedagógiai kultúra elterjesztése.
A stratégiának három átfogó célja van: (1) az egész életen át tartó tanulásban való
részvétel növelése és a hozzáférés javítása, (2) az egész életen át tartó tanulás alapelveinek
erősítése az oktatási és képzési rendszerben és a felnőttkori tanulásban, (3) a tanulás értékének és eredményeinek láthatósága és elismerése. Az átfogó célok területének meghatározása mögött kettős elv húzódik meg. Egyfelől a felosztásban érvényesül, hogy az első
átfogó cél főként a nem formális és informális tanulás területére, a második cél a formális
tanulásra, 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 klasszifikáció, amely a tanulási akadályokat az alábbi három csoportba sorolja:
1) Helyzeti, életkörülményekkel kapcsolatos akadályok: tanulási lehetőségekkel, elérhetőséggel kapcsolatos akadályok, amelyek magukban foglalják a nem megfelelő
képzési-tanulási kínálatot, a finanszírozási, időbeli, fizikai akadályokat stb.
2) Intézményi akadályok: 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.
3) Hozzáállással, attitűddel kapcsolatos akadályok: 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 pedig
a tanuláshoz való hozzáállással, attitűdökkel, 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 beavatkozási 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 bővíteni szükséges számukra 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 távolmaradásukban 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 specifikus célterületre irányul:
• Az első a hátrányos helyzetű személyek és a romák életesélyeinek javítását célozza
a tanulási esélyeik növelésén, a tanulási lehetőségekhez való hozzáférés javításán,
s 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 specifikus cél a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű – beleértve
a romák és a megváltozott munkaképességű – emberek foglalkoztathatóságának javítására, illetve munkaerő-piaci integrációjuk elősegítésére irányul az oktatás, képzés, tanulás által.
• A harmadik specifikus cél a végzettség nélküli iskolaelhagyók, lemorzsolódók, a sem az
oktatásban, sem a munkaerőpiacon nem lévő fiatalok esélyeinek javítását tűzi ki feladatául. Az alacsony – legfeljebb általános iskolai – végzettséggel rendelkező fiatalok és
felnőttek számára ösztönző programok kidolgozásával – 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 specifikus cél a nem formális és informális tanulási lehetőségek és e-tanulás,
valamint a munkahelyi tanulás és képzések fejlesztése és támogatása.

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 csak az egyik szűk
keresztmetszet a hozzáférés problematikája, a másik, legalább ennyire meghatározó
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.
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A második átfogó cél öt specifikus célterületet foglal magában:
• Az első az egész életen át tartó tanulás koragyermekkori és iskolai megalapozásának, 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 és a gazdaság, munka világa közötti kapcsolatok erősítését, a
gyakorlati képzés fejlesztését, a szakképzés hatékonyságának növelését tűzi ki céljául.
• A negyedik a felsőoktatás diverzifikációjának és differenciálódásának támogatását, a
felsőoktatás vonzerejének növelését a 25–55 évesek körében és a felsőoktatás a gazdaság
igényeinek megfelelő átalakítását.
• Az ötödik a felnőttképzés hatékonyságának javítását és célzott felnőttképzési támogatási rendszer kialakítását célozza. A felnőttképzés minőségét és hatékonyságát úgy kell
fejleszteni, hogy az magasabb szintű, szélesebb körű és differenciáltabb felnőttképzési
szolgáltatásokat nyújtson a hátrányos helyzetű rétegek számára, célcsoportra szabott,
kompetenciacentrikus szakmai követelményekre épülő programok, tananyagok, taneszközök és módszerek 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 tanulási
tevékenység eredményei és azok társadalmi-gazdasági haszna közötti kapcsolatokat. Hiányoznak a tanulás ösztönzői, olyan költségmegosztási 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 specifikus célterületet foglal magában:
• a tanulási ösztönzők rendszerének bővítését,
• a tanulás minőségének és minőségbiztosításának, minőségirányításának fejlesztését,
• a tanulási életutak átláthatóságának, egymásra épülésének, rendszerbe szervezésének
elősegítését és az előzetesen megszerzett tudás és képességek elismerését,
• az életpálya-építést és a pályakövetés fejlesztését.

A keretstratégia megvalósítása

A keretstratégiából nem származnak közvetlen szabályozási lépések, azonban fontos, hogy
az ágazati szakpolitikák jogalkotási és strukturális intézkedései a stratégia beavatkozási
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, ezért a keretstratégia beavatkozásainak operacionalizálását az operatív programok
akciótervi kibontásával szoros összhangban célszerű elvégezni, annak érdekében, hogy a
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keretstratégiában megfogalmazott javaslatok a 2014–2020 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, a köznevelés, a felsőoktatás és
a kulturális, közművelődési területhez kapcsolódó LLL-intézkedések az Emberi Erőforrások Minisztériumának felelősségi körébe tartozó EFOP-ban jelennek meg, míg a foglalkoztatáshoz, a vállalkozásokhoz, az IT-szektorhoz és a szakképzéshez, felnőttképzéshez
kapcsolódó LLL-intézkedések a Nemzetgazdasági Minisztérium operatív programjában,
a GINOP-ban találhatók.
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The Lifelong Learning Policy
Framework Strategy
The success of the expansion of Hungarian economy depends on a breakthrough in
production with higher added value, in economic growth and in employment rates,
for which the development of human resources and the continuous improvement of
employability and competitiveness of the working-age population is essential. Putting
economic growth on a well-founded broader ground and the longevity of its growing
tendency demands amplification of social solidarity, openness, and struggling against
polarization, deprivation and deepening poverty.
The Lifelong Learning Policy Framework Strategy on the one hand determines
comprehensive orientations for educational and vocational sectors directly connected to
learning and for other policy domains indirectly connected to learning. On the other
hand, it aims to offer such a strategic setting for the development of human resources that
can function as a frame for developmental interventions in alignment with the related
policy areas and sectors.
By mobilizing the toolkit of education, training and learning, the Lifelong Learning
Framework Strategy intends to improve at the same time the quality of learning, resolve
problems in employability and acute controversy of the job market, as well as supporting
the goals of inclusive society. When identifying the overall objectives, it focuses on
adjusting the educational and training systems in accordance with the principles of
lifelong learning, expanding learning opportunities beyond formal learning settings, the
lifelong improvement of skills and key competences, and the development, application
and dissemination of tools that foster the building of the lifelong learning system.
The strategy has three comprehensive goals: 1) expanding the participation in lifelong
learning and improving its accessibility, 2) strengthening the principles of lifelong
learning in the educational and training systems as well as in adult learning, 3) making
the quality and the achievements of learning visible and valued and acknowledged.
Direct regulatory measures do not derive from the Framework Strategy, however, it
is important that the legislative and structural provisions of policies be in accordance
with the principles and developmental goals formulated related to the interventions of
the Strategy. Realization of the strategy primarily happens through the actions of the
Economic Development and Innovation Operative Programme and the Human Resources
Development Operational Programme. Therefore, it is preferable to operationalise the
interventions of the framework strategy in close accordance with the action plan of
operative programmes, so that the policy developments formulated in the Framework
Strategy become an integral part of the various operational programmes during the
development policy planning and realisation in the period of 2014-2020.
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1. Bevezetés
A köznevelésnek meghatározó szerepe van a felnövekvő nemzedékek egyéni, személyes
fejlődésének elősegítésében, a felsőoktatásban való részvételre vagy a munkavállalásra
történő felkészítésükben, annak megalapozásában, hogy boldog, lelki, testi és szellemi
vonatkozásban kiegyensúlyozott, egészségtudatos, aktív, a demokrácia alapértékeit, a
jogállamisággal járó jogokat és kötelezettségeket jól ismerő és azokat aktívan gyakorló,
a magánérdeket a köz érdekeivel összeegyeztetni képes, hazáját szerető állampolgárokká, a társadalom, a gazdaság aktív és felelős részeseivé válhassanak, ezzel megfelelve a
hazánk versenyképességének növelése által támasztott követelményeknek is. Ugyancsak
meghatározó jelentőségű a felnövő nemzedékek nemzetközi versenyképessége, hiszen a
munkába álló fiatalok határon belül és kívül is egyformán egy globális tudásverseny részeseivé válnak. Ettől elválaszthatatlan a köznevelésnek a társadalmi leszakadás megakadályozásában betöltött szerepe.
Az Európai Unió foglalkoztatást, valamint intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó Európa 2020 stratégiájának egyik kiemelt célkitűzése a képzettségi szint
növelése, amelyhez konkrét célként a felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel
rendelkezők arányának növelése, a kisgyermekkori nevelésben való részvétel – mint a
későbbi oktatás sikeressége alapjának – növelése, valamint a végzettség nélküli iskolaelhagyás mértékének csökkentése kapcsolódik. A stratégia végrehajtásának keretét adó
uniós integrált iránymutatások hangsúlyozzák, hogy az oktatás színvonalának növelése,
valamint annak elősegítése, hogy minden tanuló magas színvonalú nevelés-oktatásban
részesüljön, elengedhetetlen feltétele Európa tudásalapú növekedésének. Az innováció
alapját képező kreativitás fejlesztése, a tudományos – elsősorban természettudományos
– és matematikai érdeklődés, valamint a vállalkozói készség felébresztése és megtartása, ismeretekkel és készségekkel történő bővítése az iskolában európai szintű célkitűzés.
Az Európa 2020 prioritásai és keretei alkalmasak arra, hogy a magyar köznevelés sajátos
problémáira és kihívásaira szakszerű megoldási irányokat jelöljünk ki.
A 21. század társadalmi, gazdasági és munkaerő-piaci környezetében az állampolgárok állandó kihívásokkal, változásokkal, folyamatos technológiai fejlődéssel, az információs és kommunikációs technológiák óriási térhódításával szembesülnek. A változáskezelés, az egyre inkább globalizált, versenyorientált, sokrétű és összetett nemzetközi
környezethez való alkalmazkodás képességének megalapozása, az egész életen át tartó
tanulás iránti nyitottság és az ezzel összefüggő készségek elsajátítása már a köznevelés
rendszerében meg kell, hogy kezdődjön. A tárgyi tudás mellett nagyon fontossá váltak
a tantárgyakon átívelő készségek, többek között a kritikus gondolkodás, a kezdeményezőkészség, a problémamegoldás, a tanulási készség és a közös munkavégzés képessége is,
amelyek segítik az alkalmazkodást az egyes munkavállalói életpályáknak napjainkban
jellemző változatos és kiszámíthatatlan alakulásához. Ezek a felismerések arra mutatnak,
36

K Ö Z N E V E L É S - F E J L E S Z T É S I S T R AT É G I A

hogy a tudás átadásával egyidőben bizonyos attitűdök kialakítása is szükséges, az oktatás
folyamata tehát nem választható el a neveléstől.
Az Európai Uniónak a XXI. század kihívásaira felkészítő iskolai oktatásról szóló
együttműködési programja az oktatás minőségének fejlesztését, az egész életen át tartó
tanulást megalapozó kulcskompetenciák megszerzésének elősegítését, az iskola társadalmi kohézió erősítésében betöltött elsődleges szerepének megfelelően a hátrányos helyzetű tanulók kiemelt támogatását, a tanulási nehézségek korai felismerését és a személyre
szabott pedagógiai megközelítések alkalmazását tűzi ki célul. Mindehhez kapcsolódóan
alapfeltétel a magas színvonalú pedagógusi munka, a pedagógushivatás anyagi és társadalmi megbecsültségének növelése, a pedagóguspálya vonzóvá tétele, a pedagógusok
folyamatos szakmai fejlődésének biztosítása a szaktanácsadói, a pedagógiai-szakmai ellenőrzési és pedagógusminősítési rendszer által, valamint a tartalmi szabályozás egységessége a fejlesztendő kompetenciák, nevelési célok és átadandó ismeretek tekintetében
egyaránt.
A nevelő-oktató munka hatékonyságának, eredményességének növelése, a méltányosság garantálása, a több és jobb tudás biztosítása, elérése az Európai Unióban az oktatás
és képzés valamennyi formájának közös célkitűzése, amelyet rendszeresen szükséges értékelni. Az eredményes, minőségi munka nemcsak a tanulási eredmények vagy a nevelés-oktatás folyamata szempontjából teljesítendő célkitűzés, hanem azon a téren is, hogy
az oktatási és képzési rendszerek milyen módon gondoskodnak az egyéni, társadalmi és
gazdasági szükségletekről, valamint a nevelési-oktatási rendszer hátránykompenzáló
és esélyteremtő szerepéről és a jólét javításáról.
Az Európai Unió alapelve, hogy a demokráciához, a társadalmi kohézióhoz és a fenntartható gazdasági növekedéshez jelentős mértékben hozzájáruló oktatás és képzés a jövőre irányuló, kiemelt fontosságú befektetés. Az oktatási és képzési rendszerekben létező
– többek között alacsony teljesítményt és a végzettség nélküli iskolaelhagyást eredményező – egyenlőtlenségek jelentős, a befektetéseknél lényegesen nagyobb, rejtett társadalmi
költségekhez vezethetnek. A kutatások azt bizonyítják, hogy az iskola előtti, kisgyermekkori nevelés, valamint a célzott korai intervenciós programok az egész életen át tartó
tanulás és a jövőorientált, egészségtudatos, aktív életvitelre nevelés teljes folyamatában
– különösen a leghátrányosabb helyzetű csoportok és ezáltal a társadalom egésze számára – hosszú távon a legnagyobb megtérülést biztosíthatják.
A kormányzat elmúlt években meghozott döntései, intézkedései jelentős megújulást
eredményeztek a köznevelési rendszer egészét illetően.
Az eddigi változások megfelelő alapot szolgáltatnak a 2014–2020 időszakra vonatkozó
stratégiánk főbb gondolati vezérelveihez:
• nagyobb állami szerepvállalással biztosítjuk a köznevelés egységesen magas minőségét;
• a köznevelés közszolgálati szerepe hangsúlyozottan jelenjen meg;
• kiegyensúlyozzuk a nevelési és oktatási feladatok arányát, hogy az iskolák nevelő szerepe erősödjön;
• egyensúlyt teremtünk a tanulók lelki, szellemi és testi nevelésében;
• helyreállítjuk a pedagógus-életpálya presztízsét;
• intézkedéseinkkel kiemelten támogatjuk a kormányzat előtérbe állított céljait, úgymint
a teljes foglalkoztatottság megvalósítását, a demográfiai folyamatok megfordítását,
illetve a családközpontúság megvalósítását, emellett a társadalmi felzárkózást és az
esélyteremtés növelését is.
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2. A stratégia megalapozása:
helyzetértékelés
2.1. A helyzetértékelés módszertanának,
információbázisának bemutatása
Jelen szakpolitikai stratégia készítésekor főként a következő dokumentumok elemzését
használtuk fel.
Értékelések
OECD: PISA, TALIS
IEA: TIMSS, PIRLS
Eurostat
Eurydice
EUN: Benchmarking
Schools 2012
KSH
Oktatási statisztika
LFS
EES
SILC
Országos kompetenciamérések
Megyei közoktatásfejlesztési tervek

Hazai szabályozás
Nemzeti köznevelésről
szóló törvény (továbbiakban: Nkt.)
Nemzeti alaptanterv
Óvodai nevelés országos
alapprogramja
Nkt. végrehajtási
rendeletek

Ajánlások, következtetések
EU 2020
A Tanács következtetései az oktatás
és képzés terén folytatott európai
együttműködési stratégia keretrendszeréről (Oktatás és képzés 2020)
A Tanács következtetése az alapkészségek szintjének a XXI. század iskolái
területén folyó európai együttműködés keretében történő emeléséről
Bizottság közleménye: Gondoljuk
újra az oktatást: beruházás a készségekbe a jobb társadalmi-gazdasági
eredmények érdekében
A Tanács ajánlása a végzettség nélküli
iskolaelhagyás csökkentését célzó
szakpolitikáról
A Tanács ajánlása Magyarország
2013. évi nemzeti reformprogramjáról
Oktatási és képzési figyelő
(ET Monitor) 2012

Ezen dokumentumok elemzését követően elkészítettük a helyzetelemzést. A helyzetelemzés alapján végeztük el a SWOT-elemzést, felállítottuk a probléma- és célfát.
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SWOT-elemzés és célfa

A célfa alapján határoztuk meg a célrendszert, melyben sor került a jövőkép mellett az
általános és specifikus célok kijelölésére.
Célrendszer: jövőkép, általános célok, specifikus célok

A célrendszer alapján végül kidolgoztuk a stratégiai irányokat, a beavatkozásokat a
kapcsolódó forrásszükségeltekkel és indikátorokkal.
Stratégiai irányok, beavatkozások

A stratégia felépítése követi a kormányzati stratégiaalkotás terén általánosan elterjedt
módszertant:
• a bevezető rögzíti a stratégiakészítés indíttatását (miért készül) és mandátumát (milyen
felhatalmazás alapján), majd értelmezi és lehatárolja a stratégia tárgyát, bemutatja a
terület gazdasági és társadalmi jelentőségét, a korábbi releváns stratégiai kezdeményezéseket, a stratégia módszertani jellemzőit;
• a helyzetelemzés átfogó képet ad a köznevelési ágazat nemzetközi és hazai helyzetéről;
• a SWOT-elemzés számba veszi a köznevelés területén azonosított erősségeket és gyengeségeket, illetve lehetőségeket és kockázatokat;
• a jövőkép és a jelenlegi helyzet eltéréseinek azonosítása képezi az alapját a stratégia
célrendszerének, amelynek legmagasabb szintjén az átfogó stratégiai célok szerepelnek,
ezeket bontják ki, konkretizálják a specifikus célok;
• a célrendszert a hozzá rendelt indikátorok teszik teljessé;
• az átfogó és specifikus célok megvalósítását szolgálják a beavatkozások, a fejezet a stratégiai cél- és eszközrendszer összefüggésének bemutatásával válik teljessé: ezzel ellenőrizhető, hogy valamennyi kitűzött stratégiai célhoz tartozik-e beavatkozás, illetve, hogy
minden azonosított beavatkozás hozzájárul-e egy vagy több stratégiai cél megvalósításához;
• a monitoringrendszer feladata a stratégiai beavatkozások eredményeinek és hatásainak
nyomon követése;
• a zárófejezet a stratégia belső konzisztenciáját (összhangban állnak-e egymással az egyes
fejezetek) és külső koherenciáját (összhangban van-e a stratégia az egyéb releváns hazai
és uniós stratégiákkal, illetve az ex-ante kondicionalitási irányelvekkel) mutatja be.
Jelen stratégia nagymértékben figyelembe veszi az Európai Unió, az IEA és az OECD
nemzetközi kutatásainak elemzéseire építkező szakmapolitikai ajánlásait, prognózisait a
globális gazdaság által az elkövetkező évtizedekben a munkavállalóktól igényelt, a sikeres
boldoguláshoz szükséges képzettségekre vonatkozó, valamint az oktatás és képzés egyéni
és közösségi hasznait felölelő elvárásokat.
Az Európai Unió támogatáspolitikájában az utóbbi öt évben igen jelentősen felértékelődtek az oktatás eredményességének, hatékonyságának és esélyteremtésének számszerű
bizonyítékai. Az OECD-vel és az IEA-val együttműködve, az Eurostat kötelező adatszolgáltatásaira támaszkodva az Európai Tanács 2020-ra növekedési stratégiát dolgozott ki,
amelyben minden tagállamra nézve kötelezően előírta a nemzeti reformprogramok kidolgozását, a közös európai célkitűzésekhez való nemzeti hozzájárulás mértékének megállapításait, egyes kulcsindikátorokban célértékek kitűzését, illetve a közös célértékekhez
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való közeledés bemutatását. Hasonló szerepet töltenek be az Oktatási Tanács Oktatás és
Képzés 2020 címmel kiadott következtetései, amelyek az oktatás, a tanulási mobilitás és
a foglalkoztathatóság oktatási aspektusa területén közös célkitűzéseket határoznak meg
2020-ra.
Figyelembe kellett vennünk továbbá, hogy az Európai Bizottság több fórumon világossá tette: az oktatás területén a 2014 és 2020 között igénybe vehető támogatások eredményes felhasználásának bizonyítékaként tekint a közös indikátorokban elért teljesítményre, és a közös célértékekhez való közelítést folyamatosan, különös gonddal fogja
vizsgálni, adott esetben akár a támogatási folyósítások feltételéül szabja.
Az Európai Unió és az OECD megközelítése az oktatás minőségével kapcsolatban
elsősorban eredményorientált, ami azt jelenti, hogy a tanulás kimeneti adatai – tudásszint, végzettségi ráták – alapján ítélik meg az oktatási rendszer hatékonyságát. Ezért a
nemzetközi szervezetek által kezdeményezett adatgyűjtések jelentős része a tanulói teljesítmények összehasonlító mérésére és elemzésére irányul.
A tanulás eredményessége mellett az OECD és az Eurostat vizsgálja a végzettségi szint
és a foglalkoztatottság, illetve a munkanélküliség összefüggéseit, az ifjúsági munkanélküliség okait, az oktatás megtérülési rátáit egyéni és közösségi szinten, továbbá a tanulás
körülményeit, a pedagógusok bérviszonyait más diplomásokhoz képest, és számos egyéb
tényezőt, amely a tanulás sikerességét, az oktatási rendszerben mutatkozó előrehaladási
lehetőségeket, az oktatáshoz való hozzáférés esélyegyenlőtlenségeit és az oktatás szakmai
hatékonyságát érinti.
Az elmúlt évtizedekben Magyarország az iskolai tanulás eredményességére és a tanulás körülményeire vonatkozóan több, trendadatokat is eredményező nemzetközi vizsgálatban vett részt. Ezek közül a legismertebb, és mindmáig magyar részvétellel zajló vizsgálatok a 15 évesek szövegértési, matematikai és természettudományos eszköztudását mérő
OECD PISA-vizsgálat, az IEA Társaság természettudományi és matematikai tantárgyi
vizsgálata különféle iskolafokozatokon (TIMSS), valamint a PIRLS-vizsgálat, amely az
alsó tagozat végén az olvasási és szövegértési készséget méri. Ezek a mérések mintavételes
felmérések útján becsléseket adnak a magyar tanulók néhány alapvető kulcskompetenciájának országos, továbbá egyes iskolatípusokra és településrétegekre jellemző szintjéről,
és összehasonlító adatokat adnak az Európai Unió, illetve az OECD-tagállamok hasonló
életkorú, iskolázottsági szintű tanulóinak teljesítményeihez viszonyítva.
A tanulás és a foglalkoztatottság összefüggéseinek mérésére a nemzetközi szervezetek
a munkaerő-felméréseket (Labour Force Survey) használják. A felnőttek tanulásban való
részvételét méri európai szinten a Felnőttek Tanulása Felmérés (Adult Education Survey).
Az iskolázottság és a társadalmi előnyök összefüggéseire nézve az adatforrás elsődlegesen az Európai Társadalmi Felmérés (European Social Survey), a gyermekek szociális
helyzetére vonatkozóan a szintén európai standardok szerint készülő Életmód Vizsgálat (SILC) jelenti az információbázist. Az iskolai egészségfejlesztés egyik legjelentősebb
kulcsterületének, az iskolai testnevelésnek, testmozgásnak és sportnak a fejlesztése kapcsán az Európai Bizottság Eurydice jelentése, továbbá a WHO HBSC-vizsgálata hordozza
a legaktuálisabb, alapul szolgáló adatokat.
A fenti vizsgálatokból a hazai eredmények a nemzetközi adatok tükrében is bemutathatók. Ezek mellett figyelembe vettük a kifejezetten hazai kezdeményezésű mérések
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közül a 6., 8. és 10. osztályosokra kiterjedő Országos kompetenciaméréseket és az ezekre
építő kutatásokat és tanulmányokat.
Az OECD TALIS (Teaching and Learning International Survey) néven oktatásügyi
programot indított a korábban a pedagógusi pályán dolgozó pedagógusok körében azzal
a céllal, hogy a részt vevő országokban összehasonlítható mutatókkal feltárja a pedagógiai munka értékelésének jellemzőit, a pedagógusok továbbképzésének, szakmai fejlődésének jellemzőit, a pedagógusoknak az iskolával mint munkahellyel, illetve a tanítással
kapcsolatos attitűdjeit, nézeteit és az iskolavezetés jellemző sajátosságait. A program első
hulláma az alsó középfokon tanító pedagógusokra, iskolákra – Magyarországon az általános iskola felső tagozatára, illetve a szerkezetváltó középiskolák 5–8. évfolyamára – és
az iskolavezetésre összpontosított. Az OECD 2009-ben tette közzé a TALIS-vizsgálat első
eredményeit. A vizsgálat főbb megállapításai közül kiemelendő, hogy az oktatás minősége egyike azon kulcsfontosságú tényezőknek, amelyek meghatározzák, hogy egy ország
növelni tudja-e versenyképességét, polgárainak jólétét és jól létét a globalizálódó világban, továbbá, hogy az iskolai tényezők közül a pedagógusi munka minősége befolyásolja
legjobban a tanulói teljesítményeket.
Az Országos kompetenciamérés 2001-ben történt bevezetését követően évről évre
méri a tanulók szövegértési képességét és matematikai eszköztudását. A felmérés gyakorlatilag teljes körű az általános és középiskolák 6., 8. és 10. évfolyamos tanulói körében. Az Országos kompetenciamérés minden intézményben, azonos időpontban, azonos
körülmények között zajlik, központilag kialakított tesztfüzetek segítségével, amelyeket a
felmérést követően szintén központilag javítanak. A felmérés nem az adott évfolyamon
átadott ismeretanyagot kéri számon, hanem azt méri, hogy az e három évfolyamon tanulók az iskolában eddigi tanulmányaik során elsajátított ismereteiket milyen mértékben tudják alkalmazni a mindennapi életből vett feladatok megoldása során. A méréshez
használt teszteket háttérkérdőívek kísérik, amelyek a mért tanulói teljesítmények értékeléséhez gyűjtenek háttér-információkat a tanulók otthoni körülményeire és az iskolák
jellemzőire vonatkozóan. A kompetenciamérés összesített eredményeiről országos jelentés készül, ezen kívül minden intézmény esetében fenntartói, intézményi és telephelyi
jelentések (FIT-jelentések), valamint egyéni jelentések készülnek a tanulók eredményeiről. A jelentésekben közölt adatok alapján az iskolák objektív képet kaphatnak munkájuk
eredményéről, ami lehetővé teszi számukra, hogy összehasonlítsák teljesítményüket a
hozzájuk hasonló intézmények teljesítményével. Ha egy intézménynek az Országos kompetenciamérésen elért eredményei nem érik el az előírt minimumot, a kormányhivatalok
jelzik ezt az intézmény fenntartójának, amely ezt követően intézkedési terv elkészítését
kezdeményezi. A 2010. évi mérés óta – egy egyedi tanulói mérési azonosító bevezetésének
köszönhetően – egyéni szinten is követni lehet a tanulók fejlődését a különböző mérési
időpontok között, ezáltal képet lehet alkotni az iskola fejlesztő hatásáról is.
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2.2. Magyarország helyzete és eredményei az Európai Uniós és más
nemzetközi trendek, adatok és
teljesítménymérések viszonylatában
A tudásalapú gazdaság folyamatos térhódítása átrendezte a képzett és a képzetlen munkaerő iránti keresletet mind földrajzi, mind gazdaságpolitikai vonatkozásban. Elmondható, hogy azok az országok, amelyek a magasabb képzettséget igénylő iparágak fejlesztésében, és az ehhez igazodó képzéspolitikában látják a jövőjüket, általánosságban jobb
pozíciókat képesek kivívni a világgazdaságban, mint azok, amelyek alacsonyan képzett
olcsó munkaerővel igyekeznek versenyképesek maradni a globális munkaerőpiacon.
Ma Magyarország Kelet-Közép-Európával, Indiával és Kínával versenyez a multinacionális nagyvállalatoknak a nemzeti gazdaságába történő bevonásában. Olyan iparágakban érdekelt nemzetközi vállalkozások belső piacra történő bevonásában, amelyek
a hazai közepesen képzett, de szakképzett munkaerő továbbképzését követően jelentős
munkaerő-felhasználók lesznek. Emellett meghatározó jelentőségű, hogy a leginnovatívabb hazai vállalkozások mellett a hagyományos gazdasági ágak (gépgyártás, élelmiszeripar, vegyipar stb.) is telítődjenek jól képzett, rugalmas és innovatív munkaerővel, mert a
tömegtermékek világpiacán versenyképességük néhány év alatt megszűnik.
A képzett munkaerő világpiacának megnyílása hatékony új ösztönzőket teremtett
a továbbtanulásra olyan társadalmi rétegek számára is, amelyek korábban jellemzően
nem taníttatták gyermekeiket felsőfokon. Ez ösztönzést teremtett az országok számára
felsőfokú képzési kapacitásaik bővítésére, ugyanakkor kihívást is jelentett az alapfokú
és a középfokú oktatás számára, hiszen az iskoláskorú népességnek a korábbinál sokkal
nagyobb hányadát kell felsőfokú tanulásra alkalmas módon felkészíteni. Ez felveti azt a
problémát, hogy hogyan lehet a hátrányos társadalmi-gazdasági hátterű, nem a középosztály tanulási normái szerint szocializálódott gyermekeket, fiatalokat az iskola segítségével képessé tenni felsőfokú tanulmányokra, és hogyan lehet megakadályozni, hogy középfokú végzettség nélkül hagyják el az iskolarendszert a tankötelezettség megszűntekor.

Egyetem, főiskola stb.
oklevéllel
Érettségi
Középfokú iskola érettségi
nélkül, szakmai oklevéllel
8 általános
Kevesebb, mint 8 általános
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1. diagram: A
 legmagasabb iskolai végzettség változása hosszú távon (7 évesnél idősebbek adatai).
Forrás: KSH, Népszámlálás 2011
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Az oktatási rendszerek nemzetközi mutatói megerősítenek abban, hogy a fenntartható fejlődés egyik – talán legfontosabb – kulcsa a humánerőforrás fejlesztése: a köznevelés
és ennek részét képező iskolai rendszerű szakképzés minőségének folyamatos javítása.
A hazai köznevelés előtt álló legnagyobb kihívás tehát a nevelés és az oktatás minőségének, hatékonyságának és esélyteremtő erejének növelése, méghozzá egy olyan globálisan is instabil makrogazdasági környezetben, amelyben több hullámban várhatók
recessziós jellegű, a munkaerőpiac gyors átrendeződését igénylő folyamatok.
Az OECD megállapításai alapján – elemzései és a vonatkozó statisztikák alátámasztanak – egyértelmű, hogy a magasabb képzettségi szint elősegítette a munkanélküliség
elkerülését és a munkában maradást a válság idején is (Függelék: 5. táblázat, 6. táblázat).

Időszak

2008
2009
2010
2011
2012

8 általános
iskolánál
kevesebb

45,5
42,0
43,4
49,9
45,7

Általános
iskola 8.
osztálya

17,8
22,6
24,2
23,8
23,9

Szakiskola és
szakmunkásképző

Gimnázium

8,2
11,1
12,2
12,2
12,1

7,5
8,7
10,3
10,5
11,8

Egyéb
érettségi

5,7
7,3
8,5
8,6
8,5

Főiskola

3,4
4,9
5,3
5,1
5,0

Egyetem

1,9
2,5
3,8
3,4
3,7

Összesen

7,8
10,0
11,2
10,9
10,9

1. táblázat: Munkanélküliségi ráta befejezett legmagasabb iskolai végzettség szerint

Az Európai Unió legutóbbi, 2012. évi Oktatás és Képzés Monitorjához kapcsolódó
országelemzés1 megállapításai szerint Magyarországon a legalább középfokú szakképzettséggel rendelkezők foglalkoztatottsága jelentősen (több mint 6 százalékkal) csökkent
a gazdasági válság időszakában. Az EU-átlagot valamivel meghaladó 2006-os szintről
(79,8% a 79,0%-os EU-átlaghoz képest) 2011-re jelentősen az EU-átlag alá került (73,5%
az EU 77,2%-os átlagához képest). A 2020-ig szóló előrejelzések szerint a magasan kvalifikált munkaerőt igénylő munkahelyek aránya Magyarországon gyorsabban fog nőni,
mint az Európai Unióban átlagosan. Eközben a középfokú vagy annál alacsonyabb képzettségű munkaerő iránti igény bizonyosan csökkenni fog.
K-1. következtetés:	Az erősödő világgazdasági verseny miatt hazánkban a jövő
munkaerejének egyre nagyobb részét kell versenyképes tudáshoz és piacképes végzettséghez juttatni.

 A Bizottság munkadokumentuma: Gondoljuk újra az oktatást: Országelemzések I. rész SWD (2012) 377 final

1
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2.3. Az OECD által szervezett PISAvizsgálatok eredményei
A 2002–2010 közötti kormányok nem a valódi – jelen anyagban is részletesen kifejtett –
problémák megoldását célzó oktatáspolitikájának következményeként a magyar diákok
a 2012-es PISA-mérésben az OECD-átlag alatt teljesítők csoportjába kerültek 477 pontos
átlageredményükkel. Magyarországon a diákok 28,1%-a a második szintet sem éri el matematikából. A magyar diákok 494 pontos természettudományi eredménye valamelyest
elmarad az OECD-országok átlagától. Ez az adat statisztikai értelemben nem különbözik
a lett, a francia, a dán, az egyesült államokbeli, a spanyol, a litván, a norvég, az olasz, a
horvát, a luxemburgi, a portugál és az orosz diákok eredményétől. Ha a magyar diákok
természettudományi pozícióját az Európai Unió országai, és azon belül a 2004-ben velünk együtt csatlakozó tagországok között vizsgáljuk, azt látjuk, hogy eredményünkkel
a 2012-es természettudományi mérésben részt vett uniós tagországok gyengébb feléhez
tartozunk.
A PISA fontos indikátornak tekinti egy ország oktatásának eredményessége szempontjából azt is, hogy a 15 éves diákok hány százaléka nem éri el a 2. képességszintet,
azaz azt a tudást, amely a munkaerőpiacra kerülés szempontjából kívánatos lenne. Magyarország erre vonatkozó 18,0%-os adata gyakorlatilag megegyezik az OECD-átlaggal.
A magyar eredményekben mutatkozó változásokat úgy lehet összefoglalni, hogy a jó és
a kiemelkedően jó műveltségű diákok aránya az előző, 2009-es vizsgálathoz képest nem
változott.
Magyarországon valamivel alacsonyabb a kiváló képességű tanulók aránya az OECDátlaghoz képest. A tanulók 11,6%-a ért el kiváló eredményt legalább egy területen, és
2,9%-a teljesített kiválóan mindhárom területen. A későbbiekben a gazdaság fellendítésére és a produktivitás növelésére képes kiváló matematika-, szövegértés- és természettudomány-eredményekkel rendelkező tanulók arányának növelése fontos feladat.
A PISA 2012 adatai azt a tényt erősítik meg, hogy Magyarországon az oktatási rendszer már régóta eredménytelennek bizonyul a szociokulturális eredetű hátrányokkal
szemben, a tudásszerzés családi-otthoni környezetből fakadó egyenlőtlenségeit nem sikerül pedagógiai hatásokkal kellőképpen enyhíteni. A mérés nemzetközi kontextusa azt
is megvilágítja, hogy hazánk az OECD-átlagnál alacsonyabb átlageredményt az OECDátlagnál szignifikánsan nagyobb családi háttérből fakadó egyenlőtlenségek mellett érte
el. Ebből azt a következtetést is levonhatjuk, hogy a szocioökonómiai státuszhoz kötődő
egyenlőtlenségek tompítása az ország átlagos tanulói teljesítményének javulását hozná
magával. Fontos azt is kiemelni, hogy hazánkban az egyik legszorosabb a háttérváltozók
és a matematikateljesítmény közötti kapcsolat: az otthon található könyvek száma, a szülők iskolai végzettsége, munkaerő-piaci státusza, valamint a család gazdasági helyzete az
eredmények szórásnégyzetének majdnem egyharmadát magyarázzák. Az a tény, hogy
Magyarországon a tanulók teljesítménye az iskolán belül homogénebb, mint az OECDországokban általában, az iskolák között viszont nagyobbak a különbségek, azt is jelenti,
hogy a kritikusan alulteljesítő iskolák feljavítása vagy átalakítása csökkentheti az alulteljesítő tanulók arányát.
Az átlageredmény igen fontos mutatója a PISA-vizsgálatnak, rendszerint ez áll a
figyelem középpontjában. A PISA azonban arra is rávilágít, hogy egy-egy országon
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belül milyen mechanizmusok befolyásolják a tanulók eredményeit. A PISA Magyarország számára egyik legfontosabb üzenete, hogy a tanulók eredményét szociális, kulturális
és gazdasági hátterük erősebben befolyásolja, mint a legtöbb országban.
A PISA-vizsgálatok eredményeire reagálva meghozott intézkedések a nemzetközi
gyakorlatban:
• Az intézményi önállóság biztosítása.
• Állami visszajelző rendszerek kiépítése.
• Az intézményi szereplők képességeinek fejlesztése.
• Az állami ösztönző („jutalmazó/szankcionáló”).
• Célzott állami beavatkozások.
• Pedagóguspolitika.
A magyar intézkedések a következők voltak a korábbi és a PISA 2012 magyar eredményekkel összefüggésben:
• A magyarországi országos kompetenciamérések: A köznevelés eredményességének növelését célzó intézkedésekhez több aspektusból is magától értetődően kapcsolódik a
magyarországi Országos kompetenciamérés rendszere. A nemzetközi mérési rendszerek
– köztük a PISA is – az iskolákból és a tanulókból vett véletlenszerű minta mérésére
alapozva, magától értetődően az ország teljesítményét csak globális összehasonlításokban képesek bemutatni, nem tudnak rámutatni a részletekre, az okokra. E felismerés
hatására 2001-ben jött létre a magyarországi pedagógiai mérési rendszer, és – amellett,
hogy mára már szervesen és megkerülhetetlenül beépült az iskolák életébe – mint magyar szellemi erőből létrejött produktum, a közszolgáltatások közül elsőként, 2012-ben
elnyerte a Magyar Termék Nagydíjat. Szakmai színvonala és szolgáltatásai által a nemzetközi pedagógiai mérési szakmában is ismert és elismert.
• Az intézményi önállóság biztosítása: A köznevelési törvény deklarálja az intézmények
szakmai önállóságát, a Nemzeti alaptanterv és a kerettantervek mintegy 10%-nyi szabad
mozgásteret adnak, a törvény szabályozott eljárás és engedély alapján megengedi a saját
kerettanterv szerinti tanítást, a pedagógusok módszertani szabadsága teljes, az iskolarendszer fenntartói szempontból is sokszínű, azaz az állami fenntartók mellett egyházi
és magániskolák képezik a köznevelési rendszer mintegy 20%-át, a szerveződő Nemzeti
Pedagógus Kar újabb keretet teremt a szakmai pedagógiai kezdeményezések felkarolásához, terjesztéséhez.
• Állami visszajelző rendszerek kiépítése: A már nemzetközi tekintélynek örvendő hazai
fejlesztésű mérések mellé a következő tanévtől kezdve felsorakozik az országosan egységes külső szakmai ellenőrzés és értékelés, azaz a tanfelügyelet, amely az egyes pedagógusokról, intézményvezetőkről és intézményekről fog objektív, szakmailag megalapozott visszajelzést adni az oktatásirányítóknak. Ilyen rendszer 1985 óta nem működött
Magyarországon.
• Az intézményi szereplők képességeinek fejlesztése: Az ugyancsak kifejlesztett, 2014-ben
induló tantárgygondozói-szaktanácsadói rendszer működtetése szolgálja ezt a célt.
Továbbá a megújított pedagógusképzés és az oktatáspolitikai céljaink szolgálatába állított pedagógus-továbbképzések.
• Az állami ösztönző („jutalmazó/szankcionáló”): A tanfelügyelet és a pedagógus-életpálya
minősítési rendszere az ösztönző beavatkozást szolgálja. A minősítések szakmai
anyagait kidolgoztuk, a rendszer 2014 második félévében fog indulni kísérleti kipróbálást követően.
45

Nemzeti str atégiák

• Célzott állami beavatkozások: Az új Nemzeti alaptanterv és kerettantervek, a tankönyv-

választék 2014-től kezdődő redukálása a tanítás tartalmának állami szabályozását,
a tudás mértékének állami ellenőrzését teszi lehetővé. Az állami beavatkozás további
lehetőségét teremtette meg az iskolák állami fenntartásba vétele és az igazgatók miniszteri szintű kinevezése. A 2012-es PISA-mérések eredményének ismertté válását követően (dec. 11-én) a Köznevelésért Felelős Államtitkárság körlevélben fordult az intézményfenntartókhoz, és február közepéig intézkedési tervet kért minden iskolától az
eredmények javításának érdekében.
• Pedagóguspolitika: A PISA-vizsgálatokban legeredményesebb országok példája azt mutatja, hogy az eredményesség legfontosabb feltétele a pedagógus-munkaerő minősége.
E felismerés jegyében dolgoztuk ki a pedagógusképzés reformját, és alkottuk meg a
pedagóguséletpálya-modellt. A megújult pedagógusképzés 2013-ban indult, az életpályamodell első lépései megtörténtek, a további elemek 2014–15-ben kezdődnek.
• További intézkedések: Megkezdődött az érettségi és felvételi rendszer megújításának
szakmai előkészítő munkája. Tekintve, hogy a változások (szigorítások) közvetlenül
érintik a középiskolás fiatalokat, és országos bevezetését kipróbálással kell megelőzni,
az új rendszer bevezetése legkorábban 2017 tavaszán történhet meg.

2.4. Az IEA által szervezett PIRLSés TIMSS-vizsgálatok eredményei
A 4. évfolyamos magyar tanulók a szövegértésre koncentráló PIRLS-vizsgálatban elért
eredményei összességében jónak minősíthetők, annak ellenére, hogy a szövegértésmérésben 12 ponttal gyengébben szerepeltek, mint 2006-ban. A magyar tanulók 539 képességpontos átlageredménye a PIRLS-skálaátlagnál magasabb, ugyanakkor a részt vevő
országok eredményeivel összevetve Magyarország a középmezőnyben helyezkedik el, az
eredménye alapján a 13–22. helyet foglalja el, az ebben az intervallumban található országok tanulóinak átlageredménye a magyar tanulókétól szignifikánsan nem különbözik.
Idetartozik Hollandia, Csehország, Svédország, Olaszország, Németország, Izrael, Portugália, Szlovákia és Bulgária.
A TIMSS-vizsgálat közel húsz éve a negyedik és nyolcadik évfolyamon vizsgálja a
tanulók tudását. A hagyományosan jól teljesítő magyar tanulók továbbra is a részt vevő
országok átlaga felett teljesítettek. A magyar tanulók 2011-es adatait vizsgálva azt láthatjuk, hogy a 2007-es és 1995-ös eredményekhez képest nem volt statisztikailag értékelhető változás az eredményükben, a 2003-as mérésben részt vevő negyedikesekhez képest
azonban gyengébb teljesítményt nyújtottak. Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a magyar negyedikesek matematikaeredménye (515 pont) magasabb a TIMSS-skálaátlagnál.
Így, noha a nemzetközi mezőnyben Magyarország nem tartozik a legjobban szereplő
országok közé, eredménye jónak mondható. A korábbi ciklusokban a 8. évfolyamos magyar tanulók eredményei a legjobbak közé tartoztak. Különösképpen igaz volt ez a természettudományra, amelyben a domináns távol-keleti országok után, a magyar tanulók
tudása az egyik legjobb volt az európai országok között. A TIMSS-vizsgálatban 2011-ben
tanulóink eredménye matematikából 12, természettudományból 17 ponttal gyengült.
A magyar tanulók eredménye azonban továbbra sem mondható rossznak, hiszen tudásuk
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matematikából az Egyesült Államok, Anglia, Szlovénia, természettudományból Anglia,
az Egyesült Államok és Ausztrália 8. évfolyamos tanulóival egyenértékű, és jobb, mint
például a svéd és a norvég tanulóké. Tény azonban, hogy a matematikai átlagpontszám
már nem szignifikánsan jobb a TIMSS-átlagnál, és a természettudományban elért 2011es pontszám szignifikánsan alacsonyabb minden korábbi, 8. évfolyamon mért adatnál.

2.5. Országos kompetenciamérések
Az eddigi országos jelentések alapján elmondható, hogy az átlageredmények illeszkednek a korábbi években ugyanazokon az évfolyamokon mért eredményekhez. Az adatok
a köznevelés teljesítményének időbeli alakulásában nem tanúskodnak szignifikáns változásról. Számottevő különbségek nem tapasztalhatók az egyes évek között, enyhe ingadozásokat láthatunk a szövegértés és a matematika területén, amelyek évfolyamonként
különböző irányban mutatnak kismértékű eltérést. A különbségek értéke akár pozitív,
akár negatív irányban a skála értékeihez képest oly kicsiny, hogy azokkal sem a fejlődésre, sem a teljesítményromlásra vonatkozó következtetéseket nem lehet érvényesen alátámasztani.
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2. táblázat: A kompetenciamérési átlageredmények néhány évre visszamenőleg.
Forrás: Országos kompetenciamérés 2012 – Országos jelentés
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Az Országos kompetenciamérés2 eredményeiből az is kiderül, hogy a szociokulturális
háttér és a teljesítmény közötti kapcsolat a 6. és 8. évfolyamos tanulók esetében nem függ
a település típusától, azaz az azonos CSH-indexű (családiháttér-index) tanulók hasonló
eredményt érnek el attól függetlenül, hogy az iskolájuk Budapesten, megyeszékhelyen,
városban vagy községben található-e. Ez arra enged következtetni, hogy a különböző
településtípusokon tanulók eredményeiben tapasztalható meglehetősen nagy különbségeket szinte teljes egészében megmagyarázza a településtípusok eltérő szociális szerkezete. Másrészt az is látható, hogy a CSH-index és a teljesítmény közötti kapcsolat jellemzői
szinte egyáltalán nem változnak a 6., 8. és 10. évfolyam között, mind a CSH-index hatása,
mind a magyarázó ereje hasonló a három évfolyamon. A 6. évfolyam végére kialakulnak
tehát a különböző szociális-kulturális háttérrel rendelkező tanulók közötti teljesítménykülönbségek, és a továbbiakban sem képes az iskolarendszer mérsékelni azokat.
K-2. következtetés:	Az oktatáspolitikai célok fókuszába a legfejlettebb államok (OECD)
tanulói átlagteljesítményeinek elérését, meghaladását kell állítani.
K-3. következtetés: Az IKT-eszközellátottságot és használatot minden területen bővíteni kell, de különösen azon intézményekben, ahol a családi háttér
(munkanélküliség, alacsony iskolai végzettség) nem biztosítja az
otthoni számítógép-használatot.
A CSH-index magyarázó ereje mellett bár kisebb, de szintén általánosan érvényes
magyarázó erővel bír a számítógép-használat hatása a különböző kompetenciaterületeken mért eredményekre. Egyértelműen megállapítható az összefüggés a PISA-vizsgálat
eredményei, és az iskolák IKT-készségátadási képessége között, ezért az is elmondható,
hogy azok az országok, amelyek oktatási rendszere magasabb szinten képes IKT-készség
átadásra, az egyéb készségek átadásában is sikeresebb. Mindezen keresztül pedig értelemszerűen jobban teljesít a munkaerőpiaci készségek átadásában is.
Az összefüggés már sokkal alacsonyabb szinten, a puszta számítógép-használat kapcsán is kimutatható:
460
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420
400
380

Soha
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legfeljebb egyszer

Havonta
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Heti 1-2
alkalommal

Majdnem
minden nap

2. diagram: Általános növekedés a tudományos tantárgyak terén a számítógép-használat következtében3

 Balázsi Ildikó – Lak Ágnes Rozina – Szabó Vilmos – Vadász Csaba (2013) : Országos kompetenciamérés 2012
– Országos jelentés. Oktatási Hivatal, Budapest.
 Forrás: OECD, CERI Are the New Millennium Learners Making the Grade? Technology use and educational
performance in PISA, 2010.

2

3
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2.6. A
 köznevelésben résztvevőket érintő
demográfiai tendenciák
Az iskoláskorú népesség és a szülőképes nők számának folyamatos csökkenése miatt
e stratégia időtartama alatt a köznevelési kapacitások (intézmények, pedagógusok, infrastruktúra stb.) jelenlegi működési feltételekkel és körülmények közötti fenntartása hos�szabb távon átgondolást igényel.
Élveszülés,
ezer

20-29 éves nők
ezer
900

280
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3. diagram: É venkénti élve születések (1947–2002) és a 20–29 éves nők száma (1947–2023) Magyarországon4

A csökkenés folyamatos lassulása következtében azonban a tanulók fogyása nem
egyenletes a különböző képzési szinteken. A csökkenő tendencia az általános iskolás korosztályoknál mára már kevésbé jelentkezik, ugyanakkor a középiskolás korosztály létszáma a következő néhány évben drasztikusan, egyhatodával csökken.

4

Forrás: Kamarás, 2003.
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4. diagram: Három iskolai korosztály létszáma (tényadat és becslés, 1000 fő)5

A fent bemutatott demográfiai adatokból az következik, hogy a tervezési időszakban
stagnáló, vagy fokozatosan szűkülő pedagógus-létszámmal célszerű számolni. Ez az
időszak kedvezhet a pedagógusok minőségi szelekciójának, valamint a felkészültségük,
munkájuk színvonalával, eredményességének értékelésével, szakmai előmenetelének biztosításával kapcsolatos fejlesztések elindításának és megvalósításának.
Az oktatás helyzetét alapvetően meghatározza az egyes korosztályok létszáma és ös�szetétele: a gyereklétszám gyors és nagymértékű változása nem teszi lehetővé a kapacitások optimális kihasználtságát és a rendszerek működtetését. Magyarországon az elmúlt
évtizedekben a korosztályok száma különösen gyorsan változott. A hatvanas évek demográfiai apályát követően a hetvenes évek közepén igen sokan születtek. A demográfiai
csúcs tanulói a köznevelésből már kikerültek az elmúlt évtizedben, az általános iskolákban – 1993 óta pedig a középfokú oktatásban is – egyre kevesebben tanulnak.6
A kapacitásokkal való gazdálkodás meghatározó jelentőségű a köznevelés minősége
szempontjából. A láthatóan kiürülőben lévő kistelepülési általános iskolák felső tagozatainak fokozatos kifuttatása, és a képzett munkaerő, jó infrastruktúra és a fejlesztési pénzek térségi központokba terelése a korábbinál sokkal jobb tanulási feltételeket kínálhat a
hátrányos helyzetű tanulóknak. E kapacitásgazdálkodás elemző és javaslattevő része már
megvalósult a 2013. évi megyei fejlesztési tervek kidolgozásával. A következő években az
érintett kormányzati szervezetek együttműködésével meg kell születnie annak az eljárásrendnek és technikának, amely a valóságban is elindítja a szükséges kapacitás-ésszerűsítő
változásokat.

Forrás: Jelentés a magyar közoktatásról 2010.
 Sipos Béla (2005): Verseny a felsőoktatásban – verseny a forrásokért és a hallgatókért. T048581 számú OTKAkutatás. Elhangzott a II. Felsőoktatási Marketing Konferencián Pécsett.

5
6
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K-4. következtetés:  A bekövetkező tanulószám-csökkenés negatív következményeit
– az Intézményfenntartó Központ aktív közreműködésével –
a jobb feltételeket teremtő, minőségi intézményhálózat megteremtésével, fejlesztésével kell ellensúlyozni.

2.7. A köznevelés tartalma
2.7.1.

 z oktatás tartalmi követelményeinek, nevelési-oktatási
A
programjainak fejlesztése

A korábbi oktatásirányítások azon döntése, hogy az oktatás tartalmának jó részét maguk
a különálló iskolák szabályozzák, fokozatosan erodálta a közműveltség fogalmát. Az új
Nemzeti alaptanterv alaptörekvése, hogy helyreállítsa a közműveltség (minden magyar
állampolgár által kötelezően elsajátított minimumtudás és készségek) fogalmát, és érvényesítse azt a tartalmi szabályozásban.
Az oktatás tartalmi és követelménystandardjai szempontjából különösen fontosak
azok a nemzetközi és hazai folyamatok, amelyek a XXI. század első évtizedének második
felében tovább erősödtek, és amelyek az 1990-es években indultak el a fejlett országokban. A rendkívül gyors technológiai változások, a globális demográfiai növekedés (a fejlett világban drámai csökkenés), a gazdasági és társadalmi kihívások, a tanulástudomány
fejlődése, a tudáskoncepció megváltozása (a használható és alkalmazható tudás előtérbe
kerülése) alapvetően meghatározták a tartalmi fejlesztéseket és a szabályozási környezetet. A tanítás-tanulás tartalmi fejlesztése szempontjából meghatározó az új köznevelési
törvényből és a kormány által jóváhagyott Nemzeti alaptantervből levezethető oktatáspolitikai szándék, hogy a nevelés szerepe hangsúlyosabbá váljon az iskolai gyakorlatban,
illetve, hogy a tanulók egyéni szükségleteire fókuszálva egyensúlyba kerüljön a képességek-készségek fejlesztése a műveltségterületi ismeretek elsajátításával.
Ezen tartalmi szabályozók gyakorlatban való alkalmazása csak akkor válhat sikeressé, ha az adaptációt és implementációt módszertani ajánlások, segédanyagok és szaktanácsadói mentorálás támogatja. A bemeneti szabályozás átalakításával párhuzamosan az
oktatás tartalmi egységesítése érdekében szükséges olyan tartalmi követelmények meghatározása, fejlesztése, amelyek pedagógiai szakaszhatáronként standardizált módon
határozzák meg a korcsoportos tudásszinteket, és egymásra épülve képesek biztosítani,
hogy a tanulók minél sikeresebben képesek legyenek megfelelni az érettségi vizsgán a
kimeneti követelményeknek.
Az új tartalmi szabályozók a tanulók személyiségének és tudásának komplex fejlesztését helyezik a középpontba, amelynek legeredményesebb eszközét az olyan nevelési-oktatási programok jelentik, amelyek az iskolai életet egészében kezelik, azaz nem kizárólag
a tanórákra koncentrálnak, hanem a nevelés-oktatás részének tekintik a tanórán kívül az
iskolában eltöltött időt is. Ilyen komplex nevelési-oktatási programok kidolgozása elsősorban azokon a területeken szükséges, amelyek fejlesztése az elmúlt években elmaradt
vagy háttérbe szorult. Az Európai Unió prioritásaival összhangban a fejlesztések elsősorban a természettudományos, műszaki oktatásra, a művészeti nevelésre, a digitális
írástudás elterjesztésére, a környezeti fenntarthatóság szempontjainak érvényesülésére
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és a gyakorlati életre való nevelésre irányulnak. A nevelési-oktatási program egy olyan
komplex rendszert kínál az iskolai szereplők számára, amely magában foglalja az eredményes bevezetéshez és alkalmazáshoz szükséges támogató elemeket. Azonban ezen elemek
komplexitása miatt szükséges, hogy a bevezetés, az intézményi implementáció folyamatát
külső szakmai támogatás kísérje. A szakmai szolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése, valamint a szaktanácsadói rendszer egyidejű átalakítása szinergikus hatásaival
erősíti ezen célok teljesülését.
Célszerű nyitni a tartalmi szabályozás és követelményállítás területén az ún. minimumkövetelmények felállításával. Az éves Országos kompetenciamérések nyomán minden intézmény teljesítménye jól mérhetővé és időben követhetővé vált, de nem történt
meg az elfogadhatatlanul alacsony teljesítményszint központi meghatározása és az alulteljesítő intézmények leválogatása. Az Országos kompetenciamérésen belül azonban a
szakemberek már modellezték a minimum teljesítményszintet, így annak bevezetése az
alaptantárgyakban elvileg lehetséges.
K-5. következtetés:	A működő mérési, értékelési rendszer, a kifejlesztendő központi minimumkövetelmények, kialakítandó tanfelügyelet,
szaktanácsadói rendszer és pedagógusminősítés együtt segítse elő az intelligens és eredményes szakmai beavatkozásokat,
különösen az alulteljesítő intézmények esetében.

2.8. A
 felnőttoktatás helyzete és
a résztvevők aránya
A népességfogyás és a népesség elöregedése nyomán beálló társadalmi kényszerek
(a nyugdíjrendszer átalakítása, a munkával töltött időszak megnyúlása) világszerte felértékelték a felnőttoktatás szerepét. A felnőttkori tanulást a köznevelési rendszer alapozza
meg. Azok tudják felnőttként is képezni, továbbképezni magukat, akik az alapfokú és a
középfokú iskolában elsajátították az önálló tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákat.
A felnőtt tanulás kultúrája összefügg továbbá a fenntartható tanulási motivációval, amit
az iskolai tanulással kapcsolatos elemi élmények – siker- és kudarcélmények – drámai
módon meghatároznak. Az EU oktatási és képzési mutatói között kulcsindikátor a felnőttkori tanulásban résztvevők aránya. Magyarországnak ezen indikátor tekintetében
további fejlődésre van szüksége.
Az Európai Unió legutóbbi, 2012. évi Oktatás és Képzés Monitorjához kapcsolódó
országelemzés7 néhány fontos következtetése Magyarország tekintetében:
A negyedik osztályosoknak kevesebb, mint a fele (42,9%) használ számítógépet az iskolában, szemben a 60,7%-os EU-átlaggal. Ugyanakkor a 16–74 év közötti korosztályban a
számítógépet komplex módon használók aránya meghaladja az EU-átlagot.
Magyarországon az EU-átlaghoz képest kevesen szereznek természettudományi, matematikai és műszaki felsőfokú végzettséget.
2006 és 2011 között 3%-kal (43%-ról 40%-ra) csökkent azoknak az aránya, akik úgy hi7
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szik magukról, hogy az önálló gazdasági vállalkozás indításához szükséges tudással és
képességekkel rendelkeznek. Ezzel Magyarország 2011-ben az EU-átlag alá került (az
EU-átlag 2011-ben 43%).
Az oktatásra, köznevelésre fordított közkiadások aránya a GDP egészében alacsonyabb,
mint az EU-átlag (2009-ben 5,12% szemben az 5,41%-os EU-átlaggal), és valamennyivel
csökkent 2006 és 2011 között.
A felnőttoktatás – amely iskolai rendszerben, tanulói jogviszonyban megvalósuló
tanulási folyamat – helyzetének javítása és megerősítése az állami intézményrendszer
feladata, valamint a végzettség nélküli iskolaelhagyó fiatalok iskolai rendszerű felnőttoktatásban történő nevelése az oktatáspolitika jövőbeni célja. Ennek érdekében az állami
intézmények felnőttoktatásban megszerezhető képzési kínálatát szükséges javítani, valamint az iskolarendszeren kívüli felnőttképzést erősíteni. Első ízben a 2013/2014-es tanévben valósul meg alapfokú iskolai végzettség megszerzését támogató iskolai rendszerű
képzés a foglalkoztatáspolitika aktív eszközeként. A további években ezt a tevékenységet
bővítjük.

2.9. A pedagógusok helyzete
Az utóbbi évek nemzetközi kutatásainak (OECD TALIS, McKinsey-jelentés8) és tudományos munkáinak (pl. Fenton Whelan: Lessons Learned9) eredménye szerint az oktatási
rendszerek sikeressége elsősorban a pedagógusokon múlik. A magyar oktatási rendszer
eredményessége szempontjából kulcsfontosságú, hogy a pedagógushivatást a legrátermettebb, legtehetségesebb diákok válasszák, a már gyakorló eredményes pedagógusok
pedig pályán maradjanak. Ezen problémák kezelésében komoly áttörést jelent a 2013.
szeptember 1-jétől kezdődően bevezetett új pedagógus-előmeneteli rendszer, életpálya.
Ugyanakkor hazai elemzések10 a 2000-es évek eleji adatokat felhasználva kimutatták,
hogy a pedagógusi pályát nem a legjobb képességű továbbtanulók választják, sőt a felsőfokú tanulmányok befejezésekor és az azt követő 5. és 6. évben is nem csak a legjobb
képességű diplomásokat találjuk nagyobb valószínűséggel a pedagógusi pályán.11 Ezen
súlyos problémák kezelésére a kormány elindította a Klebelsberg Ösztöndíj Programot,
melynek sikeressége is alátámasztja, hogy nagy számban jó eredményeket elért középiskolások jelentkeztek pedagógusképző intézményekbe. A program alapján, annak folytatásával lehet hosszú távon biztosítani a tehetséges fiatalok pedagóguspályára vonzását.
A felsőfokú tanulmányok sikeres befejezése után az előmeneteli rendszer garantál számukra kiszámítható elhelyezkedést és előmeneteli rendszert.
Az Országgyűlés döntését követően 2013 szeptemberében elindult az előmeneteli
rendszer, mely lehetővé teszi a pedagógusok munkaerő-piaci helyzetének, szakmai és
társadalmi megbecsültségének látványos javulását.
Az Európai Unió is kiemelt fontosságúnak tartja a pedagógusok és az iskolavezetők képzésének fejlesztését, és a folyamatos szakmai fejlődés lehetőségének biztosítását,
 McKinsey and Company (2007) : „How the world’s best performing school systmes come out on top”.
 Fenton, W.(2009.): Lessons Learned, How Good Policies Produce Better Schools.
10
Varga (2007): Kiből lesz ma tanár? A tanári pálya választásának empirikus elemzése. Közgazdasági Szemle, július–augusztus.
11
Varga (2011) : A tanárok foglalkoztatása és bérezése – hazai és nemzetközi kitekintés. In: Sági (szerk.): Erők
és eredők. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.
8
9
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a pedagógushivatás megbecsültségének növelését, a pálya vonzóvá tételét és a pályakezdő
pedagógusok szakmai beilleszkedésének strukturált támogatását. Ennek érdekében az
Európai Uniónak a XXI. század kihívásaira felkészítő iskolai oktatásról szóló, 2008-ban
elfogadott együttműködési programja12 felkéri a tagállamokat, hogy vizsgálják felül a pedagógusokkal kapcsolatos munkaerő-felvételi, -elhelyezkedési, -megtartási és -mobilitási
szakpolitikáikat az iskolai oktatás minőségére tett hatásuk maximalizálásának érdekében.

2.9.1. A pedagógusok munkaerő-piaci helyzete
A köznevelésben dolgozó pedagógusok száma a 2003/2004-es tanévtől kezdődően
folyamatosan és jelentős mértékben csökkent, nyolc év alatt mintegy 19 ezer fővel. Ezzel
párhuzamosan az iskoláskorú gyermekek száma is csökkent. 2009-es adatokat tekintve a
pedagógus/gyermek, tanuló arány az európai átlagnak megfelelően alakult. Bár a pedagógushiány jelen van egyes területeken a magyar iskolákban, annak mértéke korántsem
olyan magas, mint egyes európai országokban. Összességében – egyelőre – nem lehet
pedagógushiányról beszélni a hazai köznevelési rendszerben. Bizonyos területeken, térségekben és képzési formákban azonban hosszabb távon ez a probléma előtérbe került
(ének-zene oktatás, szakoktatók, természettudományos tantárgyak), amire mind a pedagógusképzésnek, mind pedig a pedagógus-továbbképzésnek időben fel kell készülnie.13
A fejlett országokkal összevetve nemcsak létszámában, hanem összetételében is kissé
eltér a hazai pedagógustársadalom. Bár szinte minden országra jellemző a pálya elnőiesedése, hazánkban más országokhoz viszonyítva még nagyobb arányban dolgoznak nők
a pályán, mint férfiak. A TALIS-kutatásban részt vevő országokban az ISCED 2 szinten
(alsó középfokon) tanítók 70%-a nő, ez az arány Magyarországon 77%. A pedagógusok
életkor szerinti összetétele tovább tolódott az idősebb pedagógusok irányába. Nem csak
hazai probléma azonban a pedagógusok elöregedése. A TALIS-kutatás arra is rámutatott,
hogy a pedagógusok többsége 40 év feletti. Kétszer annyian vannak az 50 év feletti pedagógusok, mint a 30 év alattiak. Vagyis a legtöbb országban hamarosan pedagógushián�nyal kell számolni. Magyarország adatai megfelelnek a TALIS-átlagnak, a pedagógusok
12%-a 30 év alatti és 28%-uk 50 év feletti.14

Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott következtetések (2008. november 21.) a fiatalok felkészítése a XXI. századra: az iskolák területén folyó európai együttműködés programjáról (2008/C 319/08).
13
 Jelentés a közoktatásról 2010. Pedagógusok c. fejezet. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.
14
 TALIS Összefoglaló jelentés az OECD nemzetközi tanárkutatás első eredményeiről, Pedagógusok az oktatás
kulcsszereplői (2009). Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.
12
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5. diagram: Pedagógusok életkor szerinti megoszlása. Forrás: KIR

Az alábbi grafikon a tanárok keresetének változtatását mutatja be az egyéb diplomások keresetének arányában, ami – főleg a 2001-es adatokat tekintve – a pedagógusok alacsony szintű társadalmi és főként anyagi elismerésének a fenti kutatási eredményekkel
való összefüggését támasztja alá.
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6. diagram: A
 pedagógusok átlagos keresete az egyéb diplomás keresetek arányában.
Forrás: Varga: A tanárok foglalkoztatása és bérezése – hazai és nemzetközi kitekintés
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A helyzet a második Orbán-kormányig nem változott, ugyanis a köznevelésben dolgozók fizetése hosszú ideje egyáltalán nem növekedett, a közalkalmazottak 13. havi illetményének megvonásával 2009-ben radikálisan csökkent. Ugyanakkor hangsúlyozni
szükséges azt a nemzetgazdaság egészét érintő kormányzati döntést, amely alapján az
összes pedagógus-munkakörben foglalkoztatott részére 2013. szeptember 1-jétől bevezették az új előmeneteli rendszerhez kapcsolódó, az addiginál lényegesen magasabb béreket
biztosító bértáblát. A rendszer felmenő rendszerű, teljes körű bevezetése 2013 és 2017
között valósul meg.

2.9.2. Pedagógusbérek
Hazánk a pedagógusbérek tekintetében az új előmeneteli rendszer bevezetéséig az OECDországok körében az utolsó előtti helyen állt: a pedagógusbérek mértéke az OECD-országok átlagának csak mintegy harmadára volt tehető. Ez önmagában jelentősen visszavetette az oktatás eredményességének növelésében bizakodók elvárásait, és sürgetővé tette
hazánkban a pedagógus-életpálya rövid időn belüli és teljes körű bevezetését. Magyarországon a 2002–2003-ban bevezetett általános központi béremelés hatása már 2009-re
erodálódott.15 A pályakezdők, a 10 év gyakorlattal rendelkezők és a bértábla tetején állók
egyaránt a legalulfizetettebb foglalkozási kategóriába tartoznak az OECD-államokban,
ami indokolttá teszi a teljes pedagógus-előmeneteli és az új bérezési rendszer bevezetését,
aminek együtt kell járnia egy jelentős központi béremeléssel.16 Magyarországon a pedagógus-előmeneteli rendszer részeként erre került sor.
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7. diagram: A pedagógusok kor szerinti megoszlása. Forrás: KIR-STAT a02t61 tábla
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Education at Glance 2012, D.3.2. tábla.
Education at Glance 2012, D.3.1. tábla. www.uis.unesco.org/Education/Documents/oecd-eag-2012-en.pdf.

K Ö Z N E V E L É S - F E J L E S Z T É S I S T R AT É G I A

2.9.3. Pedagógusok IKT-használata
Annak érdekében, hogy a köznevelés rendszere képes legyen megerősíteni a megfelelő,
mind az élethosszig tartó tanulás, mind a munkaerőpiac számára kiemelt fontosságú
IKT-alapkészségeket, szükséges a pedagógusok megerősítése is ezen a területen.
Jelenleg Magyarországon az európai tagállamok között az egyik legalacsonyabb az
IKT-val támogatott tanórák aránya, amelynek egyik fő oka nem elsősorban a megfelelő
technológiai eszközök, hanem a pedagógusok megfelelő képzettségének, motivációjának
és támogatásának a hiánya.
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8. diagram: A tanórák legalább 25%-ban IKT-eszközt használó pedagógusok aránya17

A diagram bemutatja, hogy Magyarországon a pedagógusok kevesebb, mint 20%-a
használ a tanórák több, mint 25%-ban IKT-eszköz támogatást.
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9. diagram: A tanárok online szakmai kommunikációja más tanárokkal18

A pedagógusok nemzetközi szinten az IKT-eszközökkel támogatott tanórák megtartásához elsősorban online közösségekből gyűjtenek támogatást, ötleteket, motivációt.
Magyarországon az ilyen irányú közösségépítés fejlesztése szükséges, javítva a hazai pedagógusok közötti kommunikációt.

17
18

https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/Hungary%20country%20profile.pdf.
https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/Hungary%20country%20profile.pdf.
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2.9.4. A pályakezdő pedagógusok mentorálása
Az Európai Unió is elismeri,19 hogy a pályakezdő pedagógusoknak a diploma megszerzése
utáni első munkahelye különös jelentőséggel bír a motiváció, a teljesítmény és a szakmai fejlődés szempontjából. Előfordulhat, hogy a frissen végzett pedagógusok nehezen
alkalmazkodnak a valós iskolai helyzetekhez, és nehézségeik vannak az alapképzés során
tanultak alkalmazásakor. Számos nemzeti és nemzetközi kutatás azt bizonyítja azonban,
hogy a kezdő pedagógusokat támogató strukturált programokkal visszaszorítható ez a
jelenség. E programok a pályára visszatérő pedagógusok számára is előnyösek lehetnek.
Az elmúlt évek során egyre gyakoribb a pedagóguspályát választó pályakezdők
támogatása. Míg a 2002/03. tanévben mindössze 14 országban volt elérhető hivatalos,
központilag szabályozott támogatás, a 2010/11. tanévben 21 ország számolt be arról,
hogy bevezettek központilag szabályozott támogató intézkedéseket (például mentorálás,
tanácsadás, értékelés és hospitálás) a kezdő pedagógusok részére. Ezen felül a folyamatos
szakmai továbbképzés egyre nagyobb jelentőséggel bír. A 2002/2003-as tanévben a pedagógusoknak az európai országok mintegy felében lehetőségük nyílt folyamatos szakmai
továbbképzési tevékenységekben részt venniük; ma ez szakmai kötelességként jelenik meg
26 országban vagy régióban. Magyarországon a 2013. szeptember 1-jén bevezetett új pedagógus-előmeneteli rendszer keretében a pályakezdő pedagógusok rendszerbe építetten
mentori segítséget kapnak pályájuk első két/négy évében.
A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj bevezetése 2013-tól kezdve bizonyítja a kormányzat szándékát a pedagógushiány csökkentésére, és a tehetséges tanulók pedagóguspályára
való vonzására. Az ösztöndíjprogram keretében a pedagógusképzésbe, azon belül a természettudományos képzésbe jelentkező, és jó tanulmányi teljesítményt mutató hallgatók
számára kiemelt ösztöndíj kerül folyósításra. Az ösztöndíjjal együtt jár, hogy a tanulmányok befejezése után a hallgatónak vállalnia kell az állami intézményfenntartó központ
által felkínált állást, ami segítheti a pedagógushiányban szenvedő települések iskoláinak
fiatal pedagógusokkal történő ellátását, valamint ösztönözheti a sikeres középiskolai tanulók pedagóguspályára vonzását.
Mivel a pedagógusokkal szembeni elvárások egyre nagyobbak, és szerepük is egyre összetettebbé válik, a pedagógusok számára teljes pályafutásuk alatt, de különösen a
munkába állásuk első szakaszában hatékony személyes és szakmai támogatást szükséges
biztosítani.
A pedagógusok és az iskolavezetők szakmai fejlődéséről szóló uniós dokumentum célként fogalmazza meg, hogy
• minden frissen végzett pedagógus elegendő és tényleges támogatásban és iránymutatásban részesüljön a pályafutása első éveiben;
• az országok támogassanak egy olyan reflektív megközelítést, amely mind a frissen végzett, mind a tapasztaltabb pedagógusokat munkájuk folyamatos, egyéni és kollektív
értékelésére ösztönzi;
• valamennyi pedagógus kapjon rendszeres visszajelzést a teljesítményéről, valamint segítséget ahhoz, hogy megállapítsa, mire van szüksége a szakmai fejlődéséhez és ahhoz,
hogy összeállítson egy tervet ezen igények kielégítésére;

 A Tanács 2009. november 26-i következtetései a tanárok és az iskolavezetők szakmai fejlődéséről
(2009/C 302/04).
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• a visszajelzések fényében megfelelő lehetőségeket biztosítsanak a gyakorló pedagógusok
•
•
•

•

számára ahhoz, hogy egész pályafutásuk alatt frissítsék, továbbfejlesszék és bővítsék
kompetenciáikat, erre bátorítást és lehetőséget kapjanak;
a pedagógusok szakmai továbbképzési programjai relevánsak és az igényekhez igazodók
legyenek, ténylegesen a gyakorlatban gyökerezzenek, és minőségük biztosított legyen;
a pedagógusok és az iskolavezetők bátorítást és módot kapjanak arra, hogy kihasználják
a nemzeti és nemzetközi szintű cserék és mobilitási programok és hálózatok kínálta
lehetőségeket;
a pedagógusokat és az iskolavezetőket ösztönözzék arra és tegyék lehetővé számukra,
hogy magasabb szintű szakmai képzésben és továbbképzésben vegyenek részt, működjenek közre a pedagógiai kutatásokban, továbbá aknázzák ki a más szakmai területek
által a tudásuk elmélyítésére kínált lehetőségeket;
önértékelés és/vagy külső értékelés alapján rendszeresen tekintsék át a pedagógusok
egyéni továbbképzési igényeit, és biztosítsanak megfelelő lehetőségeket az ezen szükségletek kielégítését célzó folyamatos szakmai továbbképzésre, ezáltal kedvező hatást gyakorolva a tanulók tanulási eredményeire.

2.9.5. A pedagógus-továbbképzési rendszer helyzete
A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62. §-ának (2) bekezdése alapján „a pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal – jogszabályban meghatározottak szerint
– továbbképzésben vesz részt”.
A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 4. § (1) bekezdése szerint:
„A továbbképzés azoknak az ismereteknek és készségeknek a megújítására, bővítésére,
fejlesztésére szolgál, amelyekre szükség van a nevelő és oktató munka keretében a gyermekekkel, tanulókkal való közvetlen foglalkozás megtartásához, a közoktatási intézmény
tevékenységének megszervezéséhez, a pedagógiai szakszolgálatok és a pedagógiai-szakmai
szolgáltatások ellátásához, a vizsgarendszer működtetéséhez, a mérési, értékelési feladatok, a közoktatási intézményirányítási, vezetési feladatainak ellátásához. A továbbképzés
felkészíthet a szakvizsga követelményeire is.”
Ha a pedagógus a nevelő és oktató munkáját több mint hét éve ugyanazzal az iskolai
végzettséggel és szakképzettséggel látja el, a Kormányrendeletben meghatározott kedvezményekre, juttatásokra akkor tarthat igényt, ha olyan továbbképzésben vesz részt, amely
hozzájárul az adott pedagógus-szakképzettséghez kapcsolódó alapképzésben megszerzett ismeretek és jártasság megújításához, kiegészítéséhez (a továbbiakban: szakmai megújító képzés). E rendelkezést alkalmazni kell akkor is, ha a szakmai megújító képzésben
való részvétel óta legalább tíz év eltelt. A kedvezmények, támogatások igénybe vehetők a
szakmai megújító képzés teljesítése utáni továbbképzésben való részvétel esetén. E bekezdésben foglaltakat alkalmazni kell akkor is, ha a pedagógus teljesítményértékelése
alapján a munkáltató szükségesnek tartja, hogy az érintett pedagógus szakmai megújító
képzésben vegyen részt.
Az elmúlt 10 év közoktatás-fejlesztési programjaihoz kapcsolódó pedagógus-továbbképzések tartalmi fejlesztése a megváltozott pedagógusszerepre való felkészítés támogatására irányult. Elsősorban a pedagógusok módszertani kultúrájának megújítását, azt a
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pedagógiai szemléletváltást célozták, hogy a tanítási-tanulási folyamatban, az osztálytermi gyakorlatban az egyoldalú ismeretátadó tanári pedagógiai szerepről a tanulók komplex személyiségfejlesztésére, differenciált egyéni tanulási szükségleteinek kielégítésére
helyeződjön a hangsúly.
A felsőoktatási intézmények pedagógus-továbbképzésben játszott szerepe az utóbbi
évtizedben jelentősen átalakult, amelyben részben a bolognai képzési rendszerre való áttérésnek is szerepe volt. A felsőoktatási intézmények megváltozott szerepéhez hozzájárult
az is, hogy a 2000-es évek második felében a továbbképzésekre igénybe vehető központi,
normatív támogatások jelentős mértékben csökkentek, illetve a HEFOP- és TÁMOPprogramok keretében szervezett továbbképzések jellemzően nem a felsőoktatás intézményrendszerében, hanem piaci szereplők közreműködésével kerültek megvalósításra.
A pedagógusképzést segítő régiós együttműködések kialakítását célozta az a TÁMOPprogram, amely 2009–2011 között került megvalósításra. A 4.1.2. kiemelt program
fókuszában a pedagógusképző intézmények regionális és szolgáltató kutatóközpontjainak kialakítása, hálózati együttműködése, továbbá az együttműködés révén országos
szolgáltató- és kutatóhálózat kialakítása állt.20
A 2011 decemberében kihirdetésre került a nemzeti köznevelésről szóló törvény, valamint annak koncepciója mentén 2012-ben keletkezett új tartalmi szabályozók (Nemzeti
alaptanterv, kerettantervek), amelyek egyfelől szükségessé teszik a korábban kifejlesztett
pedagógus-továbbképzési tartalmak felülvizsgálatát, azok illesztését az új jogszabályok
és tartalmi szabályozók által támasztott követelményekhez, másrészt új képzési hiányterületekre világítottak rá. Emellett az új köznevelési törvényben lefektetett pedagóguséletpályamodell szakmai előmeneteli rendszere életre hívta azt a fejlesztési igényt, hogy a
pedagógus-továbbképzések magasabb szinten támogassák a pedagógusok tantárgyi műveltségterületi szakmai fejlődését is – nem elhanyagolva a módszertani fejlesztést sem –
annak érdekében, hogy a pedagógusok a szakmai kritériumoknak is magas szinten megfelelve, minél hamarabb teljesíteni tudják a minősítési követelményeket.

2.9.6. A
 pedagógusok munkájának iskolai, óvodai támogatása, a nevelőoktató munkát segítő, államilag támogatott munkakörök
A pedagógusok helyzetéről nem lehet pontos képet alkotni a pedagógiai asszisztensek és
egyéb nevelő-oktató munkát segítő munkakört betöltők helyzetének tárgyalása nélkül.
Míg a pedagógus/tanuló arány Magyarországon az EU-átlag közelében van, a pedagógusok terheltsége jóval magasabb, lévén több adminisztratív, technikai vagy éppen egyéb
szakmai feladatot is a pedagógusoknak kell ellátni, míg ezen tevékenységeket más országokban jellemzően pedagógusasszisztensek vagy egyéb szakszemélyzet lát el.
Talán a legszemléletesebb példaként a rendszergazdák munkakörét érdemes megvizsgálni EU tagállami összehasonlításban:

A regionális együttműködésről, ezen belül a dél-dunántúli régió munkájáról lásd Huszár Zsuzsanna (2012):
Pedagógusképzést segítő hálózatok és szerepük a pedagógiai munka fejlesztésében. In: Kocsis – Sági (szerk):
Pedagógusok a pályán. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.
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10. diagram: IKT-koordinátorok aránya21

Az ábrán láthatóan Magyarország messze lemaradva utolsó a rendszergazdák (IKTkoordinátorok) biztosításában, holott megfelelő szakszemélyzet hiányában az összetett
IKT-eszközrendszer kezelésére a pedagógus önmagában nem képes megfelelő hatékonysággal. Az informatikatanárok, lévén önmaguk is óraadó tanárok, sem képzettségükben,
sem munkaidejüket és beosztásukat tekintve nem tudják ellátni egy iskola informatikai
eszközparkjának állandó menedzselését. E nélkül azonban a meglévő IKT-eszközrendszer
nem hasznosítható és nem töltheti be azt a pedagógiai szerepet, amelyben hozzájárul
egyéb készségek fejlesztéséhez, és önmagában is javítja a munkaerő-piaci alkalmazkodóképességet, illetve az élethosszig tartó tanulás képességét.

2.9.7.

A pedagógiai szakmai munka értékelése, a szaktanácsadás helyzete

A nemzetközi elemzések személyre szabott, gyakorlatorientált szaktanácsadási rendszer
bevezetését, illetve fenntartását is javasolják a pályán levő pedagógusok rátermettségének
javítása érdekében. Ez egyéni szinten nemcsak a minőségértékelést és a visszacsatolást,
hanem az ehhez kapcsolódó szakmai továbbfejlődési javaslatok megvalósítását is jelenti,
amely területek és funkciók a jól működő (sikeres) oktatási rendszerekben intenzív kapcsolatban állnak egymással. Ennek során először a szaktanácsadók feltárják a pedagógiai
munka erősségeit és gyengeségeit, majd megfelelő szakmai továbbfejlesztési javaslatokat
tesznek annak érdekében, hogy a kívánt részterületeken megfelelő javulás álljon elő a
pedagógus munkájában. E rendszerekben tehát a pedagógiai munka értékelésének eredményeképpen az adott oktatási helyzethez és az adott pedagógushoz adaptált, személyre
szóló fejlesztési tervek születnek.
Az OECD TALIS nemzetközi tanárkutatás eredményei szerint Magyarországon alig
néhány pedagógus maradt ki a szakmai értékelés valamilyen formájából – viszont külső
pedagógiai értékelés egyáltalán nem működik mintegy két és fél évtizede –, és megállapítható, hogy a magyar pedagógusok összességében pozitívan viszonyulnak pedagógiai
munkájuk értékeléséhez. Ugyanakkor az értékelés jelenleg megmarad az iskola keretei
között, tipikus módja az általuk saját maguk számára kidolgozott belső teljesítményértékelési folyamatok működtetése. Problémaként azonosíthatjuk, hogy ezen folyamatokba
ritkán vonnak be külső szakembert, aki a pedagógusok értékelését objektív módon képes
látni, a fejlesztési problémákat objektív módon tudja azonosítani, főként attól tartva, hogy
a kívülről érkező szakember közreműködése inkább minősítő jellegű lesz, és kevésbé tá21

https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/Hungary%20country%20profile.pdf.
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mogató, fejlesztő célú. Ez a félelem vélhetően az 1985-ben megszüntetett szakfelügyeleti
rendszerhez kötődő negatív emlékképekhez, illetve ahhoz köthető, hogy az azóta eltelt két
évtizedben a pedagógusok „elszoktak” szakmai munkájuk külső értékelésétől.
A szakmai szolgáltatási rendszer meggyengülésének, a külső értékelés esetlegessé
válásának másik következménye, hogy összemosódtak az iskolák körül lévő különböző
külső szakemberek feladatkörei, ezért kiemelkedően fontos olyan fejlesztések indítása,
amelyben világossá válik az iskolák és a pedagógusok számára, hogy a szaktanácsadó
alapvető feladata az ő szakmai támogatásuk, fejlesztő célú segítésük, melynek egyik eszköze a fejlesztő értékelés. A szakmai támogató rendszernek viszont összhangban kell
állnia a pedagógusok előmeneteli rendszerével, illetve a minősítési követelményekkel,
hiszen a fejlesztés és támogatás célja, hogy a pedagógusok minél teljesebb mértékben,
minél hamarabb teljesíteni tudják azokat a mesterségbeli tudásszinteket, amelyek szükségesek az előrejutásukhoz és pedagógiai teljesítményük elismeréséhez.
A pedagógusok és a nevelési-oktatási intézmények külső szakmai értékelésének
hiányából adódó problémákat az oktatásirányítás is felismerte. Ennek eredményeképpen emelték törvényre a pedagógiai munka központi szakmai szempontok alapján való
értékelését, és a szakmai továbbfejlődés támogatását együttes formában ellátni hivatott
pedagógiai szakmai szolgáltatások bevezetését, hasonlóan a fejlett világ legtöbb oktatási
rendszeréhez.22 A tanfelügyelet és a folyamatos támogatást nyújtó szaktanácsadás rendszere formálódóban van, és a 2013/14-es tanévben kezdte meg új szemléletű működését.
K-6. következtetés:	Az új pedagóguspolitika és alkotóelemei (életpálya, bértábla, tanfelügyelet, szaktanácsadás, új továbbképzési rendszer)
hatékonyan ösztönözzék a minőségi munkát, és támogassák
a pedagógushivatás szakmai megújítását, valamint presztízsének növelését.

2.10. V
 áltozások az oktatásban résztvevők
összetételében, a köznevelés
méltányossága
A szegénységi kockázatot tekintve a gyermekek, a tanulók vannak a legrosszabb helyzetben. A tanulók helyzetének az országok többségében tapasztalt korábbi romlása több
tényezőnek tudható be: a munkanélküliség növekedése, a keresetek csökkenése, a szociális juttatások és szolgáltatások visszaszorulása. Az elmúlt években számos intézkedés
történt Magyarországon a családok egzisztenciális helyzetének javítása érdekében, ame 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről: 19. § (1) A nevelési-oktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálati intézmények és fenntartóik, valamint a pedagógusok munkáját, továbbá a tanulói érdekvédelemmel összefüggő tevékenységet pedagógiai-szakmai szolgáltatások segítik. (2) Pedagógiai-szakmai szolgáltatás: a) a pedagógiai értékelés, b) a szaktanácsadás, tantárgygondozás, c) a pedagógiai tájékoztatás, d) a
tanügy-igazgatási szolgáltatás, e) a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése,
szervezése, f) a tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása, g) tanulótájékoztató, -tanácsadó szolgálat. […] (4) A pedagógiai-szakmai szolgáltatások az oktatásért felelős miniszter
szakmai irányítása mellett láthatók el. (Kiemelés a szerzőktől)
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lyek folytatása, kiterjesztése elengedhetetlen a méltányos köznevelési rendszer megteremtéséhez. A további lépéseket az is indokolja, hogy a felmérések igazolják a hátrányos
helyzet generációk közötti átörökítését. „A szülők tartós állástalanságának és a családok
tartós szegénységének intergenerációs hatásairól rendelkezésünkre álló hazai becslések
[Kertesi – Kézdi (2005), (2007)] a kilencvenes évek derekán középiskolába jelentkező és
felvett korcsoportoknál, tíz év szülői tartós munkanélküliség esetén – minden egyéb feltétel változatlansága mellett – nagyjából 20-25 százaléknyi továbbtanulási lemaradást jeleztek előre. Különösen nagymértékű az iskolai leszakadás a roma tanulók körében, még a
hasonlóan alacsony iskolázottságú nem roma családok gyermekeihez képest is. E kudarcok hátterében minden bizonnyal ott van a roma szülői generációt aránytalan mértékben
sújtó munkanélküliség, szegénység és társadalmi kitaszítottság. A roma népesség relatív
iskolai lemaradása a rendszerváltozás után született új generációkban reprodukálódni
látszik.”23 Ez Európa gazdasági és szociális jövőjére közvetlen hatást gyakorol a felnövekvő nemzedék oktatási, egészségi és – ezek által – munkaerő-piaci lehetőségein keresztül.24
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet definíciója 2013. szeptember 1-jétől
átalakult, kikerült az ágazati szabályozásból, és a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben kapott helyet. A változással már nemcsak a
köznevelés rendszere, hanem más ágazatok is alkalmazzák a fogalmat.
A nemzetközi és hazai mérések tapasztalatainak összefoglalásakor már megállapítást
nyert, hogy a magyar köznevelési rendszer teljesítményjavulásának egyik kulcsmozzanata a leggyengébben teljesítők részleges javulása lenne. Az is világos, hogy a gyenge teljesítmény nagyon erősen összefügg a családi háttér problémáival, és az otthonról hozott
hátrányok alig vagy nem mérséklődnek az iskolapadban. Ezért a köznevelési rendszer
méltányossága, az esélyadás Magyarországon nem egyszerűen társadalmi és szociális
kérdés, hanem a köznevelési rendszer minőségfejlesztésének kulcsa.
Az Európa 2020 stratégia egyik célkitűzése, hogy 2020-ra a végzettség nélküli iskolaelhagyók aránya uniós szinten 10%-ra vagy az alá csökkenjen.25 A magyar kormány az
uniós célhoz kapcsolódó nemzeti célként azt vállalta, hogy 2020-ra a végzettség nélküli
iskolaelhagyók aránya Magyarországon 10%-ra csökken. A 2011-es adatok szerint Magyarország jobban állt, mint az EU-átlag (11,2% a 13,5%-os EU-átlaghoz képest). Megállapítható, hogy a végzettség nélküli iskolaelhagyók aránya Magyarországon az utóbbi
másfél évben stagnál (Függelék: 7. táblázat).
Az ismételt PISA-vizsgálatok adatai alapján az iskolák közti különbségek Magyarországon igen nagyok (a teljes varianciához viszonyítva az iskolák közötti különbségeknek tulajdonítható variancia az OECD-tagállamok között nálunk a legnagyobb). Mivel
ez jelentősen visszafogja az oktatási rendszer teljesítményét, különböző más adatbázisok
alapján is vizsgálták a helyzetet (Csapó – Molnár – Kinyó 2009). Az eredmények azt mutatták, hogy a tanulók erőteljes szelekciója már az iskola kezdő szakaszában elkezdődik,
és a különbség minden iskolafokozatban tovább nő (Tóth – Csapó – Székely 2010). Az a
tanuló, aki olyan iskolába jár, ahol viszonylag sok a jó családi hátterű tanuló – egyébként
 Kertesi Gábor – Kézdi Gábor (2010): Beszámoló az Educatio Életpálya-felvételének 2006–2009. közötti
hullámaiból. Budapesti Munkagazdaságtani Füzetek, BWP 3.
24
 A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2011. KSH Statisztikai
Tükör, 2012. szeptember.
25
 Azaz a 18–24 éves korosztályon belül azok aránya, akik legfeljebb alsó középfokú végzettséggel rendelkeznek
és oktatásban, képzésben nem részesülnek.
23
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hasonló adottságok mellett – várhatóan 50–67 ponttal jobb eredményre képes a PIRLSés TIMSS-felmérésben, mint az, akinek iskolájában a hátrányos helyzetű tanulók aránya
magas és a jó hátterűeké viszonylag alacsony. Nemzetközi átlagban ez a különbség 40–46
pont. A 2013 szeptemberétől az általános iskolák számára kötelező, tizenhat óráig tartó
foglalkozások biztosítása, illetve az egész napos iskola lehetőségének előtérbe kerülése a
hátránykompenzáció meghatározó eszközévé válhat a közeljövőben.
Matematika
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11. diagram: A
 CSH-index (családi háttérindex) és a teljesítmények összefüggése.
Forrás: Országos kompetenciamérés; 2012

 Csapó Benő (2011): A nemzetközi felmérések eredményei – következtetések a magyar közoktatás fejlesztésének megalapozásához. Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet SZTE-MTA Képességkutató Csoport, Szeged.
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A PISA-vizsgálat szerint hazánkban a szülők iskolai végzettsége nagyobb arányban
befolyásolja a gyermek tanulmányi eredményeit, mint az OECD-országokban általában,
illetve a szülők foglalkozása – az OECD-országok közül – nálunk határozza meg legerőteljesebben az iskolai teljesítményt. A nemzetközi vizsgálat definíciója szerint egy ország
köznevelési rendszere akkor méltányos, ha képes csökkenteni a tanulók hátrányait, illetve minden tanuló számára a családi háttértől függetlenül biztosítja a színvonalas oktatáshoz való hozzáférést.26 Magyarország esetében ebben a tekintetben további fejlődésre
van szükség.

2.10.1. A kora gyermekkori intézményes nevelés-oktatás
A kora gyermekkori nevelést és gondozást is vizsgáló OECD-mutatóból27 kitűnik, hogy az
OECD-országok jelentős ütemben haladnak előre az intézményes nevelésnek a legfiatalabbakra való kiterjesztésében. A kisgyermekkori nevelés bővítése egyre nagyobb hangsúlyt kapott az OECD-tagállamok oktatáspolitikájában az elmúlt években. A mindkét
évre vonatkozóan adatokkal rendelkező OECD-országokban a kisgyermekkori nevelési
programokba beíratott 3 évesek aránya 2005 és 2010 között átlagosan 64%-ról 69%-ra,
a 4 éveseké pedig 77%-ról 81%-ra nőtt. Az OECD-országokban a 4 évesek több mint háromnegyede vesz részt intézményes óvodai nevelésben, az OECD-országok zömében pedig a legtöbb gyermek számára már jóval 5 éves kora előtt megkezdődik az intézményes
nevelés.
A kutatási eredmények szerint az óvodai nevelésben való részvétel a későbbiekben
jobb iskolai teljesítményt eredményez, ezért az intézményes óvodai nevelés teljes körű
kiterjesztését legalább 4 éves kortól az európai tagállamok az esélyteremtés egyik legfontosabb oktatáspolitikai eszközének tartják (Függelék: 8. táblázat).28
Hazánk esetében a korai gyermekkori nevelésbe-oktatásba történő bevonás tekintetében kedvezőek a mutatók, hiszen a 4 éves gyermekek korosztálya vonatkozásában az első
harmad végén állunk. Ez a mutató 2015. szeptember 1-jével a 3 éves kortól bevezetésre
kerülő kötelező óvodáztatással tovább fog növekedni és elérheti a 95%-ot is. Szintén kedvező az egy óvodapedagógusra jutó gyermekek számának aránya, hiszen az átlagosnál
alacsonyabb csoportlétszámok garantálhatják a minőségi nevelést, a kora gyermekkori
védő-óvó-fejlesztő ellátások magas színvonalát.

2.10.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók
A munkaerőpiac követelményeinek belső változásai kiváltották a jobb képzettséggel
bíró munkavállalók iránti szükségletet. Ez azzal járt együtt, hogy az SNI tanulók oktatásának is nagyobb kihívásokkal kellett szembenéznie, hiszen szükségessé vált és válik
a tanulók színvonalasabb kimenetének biztosítása az elhelyezkedés érdekében. Az emberi jogok oldaláról nézve is folyamatos elvárás nehezedik a speciális pedagógiára.

27
28

Education at Glance 2012 C2 jelű mutató
ld. az Oktatás és képzés 2020 stratégiában (2009/C 119/02) kitűzött uniós szintű célt: 2020-ig a 4 éves kor
és a kötelező általános iskolai oktatásba lépési életkor közötti gyermekek legalább 95 %-ának részt kell
vennie a kisgyermekkori nevelésben.
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A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény is kiemeli az aktív
részvétel szükségességének tényét. Az Európai Unió Tanácsának COM (2010) 636 sz. dokumentuma – Európai fogyatékosságügyi stratégia 2010–2020: megújított elkötelezettség
az akadálymentes Európa megvalósítása iránt – alapján is kiemelt figyelmet kell kapnia
az inkluzív oktatás és a személyre szabott tanulás kellő időben nyújtott támogatásának, a
speciális szükségletek korai felismerésének, a megfelelő képzés és támogatás biztosításának az oktatás bármely szintjén dolgozók számára. A 2014–2020 közötti időszak fejlesztési feladatait ennek szolgálatában határozzák meg.
A súlyos és halmozott fogyatékossággal élő gyermekek fejlesztő nevelése-oktatása
speciális intézményekben, illetve a fejlesztő nevelést-oktatást nyújtó iskola által szervezett
egyéni fejlesztés keretében valósul meg.
Jelenleg az SNI tanulók közel 63%-ának nevelése, oktatása integrált keretek között
történik. Az integrált keretek közt történő oktatásban, nevelésben kiemelt szerepet játszanak az utazó gyógypedagógusi hálózatok, melyek túlnyomórészt az EGYMI-k keretei
között működnek. Ugyancsak fontos szerepet kell adni az eddig kissé periférikus továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadásnak, hiszen az SNI tanulók sikeres elhelyezkedése érdekében a jelzett tevékenység fontossága megkérdőjelezhetetlen. Az inkluzív és adaptált
keretek között folytatott oktatási tevékenységeket ugyanakkor a jövőben további fejlesztésekkel kell támogatni, például az egészségfejlesztés kulcsterületein (pl. iskolai testnevelés, testmozgás).
Óvodások

Év
1990/91
1996/97
2000/01
2006/07
2011/2012

Száma, fő
821
2667
3171
5324
6324

Aránya
az összes
óvodáshoz
(%)
0,2
0,7
0,9
1,6
1,8

Általános iskolások
Integráltan
neveltek
aránya (%)

–

55,3
78,5
72,1
76,9

Száma,
fő
35420
38475
45596
61585
51899

Aránya az
összes ált,
iskoláshoz (%)

Integráltan
neveltek
aránya (%)

3,0
3,9
4,8
7,4
6,9

–

5,0
14,7
54,0
64,1

3. táblázat: Gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban részesülő óvodai és általános iskolai tanulók száma,
aránya az összes óvodáshoz/általános iskoláshoz; az integráltan nevelt/oktatott tanulók aránya.
Forrás: KSH Oktatási statisztikai évkönyv 2011/2012

2.10.3. A
 Magyarországon élő nemzetiségek oktatásának jellemzői,
főbb intézkedések
A törvényben elismert tizenhárom magyarországi nemzetiség közös jellemzője, hogy
szórványban élnek, néhány kivétellel az általuk is lakott településeken számarányuk nem
éri el az 50%-ot, a nemzetiségi nyelvek szinte teljesen kiszorultak a mindennapi nyelvhasználatból. A család több hagyományos funkciójának elvesztésével együtt az anyanyelv
átörökítő szerepét is lényegében elvesztette, a kisebbségi nyelvek használata a privát szférából is egyre inkább kiszorult. Mindezek következtében a nyelv és kultúra átörökítésében sokkal nagyobb szerep hárul az óvodára és az iskolára. Így feladata általában az
oktatás által nyújtott szolgáltatások mellett biztosítani az anyanyelv elsajátításához, fejlesztéséhez, és e népcsoportok kultúrájának és történelmének megismeréséhez szükséges
feltételeket is. Különösen igaz ez a romákra, mivel a magyarországi cigányság mintegy
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20-30%-a beszéli csak a romani vagy a beás nyelvet. Az egyes nemzetiségek létszámukban, szervezettségükben, intézményhálózatukban, nyelvállapotukban lényegesen különböznek, e különbségeket a stratégiaalkotás során is figyelembe kell venni. Néhányuk már
a rendszerváltást megelőzően is rendelkezett köznevelési intézményekkel, társadalmi
szervezettel (horvátok, németek, románok, szerbek, szlovákok és szlovének). Egy másik
csoportjuk nem, vagy csak egy-egy intézménnyel rendelkezett, önszerveződésüket és intézményeik létrehozását jellemzően a rendszerváltást követően kezdték meg (bolgárok,
görögök, lengyelek, örmények, ruszinok és ukránok). A magyarországi romák nevelése,
oktatása a kulturális nevelés és az igény szerinti anyanyelvi oktatás biztosítására irányul,
amelyhez a társadalmi helyzetüket megerősítő (esélyteremtő és tehetséggondozó programok) és megítélésüket javító diszkriminációellenes intézkedések is társulnak.

2.10.4. A
 migráns gyermekek, tanulók nevelését-oktatását támogató
intézkedések
Hazánk esetében csekélynek mondható a migráns kategóriába tartozó tanulók száma, és
kifejezetten célzott intézkedések, oktatási programok is ennek megfelelően csekély számban működnek. A PISA-olvasásvizsgálaton elért eredményekkel – OECD- és hazai átlageredmények – összevetve a kifejezetten migránsnak minősülő tanulók eredményein láthatjuk, hogy ezen a területen is további feladatai vannak a magyar oktatásirányításnak.
A migráció várható növekedése következtében fel kell készülniük az intézményeknek a migráns – a helyben lakó tanulóktól kulturális értelemben jelentősen különböző –
tanulók fogadására, az intézményen belüli integrált nevelésére-oktatására.

2.10.5. Az alacsony iskolai végzettségűek számának emelkedése
Aggodalomra ad okot azon 15–29 év közöttiek számának növekedése, akik nem dolgoznak, ugyanakkor sem oktatásban, sem szakképzésben nem vesznek részt (az ún. NEETcsoport); arányuk ugyanis 2010-ben több évnyi csökkenést követően 16%-ra ugrott az
OECD-országokban.29 Bár e populáció nagyságát számtalan tényező befolyásolhatja, valószínűnek látszik, hogy a fenti csoport arányának növekedése számos OECD-országban
a globális válság eredményeként a fiatalokra nehezedő sajátos megpróbáltatásokat tükrözi. A középfokú oktatás magyarországi két évtizedes expanziója gyorsan csökkentette
a legalacsonyabb végzettségű csoportok (általános iskola 8 osztályánál kevesebbet vagy
8 osztályt végzettek) arányát. Kiemelt oktatáspolitikai célként fogalmazható meg, hogy
ez a több évtizedes folyamat ne torpanjon meg, és folytatódjon a legalacsonyabb végzettségűek számának csökkenése. A középfokú beiskolázás szintjén azonban célszerűnek látszik a képzési típusok egymás közötti arányának módosítása, elsősorban a gazdasághoz
közeli képzések javára.
Az EU 2020-as irányelveknek megfelelően a végzettség nélküli iskalaelhagyók számának csökkentését célozta meg a nemzeti köznevelésről szóló törvényben új elemként
szereplő Köznevelési Hídprogramok kínálata. A programban a szakképző intézmények
a végzettség nélküli iskolaelhagyó vagy az iskolai kudarcok miatt lassabban haladó, de
tanköteles korú vagy idősebb − általános iskolai végzettség nélküli − fiatalokat képeznek.
29
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Elsődleges cél a későbbi foglalkoztathatóság érdekében a szakképzésbe történő bekapcsolódás biztosítása, a munkavállalásra felkészítés a részszakképesítés megszerzési lehetőségének biztosításával.
A képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanítási-tanulási folyamat megalapozza és továbbfejlessze a tanulók képességeit, motivációit az egész életen át tartó tanuláshoz;
és ennek megfelelően az egész tanítási-tanulási folyamatot a szakmatanuláshoz nélkülözhetetlen kompetenciák fejlesztésének szolgálatába állítsa. Az integrált vagy hagyományos
tartalmakat hordozó műveltségterületek segítségével érvényesíti a közismereti és szakmai
tananyagok interdiszciplináris és problémaközpontú szemléletét és szervezését; valamint
a tartalmak feldolgozását. Az egyes műveltségterületek témakörei, témái a valóság problémáit, és az azok felismeréséhez, megértéséhez, kezeléséhez szükséges tudásokat, képességeket is a mindennapi élet kontextusába helyezik, kiemelve ezzel a társadalmilag releváns,
alkalmazható tudás fontosságát.

2.10.6. A nem dolgozó és nem tanuló fiatalok számának növekedése
Az OECD foglakoztatási kilátások 2012-es kiadásának adataiból kiderül, hogy a fiatalok
munkanélkülisége több OECD-országban is riasztó szintet ért el. Az országoknak ezért
meg kell vizsgálniuk azokat a lehetséges intézkedéseket, amelyek elősegítik e kritikusan
fontos korcsoport eredményes bevonását a szakképzésbe, illetve a foglalkoztatásba. Ilyen
intézkedések lehetnek például a szakképzési és egyéb képzési programok, valamint a nem
formális oktatási és képzési lehetőségek.
megye
Szabolcs-Sz.-B.
Tolna
Bács-Kiskun
Borsod-A.-Z.
Hajdú-Bihar
Csongrád
Jász-Nk.-Szolnok
Békés
Heves
Baranya
Országosan
Vas
Nógrád
Fejér
Somogy
Veszprém
Komárom-E.
Zala
Győr-M.-Sopron
Pest
Budapest

pályakezdő
munkanélküliek száma
8 156
1 826
4 008
8 301
5 790
2 608
3 374
2 935
2 367
3 182
61 454
875
2 131
2 310
2 633
1 589
1 230
1 342
894
3 038
2 868

munkanélküliek
száma
59 187
14 145
31 515
66 599
46 759
21 370
28 318
25 108
20 751
28 522
559 102
8 012
19 560
21 226
24 682
15 695
13 252
15 100
10 313
40 659
48 332

pályakezdők aránya
13,8%
12,9%
12,7%
12,5%
12,4%
12,2%
11,9%
11,7%
11,4%
11,2%
11,0%
10,9%
10,9%
10,9%
10,7%
10,1%
9,3%
8,9%
8,7%
7,5%
5,9%

4. táblázat: Pályakezdő munkanélküliek aránya a munkanélküliek között Magyarországon (2012)
a pályakezdők aránya szerinti sorrendben. Forrás: NFSZ
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K-7. következtetés:	A halmozottan hátrányos és hátrányos helyzetű tanulók esélyteremtését a méltányosság elvének és gyakorlatának széleskörű alkalmazásával kell biztosítani.

2.11. F
 őbb szakpolitikai kezdeményezések
és reformok
2.11.1. A kapcsolódó jogszabályi háttér bemutatása
Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák kialakítását és fejlesztését,
a végzettség nélküli iskolaelhagyók arányának csökkentését, a képzettségi szint növelését, tehát az oktatás minőségének, hatékonyságának és eredményességének javítását
a köznevelési rendszer a 2012. szeptember 1-jétől legtöbb elemében hatályos, a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapozza meg. A létrejött jogszabályi háttér
megfelelő keretet biztosít arra, hogy a 2014–20-as időszak fejlesztései a szükséges irányokban elkezdődhessenek.
A nemzeti köznevelésről szóló törvény:
• Ingyenes és kötelező, mindenki számára hozzáférhető alapfokú és középfokú neveléshez,
oktatáshoz való jog biztosítása az érettségi, illetve az első szakképesítés megszerzéséig;
képzettségi szint emelése.
• A korábbi, széttagolt, helyi érdekeken és lehetőségeken alapuló, tartalmilag és követelményeit tekintve meghatározatlan oktatási rendszer helyett országos érdekek mentén,
központilag fenntartott, irányított, tervezett, finanszírozott és ellenőrzött intézményhálózat.
• Meghatározza a tankötelezettség alanyait, időtartamát – minden gyermek tanköteles (a
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek és a menekültek, menedékjogot kérők is), a tankötelezettség korhatára 16 év (nem jelenti azt, hogy a tanuló kikerül
az iskolai rendszerű oktatásból, a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzését a koragyermekkori nevelés erősítése, korszerű pedagógiai módszerek szolgálják, a végzettség
nélküli iskolaelhagyás szempontjából veszélyeztetett csoportok esetében – hátrányos
helyzetű vagy sajátos nevelési igényű tanulók – célzott programok (képesség-kibontakoztató program, ösztöndíjprogramok, Arany János program), a végzettség nélküli iskolaelhagyók számára a Hídprogram tankötelezettségi korhatáron túli eleme és a második esély programok állnak rendelkezésre).
• A társadalmi leszakadás megakadályozása, az iskolai sikeresség elősegítése – kisgyermekkori nevelés megerősítése (kötelező óvodáztatás kiterjesztése), felzárkózást segítő
oktatás-szervezés (differenciált fejlesztést segítő kiscsoportos foglalkozások), korrekciós megoldások (Hídprogramok), tehetséggondozás.
• A különleges bánásmódot, pedagógiai odafigyelést igénylő csoportok meghatározását
szolgáló definíciók alkalmazása (sajátos nevelési igény, szociális szempontból hátrányos,
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tehetséges gyermekek).
• A rendszer átjárhatóságának biztosítása: a szakiskolát végzettek évfolyam-beszámítással
kétéves programban tanulhatnak tovább érettségit adó képzésben.
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• A köznevelés minőségének javítása: a pedagógiai tevékenység mérése, értékelése, pedagógiai-szakmai, törvényességi ellenőrzési és pedagógusminősítési rendszer működtetése, végzettségi és szakképzettségi követelmények.

Nemzeti alaptanterv:

• egységesen átadandó műveltségtartalmat határoz meg, rögzíti az Európai Unió által

közös fejlesztési célként megjelölt, az élethosszig tartó tanuláshoz és a munka világában
történő sikeres boldoguláshoz szükséges kulcskompetenciákat, a nevelő-oktató munka
közös értékeit, kötelező céljait, a közműveltség ismeret-, készség- és képességjellegű
követelményeit, ezzel biztosítja a minőségi oktatáshoz való hozzáférés garanciáját;
• kiemelt figyelmet fordít az alapkészségek (írás, olvasás, szövegértés, számolás) minél
jobb elsajátítására, javítva ezzel a továbbtanulási eredményeket, és csökkentve a végzettség nélküli iskolaelhagyás veszélyét;
• kiemelt figyelmet fordít a teljes körű, tanulóközpontú személyiségfejlesztésre számos
műveltségterületen, így például a minőségi testnevelés keretei között is, hangsúlyosan
a középpontba állítva az egészséges életvitelhez szükséges ismereteket, mozgásműveltségi tartalmakat.
Óvodai nevelés országos alapprogramja:

• Általános érvényű szakmai, minőségi, jogi keret, amely fenntartótól függetlenül rögzí-

•

•

•

•
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ti azokat a tevékenységi, műveltségi területeket, amelyek biztosítják, hogy valamennyi
óvodai nevelésben részesülő gyermek ugyanazon alapelvek, szakmai értékek, minőségi
keretek között sajátíthassa el azokat az ismereteket, képességeket, amelyek alkalmassá,
értetté tehetik őt az iskolai évek sikeres megkezdéséhez.
A szabályozó megalapozza az idegrendszer érésében már a születéstől meghatározó
jelentőségű szenzomotoros képességek fejlődését, a kognitív fejlődést, valamint a tanulást segítő figyelem, memória, beszéd, gondolkodás alakulásában nélkülözhetetlen, nem
kognitív képességekre ható fejlődést, s mindezek arányainak érvényesülését. Mindezekkel együtt megerősíti az ingerszegény környezetből érkező gyermekek hátrányainak
csökkentésére irányuló fejlődést.
Megalapozza az óvodás gyermek számára a köznevelési törvényben biztosított rugalmas
iskolakezdést, valamint a teljes óvodai életet átfogó tevékenységek, foglalkozások rendjében a játékba, azon belül a szabad játékba, a gyermek egyéni sajátosságaira, eltérő
fejlődési ütemére és szervezett tanulási tevékenységekbe ágyazott tevékenységközpontú,
differenciált nevelés érvényesítését.
Hangsúlyozza, hogy a nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítani kell az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, nyelvi nevelését és
a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét, továbbá megalapozza a hazájukat elhagyni kényszerült (migráns) családok gyermekeinek óvodai nevelésében
érvényesítendő önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, társadalmi integrálását,
az előítéletektől mentes nevelést, a minden gyermek számára, egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben való részesülést.
Mindezekkel összhangban alapvetésként rögzíti az óvoda védő-óvó funkcióját, a családdal való együttműködésben hátránycsökkentő, illetve a családi nevelés kiegészítő
szerepét.
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• Holisztikus módon közelíti meg, hogy minden gyermek meg tudjon felelni kognitív,

szociális, érzelmi, pszichikai és fizikai sajátosságainak, valamint hogy szoros együttműködés valósulhasson meg a gyermek otthona és a gyermeket nevelő óvodapedagógus,
illetve az intézmény vezetése között, hogy zökkenőmentes lehessen az átmenet az iskolába.

A köznevelés tartalmi szabályozói hangsúlyozzák a készség- és kompetenciafejlesztést, kiegyensúlyozzák a kötelező tudáselemek és készségek arányát. A minőségi követelményeket alapul véve a teljesítmények folyamatos mérését és értékelését tűzik ki célul,
figyelmet fordítanak a korszerű tanítási és tanulási kultúra elterjesztésére és az oktatási,
képzési minőséget garantáló kulcsszereplőik képzésére és továbbképzésére, az alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztésére, a megfelelő oktatási infrastruktúra fejlesztésére.
A nevelés-oktatás, benne az iskolai rendszerű szakképzés állapotának, helyzetének
gyökeres változását a 2011-es évben kidolgozott, a szakképzést, felnőttoktatást érintő törvények is jól jelzik.

2.11.2. K
 ezdeményezések és intézkedések az alapkészségek szintjének
emelésére
Az első PISA-eredmények hatására Magyarországon is megélénkült a vita az oktatásnak az alapvető eszköztudások, kulcskompetenciák, „kultúrkészségek” fejlesztésével
kapcsolatos feladatairól. Az ezt követő oktatási reformok középpontjában a készségek
és kompetenciák fejlesztése állt minden oktatási szinten. E reformok során a Nemzeti
alaptantervbe – annak 2007-es módosítása során – beépültek az Európai Unió által az
LLL folyamatokhoz és a munka világában történő sikeres boldoguláshoz szükségesnek
tartott, és a tagállamok számára 2006-ban ajánlásban közzétett kulcskompetenciák.
Az első PISA-vizsgálat megszervezése előtt már elindultak az országos kompetenciamérés
munkálatai, folyamatos fejlesztések alapján 2001-től évente működik az országos kompetenciamérés, amely kötelező a hatodik, nyolcadik, tizedik évfolyamos tanulók részére.
Sajnálatos módon a folyamatos fejlesztésből kimaradt a szociális és állampolgári kompetencia mérésére alkalmas eszköz készítése, annak ellenére, hogy európai uniós szinten
okoz gondot az inaktív életvitelből és helytelen táplálkozási szokásokból fakadó egészségügyi mutatók kedvezőtlen alakulása. A Nat és a mérések fejlesztése mellett a tananyag
és tantervfejlesztés, továbbá a pedagógiai rendszerek fejlesztése kapott meghatározó szerepet, támogatva ezzel az iskolák munkáját az EU-s kulcskompetenciák fejlesztése terén.
Ezzel egyidejűleg átalakították a pedagógusképzést és a pedagógus-továbbképzést is.
E reformok eredményei tükröződnek a PISA 2009 eredményekben, elsősorban a szövegértés és a természettudományos alapműveltség területén. A fejlesztések eredményei az
országos kompetenciamérésekben is összetett változásokat, egyes pontokon javuló eredményeket is mutatnak, miközben állandósulni látszik bizonyos szakképzésben részt vevő
tanulócsoportok leszakadása. Ez utóbbit az iskola-előkészítő nevelés, valamint az általános iskolai minőségi neveléshez-oktatáshoz való egyenlő hozzáférés javítása szolgálja.
A 3 éves kortól kötelező óvodáztatás, ha az együtt jár a magas minőségű intézményi
ellátás megerősítésével, a várakozások szerint javítani fogja a hátrányos helyzetű gyermekek beiskolázási esélyeit, és csökkentheti a korai szelekciót.
71

Nemzeti str atégiák

Az iskolák közötti igen jelentős településkörnyezeti és társadalmi háttérbeli különbségek mérséklésére Magyarország több intézkedést vezetett be. Ezek különösen a többszörösen hátrányos helyzetű területekre és célcsoportokra összpontosultak, amelyekben
a roma lakosság felülreprezentált. Az állami intézményfenntartó központ megjelenése az
egyik leghatékonyabb eszköz e téren.
Magyarország átfogó, a képességfejlesztést középpontba helyező oktatáspolitikára
törekszik, amelynek eszközei közé tartozik a munkaerőpiacon szükséges kompetenciaigények felmérése és előrejelzése. Ez a rendszer országos szinten fejlesztés alatt áll, különböző ágazatokat és oktatási szinteket érint. Sőt, a végzettek elhelyezkedésének nyomon
követésén, valamint a hosszú távú munkaerő-piaci prognózisokon alapuló képességszükségleteket figyelembe veszik az államilag finanszírozott felsőoktatási helyek tervezésénél is.
A szakképzésben is több reformot hajtottak végre az elmúlt évtizedben, amelyek
megerősítették a kompetenciaalapú képzést.

2.11.3. K
 ezdeményezések és intézkedések a nyitott és rugalmas tanulás
ösztönzésére
2012 júliusában fogadta el a kormány a Nemzeti Képesítési Keretrendszerről szóló kormányhatározatot, ami magában foglalja a 8 szintű komprehenzív nemzeti képesítési szinteket és kategóriákat (ismeretek, készségek, attitűdök és autonómia/felelősség). Hiányzik
még a képesítések nemzeti szintű megfeleltetése és a nemzeti képesítési keretrendszer
viszonyítása az Európai Képesítési Keretrendszerhez.
A folyamatban lévő szakképzési reform a tanulószerződéses gyakorlati rendszert erősíti, amelytől elvárás, hogy a gyakorlatorientált szakképzés munkaerő-piaci elismertsége
nőni fog.
Az elmúlt 6 évben egyenetlen fejlesztés történt az iskolák IKT-eszközökkel való ellátása terén. Ennek eredményeképpen jelentősen, de nem elégséges mértékben nőtt az
IKT-eszközök használata a tanításban, és ez hozzájárult a tanulók infokommunikációs
készségeinek fejlődéséhez. A fejlesztés mellett ugyanakkor nem valósult meg a meglévő
eszközök karbantartása, szinten tartása, így egy általánosan elavult asztaliszámítógéppark mellett jelentek meg a tantermi multimédiás megjelenítő eszközök (projektorok,
interaktív táblák). Az elmúlt 9 évben továbbá nem valósult meg érdemi iskolai sávszélesség-fejlesztés, ezért a multimédiás tartalmak és egyéb, online elérése ellehetetlenült.
Mindezek együttesen azt eredményezik, hogy a diákok csak korlátozottan férnek hozzá
IKT-eszközökhöz, amelyek egyre inkább elavulnak.
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12. diagram: Az IKT-eszközök elérhetősége a tanórákon a diákok és tanárok számára30

A következő ábra a különböző korú IKT-eszközök megoszlását mutatja. Jól látszik,
hogy Magyarországon a Type 1., azaz a legfiatalabb, legmodernebb eszközök aránya a
legalacsonyabbak közé tartozik. A Type 2, azaz közepesen elavult (4–6 éves eszközök)
aránya a legmagasabb, és bár a legelavultabb Type 3 eszközök aránya alacsony, de néhány éven belül – megfelelő utánpótlás nélkül – a Type 2 eszközök átkerülnek a Type 3
kategóriába. Ezzel az eszközállomány gyakorlatilag teljes cserére szorul majd, és nem lesz
elegendő a fejlesztés a legelemibb működés fenntartására sem.
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13. diagram: Az iskolai IKT-eszközök megoszlása31

Különösen nagy a lemaradás az IKT-készségek fejlesztéséhez leginkább szükséges
online platformok, virtuális tanulási környezetek (VLE) tekintetében. Amint az alábbi
ábra is bemutatja, Magyarország az utolsó helyen áll az iskolai VLE-k alkalmazása terén,
30
31

https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/Hungary%20country%20profile.pdf
https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/Hungary%20country%20profile.pdf
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14. diagram: Virtuális oktatási környezettel rendelkező intézményben tanulók aránya
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holott ez az a platform, amelyen keresztül az IKT-rendszerek előnyei leginkább kiaknázhatók, illetve, amely leginkább képes a munkaerő-piaci igényekre felkészíteni a tanulókat.
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A korábbi és a jövőbeni IKT-fejlesztések minél nagyobb hatásfokkal történő hasznosulásához továbbá szükség van a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztésére, az
IKT-eszközök kihasználtságának növelésére, a köznevelési intézmények rendelkezésére
álló módszertani tudás és digitális tartalom növelésére, azaz, hogy az IKT-eszközök és
módszerek megjelenjenek a kerettantervi előírásoknak megfelelően a különböző tanórákon. Az innováció és az információs és kommunikációs technológiák (IKT) használatba
vétele két jelentős elemét képezi a gazdasági növekedésre és a foglalkoztatásra irányuló,
megújult lisszaboni stratégiának. Az IKT meghatározó szerepet játszik az európai gazdaság termelékenységének alakulásában, valamint a nagy tudást igénylő termékek és
szolgáltatások fejlesztésében. A XXI. században a sikeres gazdasági és társadalmai fejlődéshez elengedhetetlen, hogy a modern infokommunikációs eszközök a mindennapi és
az üzleti élet szerves részévé váljanak, valamint, hogy az állampolgárok készségszinten
tudják azokat kezelni; ezekhez a köznevelés rendszerén keresztül vezet az út.

2.11.4. I ntézkedések és kezdeményezések a finanszírozás konszolidálására,
partnerségek létrehozására
A köznevelés rendszerében és az iskolai rendszerű szakképzésben az állam átvállalja
a megyei köznevelés-fejlesztési tervekkel összhangban működő köznevelési intézményekben foglalkoztatott pedagógusok és nevelő-oktató munkát segítők munkabérét és
azok járulékait, de a köznevelési feladatokhoz szükséges működtetői feladatok finanszírozásának felelősségét a helyi önkormányzatokra hagyja azokban az esetekben, ahol a
települési önkormányzat a törvény szerinti működtetői pozícióban maradt azzal, hogy
az iskolai rendszerű szakképzés működtetői feladatai az államhoz kerültek. Ott viszont,
ahol a település átadta az államnak a működtetői feladatokat is, ott az állam lett 2013.
január 1-jétől kezdve a finanszírozó, azonban az állam által meghatározott havi hozzájárulás mértékét az érintett önkormányzatoknak havonta be kell fizetniük az állami intézményfenntartó központ számlájára.
Az iskolai rendszerű szakképzésben jelenleg egy rendkívül összetett rendszer működik, amely az intézményrendszer sokszínűségére, a szakközépiskolai, a szakiskolai kép https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/Hungary%20country%20profile.pdf
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zés, a felnőttoktatás, a speciális szakiskolai oktatás együttes megvalósítására, az intézményi szakmai programok különbözőségére egyaránt vonatkozik.
A szakképzési feladatellátásnak a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara jelentős szereplőjévé vált. A kamarák kiemelt szerepet kaptak a szakképzési oktatási tartalmak meghatározásában, a szakképzési kerettantervek és a szakmai és vizsgakövetelmények, valamint mestervizsga-követelmények elkészítésében, tartalmuk meghatározásában, az Országos Képzési Jegyzék felülvizsgálatában, a megyei, fővárosi (vagy területi) szintű szakképzési keretszámok meghatározásában és a szakmai vizsga szervezésében. Meghatározó
szereplői a megyei szakképzés-fejlesztési tervezés tartalmának meghatározásának.
A szakmai mesterképzés a szakmai tevékenység magasabb szintű gyakorlására, valamint a vállalkozás vezetéséhez nélkülözhetetlen gazdasági, jogi, munkaügyi, továbbá
a tanulók képzéséhez szükséges alapvető pedagógiai ismeretekre készít fel. Az új szabályozás a képzésben egységes pedagógiai modul bevezetését eredményezte. A pedagógiai
tartalom szükségességét az Nkt. 98. § (10) bekezdése indokolja, amely 2015. szeptembertől a végzettek részére köznevelési intézményben való foglalkoztatást, alkalmazást tesz lehetővé, valamint a vállalati képzőhelyeken oktatók részére is biztosítja a tanulók szakmai
képzéséhez szükséges pedagógiai ismereteket.
A tankötelezettség leszállítása 18 évről az európai átlaghoz közel eső 16 évre, és a szakiskolai közismereti képzési idő lerövidítése, a szakképzésen belül a kulcskompetenciák és
közismereti tudástartalmak elsajátítására szánt idő lerövidítése az oktatási folyamat során nagy odafigyelést és az eredményesség folyamatos értékelését igényli az eredmények
további javítása érdekében. Szükséges, hogy javítsa az állam az alsó középfokú (ISCED 2)
oktatás által kibocsátott tanulók tudásának minőségét ahhoz, hogy a középfokú iskolai
rendszerű szakképzésben és szakiskolai képzésben résztvevők megfelelő bemeneti tudással rendelkezzenek a közismereti tartalmak átadására fordított csökkentett időkeretben.
Célzott állami intézkedések (pl. hatékonyabb felzárkóztatás, egyéni tanulásirányítás,
szociális támogatások rendszere, mentorálás, tutorálás, a speciális szakképző iskolák és
Hídprogramokat indító iskolák kiemelt szakmai támogatása) szükségesek ahhoz, hogy
a szakiskolai képzésben megelőzzék a végzettség nélküli iskolaelhagyást. A végzettség
nélküli iskolaelhagyás csökkentése érdekében a szakiskolai közismereti képzési tartalom
teljes reformja indult el 2011-től. A szakiskolai képzés különös hangsúlyt helyez arra,
hogy a tanítási-tanulási folyamat megalapozza és továbbfejlessze a tanulók képességeit,
motivációit az egész életen át tartó tanuláshoz; beépítse a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott tudásértelmezést, és ennek megfelelően az egész tanítási-tanulási folyamatot
a szakmatanuláshoz nélkülözhetetlen kompetenciák fejlesztésének szolgálatába állítsa.
A szakiskola további célja, hogy az egyes integrált tartalmakat hordozó műveltségterületek segítségével érvényesítse a közismereti és szakmai tananyagok interdiszciplináris és
problémaközpontú szemléletét és szervezését; valamint a tartalmak feldolgozása, elsajátítása során a köznevelési törvényben előírtaknak megfelelően érvényesüljön a Nemzeti
alaptantervnek a tanulásról és a tanulásszervezésről kialakított felfogása. Az egyes műveltségterületek témakörei, témái a valóság problémáit és az azok felismeréséhez, megértéséhez, kezeléséhez szükséges tudásokat, képességeket is a mindennapi élet kontextusába helyezik, kiemelve ezzel a társadalmilag releváns, alkalmazható tudás fontosságát.
A tananyag tartalmi megújulása mellett látványos és a tanulói célcsoportnak megfelelő
formai megoldások alkalmazása történt, amelyek a következő években további fejlesztéseket igényelnek.
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2.11.5. I ntézkedések és kezdeményezések az óvodai és iskolai
egészségfejlesztés témakörében
Az óvodai nevelés 2012-ben elfogadott új országos alapprogramjában átfogó területként
jelentkezik az egészségfejlesztés, amelynek részeként a program Mozgás fejezete gyökeresen átalakult, megújult: a testmozgás komplex személyiségfejlesztésben betöltött szerepe
hangsúlyossá vált. Lényeges, hogy a programot a jövőben olyan fejlesztések támogassák,
amelyek a gyermekek életkori jellemzőihez igazodó intézményi programok kialakítását
teszik lehetővé.
Az iskolai egészségfejlesztés egyik meghatározó területe az iskolai testnevelés és sport,
mint az egészségtudatos aktív életvezetésre nevelés eszköze. 2004-től minden iskolában
kötelezővé vált az iskola egészségnevelési, egészségfejlesztési dokumentum elkészítése és bevezetése, amelyet az Oktatási Minisztérium segédanyaga támogatott. 2011-ben
az Országgyűlés elfogadta az egészségügyről szóló törvény módosítását, amely szerint
a köznevelésben – korcsoportokhoz igazodva – be kell vezetni és meg kell valósítani a
teljes körű iskolai egészségfejlesztést. E feladatokat a köznevelési intézményeknek a teljes
körű iskolai egészségfejlesztés keretében a gyermekek optimális testi, lelki fejlődése érdekében az egészséges táplálkozás, a mindennapos testnevelés, testmozgás, a testi és lelki
egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető szerek
fogyasztásának megelőzése, a rászokás elkerülése, valamint a leszokás módja, lehetőségei,
a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése, a balesetmegelőzés és elsősegélynyújtás, a
személyi- és mentálhigiéné, a nemi érintkezés útján terjedő betegségek megelőzése és kezelése, az egészségügyi szolgáltatások, köztük a szűrővizsgálatok igénybevételének szükségessége, feltételei és lehetőségei, az egészséges környezet megteremtése, az egészséggel
összefüggő etikai alapok területén kell megszervezniük.
Összhangban a magyarországi általános egészségfejlesztési törekvésekkel, módszertant és működési modellt kell kidolgozni arra vonatkozóan, hogy miként növelhető
az egyes egészségdimenziókkal és kockázatokkal kapcsolatos tudás, miként bővíthető az
ismeretközlés és ismeretszerzés módszertani kultúrája, miként lehet az egészséggel való
törődés a nevelés-oktatás egyik meghatározó átfogó törekvése, miként javíthatók a jövő
generációinak egészségkilátásai.
2012. szeptember 1. napjától a köznevelési törvény alapján a nappali rendszerű iskolai
oktatásban, azokban az osztályokban, amelyekben közismereti oktatás is folyik, azokon a
tanítási napokon, amelyeken közismereti vagy szakmai elméleti oktatás is folyik, felmenő rendszerben meg kell szervezni a mindennapos testnevelést. A 2015/2016-os tanévre
már minden évfolyamon kötelező jelleggel kell megszervezni a mindennapos testnevelést. A megnövekedő testnevelés-óraszámok megnövekedett infrastrukturális igényeket
is vonnak maguk után. Így az elkövetkező években törekedni kell arra, hogy az olyan
területeken, ahol nem megfelelőek az infrastrukturális feltételek (tornateremhiány, uszodahiány), ott ezek enyhítésére beruházások valósuljanak meg. Magyarország 2014. évi
költségvetésében e cél elérése érdekében már külön forrás került tervezésre.
A Nemzeti Együttműködés Programja szerint a köznevelésben be kell vezetni az
évenkénti, egységes fizikai felmérés rendszerét is.
A TÁMOP-3.1.13/12-2013-0001 azonosító számú (A testnevelés új stratégiájának és
fizikai állapot új mérési rendszerének kialakítása és az önkéntes részvétel ösztönzése a
komplex iskolai testmozgásprogramok szervezésében című) kiemelt projekt akciótervi
nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról szóló 1203/2013. (IV. 11.) Korm. határozat
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(a továbbiakban: Korm. határozat) értelmében a Magyar Diáksport Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) került kijelölésre a fenti kiemelt projekt végrehajtására. A projekt
európai uniós TÁMOP-program keretében kerül finanszírozásra összesen 2,2 milliárd
forint értékben. A Szövetség a projekt keretében kialakítja a tanulók fizikai állapotának
új mérési rendszerét, beszerzi és a nevelési-oktatási intézmények számára elérhetővé teszi
a méréshez szükséges eszközöket, továbbá létrehozza az állapotfelmérés során létrejövő
adatok rögzítésére szolgáló informatikai rendszert. A rendszer teljes képet nyújt majd a
tanulók edzettségi szintjéről, fittségi állapotáról. A fizikai teljesítés során mért adatok kiegészülnek a tanulók magasságára, súlyára, testzsírszázalékára stb. vonatkozó adatokkal,
így nyújtva teljes képet az egyes gyermek fittségi állapotáról.
E kormányzati célkitűzések megvalósítása a köznevelési alrendszer megújítását kívánja meg a testnevelés és sport műveltségterületen, valamint a tanórai kereteken kívüli egészségfejlesztés keretében a testmozgásprogramok szervezése területén is. A Nat és
a kerettantervek alapjain az egészségfejlesztés, a személyiségfejlesztés (és a tehetséggondozás) elvei mentén meg kell újítani a testnevelés szakmódszertanát, valódi pedagógiai
eszközként működő, egészségorientált, fittségi mérési-értékelési rendszert kell kialakítani. Mindezek alkalmazására és használatára fel kell készíteni az iskolákat és a pedagógusokat (továbbképzések, eszközök rendelkezésre bocsátása útján), ahogyan az egészségfejlesztési tantárgyi koncentrációjának megvalósítására és tanórai kereteken kívüli
egészségfejlesztő, szociális és aktív állampolgári kompetenciákat is fejlesztő foglalkozások megszervezésére is. 2012-ben már megkezdődött mindennapos testnevelés keretében kötelezően oktatandó Kölyökatlétikai program kapcsán a pedagógusok továbbképzése. Magyarország történelmi hagyományaira támaszkodva törekedni kell arra, hogy
a köznevelés rendszerében a lovas sport, a lovaskultúra minél szélesebb körben oktatásra kerüljön. A szaktanácsadási és tantárgygondozási rendszerben részt vevő pedagógusok felkészítése a testnevelés és sport műveltségterületi oktatásban részt vevő pedagógusok tevékenységének támogatására és értékelésére szintén elsődleges fontosságú. Felül
kell továbbá vizsgálni és javítani szükséges a fenti beavatkozások megvalósítását támogató sport- és szabadidőegységek, valamint és eszközellátottság helyzetét is.
Ugyancsak fontos és a gyermekek, tanulók személyiségfejlődését és a nevelésioktatási intézményekben folyó munkát támogatja az a kormányzati, majd országgyűlési
döntés, amelynek alapján 2013. szeptember 1-jétől kezdve a nevelési-oktatási intézmények munkáját az állam által finanszírozott és jogszabályban meghatározott mértékig
óvoda-/iskolapszichológusok segítik, megerősítve ezzel az iskolai prevenció, a gyermekvédelem területeit.

2.11.6. Kisgyermekkori nevelés kiterjesztése
Az iskolába kerülő gyermekek 20 százaléka Magyarországon ma nehezen behozható hátrányokkal indul. Az iskola sokat tehet azért, hogy a kezdeti lemaradás ne vezessen súlyos
kudarcokhoz és végzettség nélküli iskolaelhagyáshoz, a megelőzésben azonban meghatározó a 0–6 éves időszak, különösen az első három életév.
A köznevelési ágazatnak kiemelt figyelmet kell fordítania a halmozottan hátrányos
helyzetű – köztük a roma – gyermekek minél korábbi életkorban történő óvodáztatásának elősegítésére.
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A hátrányos helyzetű családokban élő gyermekek hátrányainak a lehető legkorábbi
életkorban elkezdődő leküzdését, a korai képességgondozást segíti a 3 éves kori kötelező
óvodáztatás a kivételek szabályozásával együtt, a kora gyermekkori program, továbbá a
Biztos Kezdet program hazai elterjesztése, mely a hátrányos helyzetű térségekben, falvakban, városi lakótelepeken élő, 0–6 éves kisgyermeket nevelő családok komplex támogatását szolgálja. A program célja a helyi szükségletekre épülő ágazatközi és civil együttműködések kialakítása a gyermekek egészségügyi és szociális gondozásában, napközbeni
ellátásában és a családok gondozásában, a szegénység újratermelődésének megelőzése
érdekében.

2.11.7. A tehetséggondozás megerősítése
A tehetségek tiszteletének, a tehetségek felfedezésének és a tehetségsegítésnek évszázados, több szakterületre kiterjedő hagyományai vannak Magyarországon.
A kisgyermekkorban a tehetségek felfedezése hazánkban erősen függ a családi háttértől. Az azonosított tehetséges gyerekek többsége magas szociokulturális hátterű családokból származik. A hátrányos helyzetű gyermekek tehetsége a köznevelés hagyományos
keretei között sok esetben rejtve marad. Ez az egyik oka annak, hogy a tehetséggondozó
programokban is alulreprezentáltak. Ahhoz, hogy a társadalmi-gazdasági szempontból
hátrányos helyzetű tehetségek megmutatkozzanak, a speciális, nekik szánt programokon
kívül oktatási-fejlesztési háttérre is szükségük van. Az állami programok közül ennek
támogatására vállalkoznak az Arany János Programok, valamint az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram. Külön kiemelt programja és gyűjtőrendszere
a tehetségek gondozásával kapcsolatos intézkedéseknek a Nemzeti Tehetség Program,
amely működését országgyűlési határozat, vonatkozó kormányrendelet és kormányhatározatok határozzák meg.
A XX. század elején alapított középiskolai tanulmányi versenyek az évszázad középétől megszaporodtak, a XXI. század fordulójára pedig megjelentek a nem tantárgyakhoz
kötődő, vagy a komplex versenyek. Bizonyos területeken, például természettudományból, matematikából egyre több versenyt rendeztek általános iskoláskorúak részére is.
A versenyek nyerteseinek nyilvántartása és nyomon követése még nem megoldott,
ez a tehetségek elkallódásának veszélyét rejti. Szintén a tehetségvesztés, és az életpályakövetés meghiúsulásának lehetőségét hordozzák a nyilvántartó rendszerrel kapcsolatban
felmerülő adatvédelmi és személyiségjogi problémák. A tehetségek gondozására inkább
a különböző területekre specializálódott, úgynevezett tagozatos általános iskolai és középiskolai osztályokban (nyelvi, sport, művészeti, természettudományos, stb) volt és van
lehetőség. A sportkörök, szakosztályok utánpótlás-nevelése és az alapfokú zeneiskolák
működése az utóbbi években a források hiánya miatt egyre rosszabb helyzetbe került.
A tehetséges gyerekek felkutatásában és fejlesztésében is komoly hagyományokkal
rendelkező magyarországi tehetséggondozás az elmúlt évtizedekben többször is új lendületet vett, de a legmeghatározóbb fordulatot talán az jelentette, amikor 2006-ban a
tehetséggondozást más-más oldalról támogató 13 civil szervezet létrehozta a Nemzeti
Tehetségsegítő Tanácsot, mely mára már jóval több tematikus és határon túli tehetségsegítő szervezetet fog össze.
Az Országgyűlés által 2008-ban elfogadott Nemzeti Tehetség Program és a hozzá
kapcsolódó, az Európai Unió által támogatott, 2012-ig tartó Magyar Géniusz Integrált
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Tehetségsegítő Program felhívta a figyelmet a tehetségek azonosításának, fejlesztésének,
gondozásának fontosságára. A Program keretei között elkezdődött egy tehetség-adatbázis összeállítása. Ma több mint 1000, állami, egyházi fenntartású intézmény, vagy civil
szervezethez kötődő tehetséggondozó műhely csatlakozott a Tehetségpontok és Tehetségtanácsok hálózatához.
A Nemzeti Tehetség Program prioritásait az oktatásért felelős miniszter által vezetett
Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum javaslatai alapján a miniszter határozza meg.
A Program sikerére jellemző, hogy az utóbbi években a személyi jövedelem 1%-ának felajánlásaiból milliárdos nagyságrendű forrásban részesül.
A Tehetségpont hálózata szakmai és információs bázisként működik, a tanácsadás,
a pályaorientáció lehetőségét teremti meg a tehetséges gyerekek és a szüleik számára.
Folyamatosan figyelemmel kísérik a térség tehetséges fiataljait és közvetítik számukra a
tehetségsegítéssel kapcsolatos információkat, lehetőségeket. A Tehetségpontok mentorhálózat kialakításával is segítik a tehetségeket. A 2012–2013 között uniós támogatással
megvalósuló Tehetséghidak Program még több figyelmet fordított a hátrányos helyzetű
és a sajátos nevelési igényű tehetséges fiatalok támogatására. Lényeges célkitűzése, hogy
„hidakat” építsen ki a tehetséggondozás különböző résztvevői között (állami szerepvállalók, intézmények, egyházak, civil szervezetek, szülők stb.).

2.11.8. Digitális készségek fejlesztése
A PISA-vizsgálat33 során az iskolai számítógép-hozzáférésről és -használatról is kérdezték
a tizenöt éves tanulókat és az iskolákat is. Az iskolai számítógép- és internet-hozzáférés
bonyolultabb kérdés, hiszen itt a lehetőségek az állandó és könnyű hozzáféréstől az egyetlen gépterem informatikaórai használatáig terjedhetnek. Ha csak azt vizsgáljuk, hogy a
tanulók hány százaléka férhet számítógéphez és internethez az iskolában, akkor azt látjuk, hogy ez az arány Magyarországon igen magas, a tanulók 95,2%-a jut számítógéphez,
és 95,6%-uk válaszolta azt, hogy van internet-hozzáférési lehetősége az iskolában. OECDviszonylatban34 ezek az arányok 93,1 és 92,6%.
Ugyanakkor azoknak a tizenöt éves tanulóknak az aránya, akik valóban használják
is a számítógépet és az internetet az iskolában, ennél jóval alacsonyabb: 69,3% a számítógép-használatra és 69,5% az internethasználatra vonatkozóan – és ezek a mutatók messze
nem a tanórai IKT-használatra vonatkoznak. A digitális szövegértés fejlesztése még nem
eléggé kiemelt része az iskolában átadandó tudásnak. A tanítási és tanulási folyamat támogatására a pedagógusok kevéssé használják az IKT-eszközöket és a modern technológiát, az ilyen irányú tevékenységek szórványosan fordulnak elő, központilag nem eléggé
támogatottak. A meglévő eszközök kihasználtsága nem minden esetben megfelelő, más
esetekben viszont az eszközök hiányára vagy az elavult eszközparkra hivatkozva utasítják
el a pedagógusok azok osztálytermi alkalmazását. Ugyanakkor az IKT-eszközök szaktárgyi felhasználásában sem érzik magukat kompetensnek.
Az IKT-kompetencia fejlesztése nem szorítkozhat csak az informatikaórákra, horizontális célként jelenik meg a kerettantervekben: a többi tantárgy keretében is lehetőség
 PISA 2009 Digitális szövegértés. Olvasás a világhálón. http://www.oh.gov.hu/orszagos-nemzetkozi/pisa/
pisa2009-digitalis
http://www.oecd.org/pisa/
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és szükség is van a tanulók digitális kompetenciájának fejlesztésére. Annak érdekében,
hogy a többi szaktárgyi órán is módszertanilag is releváns módon alkalmazzák a pedagógusok az IKT-eszközöket, pedagógus-továbbképzések válnak szükségessé, hogy a pedagógusok megismerkedhessenek a szaktárgyukat támogató anyagokkal, és egyben átfogó képet kapjanak az internet és az új elektronikus eszközök által közvetített tanulás és
tanítás jelentőségéről, lehetőségeiről. Olyan új módszertani megoldások megismerésére
és alkalmazására van szükségük, amelyek meghaladják az internet mint forrás (online
könyvtár) felfogást, és teret engednek a tanulók együttműködésének, kreativitásának,
önállóságának.
A munkaerőpiac szempontjából releváns digitális készségek (a digitális írástudás
kiterjesztett értelmezése) átadása ugyan kimeneti célként megjelenik a Nat-ban, de a
horizontális elvárásként megfogalmazott absztrakt követelmények teljesítéséhez a pedagógusok nem támaszkodhatnak egységes irányelvekre, tananyagokra, útmutatásra és
legfőképpen egységes, megbízhatóan működő infrastruktúrára. A heterogén, az egyes
intézmények között hatalmas különbségeket felmutató eszközállomány, valamint a szétaprózott, nem egységes minőségű módszertani, tartalmi kínálat gyakorlatilag ellehetetleníti a szükséges digitális készségek átadását, amely már egyéb készségek elsajátítását is
hátráltatja, és megnehezíti az IKT-val támogatott tanulást, és az egyéb pedagógiai feladatok (SNI, tehetséggondozás, felzárkóztatás stb.) ellátását is.
A több okra (finanszírozatlan karbantartás és állomány-megújítás, alacsony sávszélesség, rendszergazdák hiánya, képzés hiánya) visszavezethetően hiányos IKTeszközrendszer és szolgáltatási környezet a technológiai környezet fejlődésével mára már
nem csupán a korszerű informatikai ismeretek átadását nehezíti, hanem több területen
is visszafogja az intézmények teljesítményét. A megfelelő IKT-környezet nélküli köznevelési intézmény:
• nem a valós munkaerő-piaci körülményekre készít fel,
• kevésbé képes lekötni a tanulók figyelmét,
• nem biztosít a tanulási folyamatba ágyazott visszajelzési lehetőségeket (elektronikus
mérés-értékelés, vezetői információs rendszerek),
• nem képes naprakészen követni a tudományos eredményeket,
• manuális adminisztrációs terhet ró a pedagógusokra és az adminisztrációs személyzetre.
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3. A 2007–2013. évek közötti
uniós fejlesztések eredményei
és tapasztalatai
A 2007–2013-as tervezési időszak köznevelési fejlesztéseinek értékelése a köznevelés fejlesztéseit (ingatlan-, eszközállomány, oktatási programok minősége és pedagógusképzés),
azok célzottságát, relevanciáját és eredményességét vizsgálta. A fejlesztések hatása az eltelt idő rövidsége miatt egyelőre nem vizsgálható, azonban az esettanulmányok szerint
a támogatásoknak vannak olyan pozitív hatásai (az iskola népszerűségének növekedése,
a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkenése, az iskola szervezeti fejlődése), amelyek
hosszabb távon már a kompetenciamérések eredményeiben is megjelenhetnek. Az értékelés legfontosabb megállapításai a következők.
Az oktatás minőségének és eredményességének növelése érdekében a kulturális fejlesztések TÁMOP- és TIOP-programokkal segítették a köznevelési intézmények tevékenységét. A nem formális és informális tanulási programjaik (pl. digitális írástudás,
az olvasási, szövegértési kompetencia és készségfejlesztés) révén 2008–2013 között több
mint 1000 projektben 875 000 tanuló vett részt.
A köznevelési infrastrukturális fejlesztések mintegy 80 000 gyermeket értek el. Az
oktatási projektek száma már 2011 végén jócskán meghaladta a 2015-re kitűzött célokat.
Az ESZA finanszírozta képzésekbe több mint 1,7 millió főt sikerült bevonni. A szakpolitikai és fejlesztéspolitikai célok összehangolása elhúzódó egyeztetésekhez vezetett a szaktárca és az NFÜ HEP IH között. A fejlesztési elemeknek a tervezéskor még összekapcsolódó, szinergikus hatásokat eredményező konstrukciói elváltak egymástól, és a tervezett
egymásra épülést a szaktárca és a HEP IH között elhúzódó egyeztetési folyamatok meghiúsították. A ROP IH és a tárca között ezen egyeztetések lényegesen gyorsabban oldódtak
meg, így a fejlesztések az IH-k között is eltérő ütemezésben indultak meg. Mindazonáltal
a végül megszülető konstrukciók továbbra is illeszkedtek az eredeti stratégiában megfogalmazott célrendszerekhez, ezért úgy tűnik, a vitás pontokat nem a vélemények nagy
távolsága, inkább az egyeztetési folyamat intézményi feszültségei okozták.
A 2010-es kormányváltást követően az oktatáspolitika irányvonalát markáns paradigmaváltás jellemzi, amelyben a stratégiai funkciókat – az új stratégia megszületéséig –
érvényesítő köznevelési törvény hozott jelentős változást. A változásokat leginkább a cél
eléréséhez szükséges beavatkozások meghatározásában érhetjük tetten. Ugyanakkor, bár
az egyes konstrukciók legújabb kiírásai részben lekövetik az új stratégiai és jogszabályi
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környezet által implikált változásokat, a kiíró figyelemmel van az indikátorok teljesítésének kötelezettségeire is. A pályázati kiírások célzottságát vizsgáló eredmények arra mutatnak rá, hogy a jelenlegi pályáztatási és elbírálási rend a bírálat során nem egyformán
fókuszálta a pályázatokat. A permetező elvű pedagógusképzési, valamint tartalom- és
eszközfejlesztési pályázatoknál alapvetően a pályázói szándék és kapacitás befolyásolta
az elosztást, és a bírálatok hatása elenyésző, ugyanakkor nem kedvezett az egyébként
stratégiai szempontból kiemelt jelentőségű, de általában gyengébb pályázási kapacitással bíró, nehéz helyzetben lévő intézményeknek. A fejlesztéspolitika horizontális céljai
(fenntarthatóság, területi kohézió) lényegesen nagyobb szerepet kaptak a forráshoz jutásban, mint a fejlesztések célja, a kompetencia alapú oktatásban való eredményesség vagy
eredménytelenség, vagy ezek tárgyi vagy humán feltételeinek feltételezhető hiánya. A horizontális célok szerepének súlya leginkább a fókuszálásra kényszerülő ingatlanfejlesztési
pályázatoknál szembetűnő.
Az értékelés eredményei szerint az integrációban betöltött szerepek nem befolyásolták a pályázati tevékenységet sem az integráció előtt, sem az integrációt követően.
Vizsgálatokból kiderült, hogy a köznevelés teljesítménye nem meghatározó a fejlesztések iránti keresletben, ugyanakkor az ezzel szorosan korreláló területi és finanszírozási
helyzet meghatározó a pályázati szándékokban. Az iskolák többsége a csökkenő források
miatt folyamatos pályázati kényszerben működik, ezért arra pályáztak, amire lehetett,
de mindig megpróbálták az adott kiírást a saját igényeik szerint „átformálni”. Ezért azok
a konstrukciók váltak népszerűvé, amelyekből az intézmények minél több tevékenységet
tudnak megvalósítani, illetve az elég nagy pályázható keret miatt még az átcsoportosítható részekből is jelentős beruházásokat reméltek megvalósítani. A finanszírozási nyomás
miatt az is befolyásolta az egyes kiírások népszerűségét, hogy milyen elsődleges tevékenységet tudtak az intézmények helyettesíteni belőlük.
Esettanulmányok tanulsága szerint az iskolák elsősorban a forráscsökkenés miatt
elmaradó tanórán kívüli foglalkozásokhoz, a tanítási munka hatékonyságát segítő eszközállományuk bővítéséhez és elavult épületeik energetikai korszerűsítéséhez keresik a
forrásokat. E szándékoknak köszönhetően mind a TÁMOP-on belül, mind a KEOP-ban
felértékelődtek a vizsgálatokba nem bevont, de ezen célokhoz forrásokat biztosítani tudó
más pályázatok. Az egyes konstrukciók együttpályázásai is azt sejtetik, hogy nem a kiíró által feltételezett szinergiákat tekintik az iskolák a legfontosabbnak, hanem azt, hogy
egyik programból kimaradt fejlesztésüket mely másik támogatásból tudnák kipótolni.
Az értékelés tanulságai arra is rávilágítottak, hogy a fenti fejlesztési kereslet nem
egyenletesen oszlott meg az országban, ami az elosztott források megoszlásában is tetten
érhető: míg az eszközállományt fejlesztő és a pedagógusképzést támogató pályázatok és
a pályázatokon nyert összegek földrajzi eloszlása viszonylag homogén képet mutat, addig
az ingatlanállományt és az oktatási programok minőségét fejlesztő, egy iskoláskorú állandó lakosra jutó pályázati támogatások nagyobb összegben jutottak az elmaradottabb
területekre.
Esettanulmányok tapasztalata szerint a pályázatíróknak komoly szerepük van a köznevelési intézmények pályázatainak megírásában és menedzselésében. A keveset pályázó
intézmények gyakrabban veszik őket igénybe, a sokat pályázó intézményeknél (kezdeti
pályázatíró segítség után) ugyanakkor kiépültek a pályázatíráshoz szükséges kapacitások, bár minden szervezetnél van a pályázatoknak egy olyan nagyságrendje, amelyhez
egy-egy intézmény saját kapacitásokkal már nem mer hozzáfogni.
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Az országos kompetenciamérések adatai – bár már 12 éve folynak sikeresen – még nem
fednek le elég hosszú időt ahhoz, hogy megvizsgálhassuk a források szerepét a kompetenciaeredményekben, esettanulmányok szerint a támogatásoknak azonban vannak olyan
pozitív hatásai (iskola népszerűségének növekedése, végzettség nélküli iskolaelhagyás
csökkenése, iskola szervezeti fejlődése), amelyek hosszabb távon már a kompetenciamérések eredményeiben is megjelenhetnek. A későbbi vizsgálatok kérdése részben az, hogy
ezek az eredmények milyen gyorsan konvertálódnak a kompetenciaeredményekben, másrészről, hogy a szervezeti kultúrában, iskolai vonzerőben és a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkenésében tetten érhető eredményeket sikerül-e hosszabb távon is fenntartani.
Egyrészt azt tapasztaltuk, hogy a tervezett egymásra épülés mellett azt az OP-k közötti eredeti feladatmegosztás (ROP-ból infrastruktúra, TIOP-ból informatikai infrastruktúra, illetve TÁMOP-tartalmak) kezd átjárhatóbbá válni. Az új TÁMOP 3.1.4-es kiírás
nagyobb teret engedett arra, hogy az intézmények eszközbeszerzésre is fordíthassanak
összegeket, amely változás jelentős mértékben növelte az adott forrás iránti keresletet
is, mivel az intézmények részéről is komoly igény jelentkezik az ERFA- és ESZA-típusú
fejlesztések együttes bevezetésére. Másrészről az intézményi oldalon arra az eredményre
jutottunk, hogy bár találunk példákat a fejlesztések tudatos egymásra építésére, az esetek
többségében a pályázat fő motivációja mégis a forráshiány volt, és a megszerzett forrásoknak a már létező oktatási program javításába történő beillesztése volt a szinergiák egymásra épülésének legfontosabb terepe.
Az értékelés eredményeként született javaslatok:
• a fejlesztések megtervezése és megvalósítása szorosabban integrálódjon az oktatásirányítás szövetébe, amint arra a jelenlegi folyamatok is mutatnak, illetve
• a források közötti átjárhatóság intézményének erősítésével, ne pedig a párhuzamos kiírások rendszerével segítsük a fejlesztések egymásra épülését;
• a fejlesztést támogató módszertani kiemelt projekteket az első kiírások között kell a jövőben elindítani, ami segítheti a fejlesztési célok internalizálását is az iskolák esetében;
• készüljön részletes kereslet- és kapacitásfelmérés a köznevelési rendszer céljai mentén,
és a pályáztatás helyett ezen problématérképekre alapozott új finanszírozási rendszert
vezessenek be a kötelező feladatok finanszírozására. A Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ (továbbiakban: KLIK) által fenntartott iskolák esetében kiemelt projektként,
a KLIK-en kívüli iskolák esetében normatív pályázati formában, de mindkét esetben a
köznevelési rendszer helyi egységes elvárásrendszerét képviselő tankerületek szakmai
felügyelete mellett javasoljuk ezt megvalósítani;
• az ingatlanfejlesztések esetén ugyancsak új típusú központi költségvetési finanszírozást
javaslunk a problématérképek alapján tankerületi felügyelettel, azonban míg a KLIK-en
kívüli körben ezt a kötelező feladatok finanszírozásával együttesen érdemes kezelni,
addig a KLIK-kel szerződésben álló önkormányzatok számára önálló pályázatban szükséges megvalósítani – azok pályáztatását nem javasoljuk;
• bár a kötelező feladatok esetén a pályáztatás a 2007–2010-es időszakban a hatékonyságot
csökkentő tényezőnek bizonyult, mégis szükségesnek érezzük, hogy a nem kötelező
feladatokhoz kapcsolódóan továbbra is fennmaradjanak olyan pályázatok, amelyek jutalmazzák a kreativitást, az innovációt, egyúttal fenntartják az iskolák motivációját és
erősítik vezetési kapacitásait.
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Hazai források mellett jelentős európai uniós társfinanszírozás is rendelkezésre áll a
köznevelés fejlesztésére.
A köznevelés ágazati fejlesztéseit elsősorban az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP), Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP)
és Regionális Operatív Program (ROP) támogatja. Ennek keretében a közoktatás minőségének, hatékonyságának és hozzáférhetőségének erősítését, az egész életen át tartó tanulás
eszközrendszerének bővítését, a formális, informális és nem formális tanulási rendszerek
összekapcsolásával, a közoktatást támogató kulturális, az egészségtudatos életmód kialakítását segítő szolgáltatások fejlesztését és a területi hozzáférés egyenlőségének javítását
szolgáló fejlesztések valósulnak meg. A humán operatív programok mellett a regionális
operatív programokban is igen jelentős köznevelési fejlesztések valósulnak meg: a regionális operatív programok keretében óvoda- és iskolaépületek újulnak meg.
Az Új Széchenyi Terv keretében a köznevelési fejlesztésekre 9 operatív programból
(2 ágazati – TÁMOP, TIOP – és 7 regionális) mintegy 351,2 Mrd Ft áll rendelkezésre a
2007–2013-as időszakban. A TÁMOP 3. Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek c. prioritás célja, hogy a köznevelés rendszerében – az egész életen át tartó tanulás stratégiájával összhangban – egyszerre javuljon a köznevelés eredményessége és
hatékonysága, valamint mindenki számára biztosított legyen a minőségi közneveléshez
való egyenlő hozzáférés. A fejlesztések támogatják
• a kompetenciaalapú oktatás-nevelés és a korszerű pedagógiai módszerek elterjedését,
• a pedagógiai kultúra korszerűsítését,
• a sajátos nevelési igényű gyerekek inkluzív oktatását-nevelését támogató hálózat kiépítését,
• a köznevelési rendszer hatékonyságának javítása érdekében újszerű megoldások és együttműködések kialakítását,
• átfogó mérés-értékelési és minőségbiztosítási rendszer megteremtését,
• az eltérő oktatási igényű csoportok (nemzetiségi, migráns, SNI) nevelését, oktatását,
• mindemellett nagy hangsúlyt fektetnek az iskolai és iskolán kívüli tehetséggondozásra.
A TÁMOP 3. prioritás keretében 143 Mrd Ft került elkülönítésre a közoktatási pályázatok támogatására.
A köznevelés tartalmi megújulását kiegészíti a köznevelési intézményeknek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból történő infrastrukturális fejlesztése. A TIOP 1. „Az
oktatási infrastruktúra fejlesztése” c. prioritása keretében kerül sor az egész életen át tartó
tanuláshoz szükséges formális, nem formális és informális oktatás infrastrukturális feltételeinek megteremtésére. Megtörténik az iskolarendszerű oktatás-nevelés informatikai
fejlesztése, a pedagógiai, módszertani reformot támogató, és az országos mérés-értékelési rendszerek infrastruktúrájának, valamint a köznevelés információs rendszereinek
a fejlesztése. A támogatások a köznevelési intézmények jelentős része számára egységes
alapinformatikai infrastruktúrát biztosítanak, hozzájárulva a területi különbségek mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez. A fenti célokat szolgáló konstrukciókra a TIOP 1. prioritás
keretében közel 43,4 Mrd Ft-ot került elkülönítésre.
A minőségi oktatás-nevelés megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítását, az
egészséges és korszerű tanulási feltételek megteremtését szolgálja a köznevelési intézmények beruházásainak (infrastruktúra és eszközfejlesztés) célirányos támogatása a
Regionális Operatív Programokon (ROP) belül, az Európai Regionális Fejlesztési Alap
finanszírozása mellett. A 2007–2013 között meghirdetett köznevelési intézmény-felújítá84
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si program keretében lehetővé vált a korszerűtlen, lelakott óvoda- és iskolaépületek felújítása, korszerűsítése, korszerű nevelési-oktatási intézmények kialakítása a pedagógiai
reformfolyamatoknak megfelelően. A program keretében a köznevelési funkciók széles
vertikumának támogatására kerül sor, az óvodai feladat-ellátási helyektől kezdve az iskolai (alap- és középfok) intézményegységek támogatásáig, beleértve a diákotthonok,
kollégiumok és a gyógypedagógiai intézmények fejlesztését is. A 7 Regionális Operatív
Programban összesen mintegy 164,8 Mrd Ft áll rendelkezésre a köznevelési intézmények
infrastruktúra-fejlesztésére.
K-8. következtetés: 	Az uniós források meghatározó fejlesztési szerepe miatt a köznevelési ágazatnak az adott időszak kihívásaira történő reagálási képessége a 2014–20-as időszak operatív programjainak minőségétől is
nagymértékben függ.

85

Nemzeti str atégiák

4.  SWOT-elemzés
A korábbi helyzetelemzésben összegeztük a köznevelési rendszer előtt álló főbb kihívásokat és a korábbi válaszkísérletek főbb jellemzőit. Ezekkel kapcsolatban a következő következtetések fogalmazhatók meg:
K-1. következtetés:	Az erősödő világgazdasági verseny miatt hazánkban a jövő munkaerejének egyre nagyobb részét kell versenyképes tudáshoz és piacképes végzettséghez juttatni.
K-2. következtetés:	Az oktatáspolitikai célok fókuszába a legfejlettebb államok (OECD)
tanulói átlagteljesítményeinek elérését, meghaladását kell állítani.
K-3. következtetés:	Az IKT-eszközellátottságot és -használatot minden területen bővíteni
kell, de különösen azon intézményekben, ahol a családi háttér (munkanélküliség, alacsony iskolai végzettség) nem biztosítja az otthoni
számítógép-használatot.
K-4. következtetés:	A bekövetkező tanulószám-csökkenés negatív következményeit – az
Intézményfenntartó Központ aktív közreműködésével – a jobb feltételeket teremtő, minőségi intézményhálózat megteremtésével, fejlesztésével kell ellensúlyozni.
K-5. következtetés:	A működő mérési, értékelési rendszer, a kifejlesztendő központi minimumkövetelmények, kialakítandó tanfelügyelet, szaktanácsadói
rendszer és pedagógusminősítés együtt segítse elő az intelligens és
eredményes szakmai beavatkozásokat, különösen az alulteljesítő intézmények esetében.
K-6. következtetés:	Az új pedagóguspolitika és alkotóelemei (életpálya, bértábla, tanfelügyelet, szaktanácsadás, új továbbképzési rendszer) hatékonyan
ösztönözzék a minőségi munkát, és támogassák a pedagógushivatás
szakmai megújítását, valamint presztízsének növelését.
K-7.következtetés:	A halmozottan hátrányos és hátrányos helyzetű tanulók esélyteremtését a méltányosság elvének és gyakorlatának széleskörű alkalmazásával kell biztosítani.
K-8. következtetés:	Az uniós források meghatározó fejlesztési szerepe miatt a köznevelési
ágazatnak az adott időszak kihívásaira történő reagálási képessége a
2014–20-as időszak operatív programjainak minőségétől is nagymértékben függ.
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Az alábbi SWOT-elemzés összegzi a helyzetelemzésben részletezett erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek halmazait.
ERŐSSÉGEK

Lehetőségek

• Egységes tartalmi szabályozás bevezetése. • Az oktatással szembeni gazdasági és tár• Az elmúlt években nőtt a felsőfokú végsadalmi elvárások felerősödése a fejlesz-

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

zettséggel rendelkezők aránya és az érettségit adó szakközépiskolákban tanulók száma.
A NEET csoportba tartozók aránya jobb az
EU-átlagánál.
Nagy hagyományú pedagógusképzési,
továbbképzési rendszer.
Az óvodai nevelés hagyományai, nemzeti
sajátosságai, országos alapprogramja.
Folyamatosan működnek a teljes korosztályokat felmérő hazai és nemzetközi mérésértékelési rendszerek.
A pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszerének bevezetése, országos tanfelügyeleti
rendszer kialakítása.
Intézményi önértékelési rendszer, segítő
szakmai támogatórendszerek: pedagógiai
szakszolgálatok és pedagógiai szakmai szolgáltatások rendszere.
A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésének támogatása.
Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmények tartalmi és eszközfejlesztése.
A köznevelés megújítása során a nemzetiségi nevelés, oktatás megszervezésére, fenntartására vonatkozó jogszabályi feltételek kialakításakor a korábbi értékek megmaradtak.
A tehetségek felfedezésének és a tehetség
segítésnek évszázados, több szakterületre
kiterjedő hagyományai vannak.
A tehetségek segítéséhez megvan a koncepció, a törvényi, jogszabályi és valamennyi
finanszírozási háttér (Arany János Tehetséggondozó Program, Útravaló Út a tudományhoz ösztöndíjprogram, Nemzeti Tehetség
Program, Nemzeti Tehetség Alap).

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

téspolitikában. Nő a magasan képzettek
iránti kereslet.
A munkanélküliségi ráta hosszútávú csökkenése az iskolai végzettség növekedésével.
Pedagógusbérek emelkedése. A pedagóguséletpályamodell bevezetése.
A Klebelsberg állami felsőoktatási ösztöndíj
pozitív hatása a hallgatók pedagóguspályára
vonzására.
A kötelező óvodai nevelés bevezetése 2014
szeptemberétől növeli a hátrányos helyzetűek esélyeit és az intézményes nevelés-oktatás hosszát.
A kormányzati felzárkóztató (Híd) programok és más, a 15–19 éves korosztály felzárkózását, iskolázását, munkába állását támogató programok segítenek a végzettség
nélküli iskolaelhagyás csökkentésében.
A bevezetésre kerülő tanfelügyeleti rendszer
javítja az oktatás eredményességét.
A pedagógus-életpálya értékelése hozzájárul
a pedagógusok szakmai színvonalának és
társadalmi elismerésének növekedéséhez.
Az oktatás fejlesztésére fordítható uniós és
hazai források bővülése.
Informatikai fejlesztések integrálása a gyógypedagógiai és az inkluzív nevelési gyakorlatba (IKT az inklúzióért, IKT az inklúzióban).
Az esélyegyenlőtlenség további csökkentése
az oktatás folyamatában, szakértői, tanácsadói hálózat működése.
Egységes országos tehetségfelismerés
el-veinek és gyakorlatának bevezetése.
Tehetség-nyilvántartó, követő rendszer
kialakítása, példaképek állítása.
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• Hátrányos és halmozottan hátrányos hely- • A köznevelési, egészségügyi, szociális

•
•
•
•
•

zetű gyermekekre, tanulókra irányuló
pedagógiai kezdeményezések, az ilyen célú
közép- vagy hosszútávú programok
működése, az ezekben felhalmozódott tudás
és tapasztalatok.
A tanulók 95,2%-a jut számítógéphez, és
95,6%-a internet-hozzáférési lehetőséghez az
iskolában.
Kötelező nyelvoktatás, széles körű nyelvválasztási lehetőséggel a középfokú oktatásban.
Szabályozásban biztosított folytonosság az
általános iskola és a középiskola között.
Az európai elvárásokkal összhangban lévő,
a Közös Európai Referenciakereten alapuló
szabályozás.
A két tanítási nyelvű iskolák jó gyakorlatnak
számítanak nemzetközi viszonylatban is.

•

•
•
•

•
•
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intézmények, a civil segítő szervezetek, a
szakszolgálatok között működő hálózat kialakítása.
A 16–18 éves korban nem iskolázott rétegek
és a NEET fiatalok számára megtalálni a
megfelelő képzési kínálatot, amellyel mind
a végzettség nélküli iskolaelhagyás aránya,
mind a fiatalkori munkanélküliség csökkenthető.
Az egész életen át tartó, önálló tanulásra
való felkészítés módszereinek széleskörű elterjedése.
A minőségi testnevelés kritériumrendszerének bevezetése.
A szociális és az állampolgári kompetenciák
egészségtudatos életvitelhez kapcsolódó elemeinek kibővítése és egy újonnan megjelenő
jövőorientált, egészségtudatos, aktív életviteli kompetenciába történő integrálása.
Az általános iskolai nyelvtanítás szerepének,
minőségének erősítése.
A nyelvi csoportokat szintenként, nem osztályonként kell megszervezni, így évfolyamonként különböző szintű nyelvi csoportok
is kialakíthatók, és a diák nyelvtudásának
megfelelő szintű csoportban tanulhat idegen
nyelvet, növelve ezzel a nyelvoktatás hatékonyságát.
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Gyengeségek

Veszélyek

• A pedagógustársadalom elöregedett, elnőie- • Az NFT- és a TÁMOP-forrás átrendező
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

sedett, a magyar pedagógusbérek alacsonyak.
Az intézmények tárgyi feltételeinek erősen
eltérő a színvonala, kihasználtságuk eltérő,
területileg sem egységes.
Óvodai férőhelyek egyenetlen eloszlása,
illetve hiánya.
A köznevelési rendszer nemzetközi öszszehasonlításban magas szelektivitása (egyenetlenség, szociális és családi háttér erősen
meghatározó).
A fejlesztések finanszírozásának átláthatatlansága, fenntarthatóságának bizonytalanságai.
A pedagógus és a gyógypedagógus együttműködésének beszűkülő lehetőségei.
A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok által átvenni szándékozott köznevelési intézmények finanszírozása rendezetlen.
Adatvédelmi és személyiségjogi problémák
a tehetség életpálya-követéssel kapcsolatban.
A vállalkozói szektor szakképzésben való
erőteljes szerepvállalásának elmaradása.
A hátrányos társadalmi-gazdasági hátterű
tanulókat nagy arányban oktató, ill. települési hátránnyal rendelkező iskolák pedagógusellátottsága rosszabb, ill. az ilyen iskolákban való tanítás kevesek számára motiváló.*
Az idegen nyelvek tanításának hatékonysága
nehezen értékelhető, mert az elért nyelvi szintek tekintetében igen kevés elemzés áll rendelkezésre.
Az idegen nyelvi oktatás szabályozásában
szereplő kimeneti szinteket empirikus adatok
ritkán támasztják alá, így ezek integrálása
megkérdőjelezhető.
A digitális szövegértés fejlesztése még nem
eléggé kiemelt része az iskolában átadandó
tudásnak.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

hatása, további hazai fejlesztési források
hiánya, egyenetlensége.
A kedvezőtlen demográfiai folyamatok felerősödése.
A természettudományos tárgyakat tanító
pedagógusok létszáma csökken.
A pedagógusképzésre egyre gyengébb teljesítményt nyújtó fiatalok jelentkeznek, a
pálya nem vonzó.
Nem mindenütt áll rendelkezésre elegendő
óvodai férőhely.
A tankötelezettség korhatárának leszállítása
16 évre növeli a NEET csoport arányát a
15–29 évesek körében.
A tankötelezettség korhatárának leszállítása
ellenére sem növekszik a felnőttoktatásban
és a felnőttképzésben résztvevők aránya.
Nem növekszik kellő mértékben a természettudományos, matematikai és műszaki
végzettségűek aránya.
Nem növekszik a legalább középfokú végzettséggel rendelkezők foglalkoztatottságának
aránya.
Nem tudunk áttörést elérni a tanulók idegen
nyelvi és IKT-kompetenciáinak fejlesztésében.
A hátrányos helyzetű gyermekek arányának
demográfiai növekedése és egyes törvényi
változások növelhetik a végzettség nélküli
iskolaelhagyók arányát, a szociális különbségeket.
A hátrányos helyzetű településeken a gyerekek, különösen a hátrányos helyzetűek
óvodai és iskolai ellátásának megoldása.
Az oktatási rendszer erős szelektivitásának
tartós fennmaradása, további erősödése.
Szakmapolitikai konszenzus kialakításának
nehézségei, a szakmai fórumok hiánya.
Az innovációs kedv és hajlandóság viszszaszorulása a rendszerben és a fejlesztési
vonatkozásokban.

* Varga Júlia: A tanárok elosztása a különböző szociokulturális hátterű tanulókat tanító iskolák között, 2009.
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• A nyelvoktatás terén a középfokú iskola nem • Az oktatásügy, a szociális szféra, az egészség-

•
•

épít az általános iskolában megszerzett
tudásra, középfokon a tanulók átlagosan kétharmada kezdő vagy alapszinten tanulja azt
a nyelvet, amelyet már az általános iskolában
is tanult.
A szakközépiskolák egy részében és a szakiskolákban a nyelvoktatás alacsony hatékonysággal valósul meg.
A szociális és állampolgári kompetencia nem
tartalmaz olyan konkrét elemeket, amelyek
alapján mérhető lenne a köznevelési folyamat
során a tanulók egészség-központú gondolkodásának, attitűdjének változása.

•
•
•
•
•
•
•

ügy és a civil szervezetek együttműködésének nehézségei.
Az értékelési, mérési rendszer standardjainak, stabilitásának hiánya.
A pedagógiai szakmai szolgáltatások hiánya
gátolja a nemzetiségi nevelés, oktatás minőségének növelését.
Nemzetiségi pedagógushiány, a nemzetiségi
tankönyvek, szemléltető eszközök hiánya
néhány nemzetiség esetében.
A tehetségek nyomonkövetésének lehetősége az iskolarendszer szintjei között nem
megfelelő.
A tehetséggondozás a források hiánya miatt
egyre rosszabb helyzetbe kerülhet.
A pedagógusok az IKT-eszközök tanórai/
szaktárgyi felhasználásában nem érzik
magukat kompetensnek.
Az egészséges életvitellel kapcsolatos tanulói
magatartás, továbbá az ismereti és mozgásműveltségi elemek elsajátítása, a fizikai állapot objektív mérhetősége nem megfelelő.

A SWOT-elemzésben feltüntetett oktatáspolitikai kihívásokat kell megválaszolni, az
abban szereplő erősségek segítségével. Ezeket a válaszokat a célrendszer és az azt leképező
célfa foglalja össze. Ezt követően a stratégia kibontja a részcélokat, szakmai magyarázatot
és indikátorokat rendel hozzájuk.
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5. Célrendszer
5.1. Jövőkép, általános cél
A következő évek oktatásfejlesztési célja egy minőségi és méltányos, az állam által garantált közszolgálatként megvalósuló köznevelési rendszer kialakítása, amely az európai és
globális társadalmi és gazdasági térben sikeresen alkalmazkodni képes fiatalokat készít
fel a munkaerőpiacon/felsőoktatásban/egész életen át tartó tanulásban való sikeres részvételre.

5.1.1. A
 minden gyermek, tanuló optimális fejlődését biztosítani képes,
minőségi, fenntartható és hatékony köznevelés
A nevelés-oktatás eredményességének, minőségének és hatékonyságának növelése mint
cél a köznevelés minden szereplője számára szükségletként jeleníti meg, hogy megvalósuljon a nevelés-oktatás szereplői – kiemelten a közszolgálatot igénybe vevő gyermekek,
tanulók és szülők, továbbá a közszolgálat ellátására és fejlesztésére kötelezett vagy azt vállaló ágazati és fenntartói szintű irányítók – számára megalapozott tanulói teljesítménymérési és intézményértékelési információk kialakítása, visszacsatolása, az oktatásfejlesztés támogatása, valamint rendszerek fejlesztése a köznevelésben. A cél olyan intézményi
kultúra kialakítása, amelyben az intézmény és a benne dolgozó pedagógusok és vezetők
önreflexivitása, a kívülről kapott jelzések és értékelési eredmények értelmezése segíti a
folyamatos tanulást, fejlődést, problémaérzékenységet és motivációt a hatékony problémamegoldásra. Közvetlen szükségletként jelentkezik minden szereplő számára a fent vázolt rendszer működtetéséhez szükséges szakmai kapacitások, standardok, eljárásrendek
létrehozása és a szükséges tudás közvetítése, kiemelten ide értve a magyar köznevelésben
hiányzó külső szakmai támogató-ellenőrző rendszer, valamint az új pedagógus-előmeneteli rendszerhez tartozó pedagógusminősítési rendszer kritériumainak és eljárásrendjének egységes fejlesztését.
Különösen fontos cél a köznevelés finanszírozhatóságának biztosítása, ennek érdekében nemzetközi és korábbi hazai jó gyakorlatokon alapuló modell és rendszer kidolgozása, kipróbálása, a finanszírozás hatékonyságáról folyamatos visszajelzések gyűjtése,
a rendszer javítása.
Fontos cél továbbá a köznevelési és kulturális terület közösen kidolgozott együttműködésének erősítése.
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5.1.2. M
 inden gyermek, tanuló sikeres felnőtté válásának feltételeit
elősegítő, méltányos köznevelés
A mai magyar iskola előtti nevelésre és az iskolarendszerre jellemző korai szelekciós hatást kiváltó mechanizmusok ellenében rendszerszintű intézkedések szükségek, amelyek a
köznevelés minden fontos elemére egyszerre hatnak (gyermekek, tanulók, pedagógusok,
intézmények, fenntartók, finanszírozási rendszer). Cél az, hogy a méltányosság a köznevelés minőségének és eredményességének horizontális, átfogó szempontjává váljon.
A fenti általános célok elérése érdekében, a magyar köznevelési rendszer erősségei és
az uniós fejlesztési források segítségével megválaszolásra kerülnek a főbb kihívások a célfa alábbi logikai rendjében:
Kiépül az alulteljesítő iskolák
leválogatását és az intelligens
beavatkozást szolgáló rendszer
Az új pedagógus-életpálya
anyagi támogatása és folyamatos
továbbfejlesztése

Javul a tanulók teljesítménye
Nem nő a korai iskolaelhagyók száma

Tartalmi modernizáció indul
Kiépül a felzárkóztatás
komplex rendszere

A magyar köznevelés nem szakad
le és versenyképes ﬁatalokat
bocsát ki

Kiépül a HH tanulók
korai jelzőrendszere
Elindul az intézményhálózat
tankerületi szintű, minőség
és méltányosságelvű
ésszerűsítése
Az új ﬁnanszírozási rendszer
ösztönzi az integrációt
és felzárkóztatást

Fenntarthatóvá válik az intézményrendszer
A magyar felnőttoktatás megkezdi
a felzárkóztatást

A felnőttoktatás országos
tárcák feletti stratégiai
területté válik

5.2. Specifikus célok
5.2.1. K
 öznevelési rendszer ágazati és fenntartói irányításához kapcsolódó
fejlesztések támogatása: kiépül az alulteljesítő iskolák leválogatását
és az intelligens beavatkozást szolgáló rendszer
Ezen célkitűzés fordulatot jelent az 1990 és 2010 közötti oktatásfejlesztéshez képest.
Szakítva a szigetszerű innováció és következmény nélküli mérés-értékelés több évtizedes gyakorlatával, a cél a köznevelés mint közszolgálat szakmai elszámoltathatóságának
biztosítása, valamint a központi és helyi oktatásirányítás tevékenységének támogatása.
További cél az egységes intézményi minőségstandardon alapuló, nevelési, oktatási intézmények által meghatározott helyi célokhoz köthető ágazati célrendszer és minőségpolitika kialakítása. A pedagógiai munka értékének megmutatása, a pedagógusok társadalmi
megbecsültségének erősítése és a szakmai színvonal biztosítása egyaránt megkívánja,
hogy a pedagógusok munkája transzparens legyen. Ugyanilyen fontos a gyermekek és
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tanulók fejlődésének nyomon követése, melyhez az infokommunikációs eszközök és alkalmazások szintén nélkülözhetetlen segítséget jelentenek.
A tanügyigazgatás új állami intézményrendszerének felállásával soha nem látott
lehetőség nyílt az azonosított problémák kezelésére és az intelligens beavatkozások
végigvitelére:
• a fejlett köznevelési adatszolgáltató és elemző rendszerek naprakész információval szolgálnak minden szakmai részletkérdésben,
• a tanfelügyelet elindult vezetői, pedagógusi és intézményértékelő munkája pontosíthatja
a szükséges beavatkozásokat,
• az állami szakmai szolgáltatások felálló rendszere, valamint a pedagógus-továbbképzések hathatós szakmai támogatást adhatnak a kiválasztott intézményekben elinduló átalakításoknak.
A jelenlegi jogszabályi keretek az intelligens beavatkozás következő fajtáit teszik lehetővé a minimumkövetelményeket tartósan nem teljesítő intézmények esetében:35

Intézményen belül:
• meglévő feladatellátás szakmai feljavítása, feladat kifuttatása, új feladat fokozatos
felfejlesztése, új feladat azonnali hozzárendelése, feladat elvonása, belső feladatátrendezés telephely megszüntetésével.

Több intézményt érintő műveletek:
• intézmény megszűnése jogutóddal, ezen belül intézmények egyesítése beolvadással
vagy intézmények egyesítése összeolvadással,

• intézmény által ellátott feladat szétválasztása, amely lehet különválás vagy kiválás,
• intézmény létrehozása.
Az intézményi pedagógiai-szakmai megújulást illetően és a pedagógusok továbbképzéséhez kapcsolódóan jótékony hatást fejt ki olyan tudáscentrumok létrehozása, amelyek központjai lehetnek a jó gyakorlatok terjesztésének, és előmozdítják a módszertani
megújulást. Az OER (Open Educational Resources) szellemiségében a tudás ingyenes
terjesztését szolgálják a szabadon hozzáférhető oktatási források, melyek a jó gyakorlatok
megosztását és terjesztését segítik elő.
Cél, hogy a fejlett információs rendszereket integrálva létrejöjjön egy köznevelési
komplex indikátorrendszer, melynek elemzése megalapozza az oktatáspolitikai döntéseket. Az infokommunikációs eszközrendszerének alkalmazása hozzájárul a köznevelés
hatékonyabbá tételéhez. További cél olyan értelmező eszközök, illetve az információk felhasználását a működésbe és a döntéshozatal minden szintjébe becsatornázó eljárások és
eszközök fejlesztése, ami biztosítja az előállított információk értelmezését és felhasználását az adott célcsoport körében (szakmapolitika, irányítás különböző szintjei, intézmények, pedagógusok, szülők).

35

 öznevelési feladatellátás fejlesztés (2013): Műveletek a feladatellátási helyekkel és a feladatellátással. Kézirat,
K
Oktatási Hivatal Projektigazgatóság, Budapest.
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Mérföldkövek:
• 2014 végére elkészül az integrált köznevelési indikátorrendszer,
• 2015 végére azonosításra kerül a szakmai értelemben legkockázatosabb intézmények
listája és elkészülnek a beavatkozási tervek,

• 2017 végére a legkockázatosabb 100 intézményben elindulnak a beavatkozások,
• 2019 végére megszűnik a központi beavatkozás az érintett intézményekben,
• 2020-ra a komplex indikátorok (különösen a kompetenciamérési eredmények) szerint
az érintett intézmények tanulói elérik a nemzeti minimumkövetelményeket.

5.2.2. A
 tartalmi szabályozókban szereplő követelmények megvalósítása:
tartalmi modernizáció és minimumkövetelmények bevezetése
A 2012 tavaszán elfogadott új Nemzeti alaptanterv (Nat) a köznevelés feladatát a műveltség közvetítésében, a tanuláshoz és a munkához szükséges készségek, képességek,
ismeretek, attitűdök együttes fejlesztésében, a nemzeti és társadalmi összetartozás megerősítésében jelöli meg. Ennek eredményeként az állami közszolgálati garancia kiterjesztette a köznevelési rendszerben feldolgozandó tartalmakra is, hogy növelje a tanuláshoz
való egyenlő hozzáférés esélyeit, a méltányosság, hatékonyság és esélyteremtés érdekében.
A Nat-ban foglalt pedagógiai elvek, nevelési célok, fejlesztési feladatok, kulcskompetenciák és műveltségi tartalmak egyes nevelési-oktatási szakaszokon történő érvényesülését
a 2013-ban megjelent kerettantervek teszik a gyakorlat számára adaptálhatóvá.
Ezzel párhuzamosan a Magyar Képesítési Keretrendszer kidolgozásával egyrészt létrejönnek az Európai Képesítési Keretrendszernek (EKKR) való megfelelés feltételei, másrészt további cél, hogy a létrejött keretrendszer a fejlett európai köznevelési rendszerekhez
hasonlóan Magyarországon is támogassa az informális és nonformális tanulást, továbbá
egyfajta metaszabályozóként támogassa a tartalmi szabályozókban szereplő követelmények kialakítását. Ennek fontos részcélja, hogy a köznevelés minden szintjén megjelenjenek és érvényesüljenek a követelmények, standardok, melyek egységesítik a tartalmi,
módszertani elvárásokat. Céljuk, hogy világos, mindenki számára érthető elvárások fogalmazódjanak meg, konszenzus alakuljon ki a tanítási gyakorlat és az értékelés között.
Emellett összehasonlíthatóvá tegye az iskolai minősítéseket; továbbá visszajelzést adjon
a meghatározott tantervi területeken a tanulók felkészültéségéről (elszámoltathatóság).
E fejlesztési terület legsürgősebb feladata az elfogadott új tantervi-tartalmi szabályozóknak megfelelő standardalapú értékelés rendszer kidolgozása. Amely a tantervi célokból és az elvárt teljesítményből indul ki, de nem áll meg a minimumszint meghatározásánál, hanem a kritériumok hierarchiába rendezésével teljesítményszinteket állapít
meg, és minőségi skálát rendel hozzájuk. A standardok meghatározása az egész életen át
tartó tanulás szempontjait érvényesítő kulcstantárgyakban (magyar, matematika) kezdődik meg, a Nat 2012, az új kerettantervek fejlesztési céljai, várt eredményei, valamint
a hazai kompetenciavizsgálatok képességszintjei alapján. A fejlesztési folyamat további
feladata az új tantervi-tartalmi szabályozóknak megfelelő taneszközök fejlesztése, bevezetése és elterjesztése. A tankönyveknek korszerű, tanulóközpontú oktatási paradigmára
kell épülniük, és az európai trendeknek megfelelően kompetenciák fejlesztésére kell irányulniuk. A fejlesztés során azt kell szem előtt tartani, hogy egy korszerű tankönyv ma
már nem csupán egyetlen könyv, hanem egy fejlesztő eszközrendszer, ami feladatlapokat,
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kompetenciafejlesztő és értékelő eszközöket, valamint tanári segédletet is tartalmaz. Továbbá figyelembe kell venni az élet minden területén megjelenő technológiai forradalom
hatásait: a szinte mindenhová elérő világháló kiépülését, az eszközök miniatürizálását és
a processzorok teljesítményének növekedését, valamint a mobiltechnológia nagyarányú
terjedését jelenti. Ezek függvényében a tankönyvek, taneszközök fejlesztése, kipróbálása
komoly innovációs tevékenységként jelenik meg.
A pedagógiai módszertani kultúra IKT-eszközökkel történő megújítása révén a tanulók és a pedagógusok körében is fejlődik a digitális írástudás, valamint javul a tanulási folyamat hatékonysága. A Nat-ban meghatározott fejlesztési célok elérése érdekében
szükséges a köznevelés folyamatának IKT-alapúvá szervezése, és a szükséges infrastrukturális és humán feltételek biztosítása. Annak érdekében, hogy a szükséges és Nat-ban
előírt digitális készségek átadásra kerüljenek, elengedhetetlenül szükséges a tantárgyközi fejlesztési lehetőségek minél szélesebb körű kiaknázása és a tantárgyak IKT-alapú
oktatásának megalapozása. Továbbá ki kell alakítani az intézmények és az egyes kulcstantárgyak IKT-alapú rendszeres, külső sztenderdre épülő mérés-értékelési rendszerét,
amely képes támogatni az oktatás tartalmának fejlesztését, a pedagógusok módszertani
kultúrájának javítását, továbbá az intézményi minőségfejlesztést és a külső intézmény
értékelési folyamatát.
Cél a szaktanácsadói hálózat és a szakmai szolgáltatói, szakszolgálati hálózat együttműködésének, szakmai munkájának folyamatos monitorozása, hatásainak és eredményességének vizsgálata, az információk alapján a rendszerek fejlesztése.
Továbbra is fontos feladatot jelent – a gazdaság elvárásainak figyelembevételével –
a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztését segítő programok és a szakképzés fejlesztésének támogatása. A tehetséges fiatalok képességeinek kibontakoztatása és
társadalmi hasznosulása: a tehetséges fiatalok megtalálása, a tehetség jellegének és szintjének megfelelő folyamatos segítség a tehetség kibontakoztatásában, a tehetség hasznosulásának elősegítése. A tanulási-tanítási folyamat az intézményi kereteken túlmutatóan
kiterjeszthető olyan tudáscentrumok által működtetett online tanulási környezetekre,
ahol megvalósulhat a hálózati tanulás és a XXI. századi készségek fejlesztése.

Mérföldkövek:
• 2014 végére elkészül az alsó középfok kulcstantárgyainak és a mérhető tantárgyközi
kompetenciák standardalapú értékelési rendszere.

• 2017 végére az új taneszközök és tartalomhordozók már az új tartalmi szabályozás szerint épülnek fel, beleértve a követelménystandardok rendszerét.

• 2020-ra elkészülnek felső középfok kulcstantárgyainak standardjai és kipróbálásra kerülnek az ezek mérésére alkalmas feladatsorok elektonikus platformon.

5.2.3. A
 pedagógushivatás vonzóbbá tétele: az életpálya beválásának
monitorozása és újabb erőforrások folyamatos befektetése
Szükség van a bevezetett elemek hatásainak folyamatos monitorozására, hatásvizsgálatok
készítésére, és ezek eredményei alapján a rendszer folyamatos korrekciójára. A rendszer
javításában számítani lehet a pedagógusok aktív és egyre erőteljesebb közreműködésére
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is. A magyar köznevelés eredményessége szempontjából kulcsfontosságú, hogy a pedagógushivatást a legrátermettebb, legtehetségesebb emberek válasszák, a már gyakorló
eredményes pedagógusok pedig pályán maradjanak. A pedagóguspályának tehát nem
csak a kezdeti periódusban, de a pályaív teljességében, hosszútávon vonzó alternatívát
kell nyújtania a munkaerőpiac egyéb lehetőségeivel, kihívásaival szemben. A pedagóguspálya hosszú távú vonzerejét a fizetés versenyképességén túl több további, nem anyagi
jellegű tényező is befolyásolja. Ilyen az állás biztonsága, a rugalmas munkaidő, a pályaív
és a pályával járó lehetőségek, az érdeklődésnek megfelelő, önkiteljesítő munka, valamint
a munkahelyi légkör és környezet.36 A legjobb pedagógusok pályán tartása érdekében
nem elég a magas szintű pedagógusképzés, hanem ugyanolyan fontos folyamatos szakmai támogatást és korszerű pedagógus-továbbképzéseket nyújtani számukra. Ennek a
módszertani képzéseken felül része kell, hogy legyen a személyiségfejlesztésre irányuló,
a kiégést megelőző vagy kezelő továbbképzés is. Az előmeneteli rendszer fokozatainak
teljesíthetősége érdekében a pedagógus-továbbképzési rendszer korszerűsítése, a szaktanácsadói rendszer folyamatos fejlesztése. A mesterségbeli tudás fejlesztése érdekében változatos képzések akkreditálása, melyek teljesíthetők tanfolyami (tréning jellegű) formában, távoktatási formában, kevert formában, moduláris formában, folyamatba ágyazott
képzés formájában. A pedagógusképzés formális keretein túlmenően elengedhetetlen a
nem formális tanulás lehetőségeinek megteremtése.

Mérföldkövek:
• 2015 végére kialakul a pedagógus-továbbképzések mindenki számára mindenhol elérhető kínálata,

• 2015 végére elkészül az életpályamodell köztes értékelése és a továbbfejlesztési javaslatok,
• 2014-től 2020-ig felmenő rendszerben minden évben megtörténik az életpályarendszerhez kapcsolódó nemzetierőforrás-részletek befektetése.

5.2.4. A
 köznevelési rendszer esélyteremtő, felzárkózást támogató
tehetségsegítő szerepének erősítése: kiépül a felzárkóztatás
komplex rendszere
A következő években a még romló iskolai és teljesítménymutatók megfordítása és egy felzárkózási pálya megnyitása azt követeli meg, hogy a felzárkóztatás teljes hazai intézményrendszere egy komplex részstratégiává álljon össze. E részstratégia kiemelt támogatást
igényel a 2014–2020-as időszakban. E részstratégia alapelemeinek egy része már felállt a
2010-től elindult fejlesztések során: az óvodáztatás kiterjesztése, valamint a hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók korai azonosítása már hatással van. A végzettség nélküli iskolaelhagyás ellenében hat a differenciálás, az egyéni tanulási utak kialakítása, amit nagymértékben támogathat a tartalmi modernizáció és az infokommunikációs
alkalmazások. Cél a végzettség nélküli iskolaelhagyás jelzőrendszerének bevezetése és
36
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országos működtetése, erre épülve a végzettség nélküli iskolaelhagyást megakadályozó
intézkedések kidolgozását és végrehajtását szolgáló mechanizmusok kiépítése és működtetése (az országos, helyi irányítási és intézményvezetési szintek együttműködésével).
A végzettség nélküli iskolaelhagyás problémájának kezelésére is önálló részstratégia
készül.
A felzárkóztatás egyik legfontosabb új eszköze az állami intézményfenntartó intelligens beavatkozása, amely kapacitás- vagy minőségproblémákból kiindulva új képzési
szerkezetet, tartalmakat és környezetet teremt a jobb oktatási minőséget érdemlő hátrányos helyzetek számára.

Mérföldkövek:
• 2014. II. félévében elfogadást nyer a végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni stratégia,
• 2014 szeptemberétől már működik az iskolai kudarc és végzettség nélküli iskolaelhagyás
szempontjából legkockázatosabb tanulók azonosító rendszere,

• 2017 végére kialakulnak a komplex felzárkóztatás tantárgyi és tantárgyközi kompetenciáit feldolgozó programcsomagok.
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6. Beavatkozások
Célok és beavatkozások kapcsolódása:
Köznevelési rendszer ágazati és fenntartói irányításához kapcsolódó fejlesztések támogatása: kiépül az alulteljesítő iskolák leválogatását és az intelligens beavatkozást
szolgáló rendszer
• Tényeken alapuló szakpolitika és gyakorlat révén fenntartható, szakmailag hatékony
köznevelés és ágazatirányítás fejlesztése.

• A köznevelési ágazat teljes standard irányítási, ellenőrzési, értékelési rendszerének kialakítása.

• A pedagógiai szakmai szolgáltatások és a pedagógiai szakszolgálatok által nyújtott szolgáltatások egységesítése, színvonalának emelése.

A tartalmi szabályozókban szereplő követelmények megvalósítása: tartalmi modernizáció és minimumkövetelmények bevezetése
• A tanulói ismeretek és attitűdök szintjének emelése, fejlesztése.
• A pedagógusok módszertani kultúrájának folyamatos fejlesztése összhangban az új
tantervi-tartalmi szabályozókban megjelenő követelményekkel.

• Az új tantervi-tartalmi szabályozóknak megfelelő tanulási környezet és taneszközök
fejlesztése, bevezetése, elterjesztése.

• A pedagógiai kreativitás és újítás, valamint a tehetség támogatása a köznevelés minden
szintjén.

A pedagógushivatás vonzóbbá tétele: az életpálya beválásának monitorozása és
újabb erőforrások folyamatos befektetése
• A pedagógusképzés folyamatos hozzáigazítása a megújuló köznevelési rendszer és a

társadalom igényeihez (például az idegen nyelven való oktatás képességének megteremtése, valamint az IKT-eszközökkel való oktatás képességének megteremtése).
• A pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének biztosítása.

A köznevelési rendszer esélyteremtő, felzárkózást támogató tehetségsegítő szerepének erősítése: kiépül a felzárkóztatás komplex rendszere
• A végzettség nélküli iskolaelhagyás arányának csökkentése.
• A nyitottságra ösztönző nevelés támogatása.
• A nemzetiségi nevelés-oktatás szakmai támogatása.
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6.1. Tényeken alapuló szakpolitika
és gyakorlat révén fenntartható,
szakmailag hatékony köznevelés
és ágazatirányítás fejlesztése
A beavatkozás az alábbi hazai problémák megoldására irányul
A tényekre alapozott oktatáspolitika hangsúlyos szerepet kapott a nemzetközi szakpolitikai diskurzusban. Az OECD 2003-ban önálló programot indított el e témában, s a „tényeken alapuló oktatáspolitika-kutatás” (Evidence based Policy Research in Education)
elnevezésű program eredményeit tanulmánykötet összegzi. Az oktatás eredményességének és minőségének jobbítását célzó modern oktatáspolitikának döntően azért van szüksége kutatásra, hogy el tudja dönteni, érdemes-e valamilyen beavatkozást elvégezni vagy
sem (azaz a beavatkozás nyomán valóban létrejön-e a kívánt javulás). Ehhez gyakran van
szükség oksági összefüggések megállapítására. Ezért növelni szükséges az olyan kutatások számát, amelyek egy-egy beavatkozásról nagy biztonsággal meg tudják mondani azt,
hogy annak eredményeképpen a dolgok jobbak lesznek. A PISA-vizsgálatok ugyancsak
előtérbe helyezték a standardizált mérések eredményeire alapozott elemzések alkalmazását és alkalmazhatóságát az oktatáspolitikai döntések során. Szükség van a folyamatosan
végrehajtott hazai és nemzetközi mérések eredményeinek elemzésére, feldolgozására, az
ágazati irányításban való hasznosítására.
Az uniós fejlesztéseknek kialakult az értékelési rendszere, azonban az nem terjed ki
a hatásvizsgálatokra. A kimeneti értékelésén túl szükséges a fejlesztések eredményeinek
hatásvizsgálata. Szükséges a hatásvizsgálatok eredményeinek a fejlesztések tervezésébe
történő visszacsatolása a fenntartható és hatékony köznevelési rendszer fejlesztésére.
A köznevelés információs rendszere (továbbiakban KIR) hatósági és szakmai tevékenységeket kiszolgáló elektronikus alkalmazások, adatállományok, dokumentációk
adatbázisa, valamint országos statisztikai és jogosultságalapú adatszolgáltatási rendszer.
A KIR szakmai rendszerekből, azokat kiszolgáló, támogató segédprogramokból és alrendszerekből áll, teljes körű szolgáltatásokat nyújt az ágazat valamennyi szereplője részére. Fejlesztése az alábbi problémák miatt kiemelkedően fontos:
• A KIR belső strukturális problémái és az egyéb meglévő és jelenleg fejlesztés alatt álló
informatikai szakrendszerek egymáshoz illesztése, a redundanciák megszüntetése, továbbá az informatikai technológiák rohamos fejlődése miatt az egész ágazati központi
informatikai rendszer cseréjére lesz szükség 2014 és 2020 között. Adott az integrált
rendszer kiépítésének lehetősége.
• A köznevelés új rendszeréből következő informatikai fejlesztések szükségessége.
• Egységes, ágazati standard irányítási rendszer kialakításának szükségessége, egységes
ágazati monitoringrendszer kidolgozásával az integrált rendszer részeként.
• Ágazati irányítási rendszer operatív döntéshozatali struktúrája naprakész adatokkal
történő támogatásának igénye. Ezek csak egységes integrált informatikai rendszerrel
biztosíthatók.
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A KIR alrendszereiben teljes körű, naprakész, valid és a döntési mechanizmust is kiszolgáló adatok hiánya akadályozza a döntéshozatali mechanizmus szakszerű, a szakpolitikai és társadalmi elvárásoknak megfelelő működését. Ilyenek például:
• Az intézményi adatszolgáltatás nem teljes körű.
• Nincs a köznevelési intézmények 100%-ában kötelező előírás szerinti és egységes IAR,
amely online kapcsolattal lenne összekötött a KIR alrendszereivel.
• A KIR OSAP nem megfelelő bontásban gyűjti az intézményi adatokat, ezáltal az objektív tervezést gátolja.
A KIR tanulói teljesítményméréshez kapcsolódó alrendszerei nem követik a teljesítménymérési rendszer tartalmi, módszertani fejlődését.
A köznevelési rendszerben a rendelkezésre álló adatállomány mennyisége óriási, ám
az adatok strukturáltsága a tervezési, fejlesztési igények támogatásához nem megfelelő,
ugyanakkor a szóban forgó igények is folyamatosan változnak.
Bár van pedagógus-továbbképzési nyilvántartó rendszer, de a jelenleg működő rendszer nem áttekinthető sem az oktatásirányítás, sem a pedagógusok számára, így nem
alkalmas a tényeken alapuló döntéshozatal megalapozására a pedagógus-továbbképzési
rendszer folyamatos fejlesztésével kapcsolatban.
A pedagóguséletpálya-modell bevezetése szükségessé teszi egy, az egyes pedagógusokra vonatkozó naprakész nyilvántartó rendszer létrehozását, és az igényekhez igazodó folyamatos fejlesztését, mert jelenleg nem létezik olyan átfogó nyilvántartó rendszer,
amely a pedagógusok szakmai tevékenységeiről szóló információk teljes körű gyűjtésére
alkalmas volna az integrált rendszer részeként.

A beavatkozás az alábbi átfogó és specifikus célokon alapul
• Minőségi, fenntartható és szakmailag hatékony köznevelés.
• A köznevelési rendszer ágazati és intézményi irányításához kapcsolódó fejlesztések
támogatása.

A beavatkozás a következő hazai stratégiai dokumentumok céljaihoz járul hozzá
•
•
•
•
•

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
„Jó állam” koncepció (KIM)
Széll Kálmán Terv
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
110/2012. Korm. rendelet

A beavatkozás tartalmának leírása
A beavatkozás konkrét céljai:

• Ágazati és fenntartói szintű irányítási folyamatok feltárása, feladatkataszter kidolgozása, hatáskörök és felelősségi körök kialakítása.

• A köznevelési rendszer ágazati, fenntartói és intézményi irányításához kapcsolódó fejlesztéseinek támogatása.
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• Az ágazati irányítási tevékenység a társadalmi, gazdasági elvárásoknak megfelelően
folyjon, figyelemmel a területi egyenlőtlenségek kezelésére.

• Folyamatos adatgyűjtés, beleértve az ahhoz szükséges technikai háttér biztosítását,

•

•
•
•
•

•
•

•

fejlesztését is, például a meglévő informatikai szakrendszerek (KIR) fejlesztése, – a felmerülő új igényeknek megfelelő rendszerelemek – pedagógus-továbbképzési nyilvántartó rendszer, a pedagógusok minősítését támogató, szakmai fejlődését nyomkövető
rendszer fejlesztése.
A köznevelési rendszer működését széleskörűen leíró pontos adatok, mutatók naprakész
rendelkezésre állása érdekében a KIR 2.0 folyamatos fejlesztése. A tanulási folyamatba
ágyazott mérés-értékelési adatok átjárhatóságának megteremtése a különböző rendszerek között, annak érdekében, hogy a központi rendszer számára tényadatként ezek elérhetővé váljanak.
Meg kell teremteni a (digitális) pedagógiai eszközök (információhordozók, mérőeszközök, követelmények stb.) egyedi azonosíthatóságát, nyomonkövethetőségét és összekapcsolhatóságát a tanulási folyamatban.
A szakpolitikai döntéshozatalt támogató kutatási-elemzési tevékenységek folyamatainak
szabályozása és minőségbiztosítása. A szakpolitikát támogató tudásmegosztás- és
tudásmenedzsment-folyamatok azonosítása, szabályozása, minőségbiztosítása.
Célcsoport-specifikus elemzések készítése, átadása az ágazati irányítás szereplőinek a
tudásmegosztás és tudásmenedzsment korszerű eszközeivel (technológiáival támogatott
felületének kidolgozása, a meglévők továbbfejlesztése).
A nemzetközi és hazai kutatási-elemzési tevékenységekből származó információk alapján a köznevelési ágazat irányítási struktúrájának továbbfejlesztése a fenntarthatóság,
méltányosság, magas szakmai minőség, finanszírozhatóság szempontjainak figyelembe
vételével. A kialakult finanszírozási rendszer finomhangolása a rendszer működéséről
kapott visszacsatolási eredmények felhasználásával.
A köznevelés komplex indikátorrendszerének fejlesztése annak érdekében, hogy az indikátorok elemzése nagy biztonsággal megalapozza az oktatáspolitikai döntéseket.
Intézményműködtetési és -fenntartási minimális elvárás- és indikátorrendszer kialakítása, valamint ehhez kapcsolódó monitoringeljárás kidolgozása az egyes intézmények
minősítéséhez és a fejlesztési célok intézményi szintű automatizált megállapításának
támogatásához.
További cél a döntéshozatal minden szintjébe becsatornázható eljárások és eszközök
fejlesztése, amelyek biztosítják az előállított információk értelmezését és felhasználását
az adott célcsoport körében.

A beavatkozás eszközei
A köznevelési rendszer információigényének feltárása, az információmenedzsment-rendszer működésének megalapozása kutatásokon keresztül és a mindennapi gyakorlat alapján.
A háttérintézményi kapacitás összehangolt fejlesztése annak érdekében, hogy
• az elemzések eredményei a különböző célcsoportok számára is értelmezhetők legyenek,
• a kutató-fejlesztők és a szakpolitikusok közötti kommunikáció biztosított legyen,
• megfelelő képzettségű és számú szakértő, elemző és tanácsadó álljon rendelkezésre,
• a kutatók a nemzetközi tudásmegosztásba is be tudjanak csatlakozni, a köznevelési
rendszer hatékonysága és eredményessége növekedjen.
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• A szakpolitikai döntéshozatalt támogató kutatási-elemzési tevékenységek folyamatainak

szabályozása és minőségbiztosítása. A szakpolitikát támogató tudásmegosztás- és
tudásmenedzsment-folyamatok azonosítása, szabályozása, minőségbiztosítása.
Szükség van olyan általános, a szakmai testületek által elfogadott kutatási és fejlesztési
standardok és protokollok megfogalmazására, illetve folyamatos fejlesztésére is, amelyeket az oktatáskutatási és az oktatásfejlesztési programok tervezése során figyelembe lehet
venni.
Kiemelt figyelmet kell fordítani a kutatási, fejlesztési és megújulási folyamatok, illetve
fejlesztési beavatkozások hatásainak az értékelését szolgáló indikátorok fejlesztésére, és
ezen indikátorok beépítésére az oktatási információs rendszerekbe.
Szükség van olyan információs rendszerek fejlesztésére, amelyek lehetővé teszik az
oktatási megújulási adatok kezelését, értékelését, ezek azonban nem lehetnek elszigetelt
rendszerek. A nemzetközi és hazai kutatási-elemzési tevékenységekből származó információk alapján az oktatási ágazat irányítási struktúrájának továbbfejlesztése a fenntarthatóság, méltányosság, magas szakmai minőség, finanszírozhatóság szempontjainak
figyelembevételével.
A kutatások és fejlesztések esetében külön figyelmet kell szentelni annak, hogy a minőség garantálására való törekvés összhangban maradjon a gyakorlat szükségleteinek
való megfelelés igényével. Arra kell törekedni, hogy azokat, akik a kutatások eredményeit
a gyakorlatban használják, minél gyakrabban bevonják nemcsak a kutatások megtervezésébe és megvalósításába, hanem azok eredményeinek az értékelésébe is. Ennek érdekében
– sok más mellett – a jelenleginél jóval nagyobb mértékben kell támogatni az akciókutatásokat. Olyan mérőeszközt kell létrehozni, ami vizsgálja, hogy a kutatás beépülésének
rövid-, közép- és hosszútávon milyen hatásai vannak. Fontos vizsgálni továbbá, hogy az
eredményeket felhasználó résztvevők (intézmények, pedagógusok, gyermekek, tanulók)
hogyan tudják adaptálni a saját viszonyrendszerükben, mennyire sikerült a „laboratóriumi körülmények” között meghatározott eredményeket megvalósítani.
A célcsoport-specifikus elemzések eredményeinek megjelenítése a tudásmegosztás és
tudásmenedzsment korszerű eszközeivel, technológiáival. Az előzőek szerinti megjelenítést támogató felületek fejlesztése, a meglévők továbbfejlesztése különös tekintettel a
nemzetközi megjelenésre.
A 2007–2013 évek fejlesztéseinek keretében létrejövő tartalmi, módszertani változások követése, a csatlakozó informatikai rendszerek továbbfejlesztése, integrálása, egységesítése a változásoknak, az új köznevelés-fejlesztési igényeknek és ágazatirányítási rendszernek megfelelően:
• KIR továbbfejlesztése, átalakítása a megújult igényeknek megfelelően, hogy képes legyen
támogatni a fenntartói és szakmapolitikai döntéseket, naprakész, megfelelően strukturált, elemezhető információtartalommal;
• Intézményi adminisztrációs rendszer fejlesztése, VLE37 adatkapcsolati lehetőség megteremtésével;
• Köznevelési vezetői információs rendszer fejlesztése;
• A köznevelés komplex indikátorrendszerének kezelésére alkalmas informatikai fejlesztés;
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• A gyermek és tanulói teljesítménymérési rendszer változásainak követése a csatlakozó
informatikai rendszerek megújításával, a tanulói teljesítménymérési rendszer további
fejlesztéseinek informatikai támogatása;
• A külső sztenderden alapuló országos mérések (érettségi, OKM stb.) elektronikus lebonyolítási rendszerének kialakítása;
• Új tanulmányi versenyadminisztrációs szoftver kifejlesztése az OKTV-k és más, az
oktatásért felelős miniszter támogatásával folyó versenyek működtetésére.
• Az új, integrált fejlesztések informatikai támogatása, az új rendszerek működésének
folyamatos monitoringja, felülvizsgálata, fejlesztési visszacsatolása.

A beavatkozás célcsoportjának leírása
• szakminisztériumi szintű döntéshozók, döntéseket előkészítők,
• helyi oktatásirányítás szereplői (KLIK, önkormányzati, egyházi, gazdasági, magán és
nonprofit fenntartók),

• kutatók-elemzők, szakértők, háttérintézmények,
• köznevelési intézmények vezetői, pedagógusai.

6.2. A köznevelési ágazat teljes standard
irányítási, ellenőrzési, értékelési
rendszerének kialakítása
A beavatkozás az alábbi hazai problémák megoldására irányul
A munkaerő-piaci és társadalmi esélyteremtés feladatai, a nemzeti kulturális hagyományok megőrzése, a versenyképes gazdaság igényei, az információs társadalom kihívásai
szerte a világban szükségessé tették az oktatás minőségének középpontba állítását. Egyre
több ország tekinti az oktatásra fordított pénzügyi forrásokat befektetésnek, ugyanakkor
elvárja, hogy e befektetések megtérülése kimutathatóvá váljék. A hazai köznevelés előtt
álló legnagyobb kihívás a nevelés és az oktatás minőségének, hatékonyságának és esélyteremtő erejének növelése. A köznevelés új szabályozó rendszere, valamint a köznevelési
intézmények állami fenntartásba vétele jelentősen megváltoztatták az intézményvezető,
az intézményvezetés szerepét, feladat- és hatáskörét. Egységes minőségértékelési eszközök kialakítása és alkalmazása a köznevelés minden szintjén hozzájárul a minőség és
hatékonyság javításához.
Hiányzik az új köznevelési rendszerhez illeszkedő, hatékony és minőségi működését
szolgáló, egységes, ágazati, fenntartói és intézményi szintű standard irányítási rendszer.
A rendszer hatékony működéséhez szükségesek:
• a tényeken alapuló, a rendszer működését megismerhetővé és elemezhetővé tevő megbízható naprakész adatok,
• a világos és átlátható tervezési szabályok és folyamatok (a tervek megvalósításának
folyamatai és garanciái, a kontroll, az ellenőrzés és értékelés folyamatai), valamint
• a fejlesztő beavatkozás irányítási szintenkénti lehetőségei, eszközei, folyamatai, szereplői.
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Az egységes intézményi szintű minőségfejlesztési eszközök alkalmazásához szükséges a támogató háttér kialakítása, fejlesztése, a humánerő-kapacitás biztosítása.
A minőséget garantáló akkreditációs rendszerek egymástól függetlenül, nem egységes rendszerben kezelve működnek, így kevésbé hatékonyan tudnak megfelelni a magas,
az új tartalmi szabályozóknak megfelelő minőségi elvárásoknak.
Az új köznevelési rendszerben a menedzser típusú intézményvezető helyett egyfajta
pedagógiai-szakmai vezetőre van szükség, hiszen a menedzsmentfeladatok nagy része az
állami intézményfenntartóhoz került. A szerep- és szemléletváltás támogatása szükséges
ahhoz, hogy az intézményvezetők az új tartalmi szabályozóknak megfelelő szakmai fejlesztéseket valósítsanak meg az intézményekben. Az új helyzethez való alkalmazkodásuk
segítésére nincsenek támogató eszközök, szolgáltatások, ezek fejlesztése szükséges.
Az intézmények irányításának új rendszerében az irányítási szintek is máshova kerültek, mint az ezt megelőző rendszerben voltak, így az intézményi szinttel párhuzamosan
az irányítási szinteken is szükséges a támogató eszközök és szolgáltatások fejlesztése.
Az intézményvezetői szakvizsgás képzés tartalma csak részben felel meg a megváltozott elvárásokra való felkészítésre. Nem megoldott az intézményvezetők rendszeres vezetői továbbképzése sem.
A pedagógusértékelés és az intézményértékelés országos standardjainak első verziói
kialakításra kerültek, a következő évek feladata a rendszer továbbfejlesztése, koherenciájának erősítése, támogató hátterének erősítése.
A pedagógus-előmeneteli rendszerhez kötődő minősítési rendszer és a tanfelügyelet
keretében történő ellenőrzés finomhangolása szükséges a működési tapasztalatok elemzése, összegzése alapján.
Folyamatban van az intézményekben szórványosan működő belső értékelési rendszerek egységesítése, meg kell teremteni a külső értékelési rendszerekkel való teljes összhangot, biztosítani kell a belső és külső értékelési rendszerek egymásra épülését, valamint az
értékelési eredmények fejlesztési célú felhasználását a rendszer minden szintjén.

A beavatkozás az alábbi átfogó és specifikus célokon alapul
• Minőségi, fenntartható és szakmailag hatékony köznevelés.
• A köznevelési rendszer ágazati és intézményi irányításához kapcsolódó fejlesztések támogatása.

A beavatkozás a következő hazai stratégiai dokumentumok céljaihoz járul hozzá
• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és végrehajtási rendeletei
• Széll Kálmán Terv
A beavatkozás tartalmának leírása
A beavatkozás konkrét céljai:

• a köznevelés minden szintjén hatékony standard irányítási rendszer kialakítása az oktatás eredményességének, minőségének és hatékonyságának növelése érdekében;
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• az oktatás eredményességének, minőségének és hatékonyságának növelését szolgáló
ismeretek beépítése a pedagógusképzésbe;

• a pedagógiai szakmai szolgáltatások, termékek akkreditációs rendszerének egységesítése;

• a vezetői standardok kialakítása;
• feladat, felelősségi és hatásköri mátrix kialakítása a köznevelési intézmények vezetői
szerepeire;

• tényeken, valamint önértékelésen és fejlesztő típusú külső értékelésen alapuló szervezeti és rendszerszintű értékelés kialakítása;

• a pedagógusok külső-belső értékelésének, a tanfelügyeleti rendszernek a fejlesztése;
• a köznevelési intézmények irányítói és vezetői szerepeinek pontosítása és fejlesztése;
• a pedagógus-életpályához tartozó minősítési rendszer fejlesztése és működtetése.
A beavatkozás eszközei
Ágazati és fenntartói szintű irányítási folyamatok feltárása, feladatkataszter kidolgozása,
az ágazati standard irányítási rendszer továbbfejlesztése, köznevelés-fejlesztési terv készítése, fenntartói standard irányítási rendszer kifejlesztése és bevezetése, valamint intézményi standard irányítási rendszer továbbfejlesztése.
A 2007–2013 közötti évek fejlesztéseinek keretében kialakított EU-s ajánlásokkal
összhangban lévő standardok implementációjának támogatása (jogi környezet megteremtése, ha szükséges), a kidolgozott standardok bevezetéséhez szükséges támogató
környezet kialakítása, és a környezet működtetéséhez szükséges kapacitás biztosítása.
A standardok aktualizálása az EU-s ajánlások változásainak megfelelően, a standardokra
épülő teljesítményszintek kialakítása, a teljesítményszintekhez kapcsolódó ösztönző, elismerő, támogató rendszer kialakítása.
A kidolgozott standardokra, szintleírásokra épülő módszertani támogatórendszer kialakítása.
A köznevelési rendszer egyes szintjein – ágazati, fenntartói, intézményi – kialakítandó standard irányítói alrendszerek összehangolása érdekében a célok, a folyamatok, a
hatáskörök, a felelősségi körök feltárása, összehangolása, egységes irányítási rendszerbe
illesztése.
A különböző szinteken működő ágazati standard irányítási alrendszerek mögötti modellek feltérképezése, az alrendszerek egyes elemeinek egymással és az intézményi minőségstandarddal való kapcsolódásának vizsgálata, összehangolása.
A köznevelés minőségi megújítását célzó rendszerek fejlesztése, telepítése, működtetése, a visszacsatolási és javítási folyamatok működtetése minden szervezeti szinten a
hatékonyság és eredményesség vezérlő elve mentén.
A pedagógusképzési KKK felülvizsgálata, a megújult standard irányítási rendszer bizonyos elemeinek beépítése a KKK-ba, és ennek megfelelő képzési modulok fejlesztése.
A pedagógus-szakvizsgák és -továbbképzések anyagainak felülvizsgálata, a megújult
standard ágazati irányítási rendszer megfelelő elemeinek beépítése a képzések akkreditációs követelményrendszerébe.
A megyei köznevelés-fejlesztési tervek és az eddigi köznevelést érintő elemzések,
kutatások, jó gyakorlatok tapasztalatainak felhasználásával olyan egységes, modellértékű intézményi standardok kialakítása, amelyek minden köznevelési intézménytípusra
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vonatkoztatva, mérhető, összehasonlítható elemeket tartalmaznak, továbbá alkalmasak
az eredményesség, hatékonyság, mérésére, a folyamatok, tevékenységek nyomon követésére. Az intézményi típusokhoz illeszkedve erősítik a vezetési hatékonyság, a szervezeti
kultúra elemzését és támogatását.
A köznevelési intézmények irányítói és vezetői szerepeinek egységes, pontos tervezése
és irányítása. Az alapvető szervezeti és szakmai folyamatok azonosítása és szabályozása
minden szinten. Az irányítási szintek közötti kommunikáció és információáramlás hatékonyságának biztosítása, módszereinek korszerűsítése (technikai feltételek javítása nem
a jelenlegi, hanem integrált rendszer részekénti rendszerek fejlesztésével). Az intézményi
szakmai irányítást, intézményi szintű szervezetfejlesztést, adaptációt, hálózatosodást, horizontális és vertikális tudásmenedzsmentet segítő támogató rendszerekkel való együttműködés szervezeti feltételeinek biztosítása, segítése, motivációs eszközök alkalmazása.
Konkrét tevékenységterületekre bontott feladat, felelősségi és hatásköri mátrix kialakítása a köznevelési intézmények vezetői szerepeire, melyhez eredményességi és hatékonysági elvárások is meghatározásra kerülnek, egységes eljárásrend meghatározásával.
Az intézményvezetői feladat- és hatáskörök leválasztása, pontosítása, leírása, a szakmai
és a menedzsmentfeladatok szétválasztása. Az intézményrendszer különböző szintjein
dolgozó vezetők kompetenciamérése, szervezetikultúra-elemzések készítése, a mérések
alapján a szükséges beavatkozások meghatározása (pl. továbbképzés, coaching, tréning).
A pedagógus-előmeneteli rendszerhez kötődő minősítési rendszer és a tanfelügyelet
keretében történő ellenőrzés összhangjának finomhangolása a működési tapasztalatok
alapján. A minősítési rendszer tartalmi elemeinek felülvizsgálata, az intézményi bevezetés tapasztalatainak alapján a szükséges módosítások elvégzése, próbaminősítések és
képzések fejlesztése, lebonyolítása. A minősítési rendszer működtetéséhez szükséges kapacitás biztosítása.
Az intézmények belső értékelési rendszere, illetve a külső értékelési rendszerek összhangjának megteremtése. A külső és önértékelési standardok továbbfejlesztése, összehangolása a bevezetés tapasztalatainak megfelelően. A pedagógusértékelés és az intézményértékelés országos standardjainak fejlesztése. Az értékelésre és a minősítésre épülő
teljesítményszintek kialakítása. Szakértők, szaktanácsadók képzése, módszertani kézikönyvek továbbfejlesztése, kiegészítése.

A beavatkozás célcsoportjának leírása
• oktatáspolitikai döntéshozók,
• a központi állami, az önkormányzati és nem állami fenntartói és intézményi oktatás•
•
•
•
•
•
•
•
•
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irányítás szereplői,
nem állami fenntartók illetékesei,
nevelőtestületek,
pedagógusok,
pedagógiai szakmai szolgáltatók – szaktanácsadók,
ellenőrzési és minősítési szakértők,
felsőoktatási pedagógusképző intézmények,
mérési-értékelési és minőségértékelési szakértők,
szülők,
gyermekek, tanulók.
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6.3. A pedagógiai szakmai szolgáltatások
és a pedagógiai szakszolgálatok
által nyújtott szolgáltatások
egységesítése, színvonalának emelése
A beavatkozás az alábbi hazai problémák megoldására irányul
A pedagógiai szakmai szolgáltatások tekintetében
A 2007–2013-as tervezési időszak forrásainak felhasználásával megvalósuló fejlesztések
(például TÁMOP 3.1.5, TÁMOP 3.1.1, TÁMOP 3.4.2/B) eredményeként a tervezési időszak végére megtörténik a pedagógiai szakmai szolgáltatók, illetve a szakszolgálatok tevékenységének a megváltozott követelményekhez illeszkedő rendszerben történő működési
környezetének a kialakítása. Ennek keretében többek között megvalósul:
• a pályaorientációs és életpálya-tanácsadás szakszolgálati rendszerbe történő beillesztése,
• a pedagógiai szaktanácsadói rendszer kifejlesztése és működtetése a köznevelés területén,
a szaktanácsadói feladatok ellátásához szükséges központi szakmai irányítás biztosítása;
• a szaktanácsadói rendszerrel kapcsolatos szakmai követelményrendszer kialakítása, a
szaktanácsadói rendszer szerepelőire vonatkozó szakmai standardok megfogalmazása;
• a szaktanácsadói rendszer működtetésére, illetve szolgáltatásszervezésre alkalmas hálózat kialakítása;
• a szaktanácsadást végző szakemberek képzését szolgáló programok kidolgozása;
• a továbbképzési rendszer tartalmi fejlesztéséhez szükséges tartalmi javaslatok összeállítása;
• a pályán lévő pedagógusok mesterségbeli tudása színvonalának emelését biztosító továbbképzések kidolgozása;
• tanulmányi, sport-, tehetséggondozó versenyek szervezéséhez, összehangolásához és a
kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozásához kapcsolódó feladatok ellátására vonatkozó hálózat kialakítása;
• a teljes körű iskolai egészségfejlesztés bevezetését támogató iskola-egészségközpont,
valamint hálózat kialakítása.
A tervezési időszakban azonban nem lesz elegendő idő a fejlesztések lezárásaként elvégzett pilot eredményeinek rendszerbe illesztésére, a működés stabilizálására, illetve a
működés közben felmerülő problémák megoldását szolgáló finomhangolások elvégzésére.
A rendszer felállását és működését megelőzően nem történhet meg a szakmai szolgáltatók minősítési és ellenőrzési rendszerének felállítása sem. Ennek következtében ki kell
dolgozni a szolgáltatást igénybe vevők elégedettségének mérési módszereit, valamint a
szolgáltatásokkal szemben támasztott követelmények változásai miatt felmerülő igények
következtében fellépő rendszerszintű finomhangolások eljárásrendjét.
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A pedagógiai szakszolgálatok tekintetében
A szakszolgálatok színvonala és szakember-ellátottsága nem egyenletes, a szakszolgálatok kínálatban jelentősek a területi egyenetlenségek, amelyek megnehezítik a szakszolgálatokhoz való egyenlő hozzáférést. Földrajzilag jelentős az azonos ellátást igénybevevők
létszámkülönbsége.
Az ellátást végző szakemberek kompetenciái között előfordulnak a feladatátfedések.
Nem minden esetben követhetők nyomon a rendszerben az igénybe vett ellátási
formák.
Az egyes szakpolitikai területek együttműködésének nem kellő hatékonysága.

A beavatkozás az alábbi átfogó és specifikus célokon alapul
• Minőségi, fenntartható és hatékony köznevelés.
• A köznevelési rendszer ágazati és intézményi irányításához kapcsolódó fejlesztések
támogatása.

A beavatkozás a következő hazai stratégiai dokumentumok céljaihoz járul hozzá
• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és végrehajtási rendeletei
• Magyarország Nemzeti Reform Programja
• Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia
A beavatkozás tartalmának leírása
Pedagógiai szakmai szolgáltatások
A pedagógiai szakmai szolgáltatások országos irányítási rendszerének továbbfejlesztése a
megújított rendszer működési tapasztalatainak alapján.
A pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai munkájának támogatása a minőségi
szakmai szolgáltatások nyújtása érdekében.
A megújított és kibővített pedagógiai szakmai szolgáltatások rendszerének finomhangolása keretében:
• a szaktanácsadói lista gondozása, folyamatos frissítése, naprakész adatbázis rendelkezésre állásának biztosítása,
• a szaktanácsadói, tantárgygondozói rendszer működésének folyamatos monitorozásából
adódó fejlesztési feladatok azonosítása, a követelményrendszer, a standardok felülvizsgálata, az igényekhez való igazítása;
• szükség esetén új szaktanácsadói típusok azonosítása, szaktanácsadói protokollok meghatározása, fejlesztése;
• szaktanácsadói hálózatok működésének fejlesztése, a hálózati működés kereteinek biztosítása; működési standardok kialakítása, a működési feltételek rendszerkörnyezetének
megteremtése; a hálózati működéshez kapcsoló események megvalósítása;
• a pedagógiai szakmai szolgáltatások intézményrendszerének infrastrukturális és szakmai fejlesztése, az országos lefedettség és elérhetőség biztosítása érdekében;
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• a pedagógus-továbbképzési rendszer tartalmi fejlesztéséhez szükséges tartalmi javasla-

tok összeállítása, a felmerülő hiányterületekre képzésfejlesztés, továbbképzések megvalósítása;
• a szolgáltatásokkal szemben támasztott követelmények változásai során felmerülő igények alapján a szolgáltatást nyújtók folyamatos továbbképzése és fejlesztése a szolgáltatások színvonalának egységesítése és emelése érdekében;
• korszerű képzési kínálat kialakítása a szaktanácsadók továbbképzése területén, hiányterületekre képzési programok fejlesztése, képzési programok lebonyolítása;
• a szolgáltatásokkal való elégedettségmérés országos rendszerének kidolgozása;
• a köznevelés rendszerében működő pedagógiai szakmai szolgáltatók ellenőrzési és minősítési rendszerének kidolgozása, az elégedettségmérés országos rendszerének kidolgozása, továbbfejlesztése;
• a szolgáltatásokat igénybevevők azonosítása, igényfelmérése.
A pedagógiai szakmai szolgáltatások minősítésének jogszabályi szintre emelése.
A pedagógiai szakmai szolgáltatások hatósági minősítési eljárási szabályainak kidolgozása, a kidolgozott eljárás miniszteri rendeletbe foglalása. A pedagógiai szakmai szolgáltatók minősítését végző szakértők képzése, a szakértői munka értékelési rendszerének
kidolgozása. A minősített pedagógiai szakmai szolgáltatók munkájának monitorozása.
A szakszolgálatok állami fenntartásba vétele segíti a fenti célok mielőbbi elérését.
Pedagógiai szakszolgálatok
A szakszolgálati ellátást igénybevevők elégedettségének mérése országos rendszerének
kidolgozása. Az elégedettségmérés rendszerszintű és intézményi szintű rendszerének kialakítása szakszolgálati ellátástípusok és a kapcsolódó más ágazati ellátások figyelembevételével. A szolgáltatásokat igénybevevők azonosítása, igényfelmérése.
Szakmai és szakmaközi hálózati működés kiterjesztése, működtetése. A hálózati
működés kereteinek biztosítása: működési standardok kialakítása, a működési feltételek rendszerkörnyezetének megteremtése. A hálózati működéshez kapcsoló események
megvalósítása.
A pedagógiai szakszolgálati intézmények korszerű eszközellátásának és infrastrukturális feltételeinek javítása. A pedagógiai szakszolgálati munkát támogató specifikus
diagnosztika és fejlesztő eszközök további fejlesztése. Korszerű eszközök beszerzése.
A megújult feltételek mellett működő szakszolgálatok korszerű infrastrukturális eszközeinek biztosítása.
A pedagógiai szakszolgálatok szakmai munkájának támogatása a minőségi ellátás
kiterjesztése érdekében. A szakmai munkát támogató protokollok továbbfejlesztése, az
alapprotokollra épülő további, a specifikus eljárásokat támogató protokollok kialakítása, alkalmazásukra szakemberek felkészítése. A horizontális tanulás lehetőségeinek
kiterjesztése. A szakszolgálati ellátáshoz kapcsolódó más ágazati szereplőkkel való gyakorlati együttműködés kiszélesítése. Jó gyakorlatok elterjesztése. Megújulási kezdeményezések támogatása.
Hiányzó mérőeszközök fejlesztése és validálása.
A tanulói pályaorientáció és életpálya-tanácsadás – szakszolgálati feladatként:
továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás – fejlesztése, a működő gyakorlatok rendszerbe illesztése.
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A szakemberek továbbképzésének támogatása. Korszerű képzési kínálat kialakítása,
a kapcsolódó és társszakmák, más ágazatok szakterületei képzési programjainak figyelembevételével, hiányterületekre képzési programok fejlesztése. Képzési programok lebonyolítása.
Az integrált elektronikus nyomon követő rendszer (INYR) alkalmazásának szélesítése, kiterjesztése. Az informatikai támogató, nyomon követő rendszer továbbfejlesztése.
A szakszolgálati ellátáshoz kapcsolódó, más ágazatok által kezelt informatikai rendszerekkel való integráció.
Az egyenlőtlen kínálat, egyenlőtlen hozzáférés okainak feltárása, fennállásának megszűntetésére intézkedések.
Az azonos ellátást igénybevevők területi létszámkülönbségének feltárása, a szükséges
beavatkozás megtétele.
Az egyes pedagógiai szakszolgálati szakfeladatok ellátásában közreműködő szakemberek kompetenciaátfedéseinek feltárása, a kompetenciahatárok konkretizálása, meghatározása.
A szakmai szolgáltatók állami fenntartásba vétele segíti a fenti célok mielőbbi elérését.

A beavatkozás célcsoportjának leírása
Pedagógiai szakmai szolgáltatás:

• a szakmai szolgáltatások megvalósításában meghatározó (tanácsadói) szerepet betöltő
pedagógusok, vezetők,

• pedagógiai szakmai szolgáltatásban dolgozó szakemberek, szakértők, szaktanácsadók,
• pedagógiai szakmai szolgáltatással érintettek: szülők, gyermekek, tanulók.
Pedagógiai szakszolgálatok:

• a pedagógiai szakszolgálati ellátást igénybevevő gyermekek/tanulók és családjaik,
pedagógusok,

• a pedagógiai szakszolgálati ellátást végző szakemberek,
• ágazati együttműködő partnerek (egészségügy/szociális),
• a tágabb társadalmi környezet szereplői (pl. egyházi intézmények, civil szervezetek).
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6.4. A
 tanulói ismeretek és attitűdök
szintjének emelése, fejlesztése
A beavatkozás az alábbi hazai problémák megoldására irányul
Az előző tervezési időszak fejlesztési programjaiban elért eredmények ellenére a magyar
gazdaság növekedése, illetve a foglalkoztatás bővülése szempontjából komoly akadályt
jelent, hogy az oktatási rendszer kibocsátási szerkezete és minősége sok tekintetben eltér
a munkaerőpiac tényleges igényeitől. Általános gazdasági és szakmapolitikai megfontolásokból továbbra is kiemelt jelentőséggel bír a tudásalapú társadalom munkaerőpiac
elvárásainak adekvát kulcskompetenciák – például informatikai, idegen nyelvi, vállalkozói kompetenciák – fejlesztése, hiszen a hosszú távon, folyamatosan végzett fejlesztések
hozhatnak olyan eredményeket, amelyek következtében teljesíthetők az elvárások. A jelen
beavatkozás tartalmát leginkább meghatározó problématerületek a következők:
• A munkaerő-piaci igényeknek megfelelő készségek, képességek kialakítása nem kielégítő mértékű a köznevelés mai rendszerében, bár a Nat-ban 2006-ban meghatározott
kulcskompetenciák fejlesztését szolgáló programok eredményei már mérhetők, de a
minőségi elmozdulás még nem történt meg.
• A köznevelési rendszer nem képes eléggé csökkenteni a szülői ház kulturális szintjeiből
adódó különbségeket, így a nemzetközi összehasonlításban is magas az iskolarendszer
szelektivitása.
• Azok a gyerekek, akik már az óvodába is szűkösebb készség-, illetve képességrepertoárral kerülnek, az iskolát is hátránnyal kezdik, amit az iskolai hátránykompenzáció
sem tud ellensúlyozni, azaz az iskolakezdéskor meglévő különbségek később sem csökkennek a kívánatos mértékben.
• A nemzetközi tanulói teljesítménymérések eredményei alapján megállt az olvasási, szövegértési nehézségekkel küzdő 15 évesek arányának növekedése, a további cél ennek az
aránynak a csökkentése.
• A magyar tanulók teljesítménye az OECD PISA 2009-es és 2012-es viszgálat alapján a
digitális szövegértés terén jelentősen alulmarad a nemzetközi mezőnyben.
• Az információs társadalom kihívásainak, az új technológiák értő felhasználásának
legnagyobb akadálya az e területeken hiányos képzettségű, illetve a képzettségi hiányok
leküzdésében még nyelvi, szövegértési problémákkal is küzdő fiatalok jelentős aránya.
• A gazdasági folyamatok szempontjából is meghatározó, hogy mennyiben sikerül a nemzetközi trendeknek megfelelő fejlesztések és megoldások terén előrelépni. A társadalmi,
illetve az emberi közérzet szempontjából is komoly problémát jelent a környezet-, illetve egészségtudatos szemlélet szempontjainak háttérbe szorulása, különösen azokon a
területeken, illetve azon társadalmi csoportok körében, amelyek az előzőekben jelzett
problémák terén is érintettek.
• Az információs társadalom egyre nagyobb technológiai kihívások elé állítja a polgárait.
A kihívásokra adandó műszaki, természettudományos alapokon nyugvó válaszok,
illetve a megvalósítást segítő vállalkozói készségek és képességek – folyamatos fejlesztések eredményei ellenére is – meglévő hiányosságai jelentős problémát okoznak a fiatalok munkaerő-piaci lehetőségei, ennek következtében a gazdasági növekedés terén is.
• Az országos kompetenciamérés nem terjed ki a szövegértésen és matematikán túl egyéb
kompetenciák mérésére, ennél fogva nem tud átfogó képet adni a köznevelés eredményességéről.
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• A tanulók fizikai állapotának (fittségének) mérése 2014-ig nem volt egységes. Szükséges

•
•
•

•

a 2014-ben bevezetésre kerülő fittségi mérési rendszer továbbfejlesztése. A tanulók a
nemzetközi és hazai teljesítményméréseken elért eredményei nem kerülnek felhasználásra az oktatási rendszer teljesítményének és az oktatáspolitikai beavatkozások eredményességének értékelésében.
A pedagógusok felkészületlenek a digitális világ támasztotta kihívásokkal szemben, nem
kellő mértékben és többnyire szűk módszertani kultúrával használják a meglévő informatikai-infokommunikációs eszközparkot.
Nem állnak kellő mértékben rendelkezésre a tanulói készségeket, képességeket megfelelő mértékben fejleszteni képes digitális tartalmak és taneszközök.
A munkaerő-piaci elvárások között egyre hangsúlyosabban jelenik meg a problémamegoldás, a kreativitás, a divergens gondolkodás és az önálló munkavégzés képessége. Nem
eléggé hangsúlyosan jelennek meg a pedagógiai gyakorlatban a problémamegoldásra
irányuló feladatok. A követelmények meghatározásakor a konvergens gondolkodást és
a reproduktív feladatmegoldást jutalmazzák. Nemzetközi összehasonlításban a magyar
tanulók problémamegoldó készsége alatta marad az átlagnak.
Iskolai könyvtárak szolgáltatásainak megújítása: ennek keretében az iskolai könyvtár
belső terének megújítása, IKT-eszközeinek fejlesztése és szolgáltatásainak távoli elérhetőségének biztosítása a tanulók és pedagógusok számára, továbbá oktatást támogató
adatbázisok kialakítása és a Nat-hoz illeszkedő, a kompetencia- és készségfejlesztést,
továbbá pályaorientációt támogató programok rendszerének kialakítása.

A beavatkozás az alábbi átfogó és specifikus célokon alapul
• Minőségi, fenntartható és szakmailag hatékony köznevelés.
• A köznevelési rendszer megújításából következő tartalmi módszertani változások érvényesítésének támogatása.

A beavatkozás a következő hazai stratégiai dokumentumok céljaihoz járul hozzá
•
•
•
•
•

Nemzeti köznevelési törvény
Nemzeti alaptanterv
Kerettantervek
Nemzetiségi, SNI, két tanítási nyelvű, művészetoktatási irányelv rendeletek
2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyteremtés előmozdításáról

A beavatkozás tartalmának leírása
A beavatkozás konkrét tartalmi céljai:

• Az alapkészségek: írás, olvasás és számolás szintjének emelése.
• A Nat-ban foglalt egyes, a tanulás hatékonyságát növelő kulcskompetenciák elsajátításának támogatása (például tanulás tanulása, kezdeményezőkészség és művészeti-esztétikai tudatosság).
• A problémamegoldás, a kritikus gondolkodás, az együttműködés és a vállalkozói szellem
fejlesztése.
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• A digitális készségek kiteljesítése (új technológiák – mobil, internet, célzott információkeresési ismeretek, nyílt oktatási anyagok – megjelenítésével).

• Az idegen nyelvi készségek, képességek fejlesztése (összhangban az EU anyanyelvi és két
idegen nyelvi oktatásra vonatkozó ajánlásával).

• A környezet- és egészségtudatosság fokozása.
• Az egészségtudatos aktív életvezetés támogatása – különös tekintettel a rendszeres
egészségfejlesztő testmozgásra.

• Új tanulói teljesítményértékelési módszerek kidolgozása és bevezetése (alapkészségek
értékelése a köznevelés minden szintjén).

A beavatkozás eszközei
Az új tartalmi szabályozók által meghatározott tanulói készségek és képességek, kulcskompetenciák elsajátítását elősegítő támogató eszközrendszer továbbfejlesztése, működtetése. Az új tartalmakhoz kötődő készségfejlesztő programok, eszközök kidolgozása:
• az alapkészségek (írás, olvasás, számolás) fejlesztésére orientált és differenciált, a XXI.
század technológiai eredményeit és a könyvtári eszközöket is felhasználó pedagógiai
gyakorlat elterjedését támogató fejlesztések;
• a pedagógusok módszertani kultúrájának bővítése olyan pedagógiai módszerekkel és
technikákkal, amelyek a tanulók önálló munkavégzését, divergens gondolkodását és
problémamegoldó készségeinek mozgósítását kívánják meg, képzések és továbbképzések
segítségével (például: az infokommunikációs eszközök napi tanítási-tanulási gyakorlatba való integrálásának támogatását szolgáló fejlesztések):
a tanulók digitális kompetenciáinak fejlesztése digitális taneszközök és digitális tartalmak fejlesztésével vagy honosításával, valamint azok tanórai használatának elősegítésével, könyvtári szolgáltatások igénybe vételével, intézményi
informatikai fejlesztések segítségével. Sajátos nevelési igényű tanulók részére
digitális taneszközök fejlesztése és rendelkezésre bocsátása tanulási céllal;

a tanulók információkezeléssel (információkeresés, -szűrés, -feldolgozás,
-értékelés, prezentáció) kapcsolatos készségeinek fejlesztése módszertani fejlesztésekkel, valamint olyan digitális tartalmak és taneszközök fejlesztésével,
amely támogatja ezen készségeket;
a tanulók infokommunikációs készségeit fejleszteni képes pedagógusok képzése és továbbképzése. Ezzel kapcsolatban infokommunikációs készségek fejlesztésével kapcsolatos képzések előkészítése, megvalósítása, akkreditációja;
a képzések megtartása. Pedagógusok felkészítése (képzése és továbbképzése)
a sajátos nevelési igényű tanulók infokommunikációs készségeinek fejlesztése
céljából. A köznevelési intézmények informatikai eszköz ellátottságának javítása, beleértve a sajátos nevelési igényű tanulók részére biztosítandó speciális
infokommunikációs eszközöket. Megfelelő sávszélesség biztosítása a köznevelési intézményekben;
• horizontális kulcskompetenciák (a digitális kompetencia, a tanulás tanulása, a kezdeményezőkészség, a vállalkozói készségek és a művészeti-esztétikai tudatosság, környezetés egészségtudatosság) megszerzésének támogatását szolgáló fejlesztések;
• idegen nyelvi készségek, képességek fejlesztése;
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• a módszertani igényeket kiszolgálni képes infrastrukturális környezet fejlesztése;
• a módszertani igényekhez igazodó kiegészítő taneszközrendszer kialakítása.

Az alapkészségek (olvasási, szövegértési, matematikai, írási stb.) folyamatos, minden
tanulóra kiterjedő mérése az alap- és középfokú nevelés-oktatás kijelölt évfolyamain.
Egységes tanulói teljesítményértékelési standardok kidolgozása és bevezetése.
A meglévő nemzetközi és hazai teljesítménymérések rendszerbe integrálása, az egységes fittségi mérési rendszer fejlesztése.

A beavatkozás célcsoportjának leírása
• köznevelési intézmények, érintett pedagógusok, tanulók,
• a nevelés-oktatási kutatásokban részt vevő kutató- és kutató-fejlesztő intézetek, szakér-

tők, továbbá a pedagógiai munkát támogató pedagógiai szakszolgálatok és pedagógiai
intézetek, múzeumpedagógusok, könyvtárosok,
• pedagógusképzésben és pedagógus-továbbképzésben részt vevő pedagógusképző és
pedagógus-továbbképző intézmények, azok munkatársai, szakértői,
• oktatáspolitikai döntéshozók, a központi, a fenntartói és intézményi oktatásirányítás
szereplői, nemzetközi szervezetek (EU, OECD, IEA),
• mérési-értékelési szakértők, a szélesebb civil közvélemény.

6.5. A pedagógusok módszertani
kultúrájának folyamatos fejlesztése
összhangban az új tantervi-tartalmi
szabályozókban megjelenő
követelményekkel
A beavatkozás az alábbi hazai problémák megoldására irányul
A korábbi tervezési időszakban történt, az óvodák és iskolák mintegy felét érintő fejlesztések jelentős része irányult a pedagógusok módszertani kultúrájának a modern kor
követelményeinek megfelelőre változtatására, de – részben a támogató rendszerek hiánya,
részben nem megfelelő implementáció miatt – nem tudtak olyan mértékben beágyazódni, hogy hatásuk rendszerszintű változást eredményezzen.
Az új tartalmi szabályozókban meghatározott fejlesztési feladatok, készség- és képességfejlesztési célok megvalósulása csak egy hosszabb folyamat eredményeképpen érhető el. A pedagógusok nincsenek teljes körűen felkészülve az új tartalmi szabályozókban
megjelenő tantárgyi és tantárgyközi fejlesztési-nevelési célok gyakorlatba való eredményes átültetésére. Az új tartalmi szabályozókban megjelenő új pedagógiai, módszertani,
didaktikai, pszichológiai nézőpontok és elvek csak részben jelennek meg a pedagógus- és
tanártovábbképzés rendszerében. A pedagógusképzés és -továbbképzés egyik gyengesége, hogy a korszerű, a differenciáláson alapuló pedagógiai módszerek alkalmazása nem
kellően beágyazott, amely különösen nagy problémát jelent a tanulási kudarcokat elszenvedő tanulói csoportok készség- és képességfejlesztésében.
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A pedagógusok nagy része nem eléggé járatos – a nagyarányú informatikai fejlesztések ellenére sem – a köznevelési intézményekben jelen lévő informatikai-infokommunikációs eszközök megfelelő használatában, építő alkalmazásában, és ennek révén a szakórák csak egy részében jelennek meg az informatikai eszközök és a digitális tartalmak.
A mindennapi nevelési-oktatási munka kihívásai megnehezítik a pedagógusok innovatív, a gyermek, a tanuló egyéni érdekeit szem előtt tartó oktatás-nevelés biztosítását.
Az egyén érdekeire nagyobb hangsúlyt helyező pedagógiai módszerekre való törekvés –
az oktatás-nevelés tartalmát meghatározó dokumentumokban való szerepeltetése mellett
– akkor lehet széles körben sikeres, ha a gyermeki/tanulói érdekek mellett figyelemmel
van a pedagógusok elvárásaira is. A két érdekrendszer összehangolását szolgáló technikák és módszerek rendszerszerű beágyazódásának hiánya jelenleg az eredményesség
felelősségét a pedagógus vállára helyezi.
Az egyéni fejlesztést szem előtt tartó, a készségeket és képességeket fejlesztő oktatás
terén nem kap kellő hangsúlyt a mentorálás (a társaktól, a társakkal való együttműködés
keretében történő tanulás) a köznevelés egészében (például az önismeret, az együttműködés kultúrájának fejlesztése, problémamegoldás, együttműködési készség, kreativitás,
előregondolkodás kialakítása stb.).
A pedagógusokhoz korlátozottan és nem megfelelő feldolgozottsági szinten jutnak el
az aktuális pedagógiai-módszertani információk.

A beavatkozás az alábbi átfogó és specifikus célokon alapul
• Minőségi, fenntartható és hatékony köznevelés.
• A köznevelési rendszer megújításából következő tartalmi módszertani változások érvényesítésének támogatása.

A beavatkozás a következő hazai stratégiai dokumentumok céljaihoz járul hozzá
•
•
•
•
•
•

Nemzeti köznevelési törvény
Nemzetiségi, SNI, két tanítási nyelvű, művészetoktatási irányelv rendeletek
2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyteremtés előmozdításáról
Nemzeti alaptanterv
Óvodai nevelés országos alapprogramja
Kerettantervek

A beavatkozás tartalmának leírása
A beavatkozás konkrét céljai:

• Innovatív pedagógiai módszerek alkalmazása különösen a matematika, a természet- és

műszaki tudományok, továbbá a köznevelés intézményes rendszere keretein belüli idegennyelv-oktatás területén.
• Tanulóra szabott, rugalmas tanítási és tanulási módszerek alkalmazásának támogatása.
• Az önismeret, a személyiségfejlesztés lehetőségeinek támogatása pedagógusok és a tanulók vonatkozásában.
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• A problémamegoldást, a kritikus gondolkodást, az együttműködést és a vállalkozói
szellemet erősítő pedagógiai módszertani megoldások elterjesztése.

A beavatkozás eszközei
A tanulóra szabott, rugalmas tanítási és tanulási módszerek alkalmazásának támogatásához, valamint az önismeret, személyiségfejlesztés lehetőségeinek az érvényesítéséhez
a pedagógusok és a tanulók vonatkozásában szükséges mérési és értékelési rendszerek
kialakítása és működtetése. Az oktatás eredményességének, minőségének és hatékonyságának növelése a köznevelési rendszer minden szereplője számára szükségletként jeleníti
meg, hogy megvalósuljon az oktatás szereplői (különösen a központi, az iskolafenntartó
és helyi szintű, az oktatásirányítás, oktatásfejlesztés és intézményfejlesztés, valamint a
szülők és tanulók) számára megalapozott tanulói teljesítménymérési és intézményértékelési információk kialakítása, visszacsatolása, az oktatásfejlesztés támogatása.
A köznevelés, a pedagógusok módszertani kultúrájának megújítása összhangban a
Nat-ban megjelölt kulcskompetenciákkal, a kora gyermekkori nevelés kiterjesztésével,
a korszerű pedagógiai módszerek elterjesztésével, a képességgondozással, a végzettség
nélküli iskolaelhagyók második esély programjaival, a továbbtanulás ösztönzésével és
teljesítményjavító intézményfejlesztésekkel.
A pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése a tanulói különbözőségekből fakadó eltérések kezelésére, az egyéni tanulási utakat támogató módszerek, eszközök használatára.
Olyan intézményi kultúra kialakítását támogató eszközök fejlesztése és rendszerbe állítása, amelyek az intézmény – és a benne dolgozó pedagógusok és vezetők –
önreflexivitására, a kívülről kapott jelzések és értékelési eredmények értelmezésére
alapozva támogatják a szervezet folyamatos tanulását, fejlődését, növelik a problémaérzékenységet, fokozzák az együttműködési készséget és hatékony problémamegoldásra
motiválnak. Az így felkészített, az ilyen környezetben dolgozó pedagógusok napi munkájuk során is alkalmazni fogják a problémamegoldást, a kritikus gondolkodást és az
együttműködést erősítő pedagógiai módszertani megoldásokat.
A köznevelés megújított tartalmi szabályozóiban hangsúlyosan szereplő, a készség- és
képességfejlesztést megerősítő tudáselemek és készségek – problémamegoldás, kritikai
gondolkodás, együttműködés, digitális készségek – arányának növeléséhez figyelmet kell
fordítani a korszerű tanítási és tanulási kultúra elterjesztésére és az oktatási képzési minőséget garantáló kulcsszereplők képzésére és továbbképzésére, a megfelelő oktatási infrastruktúra fejlesztésére, az alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése érdekében.
A korszerű tanítási és tanulási kultúra térnyerését támogató innovatív pedagógiai
módszerek alkalmazásának széles körű elterjesztését szolgáló fejlesztések mindennapi
pedagógiai munkába való beépülése, különösen az óvodai nevelés, a természettudományok és a vállalkozói készségek és képességek fejlesztése területén.
A központi köznevelési tartalomszolgáltatás keretén belül a köznevelés informatikai rendszerében olyan pedagógiai-módszertani információk, segédanyagok jelennének
meg, amelyek az informatika eszközeivel járulnak hozzá a pedagógusok módszertani
kultúrájának, a pedagógusok tevékenységének naprakészen tartásához.
A pedagógusok módszertani kultúrájának bővítése olyan pedagógiai módszerekkel
és technikákkal, amelyek
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• a tanulók önálló munkavégzését, divergens gondolkodását és problémamegoldó készségeinek mozgósítását kívánják meg;

• a pedagógusokat is segítik a szakmai önfejlesztés és önreflexió képességének fejlesztésében;

• a legkorszerűbb infokommunikációs technológiák, eszközök (például képzések, konfe-

renciák, szakmai rendezvények, workshopok, online elérhető tartalmak és a közösségi
tanulás és tartalommegosztás) hatékony használatát teszik mindennapossá;
• lehetővé teszik a megvalósuló oktatási-nevelési célú (például digitális technológiákkal
kapcsolatos) fejlesztések napi alkalmazását, iskolai implementációját.
• A pedagógusok felkészítése a digitális tartalmak és taneszközök, az internet, a közösségi média, a közösségi technológiák tanórai és iskolán kívüli használatára, szaktárgyaik
speciális követelményeit figyelembe véve.
A pedagógusképzéssel és -továbbképzéssel kapcsolatos nemzetközi és hazai tapasztalatszerzés támogatása, referenciahálózatok kiépítése.

A beavatkozás célcsoportjának leírása
• a köznevelésben dolgozó pedagógusok, vezetők,
• a pedagógusképzésben és -továbbképzésben részt vevő intézmények, azok munkatársai,
szakértői,

• az oktatás-nevelési kutatásokban részt vevő kutató- és kutató-fejlesztő intézetek, szakértők, továbbá a pedagógiai munkát támogató pedagógiai szakszolgálatok és pedagógiai intézetek,
• a taneszközök fejlesztésének előkészítésében, megvalósításában és disztribúciójában
részt vevő szervezetek, közvetítők, valamint ezek munkatársai, szakértői.

6.6. Az új tantervi-tartalmi
szabályozóknak megfelelő tanulási
környezet és taneszközök fejlesztése,
bevezetése, elterjesztése
A beavatkozás az alábbi problémák megoldására irányul
A XX. század második felében és a XXI. század első éveiben bekövetkező társadalmi változások komoly kihívás elé állítják az európai oktatási rendszereket. A tudásalapú társadalomban alapvetően megváltozott a tudás szerepe, értelmezése és létrehozásának módja.
A tudás a gazdaság meghatározó hajtóerejévé vált, termelése pedig már elsősorban nem
egyéni teljesítményeknek, hanem különböző tudástermelő csoportok hálózatos munkájának köszönhetően valósul meg. Mindebből következően a tudásközvetítő médiumok (tankönyvek, digitális tanítási, tanulási eszközök, tudástárak stb.) megújításának új generációjára van szükség, melyek képesek az új elvárásoknak megfelelni. Ezek
pedig többek között azt jelentik, hogy az új taneszközök nyelvezetének meg kell felelniük a tanulók életkorának, jellemző fogalmi felkészültségének, nyelvi környezetének,
továbbá vizualitásuknak is (design), aktív szerepet kell kapniuk a diákok tanulásának
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elősegítésében, illetve illleszkedniük kell a kommunikációs technológiák mind szélesebb
körű és gyorsabb változásihoz.
A magyar kormányzat a 2011-ben elfogadott nemzeti köznevelésről szóló törvényben
kötelezettséget vállalt arra, hogy 2013-tól felmenő rendszerben az első osztálytól kezdődően térítésmentessé teszi a diákok számára a tankönyvhöz való jutást. A hatályba lépett
új tartalmi szabályozók (Nat és kerettantervek, irányelvek) új irányokat szabtak, előtérbe
került a kulcskompetenciák fejlesztésének egyensúlyba hozása a műveltségterületi tartalmakkal, továbbá az oktatás mellett hangsúlyos szerepet kapott az értékelvű nevelés. Ezzel
párhuzamosan a kormány garanciát vállalt arra is, hogy minőségileg jobb, a XXI. század
kihívásainak is megfelelő, államilag vezényelt tankönyvfejlesztési programot indít el. Abból a meggondolásból kiindulva, hogy az új tankönyvek fejlesztése a leggazdaságosabb
és leghatékonyabb módszer a tanítás és az osztálytermi munka tartalmának fejlesztésére. A központi tankönyvfejlesztési program céljai, hogy az oktatáspolitikai célkitűzések
közvetlenül érvényesüljenek a fejlesztésekben, és ez a folyamat közvetlenül összekapcsolódjon az IKT iskolai alkalmazásának országos szintű kiszélesítésével, elterjesztésével,
a magas színvonalú digitális taneszközök kifejlesztésével. Valamint a fentiek eredményes
használatához szükséges szakmai segítőrendszer (munkalapok, mérőeszközök, tanári
kézikönyvek, online tutorálás, tanárképzések stb.) teljes körű biztosításával. Továbbá a
tudományos, a felsőoktatási és kulturális intézményhálózat együttműködésének megteremtése a fejlesztés során, illetve az iskolák széles körű bevonása a tankönyvek kísérleti
kipróbálásába, majd beválásuk vizsgálatába.
A magyar köznevelés hagyományosan taneszközvezérelt, azaz sokkal nagyobb mértékben hatnak a pedagógiai gyakorlatban a tankönyvek, mint az azok fejlesztését meghatározó szabályozók, tehát az e területen történő változások elodázása jelentősen csökkentheti a köznevelés tartalmi-módszertani megújításának eredményességét. Ebből adódóan
is a megújított szakpolitikai célrendszer meghatározó eszközeként tekint a tankönyvek,
tartalomhordozók világára, és az állam nagyobb szerepet és felelősséget kíván vállalni a
tankönyvkiadás minőségi fejlesztésében és a tankönyvellátás egységesítésében.
Magyarországon 1991-ben megszűnt a tankönyvellátás állami monopóliuma. Ezt követően az állami támogatás éveken keresztül nem tankönyvkiadót, hanem tankönyvet
támogatott, így a tankönyvpiac akkori liberalizálása valamennyi könyvkiadó számára
lehetővé tette, hogy részt vegyen a közoktatás tankönyvkiadásában. A liberalizációt követően új kiadók tucatjai jelentek meg, és vegyes minőséget kínáló tankönyvpiac jött létre mind a tankönyvekből, mind a tankönyvekhez kapcsolódó, egyre nagyobb számban
növekvő számú segédletekből. Az új tankönyvek fejlesztése, az iskolák tankönyvekkel
történő ellátása nem változott érdemben, az, hogy egy adott tanuló milyen tankönyvből
tanul Magyarországon, azt tulajdonképpen nem az iskola dönti el. Ennek következtében az országosan egységes és kötelező tantervi szabályozás nem tud megvalósulni, a
tanulók országosan elvárt magas szintű tudásának lényegi feltétele nem teljesülhet. Még
akkor sem, ha az állam igyekezett a tankönyvjóváhagyás, a tankönyvjegyzékre kerülés
szabályozásával és az árak korlátozásával kézben tartani a tankönyvek színvonalának
garantálását. A tankönyvjegyzéken szereplő tankönyvcímek száma jelenleg rendkívül –
indokolatlanul – magas; több mint ötezer féle tankönyv található a hivatalos tankönyvjegyzéken. Tantárgyanként és évfolyamonként változó – túlzottan sokféle minőségű,
színvonalú tankönyv áll rendelkezésre, de átlagosan 5-10 féle tankönyvből lehet választani az iskoláknak a legtöbb tantárgy esetében. Ezért szükségessé vált, hogy az állam
118

K Ö Z N E V E L É S - F E J L E S Z T É S I S T R AT É G I A

a jelenlegi köznevelési tankönyvpiaci szabályozási keretek helyett újat alkosson. Olyan
új törvényt, amely megteremti az állam felelősségét, azt az állami garanciát, amelynek
alapján az állam saját állami tankönyvkiadóval, saját kísérletitankönyv-fejlesztéssel is
biztosítja a jövőben a tankönyveket az iskoláknak, de nem kizárva ebből azt a lehetőséget
sem, hogy megtartsa bármely kiadó tankönyvfejlesztésbe való bevonásának lehetőségét.
A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló és 2014. január 1-jével hatályba lépett
új törvény új alapokra helyezi a köznevelési tankönyvfejlesztést – az előállítás egészét,
állami felelősségként értelmezi a tankönyvek előállítását. Ezzel is segítve a tanuló szabad
iskolaválasztását, az iskolák közti átjárhatóság megvalósítását, és az államnak a korábbinál lényegesen nagyobb szerepet kell vállalnia mind a tankönyvek előállításában és terjesztésében, mind a költségek alacsony szinten tartásában. A tankönyvek, tanszközök új
generációjának megteremtésében az egész életen át tartó tanulás (LLL) és a minden helyzetben való tanulás (LWL) paradigmái, továbbá az IKT-eszközök széles körű alkalmazásának lehetőségei, a tudásmegosztó platformok, tanulási hálózatok fokozatos térnyerése
mellett fontos szerep jut a megváltozott tartalmi-módszertani követelményeknek, a hazai kurikulumimplementáció több mint két évtizedes tapasztalatainak, és az az elmúlt
tervezési időszakban megkezdett a TÁMOP 3.1.2/B konstrukció keretében megkezdett
fejlesztéseknek.

A beavatkozás az alábbi átfogó és specifikus célokon alapul
• Minőségi, fenntartható és hatékony köznevelés.
• A köznevelési rendszer megújításából következő tartalmi módszertani változások érvényesítésének támogatása.

A beavatkozás a következő hazai stratégiai dokumentumok céljaihoz járul hozzá
•
•
•
•
•

Köznevelési törvény
A nemzeti köznevelés tankönyvellátásról szóló törvény
Nemzeti alaptanterv
Kerettantervek
Digitális megújulás cselekvési terv

A beavatkozás tartalmának leírása
A beavatkozás konkrét céljai:
• a hagyományos és modern taneszközök fejlesztéseinek összehangolása,
• új fejlesztésű taneszközök bevezetésének, elterjesztésének támogatása,
• digitális tanulási környezet létrehozása.

A beavatkozás eszközei
A beavatkozás keretében sor kerül a hagyományos és modern taneszközök fejlesztéseinek
összehangolására annak érdekében, hogy elkerüljük a párhuzamos fejlesztésekből fakadó
többletköltségeket, illetve kiaknázzuk a hagyományos és modern eszközök köznevelésünkben való párhuzamos jelenlétéből fakadó szinergikus előnyöket.
119

Nemzeti str atégiák

Az új tartalmi szabályozóknak megfelelő taneszközök fejlesztésének előkészítése során hazai és nemzetközi kutatások és fejlesztések végrehajtása, taneszköz-koncepciók fejlesztése is megvalósulhat.
A beavatkozás keretében kerülhet sor az új fejlesztésű tankönyvek, taneszközök bevezetésének, elterjesztésének támogatására, a hatékony felhasználás körülményeinek megteremtésére.
A beavatkozás keretén belül meg kell teremteni a digitális oktatási rendszerek sztenderd követelményeit, tekintetbe véve a már meglévő eszközrendszert és a diákok meglévő eszközeit. Nyitott szabványon alapuló, fenntartható környezet kialakítása szükséges,
amely biztosítja az egyenlő hozzáférés lehetőségét minden tanuló és pedagógus számára
a különböző pedagógiai és adminisztrációs tevékenységek ellátása során.

A beavatkozás célcsoportjának leírása
• a köznevelésben alkalmazott pedagógusok,
• a köznevelésben érintett tanulók és szüleik, gondozóik,
• taneszközök fejlesztésének előkészítésében, megvalósításában részt vevő vállalatok és
szervezetek, közvetítők, valamint ezek munkatársai, szakértői.

6.7. A pedagógiai kreativitás és újítás,
valamint a tehetség támogatása
a köznevelés minden szintjén
A beavatkozás az alábbi hazai problémák megoldására irányul
Az oktatás és a megújulás kérdéséről való gondolkodás egyik legnagyobb dilemmája,
hogy maga a köznevelési ágazat hogyan tehető képessé a megújulásra. A megújulásról
való gondolkodásban a tudományos kutatásból születő új tudás és a gyakorlat kapcsolata
nem lineáris, hanem az iteratív és körkörös hatásokra épülő dinamikus modellként írható le. Ennek felel meg az egyetem, a kormány és az ipar, vagy tágabban nézve a tudományos kutatás, a tudomány- és innovációs politikát megvalósító kormányzat és a gyakorlat (beleértve ebbe a szolgáltatások, így az oktatás világát is) közötti kapcsolatrendszert
szemléltető tudásháromszög-modell. E modellben a tudományos kutatás szereplői és a
másik két póluson lévő szereplők között a tudásáramlás bonyolult dinamikus formái alakulnak ki, amelyeket a tudatos megújulási politika képes fejleszteni. A felsorolt területek
elszigetelt működése, a közöttük folyó kommunikáció hiánya jelenti a legnagyobb problémát hazánkban.
A nevelési-oktatási megújulási rendszerre elsősorban a tudás menedzselésének a perspektívájából tekintünk, és az eredményes oktatási-nevelési megújulási rendszer meghatározó tulajdonságának gondoljuk azt a képességét, hogy ösztönzi az új tudás létrehozását,
segíti a tudás – ezen belül a nem kodifikált, tacit tudásnak is az – eredményes megosztását
és terjedését. A hiányzó megújulási rendszer jelenthetné azokat a kereteket, amelyek között az oktatás jobbítását célzó tudás termelődik, megosztásra kerül, és azt a gyakorlatban
alkalmazzák, beleértve ebbe az oktatás jobbítását szolgáló elméleti és alkalmazott kutatá120
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sokat, a gyakorlatorientált fejlesztéseket és a tágan értelmezett oktatási-nevelési rendszeren belül zajló megújításokat.
A megújulási rendszer alatt szereplők, szervezetek és intézmények, kapcsolódások és
folyamatok együttesét értve, a rendszer valóban láthatóvá válhat. Olyan intézmények és
szervezetek alkothatják, mint például az oktatáskutatással foglalkozó intézetek, a megújításokat megvalósító iskolák, az egyetemek és a tanulásipar szereplői közötti együttműködések, az üzleti szolgáltatók, a pályázati rendszerek, a megújulást segítő képzések, az
eredmények megosztását szolgáló informatikai felületek és hasonlók. Egy ilyen működő
rendszer rámutathatna azokra a folyamatokra és kapcsolódási pontokra, amelyek a most
még elszigetelten működő elemekben akadályozzák a szinergikus kapcsolatok érvényesülését.
A nemzetközi kutatások azt bizonyítják, hogy nagy szervezetek esetében a hálózati
tudásmegosztás a szakmai megújulás igen jelentős potenciállal rendelkező és hatékony
módja feltéve, hogy
• a szervezet tagjai, intézményei érdekeltek a tudás megosztásában;
• garantálható a megosztani kívánt tudás minősége.
A köznevelés hazai rendszerében eddig nem teremtődtek meg az egyéni és intézményi
megújítás megosztásának, a szervezetek horizontális tanulásának garantált minőséget
biztosító keretei, így a köznevelés ebben rejlő fejlesztési lehetőségei nem kellően kihasználtak. Az innovatív pedagógusok gyakorlata intézményen belül sem terjed, a kezdeményezések elszigetelt törekvések maradnak.
A megújulási készségek, kompetenciák célzott fejlesztése a köznevelési rendszerben
esetleges. A megújulási készségek, kompetenciák fejlesztésének módszertana elvétve jelenik meg a pedagógusok graduális, posztgraduális és továbbképzési rendszerében.
A köznevelési intézmények vezetői számos esetben nincsenek felkészülve megújulási
folyamatok felkarolására, bevezetésére és koordinálására, a változások menedzselésére.
Kellő beavatkozás nélkül nem történik meg az innovatív kezdeményezések intézményi,
intézményközi szintre emelése és fenntartása. Az alapkészség-fejlesztésben kiemelkedő
jelentőségű művészeti nevelés (melynek nagy szerepe volna a kreativitás és innovációs
készségek kialakításában) nem kap súlyának és jelentőségének megfelelő szerepet a köznevelés rendszerében. A vállalkozói készségek fejlesztése tartalmi és módszertani vonatkozásban is fejlesztésre szorul.
Az előző időszakban e területen történt jelentős változások ellenére a tehetségek felkutatásának és fejlesztésének egyik legnagyobb akadálya, hogy az egymástól elszigetelten
működő műhelyekben felhalmozódott tapasztalatok mások számára nehezen válnak elérhetővé. Jelenleg még nincsenek megbízható elemzések a különféle tehetségprogramok
hatásáról, amelyekre nagy szükség van ahhoz, hogy a programok rendszerbe illeszthetőek legyenek.
Nincs kidolgozva a tehetségfejlesztés mérési-értékelési rendszere, amely mind a pedagógusok, mind a gyermekek, mind a szülők számára tájékozódást adhat a tehetségek
azonosításában, a számukra legmegfelelőbb fejlesztés kiválasztásában. Nincs olyan mérő-értékelő eszköz, amely alkalmas lenne a pedagógusok, intézmények tehetséggondozó tevékenységének mérésére. Nincs kialakítva a feltárt tehetségek nyomon követésének
rendszere, ami ugyancsak nehezíti a tehetséggondozó tevékenység értékelését.
A hátrányos helyzetű, illetve különleges bánásmódot igénylő gyermekek tehetsége a
köznevelés hagyományos keretei között sok esetben rejtve marad. Ez az egyik oka annak,
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hogy a tehetséggondozó programokban is alulreprezentáltak. A szociokulturálisan vagy
más szempontból hátrányos helyzetű tehetségek nem tudnak megfelelő számban megmutatkozni a speciális, nekik szánt programok ellenére sem az oktatási-fejlesztési háttér
hiánya miatt.
A tehetségek gondozására inkább a különböző területekre specializálódott, úgynevezett tagozatos általános iskolai és középiskolai osztályokban (nyelvi, sport, művészeti,
természettudományos stb.) volt és van lehetőség. Az iskolai sportkörök, diáksport-egyesületek, sportiskolai kerettanterv szerint működő sportiskolák és az alapfokú zeneiskolák
működése az utóbbi években a források hiánya miatt egyre rosszabb helyzetbe került.
A hatékony és eredményes tehetséggondozás érdekében szükséges lenne a tehetséggondozó szakemberek módszertani, pedagógiai, pszichológiai képzésének beillesztése az
alap- és a továbbképzésekbe.

A beavatkozás az alábbi átfogó és specifikus célokon alapul
• Minőségi, fenntartható és hatékony köznevelés.
• A köznevelési rendszer megújításából következő tartalmi módszertani változások érvényesítésének támogatása.

A beavatkozás a következő hazai stratégiai dokumentumok céljaihoz járul hozzá
•
•
•
•
•
•
•
•

A nemzeti köznevelésről szóló törvény és végrehajtási rendeletei
Nemzeti alaptanterv
Óvodai nevelés országos alapprogramja
Felsőoktatási törvény
Innovációs tevékenységeket meghatározó jogszabályok
Nemzeti Tehetség Program
Köznevelés-fejlesztési stratégia (elfogadást követően)
Javaslat a nemzeti oktatási-nevelési megújulási rendszer fejlesztésének stratégiájára

A beavatkozás tartalmának leírása
A beavatkozás konkrét céljai:

• Tehetségfejlesztés a köznevelés minden szintjén:

A köznevelés terén meglévő és újonnan kialakuló tehetségfejlesztő programok rendszerbe illesztése.
A tehetségfejlesztés módszertanának beillesztése a pedagógusok alapképzésébe, továbbképzésébe.
Intézményi tehetségfejlesztő programok feltárása, működésének támogatása.
• Az innováció és a kreativitás fejlesztése:
A kreativitás és az innovációs készségek fejlesztését célzó módszertani ajánlások és eszközök kidolgozásának támogatása.
A köznevelés terén működő és újonnan alakuló megújulási kezdeményezések
hálózatba szervezése, a hálózatos működés támogatása.
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• Az oktatás-kutatás-innováció tudásháromszög teljes mértékű megvalósításának megalapozása:
Az oktatásban és az innovációban felhasználható kutatások támogatása a
tudásháromszög kontextusában.
A háromszög elemei közötti folyamatok és kapcsolatok feltárása a megfelelő
egyensúly és szinergia kidolgozása érdekében.
A hálózatközpontú (intézményi és pedagógus) munkakultúra kialakítása,
támogatása – különös tekintettel a reáltárgyakat oktató pedagógusok közötti
kapcsolatépítés bátorítása, továbbá a matematikai, a természettudományos és
a műszaki oktatás, valamint a kutatói-tudományos világ és a munka világának összekapcsolására.

A beavatkozás eszközei
A hazánkban működő, vagy korábban működött tehetségsegítő programok kataszterének elkészítése, a programok leírása, az eredmények nyilvánossá tétele.
Az országos mérés-értékelési rendszerek eredményeinek megosztása a tehetséggondozásban közreműködő szakemberekkel.
Olyan standardizált mérés-értékelési eszközrendszer kifejlesztése, amely alkalmas a
tehetséggondozást végző pedagógusok és intézmények hatékonyságának mérésére, különös tekintettel a következőkre:
• a fejlesztés során figyelembe veszi – mind az intézményi, mind az intézményen kívüli
szervezeti formákban – a tehetséggondozásra jellemző egyéni sajátosságokat (képesség,
problémamegoldás, kreativitás stb.),
• biztosítja a fejlesztést szolgáló sokféle tevékenység szervezését, az egyéni fejlesztést segítő közvetlen és közvetett támogatást,
• fejleszti az önálló tevékenységeket (önismeret) és társas tevékenységeket (szociális kapcsolatok).
Egységes nemzeti tehetség-megismerési módszer kifejlesztése és bevezetése a köznevelés rendszerébe:
• a tehetségek felismerése módszereinek kidolgozása és bevezetése a szakképzésben, a
szakmaszerzés folyamatában is,
• mérőeszközök, kérdőívek és tesztek standardizálása, jogtiszta használatuk feltételeinek
elősegítése. A megismerési módszerekkel kapcsolatos továbbképzések biztosítása pedagógusok számára. A tehetség-megismerő és gondozó módszerek használatát támogató
rendszer kiépítése.
A tehetséggondozásban közreműködők együttműködésének segítése, társadalmi
kapcsolatok és kommunikáció bővítése a tehetségsegítést végzők, az állami, egyházi, civil
szervezetek, valamint a média és a piaci résztvevők között.
Tehetséggondozó programok akkreditációs rendszerének kidolgozása és működtetése. Európai uniós és más nemzetközi tehetséggondozó kapcsolatok fejlesztése.
A tehetséggondozás területén már működő szakértők továbbképzése, fejlesztése,
szakértői kör bővítése. A támogató rendszer intézményi és finanszírozási környezetének
kidolgozása, működtetése.
Az egymástól való tanulás, horizontális együttműködések kialakítása tehetségterületenként, ehhez fejlesztő, illetve koordinációs támogatás biztosítása. A működő
123

Nemzeti str atégiák

tehetségsegítő programok összekapcsolása, kommunikációjuk biztosítása a szakmai szolgáltatások és szolgáltatók körébe történő beemeléssel, az oktatási rendszer szintjei közötti
átjárhatóság és kommunikáció elősegítésével.
Egyénre szabott, hatékony tehetséggondozó programok megvalósulásának támogatása. Esélyteremtés a köznevelés teljes területén, ezen belül a tehetségsegítés területén, valamint a kisebbségek, a különleges bánásmódot igénylő, a szociokulturális hátrányokkal
küzdő, és a fogyatékossággal élő fiatalok számára egyenlő hozzáférés biztosítása.
A különleges bánásmódot igénylő, kiemelkedően tehetséges tanulókat támogató, a képesség- és személyiségfejlesztést, az önismeretet, a kreativitást, a gondolkodást erősítő és
fejlesztő tehetséggondozó programok kidolgozása és széleskörű elterjesztése.
A tehetséggondozás módszertanának tanítása, fejlesztése a pedagógusképzésben a
graduális és posztgraduális képzésben is, amibe a működő programok és szakértők tapasztalatai beépülnek.
A tehetséggondozó programok értékelése, az eredmények folyamatos nyomon követése, visszacsatolás és fejlesztés biztosítása.
„Innovációs térkép” megalkotása az innovációban érintettek – és kimaradtak – felmérése jegyében. Kiemelt oktatási térségek kijelölése a speciális fejlesztést igénylő vagy
kisebb megújulási potenciállal rendelkező területeken, normatív fejlesztések megkezdése.
Az intézményeken belüli megújulási folyamatok ösztönzése. A megújulási folyamatokat
támogató vezetői készségek fejlesztése képzések, hálózatok, mentorok segítségével.
A tanulást és a szakmai fejlődést támogató szervezeti kultúra kialakításának támogatása, az intézmények közötti tudásátadás ösztönzése, a hálózatépítés, -fenntartás és -fejlesztés standardjának megalkotása.
A hálózatközpontú (intézményi és pedagógus) munkakultúrát támogató működéshez
kutatói kapacitás fejlesztése, és háttérintézményi kapacitás fejlesztése (szervezetfejlesztés,
továbbképzések, kommunikációs és szaknyelvi tréningek stb.).
Pedagógiai újítások nemzetközi szinten való összehangolása és részvétel nemzetközi pedagógiai újítási projektekben. Olyan kutatások támogatása, amelyek reagálnak a
nemzetközi oktatáskutatás aktuális témáira, trendjeire, csatlakoznak nagy nemzetközi felmérésekhez, azok eredményeit értelmezik hazai és nemzetközi kontextusban is.
Az eredmények, a korszerű tudásmenedzsmentfolyamatok és -eszközök az érintett célcsoportok számára elérhetőbbé válnak. Online és web2-es, web3-as felületek felhasználásával a háttérintézményekben és a felsőoktatási intézményekben hálózatos együttműködés kialakítása a kutatók és a pedagógusok között, illetve lehetőség biztosítása a pedagógusok egymással történő kommunikációjára.
A kommunikációs és együttműködési csatornák működtetésének, fenntarthatóságának biztosítása megfelelő finanszírozási és szervezeti háttér kialakításával. A kutató tanárok számára kapacitás-, készségfejlesztés biztosítása (szaknyelvi, módszertani, önfejlesztő
továbbképzések, tréningek).
Az oktatás-kutatás-innováció háromszöge (tudásháromszög) azon a szoros kapcsolaton alapul, hogy bármelyik területbe is fektetünk be, az egyrészt erősíti a hármas kapcsolatát, másrészt kihat a többi területre is. Nem alkotnak egy merev struktúrát, országonként, régiónként is változhat a súlyuk.
Nélkülözhetetlen, hogy rendszeresen sor kerüljön az oktatási-nevelési megújulási
rendszer működésének átfogó értékelésére.
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Az ágazati megújulási folyamatokban ki kell szélesíteni a nemzetközi dimenziót,
amely egyúttal a keletkező termékek minőségének garantálására is jó lehetőséget kínál.
Ezzel kapcsolatban általában megfogalmazható az, hogy a hazai oktatáskutatási és -fejlesztési rendszer egészét a tudáscsere hatékonyságának növelése érdekében szoros együttműködésre kell ösztönözni az oktatáskutatás és -fejlesztés európai és globális közösségeivel.

A beavatkozás célcsoportjának leírása
• a köznevelési rendszerben dolgozó pedagógusok és intézményeik,
• a köznevelésben érintett gyermekek, tanulók és szüleik,
• az oktatás-nevelési kutatásokban részt vevő kutató- és kutató-fejlesztő intézetek, továbbá a pedagógiai munkát támogató szakszolgálatok és szakmai szolgáltatók, valamint
munkatársaik.

6.8. A pedagógusképzés folyamatos
hozzáigazítása a megújuló
köznevelési rendszer és a társadalom
igényeihez
A beavatkozás az alábbi hazai problémák megoldására irányul
A 2005-ben bevezetett bolognai rendszer nem oldotta meg a pedagógusképzésben korábban is meglévő problémákat, továbbá újabb problémák forrása lett. Ilyenek:
• nagy eltérés (hiány) mutatkozik a munkaerőpiac igényei és a természettudományos
mesterképzésre jelentkezők, illetve a képzést elvégzők számában;
• az egyszakos végzettség rugalmatlanabbá teszi a pedagógusok alkalmazási lehetőségeit,
számtalan problémát jelent az intézményekben való elhelyezkedés során;
• a rendszerből BA szinten kikerülők intézményi alkalmazásának lehetőségei igen korlátozottak;
• a pedagógus-alapképzés nem kellően gyakorlatorientált, sok frissen végzett pedagógus
nem képes megfelelően kezelni a tanulókat, nem tud a váratlan szituációkra pedagógiailag helyesen reagálni.
Pedagógus-alapképzés Magyarországon számos felsőoktatási intézményben folyik, de
igen eltérő kibocsájtási színvonallal.
Csak részben megoldott a bekerülők pályaalkalmasságának vizsgálata.
A köznevelés előtt megjelenő új problémákra és kihívásokra – például a pedagógiai
értékelés robbanásszerű fejlődése, az értékelési rendszer és a visszacsatolás megváltozása,
a tanulók tudásával kapcsolatos elvárások változása, az IKT-funkciók megjelenése és alkalmazása a tanításban – a pedagógusképzés nem vagy csak nagy késéssel reagál.
Az új elvárásokra (például a matematikai, a természettudományos és műszaki oktatására szakosodott pedagógusok szaktárgyi ismeretei, a tanulók alapkészségeinek fejlesztéséhez szükséges kompetenciák, mennyiségi növekedések – így például a mindennapos
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testnevelés bevezetése) az utóbbi évek fejlesztései során elsősorban a pedagógus-továbbképzés reagált, azonban az ott bevált tartalmak és módszerek csak esetlegesen jelentek
meg az alapképzésben.
A pedagógusok munkájával kapcsolatos kutatási eredmények – például a fejlődéslélektan hatása, a koragyermekkori tanulás és fejlődés kutatási eredményei, az agykutatás
és a kognitív idegtudomány kutatásának eredményei – nagy átfutási idővel épülnek be az
alapképzésbe.
A pedagógus-alapképzés és a pedagógus-továbbképzés sokszereplős rendszerében
csak esetlegesek a kapcsolódások. A pedagógusi tudás és készségek fejlesztésének módszerei, a pedagógusok képzése és továbbképzése nem alkot egységes rendszert, ezáltal
nem kíséri végig a pedagógust életpályáján (hiányzik az adatbázisok összekapcsolásának
lehetősége is, de sokszor megfelelő adatbázisok sincsenek).
A nemzeti köznevelésről szóló törvény, valamint az annak alapján megjelent új tartalmi szabályozók (Nemzeti alaptanterv, kerettantervek) egyfelől szükségessé teszik a
korábban kifejlesztett pedagógus-továbbképzések felülvizsgálatát, azok illesztését az
új jogszabályok és tartalmi szabályozók által támasztott követelményekhez, másrészt új
képzési hiányterületekre világítanak rá.
A pedagógus-továbbképzések jelenlegi rendszere nem biztosít információt arról, hogy
• a minőségbiztosítás érdekében a programalapítók/-szervezők végeznek-e beválási vizsgálatokat az általuk alapított és/vagy szervezett továbbképzések kapcsán;
• ágazati szinten az egyes továbbképzéseket hányan és milyen eredményességgel végezték
el, az egyes képzések/képzők mennyire sikeresek;
• az egyes pedagógus milyen továbbképzéseket és milyen eredménnyel teljesített, azaz az
oktatásigazgatás szintjén nem lehet nyomon követni egy pedagógus diplomaszerzés
utáni szakmai „életét”, egész életén át tartó szakmai fejlődését.

A beavatkozás az alábbi átfogó és specifikus célokon alapul
• Minőségi, fenntartható és hatékony köznevelés.
• A köznevelési rendszer ágazati és intézményi irányításához kapcsolódó fejlesztések támogatása.

A beavatkozás a következő hazai stratégiai dokumentumok céljaihoz járul hozzá
•
•
•
•
•
•
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A beavatkozás tartalmának leírása
A beavatkozás konkrét céljai:

• Olyan pedagógusképzések fejlesztésének támogatása, amelynek keretében megszerzik

és gyakorolják – mind az alapfokú nevelés-oktatásban, mind az azt megelőző, valamint
az azt követő középfokú szakaszban – a gyermekek, tanulók alapkészségeinek (különösen az olvasás-szövegértésnek és az egészségtudatos magatartásnak) megszilárdításához
szükséges kompetenciákat.
• Olyan képzések fejlesztésének támogatása, amelyek nagyobb hangsúlyt helyeznek a
matematikai, a természettudományos és a műszaki oktatására szakosodott pedagógusok
szaktárgyi ismereteinek és tudásának elmélyítésére.
• A pedagógusképzés megkezdésére való alkalmasság vizsgálati szempontjainak kidolgozása, ez alapján alkalmassági vizsga bevezetése.

A beavatkozás eszközei
Az egységes felsőfokú tanítói-pedagógusi alapképzés, a köznevelés egységes pedagógusképzéssel kapcsolatos elvárásainak (egységes pedagogikum, megnövelt diszciplináris
képzési idő, kötelező kétszakosság) becsatornázása a pedagógusképzés megújuló rendszerébe. A megújuló rendszer működési tapasztalatainak gyűjtése, visszacsatolása, szükséges korrekciók végrehajtásában való közreműködés.
Az új tartalmi szabályozóknak és a pedagógusképzés megújított képzési és kimeneti
követelményeinek megfelelő képzések fejlesztésének támogatása, különös tekintettel a pedagógusjelölt hallgatók készség- és képességfejlesztésére. Az alapképzésből kikerülő pedagógusoknak rendelkezniük kell azon készségekkel, képességekkel, amelyek birtokában
sikeresen fejlesztik tanulóikban az alapkészségeket (különösen az olvasás-szövegértést).
A pedagógusképzés megkezdésére való alkalmasság bevezetésének szükségességét
alátámasztó kutatás támogatása. Az alkalmassági vizsgálat szempontjai és eszközrendszere kidolgozásának támogatása. Az alkalmassági vizsgálat rendszerének pilot keretében történő kipróbálása, a pilot tapasztalatainak elemzése, majd ezek alapján alkalmassági vizsga bevezetésének támogatása, a jogszabályi háttér megteremtése.
A pedagógusképzés részeként a hallgatók gyakorlati ideje egy tanévre növekedett.
A gyakorlóhellyel, mint intézménnyel, illetve a vezetőtanárokkal szemben támasztott követelményrendszer felülvizsgálata, a praxis szempontjából történő fejlesztése.
A pedagógusképzés és -továbbképzés kapcsolatának, egymásra épülésének ösztönzése, a pedagógusképző központok működésének támogatása. A pedagógus-életpályához
kapcsolódóan a továbbképzési rendszerben a pedagógusok szakmai tudását elmélyítő
képzések fejlesztésének támogatása (például a matematikai, a természettudományos és a
műszaki oktatására szakosodott pedagógusok számára, de más területeken is).
A pedagógusképzés tudományos megalapozása érdekében a tanítással kapcsolatos
kutatások támogatása (tanítás, tanulás kutatása, tantárgy-pedagógiai kutatások stb.),
a kutatási eredmények képzésbe, továbbképzésbe való beépítése, valamint gyakorlati kipróbálása, a pedagógusok – kutatótanárok – kutatásokba való bevonása.
Az egész életen át tartó tanulás stratégiájával összhangban, a köznevelési rendszer
reformjának előmozdításával – elsősorban az oktatás eredményességének és hatékonyságának a javítása, a minőségi oktatáshoz történő jobb hozzáférés biztosítása révén – a
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köznevelés használható és európai szinten versenyképes tudást, valamint a megszerzett
tudás és kompetenciák folyamatos fejlesztését megalapozó és ösztönző alapkészségeket
fog átadni mindenki számára.
Ennek érdekében:
• átalakul a pedagógus-továbbképzések akkreditációs rendszere, hogy biztosítsa az új
képzési elvárásoknak, módszertani, illetve tartalmi követelményeknek megfelelő tartalmak feltöltésének lehetőségét;
• a minőségbiztosítás utógondozás, együttműködés keretében valósul meg;
• a pedagógusok szakmai továbbfejlődése érdekében olyan állandó, az egész életen át
tartó tanulási folyamat biztosítása valósul meg, amelynek során a pedagógusok egy
tanulóközösség tagjaiként aktívan és konstruktív módon vesznek részt saját és tágabb
szakmai közösségük továbbfejlesztésében.

A beavatkozás célcsoportjának leírása
•
•
•
•
•
•

a köznevelésben alkalmazott pedagógusok,
felsőoktatási intézmények pedagógusképzésben közreműködő oktatói,
pedagógusképző központok munkatársai,
pedagógushallgatók,
pedagógiai kutatásokkal foglalkozó kutatók,
pedagógus-továbbképzések alapítói, fejlesztői.

6.9. A pedagógusok folyamatos szakmai
fejlődésének biztosítása
A beavatkozás az alábbi hazai problémák megoldására irányul
Az európai pedagógiai gondolkodásban a pedagógusok folyamatos fejlődésre épülő életpályaként való komplex megközelítése jellemző: a pedagógus-életpálya szakaszai egy koherens rendszert alkotnak, mely a pedagógusi kompetenciákra épül. Ez azt jelenti, hogy
a tanárképzés bevezető szakasza; a továbbképzési rendszer; a köznevelési, pedagógusképzési, foglalkoztatási, akkreditációs és minőségbiztosítási szabályozások; a bérezési, előmeneteli és ösztönző rendszerek egységes rendszert kell, hogy alkossanak.
A pedagógus-életpálya feltételrendszerének javítása érdekében kiemelt cél a – köznevelési terület stratégiai fejlesztésének tematikájában – a pedagóguspálya presztízsének
növelése, a pálya vonzóvá tétele a munkaerő-piaci megmérettetés során, ezzel együtt a
munkahelyi lemorzsolódás, és az onnan történő elvándorlás minimális mértékűre csökkentése.
A pedagógusok társadalmi megbecsültségének emeléséhez további intézkedésekre,
így újabb szakmai és anyagi ösztönzők bevezetésére lehet szükség annak érdekében, hogy
a pedagógusszakma vonzó lehetőséget jelentsen a pályaválasztók számára, illetve a köznevelés minden területén biztosítsa a pályán maradást a gyakorló pedagógusok körében.
A pedagógusok szakmai fejlődését meghatározó folyamatok és feltételek az alábbi problémák megoldását követelik meg:
128

K Ö Z N E V E L É S - F E J L E S Z T É S I S T R AT É G I A

• a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj bevezetése máris komoly előrelépést jelent, de a felső-

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

oktatási tanulmányaikat már korábban megkezdő, legjobb eredménnyel végző pedagógushallgatók továbbra sem elég magas számban vállalják a képzettségük szerinti munkakör betöltését, nem tudják őket alkalmazni az intézmények, nem sikerül a pályára
vonzani a leginkább rátermett fiatalokat;
a pályára állást követően a folyamatos szakmai fejlődés formai feltételeinek megléte
esetén gyakori a megújulás lehetőségét biztosító alkalmak anyagi keretek hiánya miatti
kihasználatlansága;
a minőségi oktatás megteremtésének fontos eleme azoknak a lehetőségeknek a biztosítása, amelyek lehetővé teszik a pedagógusok szakmai fejlődését, tapasztalatok szerzését,
jó gyakorlatok megismerését itthon és külföldön egyaránt, amihez elengedhetetlen a
hazai pedagógusképesítések megfeleltetése a nemzetközi képesítéseknek, az egyéni szakmai fejlődés lehetőségének biztosítása a pedagógusok számára;
a pedagógusok – különböző külső és belső körülmények következtében – nem kellően
mobilisak;
az inmobilitásnak köszönhetően nem szerezhetnek kézzelfogható tapasztalatokat a
feladatellátási helyüktől eltérő – országhatáron belüli vagy kívüli – területekről;
nemzetközi felmérések szerint a magyar pedagógusok európai és nemzetközi versenyképesség tekintetében, illetve a korszerű pedagógiai eszközök használata terén nem
tartoznak az élvonalba, nem aktívak a tapasztalatcserét szolgáló hálózatokban;
a hazai pedagógusok jelentős részének nyelvtudása nem elegendő ahhoz, hogy nemzetközi szakmai kapcsolatokat építsen és ápoljon, kövesse a külföldi szakirodalmat;
a lehetőségekhez képest kevéssé valósul meg a hazai és nemzetközi oktatási-nevelési és
a kulturális értékek áramlása, cseréje;
a pedagógusok nehezen találnak nemzetközi kapcsolatokat, nem ismerik a nemzetközi
kapcsolatfelvételre alkalmas platformokat, partnerkapcsolati hálózatokat;
a pedagógusok és a tanulók kapcsolata a Kárpát-medencében és más magyarlakta területeken élőkkel, egymás meglátogatása és a magyar pedagógusok közötti intenzív szakmai kapcsolat ápolása rendkívül esetleges;
a pedagóguséletpálya-modellhez tartozó minősítési rendszer továbbfejlesztése;
az alkotóév feltételeinek kidolgozása a pedagógusok szakmai és szellemi megújulása
érdekében.

A beavatkozás az alábbi átfogó és specifikus célokon alapul
• Minőségi, fenntartható és hatékony köznevelés.
• A pedagóguspálya vonzóbbá tétele.
A beavatkozás a következő hazai stratégiai dokumentumok céljaihoz járul hozzá
• A nemzeti köznevelésről szóló törvény és végrehajtási rendeletei
• Köznevelés-fejlesztési stratégia (elfogadást követően)
• Nemzeti Fejlesztés 2020 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK),
Fordulat a teljes foglalkoztatottság és a tudástársadalom felé prioritás Emberi Erőforrás
Fejlesztési OP (EFOP)
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• A pedagógiai szakmai szolgáltató rendszer és ezen belül különösen a szaktanácsadói
(tantárgygondozói) tevékenység kiépítése

• A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben
résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló kormányrendelet

• A pedagógusok előmeneteli rendszerének szabályairól és a nevelési-oktatási intézményben történő foglalkoztatás szabályairól szóló kormányrendelet

A beavatkozás tartalmának leírása
A beavatkozás konkrét céljai:

• A pedagógus-előmeneteli rendszerhez tartozó minősítési rendszer fejlesztése.
• A pedagógusok számára egyéni szakmai fejlődési utak lehetőségeinek támogatása, a

szakmai és szellemi megújulást szolgáló alkotóév bevezetési feltételeinek megtervezése.
• A pedagógusok határon belüli és kívüli mobilitásának támogatása:
A mobilitás határon belüli feltételeinek feltárása és megteremtése (például
szolgálati férőhelyek, csereprogramok).
A mobilitás határon kívüli feltételeinek feltárása és megteremtése (például
nyelvi, kulturális).
• A pedagógusok lelki egészségvédelmének támogatása:
A támogatás országos rendszere kialakítási feltételeinek feltárása és megteremtése.
Problématerületek feltárása, szakemberek felkészítése.

A beavatkozás eszközei
A pedagógusok egyéni szakmai fejlődéséhez biztosítani kell:
• a szaktanácsadói-tantárgygondozói rendszer kiépülését és annak a pedagógiai elvnek a
gyakorlati érvényesítését, hogy mindenki saját életének legjobb szakértője, így a tanácsadó meghatározó feladata az, hogy a támogatandó pedagógussal minél mélyebb és
szélesebb körű együttműködést alakítson ki;
• azon szaktanácsadói kompetenciák kialakítását, amelyek konkrét pedagógiai szituációkban, módszertani kérdésekben nyújtanak segítséget a pedagógusoknak, támogatják
a reflektív önfejlődésüket, ezenkívül hozzájárulnak az adott iskola pedagógiai programjának, helyi tantervének eredményesebb megvalósításához;
• a szaktanácsadók (tantárgygondozók) kulcsszerepét a pedagóguspálya teljes kontinuumát lefedő szakmai fejlődési folyamat elősegítésében, illetve az intézmények belső minőségfejlesztésének támogatásában;
• a pedagógus-életpályán való magasabb fokozatba lépéshez szükséges tudás, képzettség
megszerzésének (például szakvizsga, PhD) lehetőségét;
• a horizontális tanulás feltételeinek, körülményeinek, az egymástól tanulás, az érdeklődésnek megfelelő, önkiteljesítő munka lehetőségét;
• IKT-val támogatott, folyamatba ágyazott továbbképzési programok kidolgozását és
megvalósítását;
• mobilitást támogató egyéb képzések akkreditációját és tartását;
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• a társadalmi mobilitás érdekében a pedagógusok számára a digitális, az idegen nyelvi

tudás megszerzésének lehetőségét.
A pedagógus-előmeneteli rendszerhez tartozó minősítési rendszer fejlesztése során
tervezett lépések a következők:
• az implementáció után, az intézményi bevezetés tapasztalatai alapján a tartalmi elemek
továbbfejlesztése, a működtetéshez szükséges kapacitás biztosítása;
• a szakértői képzések továbbfejlesztése, lebonyolítása a folyamatos jogszabályi és tartalmi
változásoknak megfelelően.
A pedagógusok szakmai és szellemi megújulását szolgálja az alkotóév bevezetése,
amely lehetőséget teremt:
• a mesterpedagógus vagy kutatótanár fokozatba lépéshez szükséges tudás, képzettség
megszerzésére (például: szakvizsga, PhD), kutatás megvalósítására;
• a pedagógusi pályákon működő igényes pedagógus értelmiségieknek a szakmai előrehaladásra és egyben arra, hogy a kreatív képességeik kibontakozhassanak;
• a szellemi regenerációra, a szakmai tudás felfrissítésére, új típusú továbbképzéseken
való részvételre;
• idegen nyelvi környezetben történő szakmai továbbképzésre.
A pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének biztosítása érdekében a speciális továbbképzések mellett szükség van olyan támogatásokra, elsősorban csereprogramok ösztönzésére, amelyek lehetővé teszik a pedagógusok egymástól való tanulását, a pedagógiai
jó gyakorlatok terjedését pedagógusok és intézmények között. Határon belüli mobilitás
támogatásának megteremtése érdekében:
• a feltételek feltárása és megteremtése (szolgálati férőhelyek, csereprogramok);
• hazai oktatással-neveléssel kapcsolatos szakmai rendezvényeken, továbbképzéseken
való részvétel támogatása a határon túli pedagógusok számára;
• hazai partnerkapcsolatokat építő, a horizontális tanulást segítő és azokat megvalósító
látogatások támogatása;
• hazai partnerkapcsolatok kiépítését elősegítő és regisztráló informatikai rendszerek
támogatása, fejlesztése;
• a nemzetközi mobilitás akadályainak leküzdése idegennyelv-tanulással;
• a mobilitások eredményeinek beépítése a mindennapi nevelő-oktató munkába;
• társadalmi kapcsolatok és kommunikáció bővítése az állami, egyházi, civil szervezetek,
valamint a média és a piaci résztvevők között a hazai mobilitás támogatásában.
Az országhatárokon túlmutató mobilitás egyik célja a határon túli pedagógusok, iskolák bevonása a hazai tudásmegosztás rendszerébe úgy, hogy a megosztani kívánt tartalmak minősége mindkét oldal számára garantált legyen. Ennek érdekében:
• a köznevelés hazai rendszerében működő adatbázisokat és minősítési rendszereket ki
kell bővíteni az új követelményeknek megfelelően;
• finanszírozási, támogatási konstrukciókat kell kidolgozni határon kívül működő jó
gyakorlatok és intézmények minősítéséhez, illetve megújulásának megosztásához, továbbá a hálózati tanulás támogatására, a határon kívül működő intézmények módszertani centrummá fejlesztéséhez;
• uniós mobilitási pályázatok kiírása nem nyelvszakos pedagógusok számára a módszertani eszköztár bővítése, a köznevelési jó gyakorlatok megismerése érdekében;
• idegennyelv-szakos vendégtanárok hazai iskolákban való foglalkoztatásának támogatása;
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• nemzetközi partnerkapcsolatokat támogató infokommunikációs platformok támogatása;

• nemzetközi együttműködéseket, partnerkapcsolatokat építő előkészítő és azokat megvalósító látogatások támogatása;

• nemzetközi partnerkapcsolatok kiépítését elősegítő informatikai rendszerek kialakításának támogatása, fejlesztése;

• folyamatos és aktív részvétel a mobilitás támogatását célul kitűző (például eTwinning,
Comenius, European Schoolnet projektjei) nemzetközi projektekben;

• nemzetközi oktatással-neveléssel kapcsolatos rendezvényeken való részvétel támogatása pedagógusok számára;

• a pedagógusképzésben részt vevő hallgatók nemzetközi mobilitásban való részvételének

támogatása (Erasmus, CEEPUS programok keretében, valamint a Grundtvig csereprogramok hallgatókra való kiterjesztésének támogatásával).
További fontos cél a hazai pedagógusok európai tapasztalatainak növekedése, ennek
érdekében fontos a pedagógusképzésben, -továbbképzésben elismert képesítések megfeleltetése a hasonló európai képesítéseknek.
A pedagógusok lelki egészségvédelme akkor lehet eredményes, ha létezik olyan átfogó program, amely kutatással feltárja a speciális munkahelyi és a foglalkozás műveléséhez kapcsolódó stressztényezőket, ezek megoszlásának mintázatát, azaz leírja, hogy
milyen demográfiai környezetben, milyen szakmai tapasztalathoz, életkori csoporthoz
és nevelési feladatellátáshoz tartozik. Cselekvési programokat javasol az egészségmegőrző készségek kialakításához és erre szakembereket képez, valamint kialakítja működési
környezetét.

A beavatkozás célcsoportjának leírása
• a határon belüli vagy kívüli köznevelési intézményekben foglalkoztatott pedagógusok,
• a pedagógusképzésben részesülő felsőoktatási hallgatók,
• hazai és nemzetközi partnerkapcsolatok építését szervező intézmények és munkatársaik.

6.10. A végzettség nélküli iskolaelhagyás
arányának csökkentése
A beavatkozás az alábbi hazai problémák megoldására irányul
Magyarországon sok fiatal a tankötelezettségi kor vége előtt kimarad az általános iskolából vagy a középfokú oktatásból. Ennek az egyik súlyos következménye az lesz, hogy
szakképzettség nélkül a munkaerő-piaci beilleszkedésük, foglalkoztatásuk gyakorlatilag
lehetetlenné válik. A fiatalok iskolából történő kimaradása elsősorban hátrányos szociális
körülményeikből adódik. Ez a sokszor halmozottan hátrányos helyzet a képzetlenség és
az alacsony fokú iskolázottság következtében tovább romlik, és ez mind az egyént, mind
a családot tragikus élethelyzetekbe kényszeríti.
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A nemzetközi és hazai vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy a magyar tanulók
szociális, kulturális és gazdasági családi körülményei erősen befolyásolják várható eredményüket, a köznevelési rendszer hátránykompenzációs képessége nem megfelelő.
A végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzésének egyik eszköze az óvodáskori fejlesztés, azonban az óvodai férőhelyek egyenetlen eloszlása, illetve hiánya, az intézmények
tárgyi és szakmai (például magas csoportlétszám, módszertani továbbképzések hozzáférhetőségének egyenlőtlenségei) és humán (például óvodapedagógusok életkorának kedvezőtlen alakulása) feltételeinek erősen eltérő színvonala mindezt nehezíti.
A végzettség nélküli iskolaelhagyást csökkentő eszköz lehet a tartósan alulteljesítő iskolák célzott fejlesztése, azonban a hazai köznevelési rendszerből hiányzik az alulteljesítő
iskolák azonosításának elfogadott rendszere, minősítési standardja, illetve az egységes
minősítés alapján alulteljesítő iskolák azonosítását követően azok célzott fejlesztésének
támogatása.

A beavatkozás az alábbi átfogó és specifikus célokon alapul
• Méltányos köznevelés.
• A társadalmi integráció és a kohézió segítése, a köznevelési rendszer hátránykompenzációs szerepének erősítése a képzettségi szint javítása által.

A beavatkozás a következő hazai stratégiai dokumentumok céljaihoz járul hozzá
•
•
•
•

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és végrehajtási rendeletei
Magyarország Nemzeti Reform Programja
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia
„Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia

A beavatkozás tartalmának leírása
A beavatkozás konkrét céljai:
Végzettség nélküli iskolaelhagyást megelőző beavatkozások, valamint a már lemorzsolódott gyerekek reintegrálódásának támogatása:
• Azonosításra kerüljenek a végzettség nélküli iskolaelhagyáshoz vezető főbb tényezők,
valamint a nemzeti, regionális és helyi szinten figyelemmel kísérjék a jelenség jellemzőit, ezáltal megalapozva a célzott és hatékony, tényeken alapuló szakpolitikákat.
• Reintegrációs módszerek fejlesztése és elterjesztésének támogatása.
• Az óvodás gyermekekről és a tanulókról vezetett nyilvántartás rendszerének fejlesztése,
az iskolai pályafutás nyomon követése a végzettség nélküli iskolaelhagyás indikátorainak
előállítása érdekében.
Magas színvonalú kisgyermekkori nevelés és célzott támogatások:
• A kisgyermekkori nevelés intézményhálózatának fejlesztése, kapacitásbővítése.
• Az intézményhálózat működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek megteremtése.
• A kisgyermekkori neveléshez, fejlődéshez szükséges fejlesztési programok és a megvalósításukhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állásának biztosítása.
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A végzettség nélküli iskolaelhagyás szempontjából veszélyeztetett csoportok (hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű; sajátos nevelési igényű, nemzetiségi,
elsősorban roma és migráns) iskolai sikerességének elősegítése:
• A veszélyeztetett helyzetű gyermekek/tanulók neveléséhez szükséges tartalmi-tantervi
és módszertani ismeretek beépítése a pedagógusképzésbe.
• A sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, nemzetiségi és migráns tanulók iskolai sikerességének elősegítése a pedagógiai módszertani
kultúra megújítása révén (új képzési tartalmak kifejlesztése).
• A veszélyeztetett helyzetű gyerekek/tanulók iskolai sikerességének megteremtése érdekében érintett csoportok (kiemelten szülők, pedagógusok, segítő szakemberek) együttműködésének támogatása.
• A végzettség nélküli iskolaelhagyás jelzőrendszerének bevezetése és országos működtetése, erre épülve a végzettség nélküli iskolaelhagyást megakadályozó intézkedések kidolgozását és végrehajtását szolgáló mechanizmusok kiépítése és működtetése (az országos, helyi irányítási és intézményvezetési szintek együttműködésével).
• A munkaerőpiacon való érvényesülés elősegítése (önismeret, pályaorientáció, életpályamenedzselési készségek fejlesztésének támogatása).
• Koragyermekkortól kezdődően az egyes intézménytípusok közötti átmenetek támogatása.
• Ágazatközi együttműködés kialakítása (oktatás, szakképzés, egészségügy, gyermekvédelem).
• A tartósan alulteljesítő intézmények minőségi köznevelés nyújtásához szükséges komplex fejlesztési támogatása.
• Alulteljesítő intézmények azonosítási rendszerének fejlesztése.
• Intézmények működési, eredményességi feltételeinek támogatása, javítása.
• Színvonalas oktatási lehetőségek és hatékony tanulási formák elérésének támogatása.

A beavatkozás eszközei
A végzettség nélküli iskolaelhagyás számának csökkentése érdekében:
• A végzettség nélküli iskolaelhagyáshoz vezető főbb tényezők azonosítása, valamint a
nemzeti, regionális és helyi szinten a jelenség jellemzőinek figyelemmel kísérése, az ezt
támogató rendszer fejlesztése.
• Végzettség nélküli iskolaelhagyást csökkentő adaptálható modellek, jó gyakorlatok
közreadása, az adaptáció támogatása, képzések fejlesztése, a kockázatnak kitett tanulókkal és a szüleikkel történő együttműködés erősítése.
• Az egyéni élethelyzetekhez történő rugalmas alkalmazkodást biztosító támogató rendszerek kialakítása, adaptációjának támogatása a tankötelezettségi kor befejezése előtti
iskolaelhagyó tanulók számára az iskolai képzési rendszerbe való visszatérés érdekében.
• Az alapfokú művészeti iskolák bevonásával a hátrányos helyzetű tanulók társadalmi
reintegrációjának erősítése, ezáltal növelve a gyerekek köznevelési ellátórendszerhez
való hozzáférésének esélyeit.
• Az érintett gyermekekkel és családjaikkal foglalkozó szakemberek és ágazatok közötti
szakmai és szakmaközi együttműködések, hálózati tanulási és tudásátadási formák
támogatása.
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• Reintegrációs lehetőségek kidolgozása és biztosítása az iskolai és iskolán kívüli progra-

mok kidolgozásával és működtetésével, illetve „Második esély” típusú programok működtetése, beleértve ebbe a köznevelési kollégiumokkal összefüggésben azok fejlesztésével kapcsolatos intézkedéseket.
• A tanulói nyilvántartás rendszerének fejlesztése: jelzőrendszer és a végzettség nélküli
iskolaelhagyás indikátorainak (például osztályzatok alakulása, hiányzások száma és
tendenciája, magatartási problémák jelenléte) kialakítása annak érdekében, hogy a nyilvántartási rendszer alkalmassá váljon a végzettség nélküli iskolaelhagyásban különösen
veszélyeztetett gyermekek/tanulók köznevelési pályafutásának követésére és a végzettség
nélküli iskolaelhagyás veszélyének időben történő észlelésére – különös tekintettel az
intézmények közötti átmenetek (óvoda-iskola, az alsó tagozatból a felső tagozatba történő átmenet, általános iskolából a középfokú oktatásba történő átmenet) vonatkozásában.
A magas színvonalú kisgyermekkori nevelés támogatása érdekében:
• Koragyermekkori ellátórendszer hiányterületeinek feltárása, intézkedési és cselekvési
terv kidolgozása.
• Statisztikai és migrációs mutatókon alapuló férőhelytervezés a koragyermekkori ellátórendszer kiterjesztésével (férőhelytervezés: adekvát óvodai vagy 2 éves kortól férőhely
létesítése az adott település igénye szerint).
• A minőségi óvodai nevelés infrastrukturális és eszközszükségletének fejlesztése, különös
tekintettel az óvodáskorú gyermekek szabad játékának, a mesének, a mozgásnak, valamint
a tevékenységekben megvalósuló tanulás óvodai eszközrendszerének bővítésére, frissítésére, fejlesztésére.
• Azonos mutatókon alapuló minőségi kisgyermeknevelés intézményi fejlesztési programjainak egységes és ellenőrzött protokolljának és hatásvizsgálatának kidolgozása.
A végzettség nélküli iskolaelhagyás szempontjából veszélyeztetett csoportok iskolai
sikerességének elősegítése érdekében:
• A végzettség nélküli iskolaelhagyás szempontjából veszélyeztetett gyerekek/tanulók
neveléséhez-oktatásához szükséges tartalmi-tantervi és módszertani ismeretek beépítése a pedagógusképzésbe, különös tekintettel az alábbi területekre: korszerű pedagógiai módszerek; intézménytípusok közötti átmenetek kezelése (koragyermekkortól kezdve a munkaerőpiacon való megjelenésig); alternatív konfliktuskezelési technikák; kiégés
elleni védekezési technikák; infokommunikációs technikák gyakorlatba való beépítése;
multikulturális tartalmak.
• Ágazatközi együttműködés kialakítása (oktatás, szociális, egészségügy), az együttműködést támogató új képzések kifejlesztése és megtartása.
• Szülőkkel való partnerség kialakításának támogatása, rendszeres szülőcsoportok kialakítása és működtetése.
• Mentorhálózat (kortárs és felsőoktatási hallgatói mentorhálózat) kialakítása és működtetése a végzettség nélküli iskolaelhagyás szempontjából veszélyeztetett helyzetű gyermekek/tanulók támogatására. A mentorhallgatók szerepének kiterjesztése a köznevelési intézményekben tanulók motiválására, támogatására.
A tartósan alulteljesítő intézmények minőségi köznevelés nyújtásához szükséges
komplex fejlesztési támogatása:
• Alulteljesítő intézmények azonosítási rendszerének fejlesztése úgy, hogy a kialakított
rendszer támogassa a tanulók, a pedagógusok és az intézmények fejlődését hátráltató
indikátorok megjelenítését, lehetővé téve a személyre, intézményre szóló intézkedések
meghatározását.
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• A fejlesztési szükségletek felméréséhez szükséges szakértői kapacitás biztosítása.
• Az alulteljesítő intézmények fejlesztését támogató fejlesztési csomagok meghatározása
és azok célzott eljuttatásnak biztosítása.

• Intézményi szervezetirányítási módszertani kultúra, önértékelés, célok kitűzése, megvalósítás tervezése, benchmarking kultúra fejlesztése, erősítése.

A beavatkozás célcsoportjának leírása
• a végzettség nélküli iskolaelhagyás, az iskolai pályafutás kudarccal végződése szempontjából veszélyeztetett gyermekek/tanulók és családjaik,

• a végzettség nélküli iskolaelhagyás szempontjából leginkább veszélyeztetett hátrányos

helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű, valamint migráns
tanulók és családjaik,
• az érintett gyermekek/tanulók intézményes nevelésében részt vevő szakemberek (intézményvezetők, pedagógusok, iskolapszichológusok, pedagógiai szakszolgálatok munkatársai),
• ágazati együttműködő partnerek (gyermekjólét, gyermekvédelem),
• a tágabb társadalmi környezet szereplői (pl. a munkaerőpiac szereplői, civil szervezetek).

6.11. A
 nyitottságra ösztönző nevelés
támogatása
A beavatkozás az alábbi hazai problémák megoldására irányul
Az egyenlő esélyek elv – az elmúlt időszak tartalmi és szervezeti változásai ellenére –
sem érvényesül maradéktalanul a magyar köznevelési gyakorlatban, mert a rendszer még
mindig nem nyújt azonos minőségű oktatási szolgáltatást valamennyi iskoláskorú gyermek számára. A családok közötti jelentős társadalmi és gazdasági különbségek, valamint
a középosztály felől érezhető szelekciós nyomás meghatározó szerepet játszik az oktatási
egyenlőtlenségek kialakulásában, aminek következtében nagy különbségek tapasztalhatók az egyes iskolák oktatási színvonala és tanulói összetétele között.
A társadalmi rétegződéssel szoros összefüggésben a regionális, a helyi, továbbá a kulturális és nyelvi különbségek is jelentős szerepet játszanak az oktatási egyenlőtlenségek
kialakulásában. A minőségi oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlőtlen hozzáférésben,
valamint a legnagyobb létszámú nemzetiség – a roma nemzetiség – iskolai pályafutásában tapasztalható egyenlőtlenség a magyar oktatáspolitika egyik legsúlyosabb problémája.
Ma már széles körben elfogadott, hogy a tényeken alapuló szakpolitika kritikus jelentőségű a nyitottságra ösztönző nevelési és oktatási rendszerek hosszú távú fejlesztése
szempontjából. Mindehhez szükség van olyan nemzeti szintű adatgyűjtésre, amely nem
csupán megfelel a nemzetközi szakpolitikai irányelveknek, hanem közös megközelítést
alkalmaz, és elősegíti a nemzeti és nemzetközi szintű erőfeszítések szinergiáinak kibontakozását.
136

K Ö Z N E V E L É S - F E J L E S Z T É S I S T R AT É G I A

Empirikus kutatások bizonyítják, hogy a társadalomtól való elkülönítés hátrányokat
eredményez a munkaerőpiacon, és akadályozza a fogyatékossággal élő tanulók társadalmi integrációját.

A beavatkozás az alábbi átfogó és specifikus célokon alapul
• Méltányos köznevelés.
• A társadalmi integráció és a kohézió segítése, a köznevelési rendszer hátránykompenzációs szerepének erősítése a képzettségi szint javítása által.

A beavatkozás a következő hazai stratégiai dokumentumok céljaihoz járul hozzá
• Magyarország Nemzeti Reform Programja
• Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia
• „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia

A beavatkozás tartalmának leírása
A beavatkozás konkrét céljai:
A nyitottságra ösztönző nevelést segítő eredményes módszertani megoldások és standardok elterjesztése, elérhetőségének biztosítása.
A nyitottságra ösztönző nevelés megvalósításához szükséges tartalmi és módszertani
ismeretek beépítése a pedagógusképzésbe.
Differenciált szükségletekhez igazodó pedagógiai szakszolgáltatási ellátások fejlesztése (például utazó gyógypedagógusi hálózatok fejlesztése, a működő gyakorlatok rendszerbe illesztése).
Olyan SNI ellátórendszer felállítása, amely képes az egyéni igények és sajátosságok
felismerésére és azokhoz többletszolgáltatásokat biztosít.
A sajátos nevelési igényű gyerekek nevelésében, oktatásában részt vevő intézmények
(speciális és többségi) szervezetében és működésében végbemenjen a szakmai minőség
megújulása, megvalósuljon a gyermekek körében megnyilvánuló képességbeli és tanulási
szükségletekhez való alkalmazkodás.
Olyan, az egészségügyi és szociális ellátó rendszerekkel együttműködő oktatási szolgáltató rendszer, amely biztosítja az egyéni szükségletek kielégítését, a szolgáltatásokhoz
történő hozzáférés esélyteremtését, az önrendelkezést és a teljes körű társadalmi részvételt, valamint az optimális életminőséget minden életkorban és minden sérültség esetében.
Az egyenlő bánásmód követelményének fokozottabb érvényesítése, az interkulturális
kompetenciák fejlesztése.
A köznevelés területén jelentkező diszkrimináció minden megnyilvánulása elleni
küzdelem támogatása, ösztönzése.
Az egyenlő bánásmód jegyében a toleranciára való nevelés elterjedését célzó programok és gyakorlatok támogatása, elérhetőségének biztosítása.
A demokratikus értékek és állampolgári jogok megismerését célzó programok és gyakorlatok támogatása, elérhetőségének biztosítása.
137

Nemzeti str atégiák

A beavatkozás eszközei
A nemzeti szinten megvalósuló nyitottságra ösztönző neveléssel kapcsolatos adatgyűjtés
rendszerének felállítása, amely:
• az európai szintű egyezmények keretein belül, azoknak megfelelően történik;
• hosszú távon is nyomon követhetővé teszi a tanulók fejlődését;
• lehetőséget ad a nyitottságra ösztönző nevelés hatékonyságának elemzésére;
• lehetőséget ad az SNI ellátásokat és fejlesztéseket igénybevevő gyermekek és családjaik
által a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerben észlelt problémák feltérképezésére.
Az SNI ellátó rendszerről és a rendszer adta lehetőségekről való közvetlen szülői tájékoztatás támogatása, valamint a közvetett módon a szülőkkel kapcsolatban lévő szakemberek (védőnő, gyermekorvos, pedagógus) tájékoztatási képességének javítása a segítő
személyek hálózatának fejlesztése és felkészítése által.
A koragyermekkori ellátás minőségi alapú kiterjesztése érdekében az intézményes
ellátórendszerben jelentkező igények érdekében nagyszámú szakember képzése és felkészítése.
A SNI gyermekek fejlesztését szolgáló eszközök (eljárások, módszerek) fejlesztésének,
minőségbiztosításának és hozzáférhetővé tételének támogatása. Valamint olyan rendszer
kialakítása, amelyben értékelhető és felmérhető a minőségbiztosított fejlesztő eszközökhöz és módszerekhez való hozzáférés.
Az SNI tanulók munkaerőpiacra történő átvezetése szolgáló fejlesztések, programok
támogatása.
Az önálló életvitelhez és foglalkoztathatósághoz szükséges kompetenciák azonosítása, fejlesztési módszerek kidolgozása és elterjesztése.
A lehetséges munkáltatókkal való kapcsolatfelvétel segítése, a munkaügyi központok
tevékenységének megújítása.
Különböző szolgáltató rendszerek intézményei közötti szakmai együttműködési protokollok kidolgozása és a civil szervezetekkel való együttműködés támogatása.
Életpálya-építés, pályatanácsadás rendszerszintű működtetése, és az egyéni átvezetési
programok gyakorlati elterjesztése.
Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények (EGYMI) együttnevelést
támogató szerepének erősítése.
A korábbi évek fejlesztései nyomán az EGYMI-k körében kialakult együttnevelést
támogató szolgáltatások továbbterjesztése.
Gyógypedagógiai intézmények szakmai minőségének további fejlesztése, amely alapján az intézmények képesek integrálható tanulóik felkészítésére a többségi iskolákba való
átmenet érdekében, folyamatos támogatás nyújtására az együttnevelésben részt vevők
számára.
Differenciált szükségletekhez igazodó szakszolgáltatási ellátások fejlesztése (például
az utazó gyógypedagógusi hálózatok feltérképezése, a módszertanok egységesítése) annak érdekében, hogy az EGYMI-k támogatni tudják a többségi intézményeket a sajátos
nevelési igényű gyerekek, tanulók befogadásában.
A nyitottságra ösztönző pedagógiai gyakorlat kiterjesztése érdekében olyan eszközök,
eljárások, módszerek elterjesztésének támogatása, amelyek képessé teszik az intézményeket – szervezetükben, erőforrásaikban és működésükben – a gyerekek, tanulók képességbeli és tanulási szükségleteihez való alkalmazkodásra, és amelyek segítségével nyitottabb
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iskolai légkör, a tanulók között nagyobb empátia és jobb együttműködés teremthető meg.
Interkulturális kompetenciák fejlesztése és elterjesztésének támogatása, hangsúlyt
helyezve a demokratikus értékekre és alapvető jogokra, valamint olyan módszereket felhasználó képzések, programok támogatása, amelyek olyan pedagógiai gyakorlatot kívánnak megalapozni, amelyek hozzájárulnak a kulturális sokszínség pozitív kihasználásához
az oktatásban, és segít megelőzni a kisebbségi csoportokhoz tartozó tanulók lemaradását.
Az egyenlő bánásmód elterjesztése érdekében a hátrányos megkülönböztetés eseteit
feltáró monitoringrendszer felépítése.
Pedagógusok, szülők számára érzékenyítő és előítéletkezelő tréningek biztosítása,
tantestületi képzés, folyamatba ágyazottan.
A toleranciára való nevelés elterjedését és a demokratikus értékeket és állampolgári
jogok megismerését célzó programok és gyakorlatok támogatása, elérhetőségének biztosítása.

A beavatkozás célcsoportjának leírása
• SNI gyermekek és családjaik,
• az SNI gyermekek ellátásában részt vevő köznevelési és szolgáltató intézmények és

szakemberek, az ellátórendszerben érintett egészségügyi és szociális ágazat intézményei
és szakemberei,
• köznevelési rendszerben dolgozó pedagógusok és tanulók.

6.12. A nemzetiségi nevelés-oktatás szakmai
támogatása
A beavatkozás az alábbi hazai problémák megoldására irányul
A nemzetiségi nyelv és kultúra átörökítése, az identitás erősítése, a közösségek építése
a természetes asszimiláció miatt nagyban a nemzetiségi köznevelési intézményekre hárul. A nemzetiségi nevelés-oktatás területén működő intézmények ezt a megnövekedett
szerepet nem tudják hiánytalanul ellátni. Az anyanyelvi és kétnyelvű intézmények létesítésére nincs megfelelő pedagóguskapacitás, különös tekintettel a szaktárgyak oktatása
területén.
A szakképzés területén – amely nagyban kibővíthetné a nemzetiségi nyelvhasználatot
és annak munkaerő-piaci lehetőségeit – jellemző hiányosság a nemzetiségi nyelvű szakmai képzés.
A fejlesztések során – a nemzetiségi törvény által elismert – 13 nemzetiségi területből
kidolgozásra került tíz terület tartalmi szabályozó dokumentuma. Fontos lenne a fennmaradó területekre (ukrán, örmény, lengyel) is a tartalmi szabályozó dokumentumok
megalkotása.
A pedagógiai-szakmai szolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése elkezdődött.
Nem történt még meg ezen belül a nemzetiségi szakmai szolgáltatások rendszerének kiépítése, amely szolgáltatásokat országosan, a miniszter által kijelölt intézmény szakmai
irányításával, nyelvterületenként kellene megszervezni.
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Egységes standardokon nyugvó, rendszerszerűen felépített pedagógus-továbbképzésekkel a nemzetiségi terület teljes körűen nem rendelkezik. A nemzetiségi önkormányzatok által szervezett, továbbá a tárcaközi munkatervek alapján az anyaországokkal együttműködve megvalósuló nyelvi, módszertani, szaknyelvi továbbképzések mellett a szükségleteknek megfelelő, az új tartalmi szabályozókhoz illeszkedő, egymásra épülő képzésekből álló nemzetiségi továbbképzési rendszer kifejlesztése halaszthatatlanul szükséges.
Nem minden nemzetiség esetében állnak rendelkezésre a taneszközök, a meglévők
nem illeszkednek az új tartalmi szabályzó dokumentumokhoz. A fejlesztés, illetve a meglévő taneszközök fokozatos átdolgozása szükséges.
A nemzetiségi oktatásban a tartalmi fejlesztést nem követte a módszertani segédanyagok kidolgozása, elengedhetetlen a kerettantervekhez illeszkedő módszertani
segédletek összeállítása.
Nemzetiségi területen a tehetséggondozás az eddigiekben kizárólag a tanulmányi
versenyekre korlátozódott. A tehetségfejlesztésre vonatkozó irányelvek és programok e
területen is megkövetelik a tematikus és strukturális bővítést.
A nemzetiségi nevelés-oktatás hatékonyságát vizsgáló tantárgyi mérések eddig nem
voltak. Az új tartalmi szabályozás bevezetése különösen indokolttá teszi a mérőeszközök
kidolgozását, a mérések elindítását.

A beavatkozás az alábbi átfogó és specifikus célokon alapul
• Minőségi, fenntartható és hatékony köznevelés.
• Méltányos köznevelés.
A beavatkozás a következő hazai stratégiai dokumentumok céljaihoz járul hozzá:
• 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól
• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
• 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról

• 48/2012 (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai
•
•
•
•
•
•
•
•
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szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
17/2013 (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyteremtés előmozdításáról
Óvodai nevelés országos alapprogramja
Nemzeti alaptanterv
Kerettantervek
Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája
Az Európa Tanács (ET) ajánlásai Magyarország számára a Regionális vagy Kisebbségi
Nyelvek Európai Kartájához kapcsolódóan
Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia

K Ö Z N E V E L É S - F E J L E S Z T É S I S T R AT É G I A

A beavatkozás tartalmának leírása
A beavatkozás konkrét céljai
A nemzetiségi nyelv magasabb szintű elsajátításának és aktív használatának érdekében a
kétnyelvű, illetve anyanyelvi nemzetiségi oktatási forma kiszélesítése.
Nemzetiségi nevelési-oktatási igények kielégítése új intézmények létrehozásával, különösen azokon a nemzetiségi területeken, amelyek nem rendelkeznek köznevelési intézményekkel (például örmény, ukrán).
A nemzetiségi nyelvű szakképzés feltételeinek biztosítása.
A nemzetiségi köznevelési intézményekben folyó pedagógiai szakmai munka minőségének és feltételeinek javítása.
A fenti célok megvalósítása érdekében a következő tartalmi beavatkozások szükségesek:
• A nemzetiségi nevelés-oktatás tartalmi szabályozó dokumentumainak biztosítása a
hiányterületeken (például lengyel, örmény, ukrán).
• A nemzetiségi nyelvű szakképzés szabályozóinak részletesebb kidolgozása.
• A nemzetiségi nevelés-oktatás új tartalmi szabályozóihoz illeszkedő új taneszközök
fejlesztése, a meglévők átdolgozása.
• Országos nemzetiségi pedagógiai szakmai szolgáltatások rendszerének kiépítése.
• A nemzetiségi pedagógusképzés fejlesztése, egyrészt a roma pedagógusképzés meglévő
kapacitásainak bővítésével, másrészt az alacsony lélekszámú nemzetiségek esetében a
hazai nemzetiségi pedagógusképzés megteremtésével a hiányzó szinteken, vagy a nemzetiségekhez tartozók anyaországi, külföldi pedagógusképzésben való részvételéhez
szükséges lehetőségek felkutatásával, kiépítésével.
• A nemzetiségi pedagógus-továbbképzési rendszer kialakítása nyelvterületenként, és
beépítése a pedagógiai szakmai szolgáltatás rendszerébe, a meglévő kapacitások figyelembevételével.
• A hiányzó nemzetiségi nyelvi és szaktárgyi pedagógus-továbbképzések kidolgozásának
támogatása, valamint beépítése a pedagógiai szakmai szolgáltatások rendszerébe.
• A kétnyelvű, illetve anyanyelvű oktatási modellek megismertetése, népszerűsítése.
• A nemzetiségi tehetséggondozás eszközrendszerének fejlesztése.
• Nemzetiségi területeken alkalmazható mérési-értékelési eszközök kidolgozásának támogatása.
• Anyaországi szakmai kapcsolatok, együttműködések elősegítése, egyrészt a tartalmi
fejlesztések megvalósítása területén, másrészt a pedagógusok, valamint a tanulók anyaországi anyanyelvi környezetben megvalósuló nyelvi, szaknyelvi, módszertani pedagógus-továbbképzéseken, tanulói programokon, felsőfokú részképzéseken vagy teljes idejű képzéseken való részvételének biztosítása területén.
• A nemzetiségi nevelés-oktatás feladataihoz kapcsolódó, tanórán kívüli tevékenységek
támogatása (nemzetiségi tanulmányi versenyek, hazai nemzetiségi hagyományőrző és
anyaországi programok, testvériskolai kapcsolatok stb.).
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A beavatkozás célcsoportjának leírása
• a nemzetiségi köznevelésben dolgozó pedagógusok, vezetők.
• a nemzetiségi köznevelésben érintett gyermekek, tanulók, szüleik, gondozóik.
• nemzetiségi területet érintő pedagógusképzésben és -továbbképzésben résztvevő, kutató és fejlesztő intézetek, szakértők, szaktanácsadók, továbbá a pedagógiai munkát támogató pedagógiai szakszolgálatok és pedagógiai intézetek, módszertani központok.
• nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek.
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7. Pénzügyi tábla
Beavatkozás neve
Tényeken alapuló szakpolitika
és gyakorlat révén fenntartható,
hatékony köznevelés és ágazatirányítás fejlesztése
A köznevelés ágazat teljes standard irányítási, minőségértékelési rendszerének kialakítása
A pedagógiai szakmai szolgáltatások és a pedagógiai szakszolgálatok által nyújtott szolgáltatások
színvonalának emelése és egységesítése
A tanulói készségek, képességek
szintjének emelése, fejlesztése
A pedagógusok módszertani kultúrájának emelése, összhangban
az új tantervi-tartalmi szabályozókban megjelenő követelményekkel
Az új tantervi-tartalmi szabályozóknak megfelelő taneszközök
fejlesztése, bevezetése, elterjesztése
Az innováció és a tehetség támogatása a köznevelés minden
szintjén
A pedagógusképzés fejlesztése
A pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének biztosítása
A végzettség nélküli iskolaelhagyás arányának csökkentése
A nyitottságra ösztönző nevelés
támogatása
A nemzetiségi nevelés-oktatás
támogatása
Összesen:

EU-s forrás
(hazai
döntés)

Beavatkozás forrása (millió Ft)
Közösségi
Hazai forrás
forrás
Egyéb
(költségvetés
Megjegyzés
(brüsszeli
forrás
terhére)
döntés)

4 500

1 000

0

10 000

0

7 000

0

4 500

0

1 000

0

19 500

0

1 500

0

7 000

0

4 000

0

8 000

0

2 500

0

4 000

0

4 000

0

4 000

0

1 000

0

10 000

0

5 000

0

17 000

0

70 000

0

11 000

0

3 000

0

500
100 000

500
0

100 500

0
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8.  Megvalósítás
8.1. Ütemterv és indikátorok
8.1.1. Ütemterv
Beavatkozás neve
Tényeken alapuló szakpolitika és gyakorlat révén
fenntartható, hatékony
köznevelés és ágazatirányítás fejlesztése
A köznevelés ágazat teljes
standard irányítási, minőségértékelési rendszerének
kialakítása
A pedagógiai szakmai
szolgáltatások és a pedagógiai szakszolgálatok által
nyújtott szolgáltatások
színvonalának emelése és
egységesítése
A tanulói készségek, képességek szintjének emelése,
fejlesztése
A pedagógusok módszertani kultúrájának emelése
összhangban az új tantervitartalmi szabályozókban
megjelenő követelményekkel
Az új tantervi-tartalmi
szabályozóknak megfelelő
taneszközök fejlesztése,
bevezetése, elterjesztése
Az innováció és a tehetség
támogatása a köznevelés
minden szintjén
A pedagógusképzés fejlesztése
A pedagógusok folyamatos
szakmai fejlődésének biztosítása
A végzettség nélküli iskolaelhagyás arányának csökkentése
A nyitottságra ösztönző
nevelés támogatása
A nemzetiségi nevelésoktatás támogatása
Összesen:
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2013

Beavatkozások ütemezése (millió Ft) hazai és EU-s forrás együtt
2014 2015 2016
2017
2018 2019 2020
Össz.:
600

550

800

850

900

900

900

5 500

3 000

2 500

2 500

2 500

2 500

2 000

2 000

17 000

1 000

1 000

900

800

700

600

500

5 500

1 900

2 400

2 900 2 850

3 350

3 800

3 800

21 000

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

2 000

11 000

2 000

2 000

1 500

1 500

1 500

1 000

1 000

10 500

1 500

1 500

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

8 000

1 500

950

550

550

500

500

450

5 000

2 500

2 500

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

15 000

13 000 13 000 13 000 12 000 12 000 12 000 12 000

87 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

14 000

100

100

100

150

150

200

200

1 000
200 500
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59

Végzettség nélküli iskolaelhagyók aránya

%

11,2

2011

10

Az országos kompetenciamérés szövegértési
skáláján legfeljebb 3-as
szinten teljesítők aránya a 8. évfolyamon

%

34,7

2012

27

2012

15 – 6., 8.
és 10. évfolyamon

A tanulók egyéni matematikai teszteredményei és szüleik iskolai
végzettsége közötti
kapcsolat erőssége
(az egyéni matematikai teszteredmények
szóródásában a szülők
iskolai végzettsége által
magyarázott rész)
A tanulók szövegértési
eredményei közötti
különbségeken belül az
iskolák közötti különbségeknek tulajdonítható hányad

%

23,8 – 8.
évfolyam)
21,3 – 10.
évfolyam
26,91 – 6.
évfolyam

%

31,1 – 8.
évfolyam)
48,4 – 10.
évfolyam

2012

20 (6. és 8.
évfolyam)
30 (10.
évfolyam)

monitoring

évente
háromévente

OH

KSH

PISA

monitoring
23,5 – 6.
évfolyam

Jelentési gyakoriság

2009

évente

54,5

évente

%

évente

Az OECD PISA-felmérés
olvasási-szövegértési
skáláján legalább 3-as
minősítést elérő 15
éves tanulók aránya

Az adat forrása

0

Bázisérték

fő

évente

7

Fejlesztett nevelési-oktatási intézményekben
tanuló halmozottan
hátrányos helyzetű
diákok száma

évente

6

fő

OH

5

Fejlesztett nevelési-oktatási intézményekben
tanulók és hallgatók
száma

OH

4

Célérték* (2022)

3

Bázis év

2

Mértékegység

1

Indikátor

Azonosító

8.1.2. Indikátorok

* Az ERFA és Kohéziós Alap esetében a célértékek kvalitatív és kvantitatív típusúak is lehetnek.
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8.2. A megvalósítás szereplői
Egyetlen jól előkészített, megalapozott helyzetelemzésen alapuló, helyes célokat és eszközöket kijelölő stratégia sem képes beváltani a hozzá fűzött reményeket, amennyiben nem
áll mögötte stabil, az érdekeit érvényesíteni képes, a kijelölt célokért egységesen kiálló,
hatékonyan működő szervezeti/intézményi háttér.
Egy stratégia megvalósítása során számos, olykor akár egymással ellentétes és/vagy
párhuzamosan futó, de konkuráló intézményi, szervezeti érdeket kell figyelembe venni.
Ezért különösen fontos kimondani, hogy a stratégia megvalósításáért a fő felelősséget az
oktatásért felelős minisztérium Köznevelésért Felelős Államtitkársága viseli.
A minisztérium kijelöli a stratégia fő céljait és eszközrendszerét, valamint az éves
monitoringjelentés alapján felülvizsgálják a főbb területeken elért eredményeket, és megerősítik vagy módosítják az eredeti célkitűzéseket, illetve a stratégiával összhangban új
célokat is megfogalmazhatnak. A megvalósításban a hazai és/vagy uniós forrásra épülő
minisztériumi háttérintézmények, központi és/vagy helyi közigazgatási szervek, valamint egyéb állami intézmények, önkormányzatok, felsőoktatási intézmények, egyházi és
civil szervezetek vesznek részt.

8.3. Nyomon követés és értékelés
A monitoringrendszer célja a stratégia helyzetelemzésében megállapított problémákkal,
hiányosságokkal, elmaradásokkal összefüggésben megfogalmazott stratégiai célok teljesülésének mérése, az egyes problémákra adott akciók eredményeként bekövetkező változások évről évre történő bemutatása. A monitoringrendszer – már rövidtávon is – így
lehetővé teszi az állami beavatkozást azokon a területeken, ahol a kitűzött célok elérése
nem a stratégiában megfogalmazott ütemezés szerint halad, vagy ahol az eredeti célokkal
ellentétes irányú folyamatok tapasztalhatók.
A monitoringrendszer módszertanával kapcsolatban különösen fontos, hogy
• lehetőséget biztosítson a stratégiai célok számszerű teljesülésének bemutatására;
• lehetőség szerint minden esetben biztosítsa a nemzetközi összevethetőséget (pl. EU,
OECD);
• a felhasznált statisztikai adatok egységes módszertan szerint álljanak elő, ezért ahol csak
lehetséges, a monitoringrendszer az uniós (és/vagy OECD-s) statisztikákra támaszkodik.
Minden egyéb jellemzően országspecifikus és/vagy nemzetközileg nem mért terület
esetében a monitoringjelentés primer kutatások eredményeit veszi számba.
A monitoringjelentés jelen stratégiában megfogalmazott összes beavatkozásra kiterjed, azzal egységes felépítésű (bizonyos esetekben további indikátorokkal bővíthető),
így lehetőséget biztosít a kronológiai változások bemutatására, a célok teljesülésére vagy
elmaradására, és így végső soron megalapozza az állami beavatkozás szükségességét.
A monitoringadatok előállításában, összegyűjtésében, rendszerezésében nagyban támaszkodunk a háttérintézmények szakértői bázisára.
A monitoringjelentést minden év szeptemberéig – a kormányzat stratégiaalkotási előírásaival összhangban – összeállítjuk és a kormány honlapján nyilvánosságra hozzuk.
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9.  Rövidítések
AES:
BRIC:
CEDEFOP:
EES:
Eurydice:

IEA:
IMIP:		
IKT:
KSH:
LFS:
NEET:
OECD:
PIRLS:
PISA:
SWOT:
SILC:
TALIS:
TIMSS:

Adult Education Survey – Felnőttek Tanulása Felmérés
Brasil, Russia, India and Chine – Brazília, Oroszország, India és Kína
European Center for the Development of Vocational Training – Európai
Szakképzésfejlesztési Központ
European Social Survey – Európai Társadalmi Felmérés
Az Euridyce-hálózat az oktatás területén működő nemzeti és európai
struktúrákról, rendszerekről és fejleményekről tájékoztató legfontosabb
információs eszköz. Célja az egész életen át tartó tanulás területén folytatott európai együttműködés javítása.
International Association for the Evaluation of Educational Assessment –
Tanulói Teljesítmények Vizsgálatának Nemzetközi Társasága
Intézményi Minőségirányítási Program
információs és kommunikációs technológia
Központi Statisztikai Hivatal
Labour Force Survey – Munkaerő Felmérés
Not in Education, Employment or Training – Azon 16–24 éves fiatalok,
akik sem az oktatásban, sem képzésben, sem foglakoztatásban nem vesznek részt.
Organisation for Economic Co-operation and Development – Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
Progress in International Reading Literacy Study – Nemzetközi Szövegértés-vizsgálat
Programme for International Student Assessment – Nemzetközi Tanulói
Teljesítménymérés Programja
strengths – erősségek, weaknesses – gyengeségek, opportunities – lehetőségek, threats – veszélyek
Statistics on Income and Living Conditions – Életmód Vizsgálat
Teaching and Learning International Survey – Tanítási és Tanulási Nemzetközi Felmérés
Trends in International Mathematics and Science Study – Nemzetközi
Matematika és Természettudomány Trendvizsgálat

147

Nemzeti str atégiák

10.  Függelék
5. táblázat: A
 népesség képzettségi szintje.
Forrás: Eurostat (LFS); p = provisional; b = break in series; : = data lacking;
*MK: The former Yugoslav Republic of Macedonia.
Legalább felső középfokú
végzettséggel rendelkező
népesség (%)

25–34
years

20–24 years

EU 27 countries
Belgium
Bulgaria
Czech Republic
Denmark
Germany
Estonia
Ireland
Greece
Spain
France
Italy
Cyprus
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Hungary
Malta
Netherlands
Austria
Poland
Portugal
Romania
Slovenia
Slovakia
Finland
Sweden
United Kingdom
Croatia
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2006
77.9
82.4
80.5i
91.8
77.4
71.9
82
85.8
81
61.6
83.3
75.5
83.7
81
88.2
69.3
82.9
51.1
74.7
85.8
91.7
49.6
77.2
89.4
91.5
84.7
84.9p
78.8
94.6

2010
79
82.5
84.4
91.9
68.6
74.4
83.2
86.5
83.4
61.2
83.2
76.3
86.3
79.9
86.9
73.4
84
53.3
77.6b
85.6
91.1
58.7
78.2
89.1
93.2
84.2
85.9p
80.4
95.7

Legalább felső
középfokú
végzettséggel
rendelkező nők (%)

2011
79.5
81.6
85.5
91.7
70
75.8
82.6
86.9
83.6
61.7
83.8
76.9
87.7
80.4
86.9
73.3
83.3
59.2
78.2
85.4
90
64.4
79.6
90.1
93.3
85.4
88.7p
80.1
95.6

2011
82.8
83.3
80.5
93.8
83.7
86.5
90.3
87.6
82.1
70.2
84.6
74.8
87.5
89
92.1
84.1
87.5
48.7
84.1
86.7
95.4
61.7
75.2
96.9
94.3
92.9
88.9p
83.5
90.7

55–64
years
2011
58.7
53.4
73.2
80.4
64.7
78.9
87.9
54.7
42.7
29.7
53.6
37.6
47.7
88.1
88.8
64.2
69.2
11.1
52.9
63.2
78.3
17
51.4
65.6
79
73
69.1p
61.3
59.2

A 25–64 év közöttiek
munkanélküliségi rátája
végzettségi szint szerint (%)
lower
sec and
less
2011
14.8
12.1b
25.5
21.6
8.9
13.9
26.4
21.7
17
26.4
12.9
9.4
7.5
25.8
37.3
6.1u
23.1
7.4
5.4
7.1
16.9
13.3b
6.9
12.7
39.2
11.3
11
10.4b
15.8

upper
secondary
2011
7.6
5.7b
9
5.7
6
5.8
11.9
15
17.7
19.3
7.4
6
6.8
16
17.7
3.7
9.6
:
3.8
3.2
8.7
10.9b
6.4
8.2
11.5
6.9
4.6
6.1b
11.6

tertiary
2011
5
3.4b
4.7
2.6
5
2.4
7.9
7.1
12.8
11.7
4.9
5.2
5.8
6.4
5.6
3.5
3.9
:
2.8
2.3
4.5
8b
3.8
4.7
5.2
4
3.9
3.7b
8u

69.6

82.8

89.0

82.1

84.9

88.5

66.6

82.3

79.0

66.2

80.5

78.5

83.3

91.1

79.8

91.2

92.7

90.1

71.3

82.9

74.7

80.8

77.5

79.7

83.3

86.3

Bulgaria

Czech Republic

Denmark

Germany

Estonia

Ireland

Greece

Spain

France

Italy

Cyprus

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Hungary

Malta

Netherlands

Austria

Poland

Portugal

Romania

Slovenia

Slovakia

Finland

Sweden

United Kingdom

EU27 countries

81.1

Belgium

85.7

85.4

82.8

81.0

81.6

79.3

81.2

74.8

90.5

94.4

93.7

80.1

88.0

83.7

82.0

82.3

66.1

80.0

85.8

67.8

87.4

86.5

84.2

90.9

87.6

72.3

82.1

80.9

2007

83.6

85.9

82.3

81.4

83.4

84.8

82.7

79.3

90.6

93.6

95.7

80.1

86.9

79.3

83.1

85.8

65.2

83.3

81.9

67.9

85.7

82.3

86.5

90.6

87.9

79.6

83.9

82.0

2008

80.0

81.7

77.8

74.4

82.3

77.6

82.6

78.4

88.6

92.9

94.1

75.6

85.5

72.9

71.4

81.2

60.6

77.2

72.6

64.7

75.5

67.6

85.3

87.9

84.5

73.6

81.0

78.3

2009

81.6

82.7

79.7

69.4

80.7

71.2

80.7

76.5

88.7

92.6

93.8

74.4

89.5

73.6

64.6

78.6

57.7

77.4

70.4

58.5

71.5

64.3

86.1

83.5

81.3

68.7

81.3

77.5

2010

81.2

84.4

78.4

70.3

76.0

70.4

76.0

75.4

91.0

92.2

91.2

73.5

86.1

69.4

72.7

73.1

57.6

77.6

66.4

50.2

71.4

75.1

88.2

83.0

80.3

57.5

80.8

77.2

2011

10.4

10.5

10.7

10.7

10.9

11.3

Reference population of the employment rate
benchmark in millions (ISCED 3-6)

79.0

2006

EU27 countries

Employment rate benchmark in %
(ISCED 3-6)

5.3

84.7

78.4

75.3

71.7

77.4

64.8

80.7

60.7

89.9

90.7

87.0u

71.8

86.5

74.7

73.1

74.0

63.6

72.0

77.7

62.6

82.0

78.6u

77.9

89.3

80.9

58.8

72.0

73.9

2006

79.5

81.6

78.9

79.5

79.8

77.1

81.9

70.1

89.0

91.4

96.3

71.7

80.0

67.8

77.6

80.9

60.5

75.1

74.5

62.9

79.2

81.9

83.2

90.2

87.6

74.1

73.6

77.2

2008

75.0

74.6

72.9

67.9

73.3

69.1

79.9

68.7

87.7

91.3

89.7

66.4

79.3

56.9

59.2

73.8

56.0

68.7

63.8

60.1

61.8

64.5u

81.0

84.2

81.7

63.7

71.9

72.5

2009

76.5

77.3

76.3

60.5

75.1

61.3

77.4

67.4

88.2

89.7

87.3u

65.9

86.6

54.3

54.0

70.0

52.3

69.2

60.5

55.8

56.9

48.4u

83.7

82.0

77.4

58.4

71.5

72.1

2010

5.2

5.3

5.2

5.4

Reference population in millions

82.0

81.0

81.4

77.8

78.0

70.7

79.7

64.9

89.9

91.9

89.9

72.9

87.7

72.8

77.9

71.5

62.6

73.0

81.7

64.2

81.2

81.7u

79.6

89.0

86.1

62.5

73.2

75.6

2007

ISCED 3-4
(%)

5.4

75.6

79.5

73.6

61.7

68.7u

58.8

73.5

65.7

91.0

89.1

85.6

63.5

78.5

48.2u

56.9

57.6

50.6

68.5

51.4

46.2

52.6

68.4u

84.5

82.9

76.1

48.4

73.5

71.3

2011

5.2

87.7

88.2

87.4

87.9

84.5

86.4

84.3

81.6

90.3

94.4

94.2

de 87.6

95.8

90.4

85.0

82.6

69.0

83.3

84.0

69.2

91.4

90.5

90.9

88.7

87.5

82.3

87.5

84.2

2006

87.3

90.7

87.8

84.3

86.7

92.9

83.2

87.0

84.0

89.9

84.1

83.5

88.7

85.7

84.2

85.7

94.2
91.0

95.4

97.5

84.7

90.4

84.6

82.1

83.0

66.0

83.4

76.1

67.7

83.3

71.2u

92.9

91.0

89.0

85.2

87.8

83.8

2009

94.7

95.3

87.4

92.9

87.6

87.6

87.0

70.5

88.9

85.1

70.8

88.7

82.7

92.5

90.9

88.5

87.2

90.8

86.9

2008

85.9

89.3

84.9

80.6

84.3

81.9

83.2

83.7

90.0

94.8

98.0

82.8

91.3

84.4

75.5

80.1

64.7

83.0

74.5

60.3

80.2

76.7

90.2

84.8

87.1

82.7

88.2

82.7

2010

5.3

5.4

5.5

5.5

Reference population in millions
(ISCED 5-6)

89.2

89.9

85.1

86.4

84.9

89.0

82.0

84.4

91.9

96.6

96.5

86.9

88.3

92.5

86.5

85.3

70.0

84.8

87.4

69.9

90.4

90.8

91.8

92.8

91.2

85.0

88.5

86.0

2007

ISCED 5-6
(%)

6. táblázat: A végzettek képzettségi szint és ország szerinti foglalkoztatottsági szintje. Forrás: EU-LFS (extraction June 13, 2012).
Notes: m = missing data ; u = unreliable data.

5.8

85.7

90.5

85.1

79.5

80.3

80.7

78.3

82.6

91.2

94.4

94.7

83.3

90.7

82.2

85.1

76.7

66.1

83.5

71.8

52.5

81.7

81.5

94.2

83.1

85.6

74.0

86.0

82.7

2011

K Ö Z N E V E L É S - F E J L E S Z T É S I S T R AT É G I A

149

Nemzeti str atégiák

7. táblázat: A végzettség nélküli iskolaelhagyók aránya nemek és migráns háttér szerinti bontásban (%).
Forrás: Eurostat (LFS). Intermediate breaks in time series for Denmark, Luxembourg, the
Netherlands, and the United Kingdom.
Note: „b” = break in time series; „p” = provisional; „()” = Data lack reliability due to small sample
size; „:” = data either not available or not reliable due to very small sample size; *MK: The
former Yugoslav Republic of Macedonia
2006

EU 27 countries
Belgium
Bulgaria
Czech Republic
Denmark
Germany
Estonia
Ireland
Greece
Spain
France
Italy
Cyprus
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Hungary
Malta
Netherlands
Austria
Poland
Portugal
Romania
Slovenia
Slovakia
Finland
Sweden
United Kingdom
Croatia
Montenegro
Iceland
MK*
Serbia
Turkey
Liechtenstein
Norway
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2011

Target

Total

Total

Fiúk

Lányok

15.5
12.6
17.3
5.1
9.1
13.7
13.5
12.1
15.5
30.5
12.4
20.6
14.9
14.8
8.2
14.0
12.6
39.9
12.6
9.8
5.4
39.1
17.9
5.6
6.6
9.7
13.0 p
11.3
(4.7)
:
25.6
22.8
:
48.8
:
17.8 b

13.5
12.3
12.8
4.9
9.6
11.5
10.9
10.6
13.1
26.5
12.0
18.2
11.2
11.8
7.9
(6.2)
11.2
33.5
9.1
8.3
5.6
23.2
17.5
(4.2)
5.0
9.8
6.6 p
15.0
(4.1)
:
19.7
13.5
:
41.9
:
16.6

15.3
14.9
12.0
5.4
12.1
12.4
(13.1)
12.5
16.1
31.0
13.9
21.0
15.1
15.9
10.6
(7.6)
12.1
38.9
10.8
8.8
7.4
28.2
18.5
(5.7)
5.4
11.2
7.8 p
16.2
(4.8)
:
22.2
11.9
:
37.7
:
19.9

11.6
9.7
13.7
4.4
7.0
10.6
(8.6)
8.7
10.1
21.9
10.2
15.2
8.1
7.7
(5.0)
:
10.3
27.6
7.2
7.8
3.8
18.1
16.6
(2.5)
4.6
8.4
5.3 p
13.8
(3.4)
:
17.1
15.2
:
45.7
:
13.1

Külföldön
születettek
24.9
23.3
:
(10.3)
(13.0)
21.9
:
15.4
44.9
41.2
21.9
40.2
21.7
:
:
:
:
:
8.7
19.8
:
21.0
:
(17.3)
:
21.1
11.1 p
11.4
:
:
:
(27.1)
:
25.0
:
16.7

10
9.5
11.0
5.5
9.9
9.9
9.5
8.0
9.7
15.0
9.5
15.0
10.0
13.4
8.9
9.9
10.0
29.0
7.9
9.5
4.5
10.0
11.3
5.0
6.0
8.0
9.9
:
:
:
:
:
:
:
:
:
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8. táblázat: A koragyermekkori nevelésben való részvétel, gyermek/szakszemélyzet arány és gyermekenkénti összköltség.
Forrás: Eurostat (UOE).
Note: Intermediate break in series for Ireland and the Netherlands; „:” = data either not
available or not reliable due to very small sample size; *MK: The former Yugoslav Republic of
Macedonia.
Korosztály*

EU 27 countries
Belgium
Bulgaria
Czech Republic
Denmark
Germany
Estonia
Ireland
Greece
Spain
France
Italy
Cyprus
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Hungary
Malta
Netherlands
Austria
Poland
Portugal
Romania
Slovenia
Slovak Republic
Finland
Sweden
United Kingdom

–
4–5
4–6
4–5
4–6
4–5
4–6
4–5
4–5
4–5
4–5
4–5
4–5
4–6
4–6
4–5
4–5
4
4
4–5
4–6
4–5
4–5
4–6
4–5
4–6
4–6
4

Koragyermekkori
nevelésben való
részvétel (%)

Gyermek/személyzet
arány**

Egy gyermekre eső
kiadás***

2006

2010

2006

2010

2006

2009

89.3
99.9
80.5
92.6
92.0
93.0
94.9
:
70.9
98.5
100.0
100.0
84.7
87.2
75.8
95.0
94.5
95.5
74.2
88.1
64.0
86.8
81.2
88.6
79.4
68.1
91.3
91.1

92.3
99.1
79.2
88.7
91.1
96.2
89.8
85.4
73.5
99.4
100.0
97.1
87.7
87.4
78.3
94.6
94.3
89.0
99.6
92.1
76.3
89.3
82.1
92.0
77.5
73.1
95.1
96.7

14,1
16.0
11.5
12.5
:
14.3
8.3
14.1
12.4
14.0
19.3
11.6
18.1
13.5
8.9
:
10.7
12.7
:
16.8
18.0
15.0
18.2
9.4
13.5
12.0
11.4
19.8

13.4
15.9
12.0
13.9
:
12.6
6.0
19.8
:
13.0
21.5
11.8
17.0
12.1
7.8
12.0
11.0
15.2
:
14.7
18.7
15.7
17.5
9.4
12.5
11.0
6.3
15.9

–
15.5
30.1
16.1
17.6
17.5
10.5
:
:
18.5
16.4
19.4
17.2
25.7
22.9
:
:
22.6
16.6
22.6
28.0
15.1
12.9
30.7
18.3
14.0
15.6
25.5

–
16.0
34.7
18.4
24.4
21.8
13.2
:
:
24.0
18.6
19.4
20.4
42.3
31.4
19.9
:
24.5
18.0
26.2
26.8
15.3
13.5
30.6
20.1
15.6
17.6
22.8

* Used age range to calculate the participation rate in early childhood education and care.
** Pre-primary education only, enrolment and personnel in full-time units (FTU).
*** Total private and public expenditure as a percentage of purchasing power standards (PPS) per pupil compared
to GDP in PPS per capita.
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A VÉGZETTSÉG NÉLKÜLI
ISKOLAELHAGYÁS ELLENI
KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIA

Nemzeti str atégiák

1. Vezetői összefoglaló
Az Európai Unió stratégiai célja a foglalkoztatottak arányának 75%-ra történő növelése,
és ezzel egyidejűleg a foglalkoztathatóság javítása 2020-ig. A foglalkoztathatóság szoros
összefüggést mutat az iskolai végzettség szintjével, a képesítésekkel, ezért is irányul az
Európa 2020 stratégia öt számszerű célkitűzésének egyike az alacsony iskolai végzettségűek arányának visszaszorítására. A célkitűzés szerint az EU átlagában az oktatástképzést középfokú végzettség/szakképzettség nélkül elhagyó 18–24 évesek arányát a
korosztály 10 százaléka alá kell csökkenteni.1
Magyarországon az oktatási-képzési fejlesztések és beruházások döntő többsége az
Európai Szociális Alap (ESZA) forrásaiból történik. A végzettség nélküli iskolaelhagyás
csökkentésére irányuló politikák az Európai Szociális Alap egyik beruházási prioritását
jelentik. A 2014–2020 közötti pénzügyi ciklusban a kohéziós politika jogszabályai alapján
az ESZA-forrásokhoz való hozzáférés előfeltétele: nemzeti stratégia készítése a végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni politikákról.
Az Európai Unió Oktatási Tanácsa 2011-ben Ajánlást 2 fogadott el a korai iskolaelhagyás csökkentését célzó szakpolitikákról. A tanácsi Ajánlás felhívja a tagállamok figyelmét arra, hogy azonosítsák a végzettség nélküli iskolaelhagyást előidéző társadalmi és
oktatási tényezőket, folyamatosan figyeljék a leginkább veszélyeztetett célcsoportok tanulási pályáját, építsenek ki korai jelzőrendszert a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése céljából, és dolgozzanak ki specifikus beavatkozásokat azok számára, akik ezek nélkül biztosan kihullanának az oktatási rendszerből. Végül legyenek olyan kompenzáló,
második esély programjaik, amelyek a nappali tagozatos, iskolarendszerű oktatásból már
kimaradtak számára biztosítják a foglalkoztathatósághoz szükséges készségek, képességek elsajátításának esélyét.
A végzettség nélküli iskolaelhagyás az iskolai kudarcok, a lemorzsolódás gyakori következményére, az alacsony iskolázottságra, továbbá ennek eredményeképpen a
munkaerőpiacról és a társadalomból való kirekesztődés veszélyére irányítja a figyelmet. A fogalom mögött álló társadalompolitikai megközelítésből következően, a végzett A korai iskolaelhagyás rátája az Európai Unióban hivatalosan használt definíció szerint azon 18–24 évesek
arányát méri, akiknek (még) nincsen középfokú (ISCED 3 szintű, szakmunkás vagy érettségi típusú) végzettsége, és nem is vesznek részt oktatásban vagy képzésben. A mutatót az Eurostat által koordinált éves,
nagymintás munkaerő-felvétel alapján számítják. A mutató tulajdonképpen egy alsó becslés, hiszen a
18–24 éves, oktatásban részt vevők egy bizonyos hányada később sem fog középfokú végzettséget szerezni.
Ráadásul a felmérés bármilyen, tehát nem végzettséghez vezető oktatásban való részvétel esetén sem sorol
egy fiatalt a korai iskolaelhagyók közé.
2
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:191:0001:0006:HU:PDF
1

154

V É G Z E T T S É G N É L K Ü L I I S K O L A E L H A G Y Á S E L L E N I S T R AT É G I A

ség nélküli iskolaelhagyás elleni stratégia beavatkozásainak nemcsak a 18–24 év közötti
fiatalokra, hanem – a probléma újratermelődésének megfékezése érdekében – a korábbi
iskolaköteles, valamint az iskoláskor előtti korosztályokra is ki kell terjednie.
A magyar kormány az EU 2020 stratégia céljainak hazai megvalósítását szolgáló
Nemzeti Reform Programjában vállalta, hogy a végzettség nélküli iskolaelhagyók arányát az évtized végére 10%-ra csökkenti. Magyarországon a végzettség nélküli iskolaelhagyók aránya elmarad az Európai Unió átlagától, 2011-ben és 2012-ben némileg nőtt az
arány, de sikerült továbbra is az uniós átlag alatt tartani. Ennek a növekedésnek részben demográfiai (csökkenő tanuló népességen belül folyamatosan nő a HH/HHH, SNI-s
diákok aránya), részben oktatási okai vannak (lényegesen alacsonyabb arányban képes
a köznevelés a hátrányos helyzetű tanulókat befejezett középfokú végzettségig eljuttatni,
elsődlegesen a szakképzésben jelentkező magas, végzettség nélküli iskolaelhagyás miatt).
Oktatási rendszerünk az elmúlt 20 évben nem volt képes meghatározó mértékben csökkenteni a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek családi környezetéből
fakadó elmaradásait. Mivel a végzettség nélküli iskolaelhagyás és az elfogadhatatlanul
alacsony iskolai tudásszint között nagyon erős kapcsolat áll fent, a 2012-es PISA-mérések
adatai alapján csökkenteni kell a végzettség nélküli iskolaelhagyás tekintetében veszélyeztetett tanulók számát.
Ez felhívja a figyelmet arra, hogy a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése érdekében az oktatási rendszer minőségét, hatékonyságát és eredményességét, a képzettségi szint javítását szolgáló intézkedésekre nagy szükség van. Ugyanakkor az alacsony
képzettségű fiatalok munkaerőpiacon való elhelyezkedésében, a változó gazdasági, munkaerő-piaci környezethez való alkalmazkodásukban és a foglalkoztathatóság javításában
kiemelt szerepe van a komplex, összehangolt szakpolitikáknak (szociál-, egészség-, kultúrpolitika, a munkahely-teremtési kezdeményezéseknek stb.), és hangsúlyosan a felnőttés szakképzésnek.
A végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése közvetlenül javítja az egyének életesélyeit, foglalkoztathatóságukat, alkalmazkodóképességüket, a vonatkozó stratégia
pedig közvetve járul hozzá a társadalmi szolidaritás, felzárkózás további erősítéséhez, a
polarizálódás, a leszakadás és a szegénység elleni küzdelemhez.
A végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni küzdelem stratégiája megfelelő végrehajtásával javul a köznevelési és szakképzési rendszer eredményessége, fejlődnek a kikerülő
fiatalok készségei és kompetenciái, továbbá egyre szélesebb fiatalkorú csoportok fognak
rendelkezni középfokú végzettséggel és képesítéssel, s várhatóan jelentősen csökken az
iskolafokozatokon belüli és közötti végzettség nélküli iskolaelhagyás.
A végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni küzdelem kizárólag szektorközi együttműködésben lehet sikeres, ezért szükségszerű egy, a hatékony szektorközi együttműködést
középpontba állító, a probléma megoldására irányuló, szektorokon átívelő, átfogó stratégia megalkotása.
A végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia a köznevelési stratégiával egységet alkot, az abban foglalt beavatkozási irányokkal együttesen értelmezendő.
A jelen stratégiában rögzített célkitűzések megvalósításának forrása a köznevelési stratégiában foglalt pénzügyi feltételrendszeren belül került tervezésre.
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A stratégia felépítése

Helyzetelemzés

Bevezetés

SWOT

Vízió és
jövőkép

Célrendszer

Eszközrendszer

Megvalósítás
Monitoring

A stratégia felépítése követi a kormányzati stratégiaalkotás terén általánosan elterjedt
módszertant. A bevezető részben rögzíti a stratégiakészítés indíttatását, értelmezi és
lehatárolja a dokumentum tárgyát, bemutatja a terület gazdasági és társadalmi jelentőségét, a stratégia módszertani jellemzőit. A helyzetelemzés átfogó képet ad a végzettség nélküli iskolaelhagyással kapcsolatos aktuális állapotról. A SWOT-elemzés számba
veszi az adott területen azonosított erősségeket és gyengeségeket, illetve lehetőségeket és
kockázatokat. A vízió és jövőkép fejezet összefoglalja, hogy a jelenlegi helyzethez képest
milyen értékalapú jövőkép jegyében fogalmazza meg a célokat. A stratégia célrendszerének alapját a jövőkép és a jelenlegi helyzet eltéréseinek azonosítása képezi. A célok megvalósítását az intézkedési szintek, akciók és az eszközök jellege szerint kialakított stratégiai eszközrendszer szolgálja. A dokumentumban minden akció mellé megfelelő indikátorok és az ezek mérését lehetővé tévő monitoringrendszer kapcsolódik. A zárófejezet
a stratégia belső konzisztenciáját (az egyes fejezetek összhangját) és külső koherenciáját
(összhang más releváns hazai és uniós stratégiákkal és az ex-ante kondicionalitási irányelvekkel) mutatja be.
Mindez nem kizárólag a mindenkori kormányzat felelőssége: a stratégiában foglaltak
megvalósítását csak partnerségben, a piaci szereplők, a civil szervezetek bevonásával és
az Európai Unió célkitűzéseivel összhangban lehet megkezdeni.
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2. Bevezetés
2.1. I ndíttatás és mandátum:
a stratégiakészítés célja és előzménye
Az Európai Unió kohéziós politikája a tagállamok gazdasági és társadalmi fejlettségbeli
különbségeinek mérséklését, az uniós átlagtól jelentősen eltérő tagországok (illetve fejletlenebb régiók) fejlesztési és esélyteremtési politikájának támogatását célozza meg, a
szükséges forrásokat pedig a strukturális alapok biztosítják. A végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésére irányuló politikák az Európai Szociális Alap egyik beruházási
prioritását jelentik. Erre utal, hogy az Európai Unió 2020 stratégiájában előírt öt célérték
egyike a végzettség nélküli iskolaelhagyás mutatója, melyet EU-s átlagban, a 18–24 éves
korúak számához viszonyítva 10%-ban határoztak meg.
A végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését célzó szakpolitikai keretre vonatkozóan a tanács külön ajánlást adott ki.3 Az ex-ante feltételek a 2007–2013. évi programozási időszak tapasztalataira, a tanács ajánlására4, valamint az EU 2020 folyamat európai
szemesztere keretében születő értékelésekre és állásfoglalásokra is kiterjednek, továbbá
az országspecifikus ajánlásokra adott szakpolitikai válaszok megvalósítását a bizottság
külön értékeli.
A tanács 2012. évi országspecifikus ajánlásaiban kiemeli: fennáll annak a kockázata, hogy a magyar iskolarendszerben nőni fog a végzettség nélküli iskolaelhagyás és a
szegregáció,5 a rákövetkező évben (2013-ban) elfogadott ajánlásában pedig részletesen is
foglalkozik a kérdéssel.
A 2013. évi országspecifikus ajánlás hangsúlyozza, hogy Magyarországnak 2010-ig
sikerült csökkentenie a végzettség nélküli iskolaelhagyók számát, de tovább kell csökkenteni a regionális különbségeket. Szorgalmazza továbbá, hogy Magyarország készítsen a
végzettség nélküli iskolaelhagyókra vonatkozó nemzeti stratégiát, és gondoskodjon arról,
hogy az oktatási rendszer minden fiatalnak biztosítsa a munkaerőpiacra jutáshoz szükséges készségeket, szaktudást és képesítéseket. Az ajánlás szerint javítani kell az általános
 A Tanács Ajánlása (2011. június 28.) a korai iskolaelhagyás csökkentését célzó politikákról, http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:191:0001:0006:EN:PDF
4
 A Tanács ajánlása Magyarország 2012. évi nemzeti reformprogramjáról. Európai Bizottság, 2012. május 30.
COM (2012) 317 final
5
 A Tanács ajánlása Magyarország 2012. évi nemzeti reformprogramjáról. Európai Bizottság, 2012. május 30.
COM (2012) 317 final
3
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iskolai oktatásban a befogadó szemléletet, illetve az ehhez való hozzáférést, különösen
a romák számára. Támogatni kell továbbá az oktatás különböző szakaszai közötti és a
munkaerőpiac felé való átmenetet. Az is a javaslatok közé tartozik, hogy Magyarország
hajtson végre olyan felsőoktatási reformot, amely nagyobb arányban teszi lehetővé a felsőfokú végzettség megszerzését, különösen a hátrányos helyzetű tanulók körében.6
A kormány az országspecifikus ajánlásokra vonatkozóan kormányhatározatot adott
ki, melyben felhívta az emberi erőforrások miniszterét, hogy részletesen dolgozzon ki a
végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésére irányuló, a 2013. évi Nemzeti Reform
Programban szerepeltetni javasolt intézkedéseket a végzettség nélküli iskolaelhagyás
csökkentése tekintetében, figyelembe véve a 2012. évi országspecifikus ajánlásokat.7
Az ex-ante feltételek teljesítésének szükségessége és a kormány határozata nyomán az
Emberi Erőforrások Minisztériuma Szakmai Vezetői Értekezlete megbízta a köznevelésért felelős államtitkárt, hogy készítse elő a kormány részére a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését célzó szakpolitikák keretstratégiáját.

2.2. Lehatárolás és fogalomértelmezés
2.2.1. Lehatárolás
Mind a tanács ajánlása, mind az ex-ante feltételek hangsúlyozzák, hogy a végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni küzdelem kizárólag szektorközi – oktatás-képzés, foglalkoztatás, egészségügy, rendészet, szociálpolitika – együttműködésben lehet sikeres. A hatékony
szektorközi együttműködés feltétele egy, a probléma megoldására irányuló, szektorokon
átívelő, átfogó stratégia kidolgozása.
Kormányzás és együttműködés
nemzeti, regionális és helyi szereplők együttműködése, progresszív megközelítés, helyi és területi
adaptáció, fenntartható, elégséges finanszírozás, szektorközi együttműködés, érintettek bevonása, tanulási
együttműködés, monitoring és értékelés
Adatgyűjtés és monitoring
adatgyűjtési rendszerek, az adatok érzékenysége és relevanciája, – rendszeres és átlátható – használata
az adatoknak
Prevenció (megelőzés)
hozzáférés jó minőségű
koragyermekkori neveléshez,
releváns és aktivitásra serkentő
tantervek, rugalmas tanulási
utak, migránsok és kisebbségek
integrálása, problémamentes
átmenetek az oktatási szintek
között, jó minőségű szakképzés,
tanárképzés, „egész” iskola
megközelítés, kiterjedt pályatanácsadási tevékenység

Intervenció
hatékony, tényeken alapuló
korai jelzőrendszerek,
egyéni szükségeltekre
irányuló figyelem, szakmai
támogatási keretrendszer,
extra-kurrikuláris és iskolán
kívüli tevékenységek, tanárok
szakmai támogatása, családok
és szülők bevonása

Kompenzáció
második esély relevanciája
és elérhetősége, beszámítás
és elismerés, elkötelezettség
és kormányzás, holisztikus
és személyre szabott
megközelítések, rugalmas a
tantervekben, tanárok bevonása
és támogatása, kapcsolat a
„normál” rendszerű oktatással

1. ábra: A
 végzettség nélküli iskolaelhagyás szektorközi megközelítései.
Forrás: Reducing early school leaving: Key messages and policy support. ESL TWG-jelentés. 2013. november
 A tanács ajánlása Magyarország 2013. évi Nemzeti Reform Programjáról. Brüsszel, 2013. május 29. COM
(213) 367 final
7
 1061/2013. (II. 14.) Korm. határozat Magyarország 2013. évi Nemzeti Reform Programjának előkészítésével
kapcsolatos feladatokról
6

158

V É G Z E T T S É G N É L K Ü L I I S K O L A E L H A G Y Á S E L L E N I S T R AT É G I A

Mivel a végzettség nélküli iskolaelhagyás komplex probléma, illetve maga is fontos
eleme más, beavatkozást igénylő társadalmi jelenségeknek, a végzettség nélküli iskolaelhagyás (angol nevén Early School Leaving, rövidítve ESL) elleni stratégia különböző
közpolitikák találkozási pontjában helyezkedik el. Ily módon a kapcsolódó részterületekkel összehangolt, más ágazatok fejlesztési irányait hatékonyan integráló és kiegészítő
irányadó dokumentum elkészítését igényli, ami keretet kíván adni a végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni küzdelemnek, áthidalva egyben az intézményi, ágazati kötöttségeket.

2.2.2. Fogalomértelmezés
Kádárné Fülöp Judit vonatkozó tanulmányában megállapítja, hogy az Európai Unió azon
stratégiai célja, hogy a foglalkoztatást 2020-ig az aktív korú népesség körében 75%-ra
emelje, a globális versenyképesség növelését szolgálja, ezáltal egyben a foglalkoztatási szerkezet jelentős átalakulását is igényli. Az Európai Unió globális gazdasági kilátásait meghatározza innovációs, magas hozzáadott értékű termelésre és szolgáltatásra való
képessége is. Az említett szerző által idézett előrejelzések szerint az európai munkaerőpiacon az elkövetkező évtizedben a középfokúnál alacsonyabb iskolai végzettségűek/
szakképzettségűek számára elérhető álláshelyek aránya a jelenlegi felére zsugorodik, és
gyakorlatilag legfeljebb minden hatodik munkaképes korú ember számíthat arra, hogy
középfokú végzettség/szakképzettség nélkül el tud helyezkedni. A várható trendeknek
megfelelően az EU 2020 stratégia fő számszerű célkitűzéseinek egyike az alacsony iskolai végzettségűek arányának visszaszorítása. Eszerint az oktatást-képzést középfokú
végzettség vagy szakképzettség nélkül elhagyó 18–24 évesek arányát a korosztály 10
százaléka alá kell csökkenteni. A végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni stratégia beavatkozásainak nemcsak a 18–24 év közötti fiatalokra, hanem – a probléma újratermelődésének megfékezése érdekében – a korábbi életszakaszokra, az iskolaköteles, valamint
az iskoláskor előtti korosztályokra is ki kell terjednie.8

2.3. A
 terület gazdasági és társadalmi
jelentősége
Az iskolázottsági deficit társadalmi problémaként nemzetközi szinten adatokkal alátámasztott jelenség. Kádárné Fülöp Judit fent idézett tanulmányában utal az OECD Oktatási körkép (Education at a Glance) c. kiadványának az iskolázás egyéni és társadalmi
megtérülési rátájára vonatkozó adatai alapján levonható tapasztalatra, ami azt mutatja, hogy a magasabb iskolázottság elérése mind egyéni, mind nemzetgazdasági szinten
jövedelmező befektetés. Emellett az OECD munkaerő-piaci, szociális és egészségügyi
jelentései rámutatnak arra is, hogy az iskolázottabbak egészségtudatosabban élnek, kevésbé rabjai káros szenvedélyeknek (drog, dohányzás, alkohol stb.), kevésbé manipulálhatók, továbbá konstruktív állampolgári aktivitásukra jobban lehet számítani, mint az
iskolázatlanokéra. A világ fejlett gazdaságait működtető országokból álló OECD szerint
 Kádárné Fülöp Judit (2013): A korai iskolaelhagyás statisztikai követése és a korai jelzőrendszer kialakításának lehetőségei. QALL projekt. Tempus Alapítvány, 1–2. http://oktataskepzes.tka.hu/pages/content/index.
php?page_id=1170

8
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a középfokú iskolai végzettség minimumkövetelmény a 21. században a munkaerőpiacon
való érvényesüléshez és az aktív, felelős állampolgársághoz. A szakképzéssel foglalkozó
Európai Szakképzésfejlesztési Központ (CEDEFOP) rendszeresen előrejelzéseket készíttet az Európai Bizottság számára a munkaerőpiac képzettséggel kapcsolatos igényeiről.
A 2000-től 2020-ig terjedő időszakra vonatkozó előrejelzésben az látható, hogy Európaszerte és hazánkban is visszaesik az alacsonyan iskolázott munkaerő iránti igény, lényegében a jelenlegi szinten marad a középfokú végzettségűek, illetve a szakképzettséggel
rendelkezők iránti kereslet, miközben jelentősen növekszik az igény a felsőfokú képzettségűek/szakképzettségűek iránt. Következésképpen az alacsony iskolai végzettségű fiatalok körében a munkanélküliség kockázata sokkal nagyobb, mint a közép- és felsőfokú
végzettségűeké. Ez Magyarországra – a statisztikai adatok bizonysága szerint – különösen igaz.9
Azok az országok, ahol a lakosság viszonylag nagyobb hányada alacsonyan képzett,
kevésbé versenyképesek, illetve gazdasági növekedésük is trendszerűen csekélyebb lesz.
Széles rétegek (alacsony iskolai végzettségűek és képesítésűek, megváltozott munkaképességűek stb.) maradnak a munkaerőpiacon kívül, amelyek eltartása a szociális ellátórendszert, az állami költségvetést jelentősen megterheli, ami további korlátot jelent a
beruházások, a gazdasági növekedés számára is.10

2.4. Módszertan
A végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni szakpolitikai stratégia szakmai megalapozása
többek között az Európai Bizottság által támogatott QALL – Végzettséget mindenkinek!
(www.qall.tka.hu) – elnevezésű projekt keretében történt, mely szakmai elemzésekkel,
szakértői műhelyvitákkal támogatta a helyzetelemzést és a célok azonosítását.
A kormányzat stratégiai jellegű dokumentumai, javaslatai, illetve az európai uniós
forráselosztás alapdokumentumai, a végzettség nélküli iskolaelhagyás témakörét érintő
operatív programok, valamint az elérhető legfrissebb hazai és uniós statisztikai adatok,
kutatások, elemzések további inputokat jelentettek. (Ezek teljes körű felsorolása a Felhasznált forrásokban található.)
A stratégia nagymértékben veszi figyelembe az Európai Unió és az OECD nemzetközi
kutatásaira, elemzéseire építkező szakmapolitikai ajánlásait és prognózisait.

9
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Kádárné Fülöp Judit (2013): A korai iskolaelhagyás statisztikai követése és a korai jelzőrendszer kialakításának lehetőségei. QALL projekt. Tempus Alapítvány, 3.
Helyzetelemzés és további kutatásra javasolt irányok a korai iskolaelhagyás problémájának hatékony kezelése érdekében, QALLl – Végzettséget mindenkinek! Budapest, 2013. október 21., 4. http://oktataskepzes.
tka.hu/document.php?doc_name=Projektek/2013/QALL/esl_helyzetelemzes_qall_2013_10_21_javitott.
pdf
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3. Helyzetelemzés
A korábban már hivatkozott helyzetelemzés megállapítása szerint a gazdaság munkaerőigénye az elmúlt évtizedekben úgy alakult, hogy folyamatosan csökkent az alacsony
iskolai végzettségűek iránti kereslet. Magyarországon nemzetközi összehasonlításban is
alacsony a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők foglalkoztatottságának
aránya, mind az aktív korú lakosság (15–64 évesek), mind a fiatalok (20–24 évesek) körében. A magyarországi arány 26,5%, illetve 24,5% a 44,7%-os EU-átlaghoz képest (ez
utóbbi megegyezik a fiatalok és a 15–64 évesek vonatkozásában), miközben a magasabb
végzettséggel rendelkezők esetében ez a különbség közel sem ennyire markáns. A munkanélküliségi ráta tekintetében elmondható, hogy a magas (és a kormányzati intézkedések
következtében 2013-ban dinamikus csökkenésnek indult) fiatalkori munkanélküliségi ráta mellett az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező fiatalok körében kiemelkedően magas a munkanélküliségi arány. Az alacsony végzettségű fiatalok munkanélküliségi rátájának európai uniós átlagértéke 2012-ben 30,4% volt, míg hazánkban a középfokú végzettséggel nem rendelkező fiatalok 44,7%-a volt munkanélküli.
A demográfiai trendek – a csökkenő születések, a növekvő elöregedés – világosan
mutatják, hogy maximalizálni kell a jövőbeli humánerőforrások hasznosítását, és ennek
keretében minden tanulónak esélyt biztosítani a végzettség nélküli iskolaelhagyás elkerüléséhez. A középfokúnál alacsonyabb végzettségűek aránya 15% körüli értéken látszik
állandósulni, amely arányt javítani szükséges.11
A végzettség nélküli iskolaelhagyók aránya a jelen stratégia készítésének időpontjában (2013-ban) 11% körül mozog. Magyarországon a végzettség nélküli iskolaelhagyók
aránya alacsonyabb az Európai Unió átlagánál. A kormányzati politikának köszönhetően tehát az elmúlt években is sikerült megakadályozni a végzettség nélküli iskolaelhagyás problémájának fokozódását, és megtartani a más európai uniós tagországokhoz
viszonyított kedvező pozíciónkat.
A végzettség nélküli iskolaelhagyásnak részben demográfiai (a csökkenő tanuló népességen belül folyamatosan nő a hátrányos helyzetű/halmozottan hátrányos helyzetű, veszélyeztetett, sajátos nevelési igényű (SNI) diákok aránya), részben oktatási okai
vannak (általában lényegesen alacsonyabb arányban képes a köznevelés a hátrányos helyzetű tanulókat befejezett középfokú végzettségig eljuttatni, elsődlegesen a korábban a
11

Helyzetelemzés és további kutatásra javasolt irányok a korai iskolaelhagyás problémájának hatékony kezelése érdekében, QALL – Végzettséget mindenkinek! Budapest, 2013. október 21., 10–11., 14. http://
oktataskepzes.tka.hu/document.php?doc _name=Projektek /2013/QALL/esl_helyzetelemzes_
qall_2013_10_21_javitott.pdf
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szakképzésben jelentkezett magas arányú végzettség nélküli iskolaelhagyás miatt). Ez felhívja a figyelmet arra, hogy a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése érdekében
nagy szükség van az oktatási rendszer minőségét, hatékonyságát és eredményességét,
a képzettségi szint javítását szolgáló, a jelenlegi kormányzat eddigi oktatáspolitikája
által is preferált intézkedésekre.
Az alacsony képzettségű fiatalok munkaerő-piaci elhelyezkedésben, a változó gazdasági környezethez való alkalmazkodásukban és foglalkoztathatóságuk javításában kiemelt szerepe van a szak- és felnőttképzésnek.
A hátrányos helyzet kialakulása és fennmaradása – egyéb iskolázottsági és szociológiai tényezők mellett – a foglalkoztatottság hiányára vezethető vissza. Ez a megállapítás
ugyana kkor fordítva is igazolható: a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci belépésének
esélye erősen korlátozott.
Az alacsony tanulói teljesítmény és a végzettség nélküli iskolaelhagyás jelensége
szoros összefüggést mutat a gyermekek társadalmi helyzetével (minél szegényebb egy
gyermek, annál kisebb eséllyel tudja befejezni az iskolai tanulmányait), illetve ezen keresztül a területi jellemzőkkel.
Elsősorban a roma népesség köréből kerülnek ki a jelentős iskolai, képzettségi hátrányokkal jellemezhető társadalmi csoportok. Bár a képzettségi szint emelkedése tapasztalható, ez kevés a társadalmi különbségek csökkenéséhez (hiszen időközben a többségi
társadalom képzettségi szintje is emelkedik). Az iskolai végzettség nélküli iskolaelhagyás
fokozottan érinti e népességet, de ezen belül is különösen súlyos hátrányaik vannak a
roma lányoknak.12 Bizonyított, hogy a társadalmi vagy kulturális hátterű oktatási hátrányok annál sikeresebben ellensúlyozhatók, minél korábbi életkorban kezdődik meg a
felzárkózás támogatása, ezért a gyermekjóléti intézmények és az óvodai felzárkózási
programok jelentősége kiemelt. A koragyermekkorban megvalósított befektetések térülnek meg a legnagyobb arányban, különösen nagy hasznot hoznak a hátrányos helyzetű, köztük a roma gyermekek esetében, kompenzálva vagy részben kompenzálva
az otthoni hátrányokat. Ennek ellenére a roma gyerekek lényegesen kisebb arányban
részesülnek koragyermekkori képességfejlesztésben, nevelésben és gondozásban, az intézmény- és szolgáltatórendszer településszinten egyelőre még eltérő szolgáltatásai miatt.
A hátrányos helyzetű családok gondozásában, a gyermekeket veszélyeztető helyzetek kialakulásának megelőzésében, megszüntetésében, az ágazatközi (oktatási, egészségügyi,
szociális) együttműködés megszervezésében kitüntetetett szerepe van a gyermekjóléti
szolgálatoknak.

12
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Kertesi G. – Kézdi G. (2009): A roma fiatalok általános iskolai eredményessége, középiskolai továbbtanulása és középiskolai sikeressége. Zárótanulmány. Az MTA-TKI A közoktatás teljesítményének mérése–értékelése programjának ROMA 608. számú produktuma.
Kertesi, G. − Kézdi G (2010): Iskolázatlan szülők gyermekei és a roma fiatalok a középiskolában. Beszámoló az Educatio Életpálya-felvételének 2006 és 2009. közötti hullámaiból.
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Nyílt Társadalom Intézet: Comparative Data Set on Education 2008.
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Magyarországon – hasonlóan Európa számos más államához – a minőségi oktatáshoz
és képzéshez történő hozzáférésben területi egyenlőtlenségek mutatkoznak. Éppen ott
lenne a legnagyobb szükség a legjobb minőségű – a társadalmi hátrányokat érdemben ellensúlyozni képes – nevelésre, oktatásra, ahol jelenleg a legtöbb hiányosság tapasztalható.
Az elmúlt három év intézkedései, a központi állami fenntartásba vétel eredményeként
a területi egyenlőtlenségekben javulás mutatkozik, de azokat tovább kell csökkenteni.
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4. Swot-elemzés
Az alábbiakban egy közismert, általános elemzési módszer szerint mutatjuk be a végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni küzdelem beazonosítható erősségeit és gyengeségeit,
illetve környezetével összefüggésben lehetőségeit, valamint azokat a fenyegetéseket, amelyek a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésére irányuló stratégia megvalósítását
nehezíthetik.
Erősségek
Kormányzati, makroszint

EU

•

•
•

•
•

Kutatásokból jelentős mennyiségű tudás
áll rendelkezésre.
Sokéves tapasztalattal rendelkező, a téma
iránt elkötelezett szakértői bázis jelenléte.

TÁMOP, egyéb kormányzati hátrány-

•
•

kompenzációs programok).
Több érintett, a probléma enyhítésében

Ex-ante feltételek – szakpolitikai kötelezettség.
Bővülő uniós források állhatnak rendelkezésre a
végzettség nélküli iskolaelhagyás leküzdésére.
A programozási időszakban a stratégiai irányítás
növekedése, az implementációs folyamat tudatos és

•
•

szakszerű tervezése.
Közös (tagállamok közötti), fejlődő tudás, a közös
tudáshoz való könnyű hozzáférés.
A párhuzamosan zajló, hasonló nemzetközi erőfe-

kulcsszerepet játszó szektor is azonos tár-

szítések/tevékenységek tapasztalatainak felhaszná-

cához tartozik (EMMI).

lása, egymástól való tanulás nemzetközi, nemzeti,

A társszektorok kezdeményezései a vég-

lokális szinteken is.

zettség nélküli iskolaelhagyás mérséklésére (pl. egészségügy, szociális és családügy, munkaügy keretében is működnek
kapcsolódó programok – pl. Legyen jobb
a gyermekeknek! –, TÁMOP-források be-

•
•

•

Az elmúlt évek programtapasztalatai,
tanulságai (helyi szintű, HEFOP,

vonása nem csak az oktatás területén).
Az óvodai nevelés kiterjesztése.

Makroszint

•
•
•

A középfokú oktatás expanziója a korábban nagyon alacsony részvételi arányt
mutató rétegekben is (a magyarországi
fiatal romák iskolázottsága pl. magasabb,
mint a környező országokban).

164

Lehetőségek

A gazdasági növekedés beindulása, amely kvalifikált munkaerőt igényel.
Nemzetközi és országon belüli mobilitás támogatottsága.
A társadalmi mobilitás támogatása, a tehetségek
felkarolása a társadalmi hierarchia alsóbb rétegei-

•

ben is.
Támogató programok: IPR, Útravaló.
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Intézményi szint

•

•

számára komplex – pedagógiai, szociális, egészségügyi, kulturális – támogatást biztosító programok

kísérletek, programok, gyakorlatok (pl.

továbbfejlesztése (pl. Arany János Tehetséggondo-

Gyermekek Háza, Dobbantó Program,

zó, Arany János Kollégiumi, Arany János

Tanoda és tanodajellegű programok,

Kollégiumi-Szakiskolai Program).

A jelzőrendszer kialakításának meglévő feltételei

•

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulói csoportok

Sikeres intézményi és civil szerveződésű

Igazgyöngy Alapítvány stb.).

•

•

Egységes tanuló/gyermek-nyilvántartás a
KIR-ben (azonosítók).
Kompetenciamérés magas szakmai szinten, évtizedes tapasztalattal.
Iskolaérettségi vizsgálatok (DIFER).

Új programok

•
•
•
•
•
•
•

Ifjúsági Garancia Program.
Hídprogramok.
Egész napos pedagógiai kínálat kötelezővé tétele.
Az egész napos iskolák számának jelentős növelése.
A szakképzés duális elemeinek erősödése.
A szakképzésben a szakiskolát követő kétéves képzés az érettségihez jutás érdekében.
Olyan programok fenntartása és fejlesztése, amel�lyel a fiatalok legalább 18 éves korig vagy a középfokú végzettség megszerzéséig benntarthatók a
rendszerben, vagy 24 éves korig intézményes kere-

•

tek között középfokú végzettséghez juttathatók.
A közfoglalkoztatottak körében a képzési elemek
megjelenése a korosztálynál (pl. Újra tanulok prog-

•
•
•

ram).
A pedagógusképzésben a gyakorlati tapasztalatszerzés növekedése.
Az osztatlan tanárképzésre jelentkezők pályaalkalmassági vizsgája.
A pedagógusok szakmai fejlődése és szakmai ellenőrzése, továbbá az életpályamodell összekapcsolására kormányzati elkötelezettség és jogszabályi

•
•
•

háttér áll rendelkezésre.
A felnőttképzés támogatásában a veszélyeztetett
célcsoportok prioritásként kezelése.
Helyi, civil energiák mozgásba hozása.
Központi fenntartói rendszer (KLIK).
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Gyengeségek
Szakember

Makroszint

•

•

•

Pedagógusképzés hiányosságai (kognitív,
affektív és szemléleti szinten is).
A pedagógiai gyakorlatban nem kellő
mértékben van jelen a differenciálás, az

•

egyéni fejlesztés.

szintek közötti átmenet, diagnosztika,

•

iskolapszichológus, szociális munkás).

•
•
•
•
•
•

A végzettség nélküli iskolaelhagyásra
követési rendszer hiánya.
A gyermekvédelmi jelzőrendszer működésének még meglévő hiányosságai.
Meglévő adatrendszerek integráltságának
még mindig alacsony szintje.
Az évismétlések magas szintje.
Korai szelekció.
Korai pályaválasztási kényszer.
A korszerű pályaorientáció és életpályatanácsadás elérése alacsony mértékű.
Szakiskolások (leginkább veszélyeztetett

A végzettség nélküli iskolaelhagyáshoz
vezető jelek (pl. tanulási vagy magatartási
problémák, hiányzások) megfelelő kezelésének hiányosságai.
A társadalmi rétegek közötti különbségek
jelenléte, a társadalmi mobilitás alacsony

•
•

dalmi kirekesztés okozta veszélyeztető tényezők.
A területi egyenlőtlenségek továbbélése, a foglalkoztatottság szintjének regionális különbözősége.

Társadalom

•

A pedagógusok és a hátrányos helyzetűekkel fogvégzett munka társadalmi fontosságával.

Működés

•

Deprivációs zárványok – a szegénység és a társa-

lalkozók társadalmi státusa nem áll arányban a

csoport) közismereti képzése.

•

gyereklétszám.

tősége még egyenlőtlen.

vonatkozó országos jelzőrendszer/ pálya-

•

•

Kedvezőtlen demográfiai folyamatok, csökkenő

A fejlesztést segítő szolgáltatások elérhe-

Szabályozás

•

•

Egyelőre még hiányzó szakemberek, illetve tudáselemek (korai fejlesztés, oktatási

volta.
Az ellátórendszerek közötti koordináció,
az ágazatköziség hiánya.
A bölcsődei, óvodai férőhelyek eloszlásának területi egyenlőtlenségei.
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Veszélyek

•

Társadalmi sztereotípiák és intolerancia megléte,
a szolidaritás és a bizalom hiánya.

Finanszírozás

•

Forráshiány helyi szinteken.
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•
•

A helyi szintű jó kezdeményezések elszigeteltsége.
A szülők bevonásának, az iskola és szülő
együttműködésének nehézségei.

Szemlélet, kultúra

•
•
•

A sikerélményhez juttatás szempontjának
nem megfelelő mértékű érvényesülése.
A kudarctűrő és az önreflexiós képességek fejlesztésének hiánya.
Az iskolai kudarc okai feltárásának, eredményes megoldások alkalmazásának hiá-

•

nyosságai.
Az integrált nevelés bevezetésével kapcsolatos felkészületlenség/
felkészítetlenség.
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5. A stratégia jövőképe
és célrendszere
E fejezetben részben a háttértudásunkból (hazai és EU-gyakorlat, nemzetközi példák,
szakirodalom), részben a stratégiakészítés során végzett elemzésekből származó, a témával kapcsolatos, javasolt beavatkozási és kezelési lehetőségeket mutatjuk be, illetve konkrét megoldási javaslatokat fogalmazunk meg. A végzettség nélküli iskolaelhagyás problémáját kezelni hivatott stratégiai beavatkozási javaslatcsomag három absztrakciós szintig
bontja ki az egyes célokat, megelőzési technikákat, lehetséges közbelépési módokat.
A célokat logikai úton és megfeleltető módon a problémákból vezettük le, majd ezekből jutottunk el a konkrét intézkedésekre vonatkozó javaslatokig.

5.1. A stratégia jövőképe
A magyar gazdaság fejlesztésének sikere attól függ, hogy a magasabb hozzáadott értékű
termelésben, növekedésben és a foglalkoztatásban áttörés következzen be, melyhez nélkülözhetetlen a humánerőforrás fejlesztése, a fiatalkorúak végzettségi és képesítési szintjének javítása.
A végzettség nélküli iskolaelhagyók számának csökkentése közvetlenül javítja az
egyén életesélyeit, foglalkoztathatóságát, alkalmazkodóképességét. A végzettség nélküli
iskolaelhagyás elleni stratégia közvetve hozzájárul a társadalmi szolidaritás, felzárkózás
erősítéséhez, a polarizálódás, a kirekesztés, a leszakadás és a mélyülő szegénység elleni
küzdelemhez.
A végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni küzdelem stratégiája megfelelő végrehajtásával javul a köznevelési és szakképzési rendszer eredményessége, fejlődnek a kikerülő
fiatalok készségei és kompetenciái, egyre szélesebb fiatalkori csoportok rendelkeznek
majd középfokú végzettséggel és képesítéssel, továbbá jelentősen csökken az iskolai fokozatokon belüli és közötti iskolaelhagyás.

5.2. Átfogó stratégiai célok
A végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni stratégia olyan átfogó megközelítésmódot alkalmaz, amely a szakpolitikák összehangolásával és komplex beavatkozásokkal kezeli a
végzettség nélküli iskolaelhagyás szempontjából meghatározó jelentőségű problémákat.
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A végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni stratégia célrendszere a rendszer-, az intézményi és az egyéni szintű tényezők számbavételén alapulva kívánja a végzettség nélküli
iskolaelhagyást megakadályozni.

5.2.1. Az egyéni szükségletek kielégítése
A végzettség nélküli iskolaelhagyás problémájának kezelése során a fókusz az egyénen
van, a beavatkozási módok, azok sikeressége jellemzően az egyéni körülmények kezelésétől is függ.
Az egyéni szinten értelmezhető célok a főcél első ágát jelentik, melyet további két, átfogó stratégiai célterület, a rendszerszintű beavatkozások javaslatcsomagja és a befogadó,
megtartó intézmények kialakításának szükségessége, illetve ezek specifikus célkitűzésekre és beavatkozási területekre bontása követ.

1. cél: Differenciált, személyközpontú nevelés-oktatás és támogatás

A differenciált, személyközpontú nevelés-oktatás – bár nyilvánvalóan szolgálja a végzettség nélküli iskolaelhagyás problémájának csökkentését – minden tanuló számára fontos,
a leszakadás szempontjából veszélyeztetett csoportok esetében pedig elsősorban prevenciós eszköznek tekinthető. Az ide tartozó javaslatok nagy része a többségi oktatás minőségét éppúgy szolgálja, mint a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését.

1.1 Motiváló, aktivizáló, választható tanulási tartalmak és tanulásszervezési módszerek
A tanulók számára releváns tanterv és taneszközök elérhetősége, valamint a motivációt
biztosító, involváló, a tanulók aktivitására építő tanulásirányítási módszerek alkalmazása
valamennyi tanuló számára eredményességnövelő hatású, a lemaradóknak pedig kulcsfontosságú az iskolázást értelmes tevékenységként történő szubjektív megítélése szempontjából. Ide tartozik:
• a tanulást segítő, motiváló, fejlesztő célú értékelési formák terjesztése a tudatosság, az
egyéni haladás és az önvezérelt tanulás érdekében;
• az ösztönző pedagógiai, tanulásszervezési módszerek, különböző önálló ismeretszerzési és kooperatív tanulási megoldások, eljárások alkalmazása;
• a motiváló, minden tanuló számára releváns tantervi tartalmak, tanulási eszközök
(különös tekintettel az információs és kommunikációs technológiák oktatási alkalmazására és az idegen nyelvek tanulására).

1.2 Nyitottságra ösztönző intézményi nevelés
A nyitottságra ösztönző pedagógiai gyakorlat kiterjesztése érdekében az intézményes nevelés-oktatás pedagógiai eszköztárának fejlesztése, illetve a társadalmi környezet befogadó szemléletének erősítése az alábbiakat foglalja magában:
• a társadalmi környezetben a nyitott szemlélet, attitűd erősítése érdekében toleranciára
nevelés, képzések, érzékenyítő tréningek szervezése;
• pedagógiai eszközök, módszerek, tananyagok kialakítása, valamint a pedagógusok,
fejlesztő- és gyógypedagógusok interkulturális kompetenciáinak fejlesztése;
• az egész napos iskola lehetőségeinek beépítése.
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1.3 Az intézményes nevelésen kívüli komplex és prevenciós lehetőségek a hátrányos
helyzetű térségekben, valamint területi szegregátumokban
A hátrányos helyzetű térségekben és szegregátumokban tanulók segítésére munkaerőpiaci és életesélyeik növelése érdekében van szükség, komplex programok, képzések és
szolgáltatások összehangolt biztosítása, hozzáférhetővé tétele révén. E cél érdekében a helyi társadalom építésére, a helyi közösségek megtartó képességének erősítésére van szükség az alábbiak szerint:
• a koragyermekkori intervenció fejlesztése: komplex gyerekesély-programok, szükségletfelmérést követően kialakított, integrált térségi gyerekprogramok a megvalósítás
támogatásával, szakmaközi hálózatok kialakításával, kapacitásfejlesztéssel;
• settlement típusú közösségi szolgáltatások: a társadalmi aktivitás fokozását elősegítő
közösségépítés, a helyi kultúra, közélet ápolása a helyi igények feltárására építve. Települési ifjúsági munka, tanulási partnerségek, a leghátrányosabb helyzetűek és tartósan
rászorulók munkaerő-piaci esélyei javítása érdekében.

1.4 Extrakurrikuláris és intézményes nevelésen kívüli tevékenységek, lehetőségek
(tanoda, sport, kortárscsoport, teleház, önkéntes közösségi szolgálat stb.)
A cél a kötelező oktatás szakaszában a formális, intézményes oktatáson kívüli lehetőségek integrálása a tanulási lehetőségek körébe, kontextushoz kötött, aktivitást lehetővé
tevő tanulási helyzetek tudatos alakítását, ezt segítő programok támogatását, fejlesztését
foglalja magában. Ide tartozik a kötelező oktatáson túli életszakaszban is tanulási, közösségi tapasztalatot eredményező ifjúsági programok fejlesztése és támogatása. Ezen belül
konkrét célok az alábbiak:
• az intézményen kívüli nevelés támogatása tanodai tevékenységekkel, a diáksport támogatásával;
• a formális oktatáshoz kapcsolódó nem formális tanulási alkalmak kialakítása tanórán
vagy intézményen kívüli tevékenységek formájában, a közoktatási intézmények vagy
partnerszervezetek által kínált tanulási, tapasztalatszerzési lehetőségek, munkaalkalmak
szervezése;
• kompetenciafejlesztő ifjúsági felnőttképzési programok;
• a helyi közösségekhez kapcsolódó önkéntes tevékenységek, kortárscsoport-szervezési,
-szerveződési lehetőségek támogatása.

1.5 Iskola-család kapcsolat (a kapcsolatok fejlesztése, a család bevonása például az
igazolatlan mulasztások visszaszorítása érdekében)
Az iskola és a család kapcsolatának erősítése, a szülő bevonása az iskolai foglalkozásokba,
döntésekbe jelentősen javíthatja az intézményes nevelés-oktatás iránti bizalmat, ami a
probléma megoldásában kulcsjelentőségű. A cél eléréshez szükséges:
• az egyes szolgáltatások, programok eljuttatása a lakóhelyre;
• iskolai segítség az egyes szolgáltatások szülői, helyi közösség általi elérésében;
• a szülők és a köznevelési intézmények partneri együttműködésének ösztönzése, javítása a végzettség nélküli iskolaelhagyással veszélyeztetett tanulói csoportok hátterének
megismerése, elemzése alapján, felkészült szakemberek bevonásával.
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2. cél: Tanulási kudarc, lemaradás, a végzettség nélküli iskolaelhagyás
megakadályozása

E cél a végzettség nélküli iskolaelhagyás szempontjából veszélyeztetett csoportok iskolai
sikerességének elősegítését foglalja magában, megelőzés révén. Ide tartozó konkrét célok
a következők:

2.1 Egyénre szabott támogatást nyújtó megoldások kialakítása
E cél szakmailag felkészült, több hivatás képviselőiből álló segítők elérhetőségének biztosítását jelenti az oktatási intézményekben, illetve annak szűkebb-tágabb környezetében,
az alábbiak által:
• egyéni tanulási és fejlődési tervek gyakorlatának kialakítása, a tanulási szerződések
lehetőségének alkalmazása;
• fejlesztő értékelési módszerek általános alkalmazása;
• oktatási intézményeken belül egyénre szabott támogatást nyújtó szakmai segítők, hiteles példát nyújtó személyek, életvezetési és támogató mentorok foglalkoztatása vagy
elérhetőségük biztosítása, illetve felkészítésük és folyamatos fejlesztésük;
• szakmai segítőhálózat kiépítése járásonként, a segítők felkészítése, fejlesztése.

2.2 Pálya- és tanulási tanácsadás, információ biztosítása
A cél a munkaerőpiacon való érvényesülés elősegítése a megalapozott egyéni döntéshozatal szélesedő eszközrendszerének kialakításával, konkrétan az alábbiak szerint:
• a professzionális pályatanácsadás és a tanulási támogatással összefüggő szolgáltatások
és információk elérhetővé tétele;
• a pedagógusok, osztályfőnökök felkészítése az életpálya-menedzselési képességek fejlesztésének támogatására;
• kompetencia szempontú értékelést, önértékelést, önismeretet is lehetővé tevő eszközök
kialakítása és elérhetővé tétele.

2.3 A tanuláshoz történő hozzáférés előtt álló akadályok elhárítása, a tanulás
támogatásának ösztönzése
A célzott és transzferekhez kapcsolt támogatásokat szükséges kiegészíteni olyan elemekkel, amelyek a tanulás és képzés kapcsolódó költségeinek, egyéb terheinek egy részét
fedezik (közlekedés, szállás, gyerekfelügyelet, kölcsönök stb.). A megvalósítás lehetőségei:
• hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj- és komplex támogatást nyújtó rendszere: a hátrányos helyzetű fiatalok közép-, illetve felsőfokú továbbtanulását támogató ösztöndíjak
és kapcsolódó mentorprogramok (komplex támogatást biztosító Arany János Programok,
ösztöndíjat és mentori támogatást biztosító Útravaló-Macika programok stb.);
• a támogatással összekapcsolt képzési lehetőségek széles körű kialakítása.
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2.4 A nyelvelsajátítás segítése és a kulturális különbségek figyelembevétele
Nem magyar anyanyelvű tanulók esetében az oktatás nyelvének elsajátítását támogató
lehetőségekre, programok, foglalkozások szervezésére, az ezzel foglalkozó pedagógusok
felkészítésére van szükség. A lehetséges lépések:
• pedagógusok és segítőik felkészítése a nem magyar ajkú és nem a többségi kultúrához
tartozó tanulócsoportok nevelésére-oktatására;
• interkulturális szemléletű, tartalmú programok, tananyagok kialakítása;
• a külföldről visszatérő magyar diákok tanévvesztés nélküli visszailleszkedésének támogatása.

3. cél: Intervenció

Az alábbiakban számba vett beavatkozások már a bekövetkezett probléma lehetséges kezeléséhez nyújtanak támpontokat.

3.1 Gyors segítség elérhetőségének biztosítása
A végzettség nélküli iskolaelhagyással veszélyeztetett csoportok számára a gyors segítség
elérésének biztosítása intézményen belüli eszközök és területi megoldások segítségével az
akut probléma megoldását segítheti, ami egyben lehetőséget nyújt a továbbiakban szükséges támogatás megalapozásához. Ez magában foglalja:
• az intézményen belüli, felelős, gyors cselekvésre képes személy megnevezését (végzettség
nélküli iskolaelhagyás megelőzését, megakadályozását segítő koordinátor), segítő munkacsoportok (care-team-ek, a diákokat támogató mentorok, csoportok stb.) létrehozását;
• a gyermekjóléti szolgálat kapacitásának alkalmassá tételét a krízishelyzetben lévők és
veszélyeztetettek fogadására;
• a járásokon belüli szakszerű ellátás elérhetőségének biztosítását.

3.2 A feltételhez kötött transzferek lehetősége
A végzettség nélküli iskolaelhagyás problémakörének megoldásában nélkülözhetetlen az
aktív szociálpolitikai eszközrendszer iskolázást elősegítő lehetőségeinek feltárása, hatáselemzése, széles körű adaptálása. A megvalósulás érdekében a meglévőkön túl szükséges
további, a tanuláshoz, iskolázáshoz kapcsolt célhoz kötött támogatások kipróbálása és
bevezetése, így:
• a tanulást ösztönző támogatások differenciált rendszerének kialakítása és továbbfejlesztése az óvodázás, iskolázás érdekében;
• célzott és feltételhez kötött támogatási eszközök kialakítása az óvodázás, iskolázás ösztönzése érdekében;
• felnőttoktatási programokban való részvételt ösztönző támogatási rendszer kialakítása.

3.3 Segítőcsoportok működtetése tanulók és szülők számára (kortárs segítők, civilszervezetek, közösségi szerveződések stb.)
A segítőcsoportok létrehozása és működtetése krízishelyzetekben, illetve azt követően a
társadalmi, munkaerő-piaci, képzési reintegráció érdekében alapvető szükségleteket elégít ki. A cél magába foglalja:
172

V É G Z E T T S É G N É L K Ü L I I S K O L A E L H A G Y Á S E L L E N I S T R AT É G I A

• a közösségi, illetve tanulási, képzési céllal működő civil szervezetek támogatását;
• a kortárs segítő lehetőségek intézményesítését, széles körű elérhetővé tételét.
3.4 Tanügy-igazgatási beavatkozás a kiugróan magas iskolaelhagyási mutatókkal
rendelkező intézményekben
Az oktatásstatisztikai és mérési eredmények, valamint a tanfelügyeleti és intézmény
ellenőrzési, pedagógusminősítési jelentések összegzésével kiválogathatók azok az alap- és
középfokú intézmények, amelyek kiugróan magas végzettség nélküli iskolaelhagyási mutatókkal rendelkeznek. A tanügy-igazgatási beavatkozások vonatkozásában a fenntartó
számos eredményes, nemzetközi modell tapasztalatait alkalmazhatja.

4. cél: Az intézményfinanszírozás ösztönző jellegének kialakítása

Az a cél, hogy a köznevelési intézmények állami finanszírozásába új megoldások segítségével épüljenek be olyan elemek, amelyek az intézményeket a tanulók intézményben
történő benntartásában és a tanulási folyamat erősítésében, illetve különösen a sikeres
integrálásában teszik érdekeltté.

5.2.2. Megtartó intézmények
Az egyéni után azon intézményi szintű fő cél kibontása következik, hogy az intézmények
megtartók, nyitottságra ösztönzők legyenek. E fő cél egyenrangú két másik, a fent már
részletesen tárgyalt egyéni célok, és az ez után részletezendő rendszerszintű beavatkozások javaslatcsomagjával.
Fontos kiegészítés, hogy megtartó intézmények alatt nemcsak az oktatási-képzési, hanem a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzésében közreműködni tudó, valamennyi
társterület intézményeit is értjük.

1. cél: Adekvát képzési kínálat

A végzettség nélküli iskolaelhagyáshoz vezető egyik tényező, hogy a tanuló számára felkínált vagy általa választott oktatási forma, illetve iskola-, képzési típus nem illeszkedik
jövőbeni elképzeléseihez, nem ígér valódi perspektívát. Más esetekben az aluliskolázott
fiatal visszatérését az oktatásba-képzésbe saját élethelyzete és a felkínált képzési lehetőség
közötti ellentmondások lehetetlenítik el. Az alább részletezett főbb eszközök nagyobb
eséllyel biztosítják a képzésben maradást, illetőleg a sikeresebb visszatérést.

1.1 Az elhelyezkedési esélyt biztosító képzési kínálat kialakítása
Intézményi szinten alapvető cél: a valós keresleten alapuló, iskolarendszerű, illetve azon
kívüli képzési kínálat megteremtése, rugalmas oktatási kapacitások biztosításával.
Gyakori, hogy a szakképzés megkezdése után derül ki, a szakmaválasztás a tanuló egyéni képességei, ambíciói és a helyi gazdasági lehetőségek függvényében nem volt
megfelelő, s emiatt nem ritka a végzettség nélküli iskolaelhagyás a szakképzésben.
Az iskoláknak felkészültnek kell lenniük arra, hogy ha ez bekövetkezik, azonnal el tudjanak engedni, illetőleg fogadni tudjanak ilyen fiatalokat, vagyis az iskolán belül és azok
között is át tudják vezetni őket a megfelelő szakirányba.
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1.2 Az egyén élethelyzetéhez illeszkedő lehetőségek kialakítása a képzési formákban
A már végzettség nélküli iskolaelhagyók újbóli bekapcsolódása a szakképzésbe a felkínált oktatási tartalmak és formák fejlesztésével is elősegíthető. Ennek érdekében olyan
rugalmas képzési formák és szervezési megoldások kialakítása a cél, ami tekintettel van:
• az újra szakképzésbe belépő korábbi tanulási tapasztalataira (így például a képzés nem
hosszú távú elköteleződést, OKJ-szakma megszerzését, hanem először csak a tanulási
kedv felélesztését, az önbizalom-fejlesztést célozza);
• lehetőséget ad kisebb, rövidebb modulokból építkező, elemenként összerakható tanulási út bejárására;
• elismeri a nem formális úton megszerzett tudást;
• munka melletti tanulás esetén tiszteletben tartja a tanuló fiatal számára megélhetést
biztosító munkahely támasztotta kötelezettségeket és a munkaidőt;
• lehetővé teszi, ha valami miatt (betegség a családban, alkalmi munkalehetőség stb.) meg
kell szakítani a tanulást, akkor az akadály elhárulását követően a fiatal azonnal folytathassa a képzést.

1.3 Mindenki számára hozzáférhető életpálya-tanácsadási rendszer működtetése
A mindenki számára hozzáférhető életpálya-tanácsadási rendszer támogatja az egyén képességeihez, aspirációihoz képest legmegfelelőbb tanulási út megválasztását, a reálisabb
pályakép kialakítását. Ezt segítik elő az alábbiak:
• az iskolai átmenetet megelőző két tanévben mindenki számára elérhető, az iskolában
szervezett, professzionális pályatanácsadó szakemberrel biztosított személyes konzultációk rendszere;
• az oktatási rendszeren kívül bárki számára könnyen elérhető és hozzáférhető, képzett
szakemberek által biztosított életpálya-tanácsadás;
• a szakképzésben az esetleges téves szakmaválasztás felismerését követő azonnali újabb
pályatanácsadás lehetőségének biztosítása;
• az általános iskola felső tagozatától biztosított, az egyéni erősségeket, illetőleg a különböző, az adott életkorban végezhető munkatevékenységeket és szakmacsoportokat megismertető, szervezett tevékenységek.

2. cél: Felkészült, elkötelezett, cselekvőképes, szakmailag elismert
szakemberek

E cél több részterületet foglal magában: a szakember-kapacitás biztosítását, a szükséges
tudások megszerzését és azok megújítását, valamint a szakmai fejlődés és a társadalmi
presztízs javításának ügyét egyaránt.

2.1 A végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzéséhez szükséges szakemberkínálat
biztosítása
A végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzéséhez szükséges a probléma felismerésére
és kezelésére felkészült szakemberek mennyiségi és minőségi biztosítása. A cél elérését
segítő eszközök:
• a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzéséhez szükséges szaktudás- és szakember
igény feltérképezése, a szükséges hiányterületek meghatározása (szociálpedagógus,
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pszichológus, romológus, iskolai szociális munkás, fejlesztőpedagógus, jelnyelvi tolmács,
személyes segítő, animátor, mentorpedagógus, ifjúságsegítő);
• új képzések elindítása, a meglévő képzési irányok kapacitásának szükség szerinti növelése, a képzésekbe roma származásúak rekrutálása;
• a végzettség nélküli iskolaelhagyás problematikájának szerepeltetése a pedagógusok és
valamennyi társterület alapképzésében: legalább egyéves, a végzettség nélküli iskolaelhagyáshoz vezető utat és okokat, valamint következményeit bemutató és a megelőzés
lehetőségeire fókuszáló gyakorlatközpontú kurzus;
• tankerületenként/járásonként az oktatási és a társterületeken dolgozó szakemberek
közös (egymás beavatkozási lehetőségeit is megismertető) felkészítése és rendszeres
tapasztalatcseréje, továbbképzése.

2.2 A pedagógusok korszerű, speciális, célirányos továbbképzése
Valamennyi pedagógus alkalmazzon adaptív pedagógiai módszereket, váljon érzékennyé
a végzettség nélküli iskolaelhagyás problémájára, időben azonosítsa az erre figyelmeztető
jeleket, és tudjon megfelelő lépéseket tenni a megelőzés érdekében. Az adaptív pedagógiai
gyakorlat az intézményen belül, a vezetésre és a pedagógusok/iskolai dolgozók kritikus
tömegére kiterjedő továbbképzések, rendszeres támogató folyamatok biztosításával alakítható a leghatékonyabban. A célhoz vezető eszközök:
• felkészülés a végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni korai jelzőrendszer bevezetésére és
alkalmazására;
• felkészülés az inklúziós index13 bevezetésére és alkalmazására;
• felkészülés az adaptív pedagógiai módszerek, aktív és együttműködésen alapuló tanulásszervezési eljárások alkalmazására;
• az iskolán kívüli partnerekkel való együttműködés gyakorlatának kialakítása.

2.3 A különböző típusú, második esélyt biztosító programokban dolgozó szakemberek speciális felkészítése
A második esély típusú iskolák, képzési formák az esetek döntő többségében különösen nehéz háttérrel rendelkező, nagyon sérülékeny fiatalokkal foglalkoznak, akiket a hagyományos oktatási formák, módszerek és tartalmak taszítanak, és akiknek gyakran az
életvezetéshez, a társadalomba illeszkedéshez is szükségük van támogatásra. Ugyanígy a
szakmai képzés közbeni vagy a munkahelyi viselkedésük is jóval több problémát okozhat, mint a hagyományos oktatási formákban résztvevők esetében. Ezért fontos az ilyen
programokban dolgozó valamennyi szakember speciális felkészítése, folyamatos továbbképzése, lehetőleg az adott intézménybe kihelyezve. A cél eléréséhez szükséges eszközök:
• a feladatra felkészítő és a második esély típusú programokban dolgozók szakmai támogatását végző, professzionális hálózat kialakítása;
13

 Az inklúziós index olyan részletes, az inklúzió lényegi elemeire koncentráló iskolai önértékelési szempontsort nyújt, amely az egész iskolaközösség számára segít kialakítani, hogy ők maguk hogyan tudják fejleszteni iskolájukat, megoldani a befogadással kapcsolatban felmerülő feladatokat, egymást támogatva.
(A módszerről lásd: Booth, T. – Ainscow, M. (2009): Inklúziós index: útmutató az inkluzív iskolák fejlesztéséhez. Fordította: Csányi Yvonne – Schiffer Csilla.
www.eenet.org.uk/resources/docs/Index_Hungarian.pdf Letöltés: 2012. 12. 14.
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• az intézménytípusban dolgozók személyes és szakmai profiljának, valamint az elvégzendő feladatok ellátására alkalmas személyek kiválasztási protokolljának kialakítása;

• a különböző, már működő Híd- és felzárkóztató programok szakmai tevékenységének
és eredményességének folyamatos monitorozása, háromévenkénti értékelése;

• a második esélyt biztosító intézményekben dolgozók felkészítése a működés megkezdése előtt, azt követően pedig szakmai fejlődésük folyamatos támogatása.

2.4 A szakmai kiégés megelőzését támogató rendszerek kialakítása
A hátrányos társadalmi-gazdasági státusú, nehéz körülmények közül érkező gyerekekkel,
fiatalokkal dolgozó szakemberek számára maguk a hozott nehézségek is nagymértékű
pszichés terhet jelentenek. Szükségesek tehát rendszerbe illesztett, munkaidőbe beszámított és hozzá szakembert is rendelő esetmegbeszélések, szupervíziós alkalmak biztosítása
az iskolákban és a társintézményekben egyaránt. A cél elérését segítő eszközök:
• a társterületeken működő humán szolgáltató szakmákban az ott érvényes protokoll
szerinti rendszeres esetmegbeszélések és szupervíziós alkalmak feltételeinek biztosítása,
rendszeres megszervezésük beillesztése a szervezetek működési rendjébe;
• a szegregátumokban működő, a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű diákokat beiskolázó oktatási intézményekben, a szakiskolákban és a második esélyt biztosító intézményekben az esetmegbeszélés, szükség esetén a szupervízió módszerének
bevezetéséhez nélkülözhetetlen személyi és tárgyi feltételek biztosítása, az ilyen alkalmak
rendszeres megtartása;
• a több humán szolgáltató terület segítségét egyaránt igénylő beavatkozások, kompenzáló intézkedések alkalmával a teljes probléma megoldási folyamat idejére rendszeres
esetmegbeszélő alkalmak szervezése.

2.5 Eredményeken, teljesítményen alapuló életpályamodellek az oktatás-képzés és a
társterületeken dolgozók esetében is
A végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése csak erre motivált szakemberekkel lehetséges. A közreműködő szakemberek érzékenyítésének fontos eszköze a rendszeres
értékelés. A kisodródás megelőzése az oktatási/képzési rendszerből elsősorban a pedagógusokon múlik, ők azok, akik napi munkájuk során felfigyelhetnek az első veszélyeztető jelekre. Ezért szükséges az ilyen jellegű tevékenységük figyelemmel kísérése, értékelése, elismerése. A hazai oktatáspolitika egyik új eszköze a pedagógus-életpályamodell,
ami alkalmas lehet a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése érdekében kifejtett
tevékenységek elismerésére is. Mivel a társterületeken dolgozók számára hasonló életpályamodellek vagy már működnek, vagy kialakításuk napirenden van, az összehangolt
tevékenységet nagyban segíti, ha a megelőzés/visszasegítés érdekében elért eredmények
mindenütt egységes elismerést kapnak. A szakemberek motiválását segítő eszközök:
• a pedagógus-életpályamodell beválásának vizsgálata, továbbfejlesztése során a megkülönböztetett figyelmet igénylő, illetőleg a más okok miatt a rendszerben tartott/rendszerbe visszavezetett diákokkal elért eredmények szempontjai beemelésének lehetőségét
is elemezni szükséges;
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• az érintett segítő szakmákban már működő életpályamodellek felülvizsgálata olyan

módon, hogy a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése érdekében tett eredményes
tevékenység is elismerést kapjon;
• hasonló motiváló és előrehaladást segítő rendszer kialakítása és szempontok működtetése azon társterületeken dolgozók esetében is, ahol ez még nem kialakított.

3. cél: Intézményi közszolgáltatások és kapacitások

A végzettség nélküli iskolaelhagyás mérséklésének alapja, hogy olyan magas minőségű
szakmai szolgáltatások álljanak rendelkezésre, amelyek mindenki számára könnyen elérhetők, átfogó szemlélettel, minden tankerületben kialakított rendszert alkotva, azonos
súllyal biztosítsák a megelőzés, a beavatkozó közbelépés és a kompenzáció lehetőségét. Mivel a végzettség nélküli iskolaelhagyás veszélyére elsősorban a nevelési-oktatási és képzőintézmények tudnak felfigyelni, és elsődleges felelősséget is ezen intézmények viselnek,
őket kiemelt fontossággal szükséges alkalmassá tenni e feladatuk ellátására.

3.1 Magas minőségű, mindenki számára elérhető szakmai szolgáltatások biztosítása
Ahhoz, hogy a szükséges szakmai szolgáltatások mindenki számára elérhetők legyenek,
ennek rendszerét minden tankerületben/járásban ki kell alakítani. A kialakítás és működtetés eszközei:
• tankerületi szintű, szakmai szolgáltató hálózatok létrehozása (szociálpedagógus, fejlesztőpedagógus, iskolapszichológus, a gyermekvédelem intézményei, nevelési tanácsadó,
családsegítő, egészségügy, ifjúságsegítés stb.);
• a társszektorokra és a helyi, területi szintű pedagógiai szakszolgálati ellátásra épülő,
egymással összekapcsolódó, a kistelepülésekre kellő gyakorisággal utazó szolgáltató
hálózat („outreach network”) kialakítása, ami egyben szűrőtevékenységet is ellát, így a
végzettség nélküli iskolaelhagyás veszélyének kitett gyermek, család, iskola közötti
együttműködés szereplője, esetenként mediátora lehet.

3.2 Átfogó prevenciós-intervenciós-kompenzációs beavatkozásokat tartalmazó szakmai portfólió kialakítása tankerületi szinten
A prevenciós és intervenciós beavatkozások egy része az iskolákon belül valósítható meg:
prevencióként az elfogadó, egyéni fejlődést biztosító és a tanulási érdeklődést fenntartó
pedagógiai munka; intervencióként a diákok hiányzását, magatartásváltozását, tanulási
eredményességét követő jelzőrendszer alapján az iskolán belüli mentorálás vagy tanórán
kívüli programok biztosításával; egy szegregátumban működő iskolában pedig sajátos
dúsított programok biztosításával. Ugyanakkor a szociális és társadalmi hátrányokból
következő prevenciós intézkedések jóval túlmutatnak az iskola világán, ahogy a családi krízishelyzetekre is az oktatás szereplőin kívüli partnerekkel együtt lehet válaszolni.
Az oktatási rendszerből lemorzsolódottak számára szükséges a meglévő támogató hálózatok fejlesztése, illetve megfelelő segítő szolgáltatások kialakítása:
• a prevenció, intervenció, kompenzáció hármasában a területspecifikus szükségletek
tankerületenkénti feltárása, a szakmai kapacitás létrehozása, a hiányzó szolgáltatások
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kialakítása a különböző zászlóshajó programok területi összehangolásával (gyermekházak, fiatalok vagy gyerekes egyedülálló szülők szociális lakhatásának támogatása a
társadalmi felzárkózási program keretéből, stabil működésű második esélyt nyújtó
programok az Ifjúsági Garancia támogatásával stb.);
• a tényleges igényekhez illeszkedő kapacitások szükségletek szerinti fejlesztése (védőnői
hálózat, konduktori és korai fejlesztési ellátás, logopédia, részképesség- és tanulási
zavarok azonosítása és terápiája/kezelése, hallás- és látásszűrő vizsgálatok, szocializációs hátrányokat kompenzáló programok, ifjúsági klubok, kulturális és más szabadidős
szolgáltatások iskolában és azon kívül, krízisellátás és más mentálhigiénés szolgáltatások,
egyéb gyermekvédelmi szolgáltatások stb.), hogy mindenki időben kaphassa meg a
szükséges fejlesztő támogatást.

3.3 A végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzésére alkalmas, kezdeményező és
felelős iskolák
A végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzésére alkalmas iskolák – ahogy azt hazai és
nemzetközi kutatási eredmények is alátámasztják – olyan intézmények, amelyek komplex
tanulási környezetüket is e cél alapján alakítják ki, ugyanakkor nem nélkülözhető a felelős személyek körének kialakítása sem. A cél elérését segítő intézkedések:
• minden iskolában hatáskörrel felruházott, a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzé
séért felelős, felkészült személy (intézményi koordinátor, aki a korai jelzőrendszert
kezeli, jelzés esetén azonnali intézkedéseket kezdeményez) és köré szerveződő team
(végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzéséért felelős mentorok csoportja) létrehozása és működtetése;
• minden iskolában az ott jelentkező végzettség nélküli iskolaelhagyás-veszélyeztetettség
mértékéhez igazított számú, a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzését segítő
mentori munkakör kialakítása. A mentor az, aki közvetlenül támogatja és gondozza a
végzettség nélküli iskolaelhagyás veszélyének kitett tanulókat, a melléjük állított mentorokat, és együttműködik a külső segítő partnerekkel.

3.4 Második esélyt biztosító képzőhelyek létrehozása, fejlesztése a tankerületekben
Az átfogó, prevenciós-intervenciós-kompenzációs beavatkozásokat tartalmazó szakmai
portfólió a legtöbb tankerületben azt igényli, hogy legyen mindenki számára földrajzilag
és fizikailag is könnyen hozzáférhető, a megszakított vagy idő előtt abbahagyott tanulás/képzés folytatására lehetőség. Az ehhez szükséges kapacitásfejlesztéseknek előzetes
helyzetfelmérésen kell alapulniuk. A második esélyt biztosító képzési formának rugalmasan kell illeszkednie az egyes diákok eltérő tanulási tapasztalataihoz, élethelyzetéhez,
pályaelképzeléseihez, tanulási aspirációihoz és egyéb szükségleteihez. Az intézmény – a
sikeres Dobbantó Programhoz hasonlóan – bizonyos esetekben intervenciós beavatkozásként segítheti a megtartást az oktatási rendszerben, ahogy a megfelelőbb képzési irány
megtalálását is. Figyelembe veendő szempontok, alkalmazandó eszközök:
• a tanuló valós tanulási szükségleteihez igazodó oktatási/képzési tartalmakra épülő tanulási utak felkínálása, például:
• a tanulási motiváció felkeltését, az önismeret és az önbizalom erősítését segítő
programok,
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•
•
•
•
•
•

• a mindennapi életben való eligazodást segítő programok (life skills),
• a hiányzó alapkompetenciákat pótló programok,
• a munkavállaláshoz szükséges kompetenciákat fejlesztő programok,
• különböző munkahelyek megismerése és pályaorientáció,
• munkavégzésen alapuló szakmatanulás,
• a felső középfokú végzettség megszerzéséhez vezető programok;
a fiatalok életszükségleteit is figyelembe vevő támogatási rendszer kialakítása (például
utazási költségek, a lakhatás feltételeinek biztosítása, ösztöndíjrendszer, kulturális, sport
és szabadidős programok kínálata);
a különböző tanulási formákat (formális, nem formális, informális), az aktív tanulást és
önálló ismeretszerzést támogató, vonzó tanulási környezet kialakítása;
egyénhez igazított, differenciált tanulási tartalmak és eszközök alkalmazása;
az intézmény egyéni szükségletekhez igazított rugalmas működtetése a korábban bemutatott elvek alapján (lásd e fejezet 1.2 pont);
az intézménytípusban dolgozók szakmai felkészítése és folyamatos támogatása a korábban bemutatott módon (lásd legtöbb tankerületben 2.3 pont);
a második esélyt (és egyes fiatalok esetében bizonyos időszakra a szükséges intervenciós lépéseket is) biztosító intézményhálózat fokozatos kialakítása úgy, hogy 4-5 éven
belül az ország minden jelentősebb tanulólétszámot nevelő-oktató és több középfokú
iskolát irányító nagyobb tankerületében könnyen elérhető legyen egy-egy ilyen intézmény.

4. cél: Rugalmas, együttműködő tanulószervezet és menedzsment

A befogadó, megtartó intézménnyé válás olyan fejlődési folyamat, amely egy rugalmas,
együttműködésre kész tanulószervezeten belül, a menedzsment vezetésével tud kialakulni.

4.1 Hatékony iskolavezetés
A végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni küzdelem legfontosabb helyszíne az iskola,
ezért nélkülözhetetlen az intézményvezetés szerepének és felelősségének megerősítése.
Ennek egyaránt érvényesülnie kell a vezetői jog-, felelősség- és hatáskörök, a működés
kiszámíthatósága, valamint a tényleges stratégiai tervezés és működés feltételeinek biztosítása során. A cél elérését támogató eszközök:
• a végzettség nélküli iskolaelhagyás problémája iránti érzékenyítő és megoldást segítő,
a vezetői felelősséget felébresztő vezetésfejlesztő programok kialakítása, képzések indítása;
• a társaktól való tanulás (peer learning) lehetőségének megteremtése, a hasonló helyzetben lévő, a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzésében sikeres intézményekben
peer coaching szervezése;
• szakmai látogatás humán, segítő partnerszervezetek vezetőinél;
• a végzettség nélküli iskolaelhagyásra figyelmeztető helyi jelzőrendszer lehetőségeinek
megismertetése a vezetéssel;
• az intézmény szükségletei szerinti számban és megfelelő felkészültséggel rendelkező, a pedagógiai munkát segítő szakemberek (szociálpedagógus, gyermekvédelmi
felelős, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, iskolai szociális munkás, ifjúságsegítő,
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szabadidőszervező, pedagógiai asszisztens stb.), illetőleg a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzését segítő koordinátor és mentor foglalkoztatása.

4.2 Adatokon, tényeken alapuló, szisztematikus intézményfejlesztés
Elérendő, hogy az érintettekkel kapcsolatos cselekvéshez szükséges, megbízható, naprakész, az ágazatközi területeket is lefedő intézményi és helyi adatok alapján rugalmas
szervezeti működés alakuljon ki annak érdekében, hogy a szervezet a korai jelzőrendszer
figyelmeztető jelei alapján azonnal képes legyen a beavatkozásra, illetve, hogy a trendek
észlelésekor azokra speciális szakmai felkészüléssel és megfelelő kapacitásfejlesztéssel válaszoljon. Támogató eszközök:
• a végzettség nélküli iskolaelhagyás szempontjából szükséges adatok ágazatközi össze
kapcsolási vagy megosztási lehetőségének biztosítása helyi szinten, az elengedhetetlen
adatvédelmi szabályok tiszteletben tartása mellett;
• a korai jelzőrendszer alapján észlelt veszélyhelyzetekre – amennyiben az iskola egyedül
képtelen választ találni – közös megoldási utak kidolgozása;
• a végzettség nélküli iskolaelhagyókat nyilvántartó rendszer segítségével a hatásterülethez tartozó, lemorzsolódott fiatalok felkutatása, személyre szóló alternatívák felkínálása, összhangban az Ifjúsági Garancia kezdeményezéssel;
• a területen jelentkező esetek számosságának, a szükséges beavatkozás típusának rendszeres elemzése, a személyi kapacitások vagy hozzáférési lehetőségek legalább félévenkénti hozzáigazítása a felmerülő igényekhez, összhangban a következő fejezet Rendszerszintű beavatkozások 6. céljával.

4.3 A partneri együttműködésre nyitott, szolgáltatásközpontú szervezeti működés
kialakítása
Az eredményes működés alapja – mind a nevelési-oktatási intézményekben, mind a
társterületek humán segítőszervezeteiben – a nyitott, szolgáltatás- és „ügyfél”-központú
szervezeti működés. A nevelési-oktatási intézményekben elérendő cél a szülőkkel való
partneri együttműködés kialakítása, de ugyanígy szükséges a társszakmák iránti bizalom növelése, az együttműködések biztos alapra helyezése. A cél elérését segítő beavatkozások:
• a szülők nevelési-oktatási intézmények iránti bizalmát növelő programok;
• a nevelési-oktatási intézmények dolgozói szülőkkel szembeni bizalomfokozását segítő
programok, főként a sikeres civil kezdeményezések eredményeire, kapcsolatépítő módszereire támaszkodva;
• az „ügyfelekre” fordítható idő rövidülését okozó tényezők feltárása minden érintett
területen;
• nevelési-oktatási intézmények, humán segítőszervezetek közös szakmai programjai,
formális és nem formális eseményei szervezése.
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4.4 A végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzésének, megakadályozásának szempontját középpontba helyező pedagógiai munkára alkalmas nevelési-oktatási
intézmények kialakítása
A végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzésének egyik legalkalmasabb módja a diákok tanulási kedvének, kíváncsiságának ébrentartása. Ez leghatékonyabban a személyközpontú pedagógia, az ezt támogató szervezeti kultúra erősítésével érhető el, amit az
alábbiak jellemeznek:
• képes a szocializációs és kulturális különbségekre választ adni,
• reagálni tud az egészségügyi és más, a sajátos nevelési igényekből eredő különbségekre;
• saját identitásuk tiszteletben tartása mellett megfelelően tudja kezelni a migráns, a külföldről hazatérő gyerekek tanulási és egyéb beilleszkedési nehézségeit,
• a diákok tanulását segítő, célzott programokat biztosít, iskolai és azon kívüli tanulási
alkalmakat, szabadidős programokat szervez.
A személyközpontú pedagógiai kultúra kialakítása időigényes, több párhuzamos folyamat eredményeként születik meg, tekintettel a következőkre:
• Az iskolák komplex tanulási környezetének fokozatos átalakítása, az egyéni igényekhez
alkalmazkodó tanulás megszervezése érdekében. A komplex tanulási környezet alkotó
elemei: a fizikai környezet, a szervezeti keretek, az egyéni szükségletekhez igazodó tanulási tartalmak és taneszközök, valamint tanulásszervezési módszerek és értékelési eljárások.
• Mind a változásban érintett pedagógusoknak, mind a változást irányító intézményvezetésnek saját igényeikhez igazított szakértői, változást segítő mentori vagy coaching
támogatásra van szükségük.
• A komplex tanulási környezet támogatott megváltoztatásában elsőbbséget kell élvezniük
a hátrányos helyzetű térségek szegregátumaiban működő, illetve a kompetenciamérések
során több éven keresztül alulteljesítő intézményeknek.

5.2.3. A rendszer alkalmassá tétele a fő cél elérésére
1. cél: Az érintettek, érdekeltek bevonásán alapuló szektorközi kooperáció
1.1 Esélypontok kialakítása
A hatékony és eredményes működés érdekében az uniós elvárásokat is kifejező, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózásával foglalkozó ún. esélypontok kialakítása szükséges. Az esélypontok minősítési eljárás útján, a meglévő, felzárkózást célzó szolgáltatási
rendszer fejlesztésével, a gyakorlatban már kipróbált, működő intézmények/programok
bázisán jönnek létre. Elsősorban hátrányos helyzetű kistérségekben nyújtanának széles
körű szolgáltatást, az esélyteremtésért és a képességkibontakoztatásért, illetve koordinatív szerepet töltenének be az érintett kistérségben. Az innovációs program keretében
kialakításra kerül a minősítés szempontrendszere, a működés szabályrendszere, továbbá
kiválasztásra és támogatásra kerülnek a kísérleti jelleggel induló esélypontok.
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1.2 Hatékony, együttműködésre alkalmas szektorközi kapcsolatok
és kommunikáció
Rendszerszinten alapvető a végzettség nélküli iskolaelhagyás komplex problémájára reagáló koordinációs háttér megteremtése, ahogyan a beavatkozások kereteinek, helyi folyamatokba beépülésük feltételeinek kialakítása is. Ezen belül szükséges a területi szintnek
megfelelő egységes tervezési, szakmai-módszertani, koordinációs háttér és nyomon követés kiépítése, a szakemberek biztosítása, a szakmai fejlesztési hálózat létrehozása.
• A köznevelés-fejlesztési stratégiával azonos területi szintnek megfelelő, fejlesztési stratégia szükségességének és célszerű tartalmi elemeinek vizsgálata a meglévő dokumentumok (beleértve a helyi esélyteremtési programokat) összehangolásával.
• Szükség van a fejlesztések végrehajtásáért felelős állami és nem állami szervezetek felkészítésére; ugyanakkor a mindennapi praxis területén – az intézmények szintjét megcélozva – is szükséges az abszorpciós képesség javítása. Megfelelő helyi fejlesztői kapacitások támogatása nélkül, az ágazatok közötti kapcsolatok nem képesek a gyakorlati
problémák megoldására, így ezek fejlesztésére is szükség van. Ehhez alapvető a területi
és helyi szintű partnerek aktivizálása, a fejlesztésekhez szükséges szervezeti együttműkö
dések kialakítása.
• Az egyes ágazatok közötti együttműködések (terület-, vidék-, gazdaságfejlesztés, foglalkoztatás, oktatás, egészségügy, szociális terület, kultúra stb.), partnerségek, az egyeztető fórumok működtetése részben a probléma komplex jellege és ebből adódóan összehangolt cselekvési stratégiája, akciói miatt; részben az ágazati felelősségek keretében
zajló folyamatok közötti szinergiák kiaknázhatósága érdekében fontosak. Az ágazatközi együttműködést támogató fontos cél a területen működő programok végrehajtását
segítő, összehangolt folyamatok támogatása, a fejlesztések szakmai monitoringjának
biztosítása, visszacsatolások a szakpolitikák felé.
• Az ágazatok közötti kommunikáció keretében törekedni kell az előítéletek csökkentésére, amik a végzettség nélküli iskolaelhagyás mögött álló, összetett társadalmi-gazdasági jelenségek és problémák más-más oldalát érzékelő, eltérő eszközökkel rendelkező,
különböző ágazatok között természetszerűen előfordulnak.

1.3 A végzettség nélküli iskolaelhagyást (is) kezelő ágazatközi és területfejlesztési,
fejlesztési és célprogramok
Az ágazatközi és területfejlesztési célprogramok konkrét tevékenységekkel és jelentős
fiskális eszközökkel képesek befolyásolni a végzettség nélküli iskolaelhagyást érintő
szakmai, társadalmi folyamatokat. A végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni stratégia
kiemelten fontos célja, hogy a különböző – uniós, egyéb nemzetközi és hazai – fejlesztési források nyomán készült programok összehangolt módon irányuljanak a megcélzott
problémák megoldására. Ezt a szempontot egyaránt figyelembe kell venni az egyes programok tervezése, operacionalizálása, valamint a konkrét pályázatok kidolgozása során.

2. cél: Megfelelő nevelési-oktatási és képzési szerkezet és kínálat

E cél megvalósulását is több részcél bontja ki, melyekhez számos konkrét intézkedés
kapcsolódik. Közös jellemzőjük, hogy jelentős részben létező, működő vagy korábban
működött programok hasznosítható tapasztalatára, illetve bevált nemzetközi gyakorlatra
építenek.
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A kívánt, rendszerszintű hatások elérését olyan konkrét eszközök is szolgálják, melyek
valamilyen módon már megjelentek köznevelési rendszerünkben. Az ilyen programokat
– amennyiben a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése szempontjából relevánsnak
tekinthetők, és ilyen szempontú kritikai értékelésüket követően kimutatható eredmén�nyel bírnak –, folytatni és fejleszteni, illetve kiterjeszteni javasolt.

2.1 A rendszerben integráltan működő második esély típusú programok, az ISCED 3
végzettség megszerzését célzó alternatív tanulási utak
• A végzettség nélküli iskolaelhagyás kapcsán az egyik legveszélyeztetettebb csoport azon

fiataloké, akik nem fejezték be az általános iskolát. A 2011-ben kihirdetett új szakképzési törvény megerősíti a szakiskolákban a társadalmi felzárkózásban vállalt feladatokat
és a felzárkózást szolgáló képzési módokat, a tanulási utak sokféleségét, valamint átjárhatóságot biztosít, újraszabályozva az államilag elismert szakképesítések felnőttoktatás
keretében történő megszerzését, ugyanakkor a szakképzési rendszerben való implementálása fejlesztéseket igényel.
• Az általános iskolai hiányosságok pótlását célzó, felzárkóztató képzést egységes kerettanterv alapján a nemzeti köznevelésről szóló törvényben rögzített Hídprogramok
biztosítják, amelyhez a szakképzési törvény is igazodik. A Hídprogramok keretében akár
részszakképesítés is szerezhető, de elsődleges céljuk, hogy felkészítsék a tanulókat a
szakképzésbe történő bekapcsolódásra. A Hídprogramok keretében felzárkóztató évfolyam szervezhető az általános iskolai végzettség megszerzése, a szakiskolai tanulmányok
sikerének előmozdítása, a félbemaradt iskolai tanulmányok folytatása, a szakképzettek
körének szélesítése, valamint érettségire történő felkészítés céljából.
• A Foglalkoztatási, Szociális, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács döntött az Ifjúsági Garancia (Youth Guarantee) létrehozásáról. Ennek értelmében a tagállamoknak
biztosítaniuk kell, hogy „valamennyi 25 év alatti fiatal a munkahelye elvesztését vagy a
formális tanulás befejezését követő négy hónapos időszakon belül színvonalas állásajánlatot kapjon, illetve további oktatásban, tanulószerződéses gyakorlati vagy gyakornoki
képzésben részesüljön”. Az Ifjúsági Garancia részeként az általánosan garantált támogatás mellett célzott, az elhelyezkedést és/vagy a megfelelő képzettség megszerzését
segítő támogatásra is szükség van a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű
fiatalok elhelyezkedése érdekében. Ebben a foglalkoztatáspolitika eszköztára mellett az
iskolarendszerű oktatás és szakképzés eszközeire is szükség van. Az Ifjúsági Garancia
célcsoportja a fent jelzettnél tágabb: olyan 25 év alatti, nem foglalkoztatottak, akik oktatásban/képzésben sem vesznek részt. Vagyis az a cél, hogy az általános, minden 25 év
alatti fiatal számára elérhető támogatást kiegészítve, segítse a hátrányos helyzetű fiatalokat a megfelelő képzettség megszerzésében, a munkába állásban, és ezáltal megelőzze
a fiatalkori munkanélküliség hosszú távon ható, az egyént és a társadalmat egyaránt
érintő negatív következményeit. Elérendő, hogy a 25 év alatti, munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű fiataloknak a foglalkoztatási szolgálat 4 hónapon belül
garantáltan felkínáljon valamilyen konkrét segítséget, támogatást az elhelyezkedéshez,
a munkatapasztalat-szerzéshez vagy be-, illetve visszalépéshez az oktatásba, szakképzésbe.
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2.2 Az informális és nem formális tanulás lehetőségeinek bővítése, a megszerzett
tudás eredményét elismerő validációs rendszer
Kiemelkedően fontos, hogy a végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni stratégia – az állam
által befolyásolható céljai között – biztosítsa a nem iskolarendszerű, nem szisztematikusan szerzett, ugyanakkor értékelhető tudáselemeket. Ez ugyanis hatékonyan járulhat
hozzá a különböző tényezők miatt, a formális oktatásból kiesett személyek visszaintegrálásához, a formális képesítés megszerzéséhez. Bővítésre szorul a nem formális és informális tanulás célorientált lehetőségeinek köre, támaszkodva a kulturális intézmények
által nyújtott nem formális és informális képzések, tanulási formák és programokban
rejlő, a gyermekek, tanulók személyiségfejlődését, kreatív képességei kibontakoztatását,
hátrányai kompenzálását szolgáló további fejlesztésékre.
• A köznevelést segítő, nem formális és informális tanulási keretek, lehetőségek fejlesztése és megvalósítása, különösen a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése érdekében,
magában foglalja az iskolai igényekhez, tantervekhez szervesen illeszkedő, a gyermek és
ifjúsági célcsoportokra irányuló foglalkozásokat, programsorozatokat az oktatási és
kulturális intézmények, civil és sportszervezetek együttműködésével.
• A validációs rendszer kiépítése szükséges előfeltétele az egyre hangsúlyosabb szerepet
kapó nem formális és informális keretek közötti tanulás eredményeinek és a munkatapasztalatok elismerésének. Az eljárás hazai bevezetésének előkészületei a szakképzésben
és a felsőoktatásban is megkezdődtek.
• Egy olyan validációs modell és rendszer kidolgozására van szükség, amely szolgálni
tudja a leginkább érintett potenciális célcsoportok (alacsony iskolai végzettségű fiatalok
és felnőttek) munkaerő-piaci, társadalmi (re)integrációját. Szükséges a validáció összekapcsolása az életpálya-tanácsadással.
• Fel kell tárni az egyes szektorokban, alágazatokban fellelhető validációs, elismerési
gyakorlatot, helyzetet, érdekeltségeket, a szabályozási-intézményi sajátosságokat.
Az eredményekre támaszkodva szükséges egy átfogó, országos elismerési modellt kidolgozni, amely alapján kialakítható a hazai oktatási, képzési intézmény- és jogrendszer
keretei között működő, az európai normákkal összhangban lévő, strukturált
tudáselismerési rendszer.

2.3 Szegregációmentes, rugalmas továbbhaladást biztosító iskolaszerkezet és intézményi kínálat
E célcsoportba részben az oktatás vertikális és horizontális szerkezetének egyes, különösen érintett tagjai, részben a legkülönbözőbb intézményekkel kapcsolatos azonos elvárások tartoznak.
• A magas színvonalú koragyermekkori nevelés kiterjesztése.
• A koragyermekkori ellátórendszer hiányterületeinek feltárása, intézkedési és cselekvési terv kidolgozása. Statisztikai és migrációs mutatókon alapuló férőhelytervezés a koragyermekkori ellátórendszer kiterjesztésével.
• A kisgyermekkori nevelés intézményhálózatának fejlesztése, kapacitásbővítése.
• Az intézményhálózat működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek megteremtése.
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• A kisgyermekkori neveléshez, fejlődéshez szükséges fejlesztési programok, a megvalósításukhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása minden kisgyermeknek.
• Az azonos mutatókon alapuló, minőségi kisgyermeknevelés intézményi fejlesztési
programok egységes, ellenőrzött protokollja és hatásvizsgálata kidolgozása.
• A nyitottságra ösztönző nevelés olyan általános cél, amely nem csak a szűken vett célcsoport – a végzettség nélküli iskolaelhagyást illetően veszélyeztetettek – szempontjából
fontos, hanem az oktatási rendszer egészének érdekében. Ezen belül különösen az alábbiak érdemelnek figyelmet.
• Az ilyen jellegű nevelést segítő eredményes módszertani megoldások és standardok
elterjesztése, elérhetőségének biztosítása.
• A nyitottságra ösztönző nevelés megvalósításához szükséges tartalmi és módszertani ismeretek beépítése a pedagógusképzésbe.
• A differenciált szükségletekhez igazodó szakszolgáltatási ellátások fejlesztése, elérhetőségük biztosítása minden érintett gyermek számára (utazó gyógypedagógusi
hálózatok fejlesztése, a működő gyakorlatok rendszerbe illesztése stb.).
• Az egyenlő bánásmód érvényesülését szolgáló oktatásszervezési gyakorlatok támogatása.
• Az egyenlő bánásmód jegyében a toleranciára való nevelés elterjedését célzó programok és gyakorlatok támogatása, elérhetőségük biztosítása.
• A demokratikus értékek és állampolgári jogok megismerését célzó programok és
gyakorlatok támogatása, elérhetőségük biztosítása. Az egyenlő bánásmód követelményének fokozottabb érvényesítése, az interkulturális kompetenciák fejlesztése.
• A korai szelekció, a gyengén teljesítő, motiválatlan diákok fejlesztésének elmaradása
jelentősen hozzájárul a későbbi, különösen a szakiskolai végzettség nélküli iskolaelhagyáshoz.
• A felső tagozattal szembeni elvárások között hangsúlyosan kell szerepelnie annak,
hogy minden diák fejlesztését eredményesen végezze.
• A végzettség nélküli iskolaelhagyás monitorozási rendszerének ki kell terjednie
arra is, mely általános iskolákból érkezettek körében milyen arányú a végzettség
nélküli iskolaelhagyás. Azon intézményeknél, amelyek kiemelten érintettek a későbbi végzettség nélküli iskolaelhagyásban, tanügy-igazgatási beavatkozásokra van
szükség, amelyek a kiemelt fejlesztésektől az átszervezésen, összevonáson át a megszüntetésig terjedhetnek.
• Hosszabb távon célul kell kitűzni az alsó- és középfokú oktatás tartalmi egységességét.
• Az SNI-ellátórendszer speciális funkciót lát el a végzettség nélküli iskolaelhagyás kérdésében is. A probléma csökkentése érdekében szükséges:
• olyan SNI-ellátórendszer felállítása, amely képes az egyéni igények és sajátosságok
felismerésére, és azokhoz többletszolgáltatások biztosítására;
• az SNI gyermekek fejlődését szolgáló eszközök (eljárások, módszerek) fejlesztésének,
minőségbiztosításának és hozzáférhetővé tételének támogatása, valamint olyan
rendszer kialakítása, amelyben értékelhető és felmérhető a hozzáférés a minőségbiztosított fejlesztő eszközökhöz, módszerekhez;
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• az SNI tanulók munkaerőpiacra átvezetését szolgáló fejlesztések, programok támogatása, az életpálya-építés, pályatanácsadás és az egyéni átvezetési programok gyakorlati elterjesztése;
• a különböző szolgáltatórendszerek intézményei közötti szakmai együttműködési
protokollok kidolgozása és a civil szervezetekkel való együttműködés támogatása.
• Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények (EGYMI) együttnevelést támogató szerepének erősítése.
• A gyógypedagógiai intézmények szakmai minőségének további fejlesztése, amely
alapján képesek az integrálható tanulók felkészítésére a többségi iskolákba való
átmenet érdekében, illetve a folyamatos támogatás nyújtására az együttnevelésben
résztvevők számára.
• Differenciált szükségletekhez igazodó, speciális tevékenységek fejlesztése (például
az utazó gyógypedagógusi hálózatok feltérképezése, a módszertanok egységesítése)
annak érdekében, hogy az EGYMI-k támogatni tudják a többségi intézményeket a
sajátos nevelési igényű tanulók befogadásában.
• A közvetlen szülői tájékoztatás támogatása az SNI-ellátórendszerről és a rendelkezésre álló lehetőségekről, valamint a szülőkkel a közvetett módon kapcsolatban
lévő szakemberek (védőnő, gyermekorvos, pedagógus) tájékoztatási képessége javítása a segítő személyek hálózatának fejlesztése és felkészítése által.
• A készség- és kompetenciafejlesztési cél a központi tantervi kínálat rugalmasságát, az
egyéni fejlődési lehetőségek ösztönzését foglalja magában:
• a Nat-ban foglalt egyes, a tanulás hatékonyságát növelő kulcskompetenciák elsajátításának támogatása (például a tanulás tanulása, kezdeményezőkészség és kulturális tudatosság);
• a problémamegoldás, a kritikus gondolkodás, az együttműködés és a vállalkozói
szellem fejlesztése;
• a digitális készségek kiteljesítése (új technológiák – mobil, internet, nyílt oktatási
anyagok – megjelenítésével);
• az idegen nyelvi készségek, képességek fejlesztése (összhangban az EU anyanyelvi
és két idegen nyelvi oktatásra vonatkozó ajánlásával);
• a környezet- és egészségtudatosság fokozása;
• új tanulói teljesítményértékelési módszerek kidolgozása és bevezetése (alapkészségek értékelése a köznevelés minden szintjén).
A támogató intézményeket tekintve célt jelent az új tartalmi szabályozók által meghatározott tanulói készségek és képességek, kulcskompetenciák elsajátítását elősegítő eszközrendszer továbbfejlesztése, működtetése, az új tartalmakhoz kötődő készségfejlesztő
programok, eszközök kidolgozása.
Külön meg kell említeni a szakképzés minőségének emelését. Ez esélyteremtő, alapkompetenciákat erősítő és ösztöndíjprogramokat feltételez a szakképzés sikeres befejezése érdekében, szükségessé téve a szakiskolák kulcskompetencia-fejlesztő kapacitásának
erősítését. Át kell gondolni ennek strukturális, időkeretet érintő és egyéb feltételeit.
A végzettség nélküli iskolaelhagyás arányának csökkentésében a szakképzésnek
kulcsszerepe lesz a következő években. Alapvető, hogy a szakiskolába beiratkozottak minél nagyobb arányban eljussanak a sikeres szakmai vizsgáig, a lemorzsolódók
számára pedig fontos, hogy legyenek eredményes reintegrációs programok. A végzettség
nélküli iskolaelhagyás csökkentését szolgálhatják a hátrányos helyzetű szakiskolásokat
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célzó programok (építve az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program és az Útravaló
Ösztöndíjprogram Út a szakmához alprogramjának tapasztalataira és értékelésére), vagy
a részszakképesítés megszerzését célzó programok, amennyiben ezek a kulcskompetenciák fejlesztésére is kiterjednek, és így hozzájárulnak az egyének rugalmas, egész életen át
tartó tanulásához, későbbi szakmaszerzéséhez.

2.4 Az átjárhatóságot biztosító eszközök
Az oktatási szintek és formák, valamint az oktatás és a munka világa közötti kommunikációt és átjárhatóságot biztosító képesítési keretrendszer fejlesztése és működésbe
helyezése, illetve összekapcsolása a validációs és pályatanácsadási rendszerrel elősegíti
a mozgást az oktatási rendszerben, az együttműködést az oktatás és a munkaerőpiac között, valamint képes a fejlesztések összefogására, egységes keretbe foglalására.
Törekedni kell arra, hogy a képesítések ténylegesen tanulási eredményeken alapuljanak, ez a szemlélet megtermékenyítőleg hassa át az oktatás és képzés minden formáját és
szintjét, támogassa az oktatás és képzés tartalmi fejlesztéseit, mérési és értékelési rendszerét. Ennek érdekében az oktatás és képzés rendszerében maximalizálni szükséges a keretrendszerben létező potenciális előnyöket (például tanulási eredmények alapján tartalmak
közvetítése a tantervek felé, illetve az értékelési standardok meghatározásához).
• Az egyéni tanulási utak kidolgozásának, megtervezésének alappillérei közé tartozik,
hogy a tanulók, diákok, felnőttek részére megbízható és állandó információs és tanácsadói rendszer álljon rendelkezésre, ami segíti a tanulási út, a tanulási és foglalkozási
pálya tervezését.
• A pályaorientáció, a pályát befolyásoló döntések szempontjából is egyre fontosabbak
az általános műveltség és a kulcskompetenciák, a tanult ismeretek felhasználhatósági területeinek, illetve a munka világának megismerése, a tanulás tanulása, a
kreativitás, az ítéletalkotás, a döntőképesség, az önismeret, az önmenedzselés,
a pályakorrekció, a kommunikációs képességek kifejlesztése. A köznevelés területén
szükséges a fenti képességek fejlesztése és összehangolása a Nemzeti alaptanterv
(Nat) műveltségterületeivel, továbbá a munkaerő-piaci ismeretek és álláskeresési
technikák, döntéshozatali képesség fejlesztése.
• Emellett elkerülhetetlen a pályaorientációs információs rendszer továbbfejlesztése,
bővítése és egységesítése olyan módon, hogy minden tanuló számára biztosítsa a
hozzáférhetőséget, az iskolarendszerben folyó pályaorientációs tevékenység összehangolását a munkaerő-piaci tanácsadással.
• Szükséges egy országos hatáskörű, területi bázisú, hálózatban működő pálya-tanácsadói rendszer működtetése, megerősítése, mindenekelőtt a pályatanácsadó szakma
fejlesztésén, megerősítésén keresztül. E rendszer segítségével az egyén megalapozottabb
döntéseket hozhat egyfelől arról, hogy adott pillanatban, illetve a jövőben milyen végzettséggel, milyen szakmában van esélye sikeres munkavállalásra, másfelől arról, hogy
távolabbi céljait milyen tanulási stratégiával érheti el.
• A tanácsadói hálózatnak fontos szerepe van az érintettek tájékoztatásában, a rendszeres kapcsolattartásban, adott esetben a szülők továbbtanulási és munkavállalási, mobilitási stratégiájának kialakításában. Így a tanácsadói rendszer nemcsak a
fiatalokat, hanem az idősebb korosztályt is képes motiválni a továbbtanulásra, a
munkaerőpiacon való aktív jelenlét elősegítése érdekében.
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• A szakképzés területén döntés született egy országos pályakövető rendszer kifej
lesztéséről, melynek célja, hogy információt szolgáltasson az oktatás- és szakképzésirányításnak, a képzéstervezőknek, a képzőintézményeknek, a pályaorientációs
szolgáltatóknak és minden érintett egyénnek. A pályakövető rendszernek alkalmasnak kell lennie arra is, hogy az intézmény sikerességét a munkaerő-piaci beválás tükrében objektíven lehessen értékelni.

3. cél: Többszintű, többszereplős koordinált ágazati felelősség

A koordinált ágazati felelősség két szinten értelmezhető. Központi szinten az oktatásért
felelős minisztériumon belüli, tárcaközi koordinációs testület létrehozása és működtetése
látszik célszerűnek. E testület feladata lehet az elfogadott stratégia alapján éves munkatervek készítése, a megvalósítás monitorozása. Tankerületi szinten pedig nélkülözhetetlen a
szakmai szolgáltató hálózatok (szociálpedagógus, fejlesztőpedagógus, iskolapszichológus, gyermekvédelem, nevelési tanácsadó, családsegítő, egészségügy stb.), a társszektorokra és helyi és területi szintű szakszolgálati ellátásra épülő, egymással összekapcsolódó
hálózat (outreach network) létrehozása. Ez szűrő tevékenységet is ellát, így a végzettség
nélküli iskolaelhagyás veszélyének kitett gyermek, család, iskola közötti együttműködés
szereplője, esetenként mediátora, segítője lehet.

3.1 Megosztott, de elszámoltatható felelősségek rendszere az állami és az önkormányzati, illetve a különböző ágazatok területi, helyi szintjei, valamint a szakmai szervezetek között a közös cselekvést igénylő területeken
A prevenció-intervenció-kompenzáció hármasában minden tankerületben elengedhetetlen a területspecifikus szükségletek ismerete, a szakmai kapacitásprofil létrehozása,
a hiányzó szolgáltatások kialakítása (például minden tankerületben stabil működésű, a
kompenzációt biztosító intézmény vagy hálózat létrehozása, a családjukból vagy éppen
a büntetés-végrehajtásból kikerült fiatalok lakhatásának, mentorálásának biztosítása).
A tényleges igényekhez illeszkedő kapacitások igény szerinti fejlesztése (védőnői hálózat,
konduktori és korai fejlesztési ellátás, logopédia, hallás- és látásszűrő vizsgálatok, szocializációs hátrányokat kompenzáló programok, ifjúsági klubok, kulturális és más szabadidős szolgáltatások iskolában és azon kívül, krízisellátás stb.) azért szükséges, hogy
mindenki időben kaphassa meg a fejlesztő támogatást.
Különös hangsúlyt kell helyezni az intézményközi és helyi tanulási partnerségek erősítésére és támogatására. Ezt teszik lehetővé az alábbiak:
• az intézményi jó gyakorlatok átadása,
• szakmai támogatás,
• peer learning,
• a szülők bevonása,
• a helyi iskolafenntartó bevonása,
• a tankerület bevonása,
• a szakszolgálat, szakmai szolgáltatás bevonása,
• a társszektorok,
• a pedagógusok bevonása.
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3.2 Felelős és hatékony társadalmi partnerség
A végzettség nélküli iskolaelhagyók arányának csökkentése a tanügyigazgatás, illetve a
tárca keretein kívüli partnerek bevonása nélkül nem lehetséges. Kiemelt szerepe lehet
a civil szervezeteknek, az egyházaknak, az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi
intézményrendszernek, a foglalkoztatási szolgálat helyi kirendeltségeinek, valamint a települési és nemzetiségi önkormányzatoknak. Első lépésben a stratégia megismertetése és
elfogadtatása szükséges, második lépésben pedig a stratégia végrehajtását szolgáló éves
munkatervek tankerületi szintű megvalósításához csatlakozhatnak a helyi partnerek.

3.3 Eredményes és hatékony országos, illetve helyi igényeket is figyelembe vevő területi felelősségi rendszer (létrehozás és működtetés)
A megosztott, de elszámoltatható felelősségek rendszerét szükséges megerősíteni az állami és az önkormányzati, illetve a különböző ágazatok területi, helyi szintjein, valamint a
szakmai szervezetek között a közös cselekvést igénylő területeken. A meglévő irányítási
struktúrába illeszkedő, de – a problémakör jellege miatt – a szubszidiaritást, a helyi igényeket is figyelembe vevő döntéshozatali és felelősségviselési rendszerre van szükség a
végzettség nélküli iskolaelhagyás területén (is).
Az eredményes és hatékony országos és dekoncentrált területi felelősségi rendszer
létrehozása és működtetése érdekében szükséges a központi és területi szintű együttműködés megerősítése (önkormányzat, KLIK, tankerületek), megyei kormányhivatalok,
kamara, NMH (munkaügyi) területi egységei, Türr István Képző és Kutató Intézet, az
egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi intézmények.

4. cél: Rugalmas, fenntartható, differenciált finanszírozási rendszer

A hosszú távú hatásokat figyelembe vevő, hatékony felhasználásra ösztönző, a probléma
komplexitását és divergens előfordulását figyelembe vevő rugalmas – és szükség esetén
differenciált – állami finanszírozás szükséges a stratégia (és az ahhoz kapcsolódó intézkedési tervek) végrehajtásához, a célok megvalósulásához.
Időszaki – állami és más ágazati, illetve EU-s fejlesztési – célforrások, valamint kiegészítő pénzügyi eszközök igénybevételére a probléma kulcstényezőinek gyors, továbbá
egyes részproblémák eseti megoldása vonatkozásában is lehetőséget kell teremteni.

5. cél: Célzott, rugalmas szabályozás

A komplex ágazatközi együttműködés és az integrált, összehangolt ágazati szabályozási
rendszer igényeit egyaránt kielégítő visszacsatolási rendszer létrehozása és működtetése, időszakos felülvizsgálata elengedhetetlen a cél eléréséhez, beleértve az érintettek és
a partnerek oldaláról érkező nem tervezett visszacsatolásokat is. A problémának, valamint a szabályozási rendszer komplexitásából adódóan a hatásvizsgálatoknak nemcsak a
jogi eszközök működésére, hanem ezek és a valóság, valamint a közvetett szabályozók és
ösztönzők hatásának vizsgálatára is ki kell térnie. Ezért időszakosan interdiszciplináris
kutatásokat kell végeztetni több ágazat szakembereinek bevonásával.
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5.1 
Előzetes (ex-ante) és utólagos (ex-post) hatásvizsgálatok és visszacsatolási
mechanizmusok, alkalmazható, betartható, a következményekkel számoló jogi
szabályozás
A kormányzati stratégiai irányításról szóló kormányhatározattal és a Magyary Programmal összefüggésben célszerű
• problémaspecifikus hatásvizsgálati módszertan készítése,
• ex-ante és ex-post értékelési kritériumok meghatározása,
• a hatásvizsgálatokhoz kapcsolódó mutatórendszer kidolgozása.

5.2 Megfelelő közvetett szabályozók és ösztönzők
Szükség van a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésében potenciális szerepet játszó, differenciált és divergens, de a közvetlen vagy közvetett befolyásoló szereplők mindegyikét (család, iskola, egészségügyi és szociális szféra, szakképzés ágazati partnerei stb.)
megcélzó szakpolitikai eszközök rendelkezésre állására, összehangolt alkalmazására.

6. cél: E
 lemzésre és beavatkozásra alkalmas jelző és nyomon követő
információs rendszer létrehozása

A végzettség nélküli iskolaelhagyás gyakorlatában mind a megelőzéshez, mind az intervencióhoz, mind pedig a kompenzációhoz szükséges fejlesztések szempontjából naprakész, megbízható, érvényes adatokra és információkra van szükség minden érintett ágazatban. Az intézkedés az e körben meglévő adatok összegyűjtését, elemzését, a kapcsolódó
ágazatok igényeit, ezek összehangolását, valamint az e területen szükséges fejlesztéseket
jelenti. Emellett fontos a közvetlen és közvetett ösztönzők elérése annak érdekében, hogy
a helyi-intézményi szereplők ne csak szűk szakmai területük szempontjából ismerjék és
elemezzék az adatokat, hanem a végzettség nélküli iskolaelhagyás összefüggésében, széles
kontextusban is. Ez a meglévő, illetve e javaslatokban megjelenő szakmai támogatások
és továbbképzések keretében megvalósítható. Minthogy a beavatkozás és a kompenzáció nemcsak rendszer-, hanem egyéni szinten is értelmezhető, így a lemorzsolódottak
nyomon követésére – az azonnali, külföldi példák alapján, egy héten belüli beavatkozás
érdekében – egyéni szintű adatbázis létrehozása is szükséges.

6.1 Az érintettekkel kapcsolatos cselekvéshez szükséges, megbízható, naprakész, az
ágazatközi területeket is lefedő intézményi és helyi adatok
Az eredményes kormányzati cselekvés elemzésre és oktatáspolitikai döntéshozatalra
alkalmas, a nemzetközi és a hazai oktatásstatisztikai rendszerbe illeszkedő adatokat, valamint rendszeres kutatási eredményeket, információkat igényel. Ez utóbbi a statisztikai adatgyűjtést kiegészítő, a kulcsterületeken és probléma esetén, továbbá a probléma
mélyebb megértését, összefüggéseit, oksági kapcsolatait feltárni képes, mélyfúrás jellegű
eseti adatgyűjtésen alapuló, megbízható és érvényes empirikus adatokat foglal magában
(fontos az országos és területi, illetve az egyes szegregátumokra stb. jellemző specifikus
tényezők, illetve a nemzetközi összehasonlítás, a közös elemzés szempontjait egyaránt
érvényesíteni). Szükség van ilyen vizsgálatok rendszeres megrendelésére, elvégzésére és
eredményeik elemzésére, azok szélesebb társadalmi megvitatását is beleértve.
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6.2 Elemzésre és oktatáspolitikai döntéshozatalra alkalmas, megbízható és érvényes adatokat tartalmazó nemzeti és területi adatbázisok
E cél megvalósítása elsősorban az ágazatok statisztikai és információs rendszerei
– a szükséges kapcsolódások megjeleníthetőségét lehetővé tevő – továbbfejlesztését,
illetve az e téren hiányokat jelző, további, új fejlesztéseket igényel. A beavatkozásoknak
összhangban kell állniuk a kormányzatai informatikai fejlesztésekkel. E célt illetően két
irányban van szükség beavatkozásokra: (1) elemzésre és az oktatáspolitikai döntéshozatal
támogatására alkalmas, a nemzetközi összehasonlítást is lehetővé tevő országos szintű
statisztikai és információs rendszer, a nagy adatbázisok, valamint a végzettség nélküli
iskolaelhagyás alakulását feltáró empirikus adatok (kutatások) fejlesztésére; (2) olyan
helyi információforrásokra és egyéni adatokat tartalmazó adatbázisokra, amelyek a
gyakorlatban szükséges lépéseket, az egyéni szintű beavatkozásokat segítik elő.
A fejlesztések során kiemelt hangsúlyt kell kapnia az adatmegbízhatóság jelentős
növelésének, a meglévő információforrások összekapcsolási lehetőségei javításának oly
módon, hogy ugyanazon adatok minél nagyobb köre egyidejűleg szolgálhasson ki különböző ágazati igényeket.
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6. A stratégia beavatkozási
területei és eszközrendszere
6.1. Megközelítés
A módszertani fejezetben bemutatott szisztematikus megközelítést alkalmazva, a helyzetelemzéshez és a célrendszerhez hasonlóan, az eszközrendszert is a beavatkozási
fókuszterületek szerint mutatjuk be. Ezzel kapcsolatban alapvető elvárás, hogy a helyzetelemzésben és a SWOT-analízisben bemutatott jelenlegi helyzet, illetve a Vízió és jövőkép
fejezetben megfogalmazott kívánatos jövőbeli állapot eltérései alapján kialakított célrendszer minden elemének megvalósulását támogassa, másrészt ne tartalmazzon olyan
elemeket, amelyek egyetlen cél megvalósulásához sem járulnak hozzá. E kettős elvárás
teljesülésének ellenőrzésére szolgál a cél- és eszközrendszer összefüggéseit bemutató céleszköz mátrix.
A fő stratégiai irányokat egyrészt a stratégia megvalósíthatóságát lehetővé tevő alapvető feltételek, másrészt a beavatkozás fő típusai jelölik ki. Ezek alapján a javasolt beavatkozások az alábbi öt prioritásterület alá sorolhatók:
1. hosszú távú stratégiai működés és a szektorközi kooperáció működtetése, az ágazati
irányítás továbbfejlesztése;
2. adatgyűjtés, jelzőrendszer felállítása és a folyamatok monitorozása;
3. a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzését szolgáló intézkedések;
4. közbelépő beavatkozások;
5. korrekciós és kompenzációs beavatkozások.

6.1.1. Hosszú távú stratégiai működés és a szektorközi kooperáció
megalapozása, működtetése, az ágazati stratégiai irányítás
fejlesztése
Az első prioritás két beavatkozási területre irányul: (1) hosszú távú stratégiai működés és
szektorközi kooperáció, (2) az ágazati stratégiai irányítás fejlesztése.

6.1.1.1 Hosszú távú stratégiai működés és szektorközi kooperáció
A végzettség nélküli iskolaelhagyás közvetlenül érintett korcsoportjára, a felső tagozatos
és középfokon tanulókra irányuló beavatkozások elsősorban egy rövid- és egy középtávú
stratégia alapját jelölhetik ki. A végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése hosszabb
távú gondolkodást, a beavatkozások hatásának folyamatos kontrollját, az eredmények
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alapján szükséges korrekcióját, valamint a hosszú távú működés feltételeinek biztosítását
feltételezi. A rövid- és középtávú hatást elérő intézkedéseken túl olyanokra is szükség
van, amelyek figyelembe veszik a már a születéskor fennálló vagy a kisgyerek-, kisiskoláskortól fellépő veszélyeztető tényezőket, és hosszú távra előre tekintve előzik meg az idő
előtti iskolai kimaradást.
A végzettség nélküli iskolaelhagyás okaira vonatkozó kutatások alapján feltárt tényezők közül mind a társadalmi (háttér), mind a rendszerszintű, mind az egyéni tényezők
egy része olyan, amelyeknek hatása nem kezelhető pusztán nevelési-oktatási eszközökkel. Ezért az átfogó stratégia a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése érdekében
valamennyi érintett szektor szoros és összehangolt együttműködésére épít. A szükséges
intézkedések a következők:
• Az érintett társterületek bevonásával, megfelelő hatáskörrel felruházott koordinációs testület létrehozása: a testület tagjainak feladata a saját területük alá tartozó
stratégiák áttekintésével/kiegészítésével a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése érdekében meghozandó rövid-, közép- és hosszútávú stratégiai célok megjelölése, az eléréshez szükséges intézkedések, határidők, sikerkritériumok és felelősök megjelölése. Az intézkedés magában foglalja a szektorközi együttműködéshez
szükséges megyei/területi/járási tükörszervezetek és a működésükhöz kellő feltételek kialakítását, beleértve a tevékenység- és hatáskörök biztosítását is.
A stratégia megvalósulásának, a hatékonyság biztosításának egyik kulcsa az intézkedések hosszú távon stabil finanszírozása, és az intézkedések hatásainak átfogó monitorozása.
A végzettség nélküli iskolaelhagyással veszélyeztetett gyermekek segítése érdekében
szükséges egy minden területet lefedő (köznevelési, szociális, gyermekvédelmi, egészségügyi, foglalkoztatási, belügyi), jól meghatározott szerepekkel, hatékonyan együttműködő
szolgáltató létrehozása, amely révén minden gyermek, tanuló, életpályája bármely fázisában (legalább 25 éves korig) megkaphatja a számára szükséges, egyénre szabott támogatást. Ajánlott egy hatáskörrel is felruházott, a szektorközi tervezést és együttműködést
járási/tankerületi szinten biztosító testület létrehozása.

6.1.1.2 Az ágazati stratégiai irányítás továbbfejlesztése
Az oktatási ágazat stratégiai irányításának továbbfejlesztése igényli a központi és a területi koordináció erősítését annak érdekében, hogy az intézményi ellátás minősége, eredményessége, méltányossága tovább javuljon, valamint, hogy a fejlesztési források minél
célzottabban jussanak el közvetlenül az intézményekhez. Ennek érdekében szükséges a
köznevelési és releváns társadalmi folyamatokat leíró mutatórendszer fejlesztése, a stratégiai beavatkozásokat biztosító programok nyomon követési rendszerének kialakítása,
működtetése, a teljesítményértékelési rendszerek fejlesztése az oktatás minden szintjére
vonatkozóan, egy olyan hatékony minőségirányítási rendszer, amely különös figyelmet
szentel a tanulói előrehaladásnak, és az iskolai kudarcok kezelésének, illetve a jogszabályi
változások hatáselemzésének és a korrekciók visszacsatolásának.
A pedagógiai szakszolgálatok és pedagógiai szakmai szolgáltatások kapacitásbővítésének, minősítési és ellenőrzési rendszerük, valamint a jelenleg kialakítás alatt álló
tanfelügyeleti rendszer ki- és továbbfejlesztésének, illetve bevezetésének kiemelt jelentősége van a célok elérése érdekében. Az országos tanulói teljesítménymérési rendszerek
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továbbfejlesztésének, a teljesítményértékelési standardok kidolgozásának és bevezetésének, az innovatív bázisiskolák és referenciaintézmények rendszertámogató szerepe megerősítésének, fejlesztésének és működtetésének kiemelt szerepe van az intézményi tanulás
rendszer- és területi szintű támogatásában, a működő gyakorlatok elterjesztésében, adaptálásaik elősegítésében.
A központi köznevelés-szakmai irányítás, az együttműködés, a partnerség fejlesztése
és a területi koordináció megerősítése szükséges az intézmények hatékony szakmai támogatása és az intézményekre szabott szakmai-támogató és fejlesztési beavatkozások célzott
hozzáférése érdekében. A javasolt intézkedések:
• a végzettség nélküli iskolaelhagyás átfogó stratégiájáért felelős koordináció feltételeinek
kialakítása (felelős csoport, hatáskörök, ágazatközi koordináció);
• a köznevelési területet érintő hosszútávú stratégia kialakítása, ebben a rövid- és középtávú célok megjelölése;
• a köznevelési területet érintő stratégia megvalósulásához szükséges operatív feltételek
kialakítása és biztosítása (felelős személy/ek, intézkedések, határidők, benchmarkok,
monitorozás);
• a köznevelési törvény által elindított változások hatásának folyamatos monitorozása a
végzettség nélküli iskolaelhagyás szempontjából. Ebben különösen fontos:
• az alsó tagozatos osztályozás és értékelés,
• az igazolatlan hiányzásokat követő intézkedések és szankciók,
• a tankötelezettségi korhatár leszállítása,
• a kötelező óvodáztatási korhatár leszállítása,
• az új Nemzeti alaptanterv,
• a pedagógusok iskolában töltött idejének változásai,
• a fenntartó-változtatás hatása,
• a nevelési tanácsadás és a pedagógiai szakszolgálati ellátás átalakítása,
• az iskolákban finanszírozott, a pedagógiai munkát segítő személyek körének változása – kiemelendő az iskolapszichológusok munkába állása 2013. szeptember 1-jétől
kezdve – és az iskolai gyermek- és ifjúságvédelem erősítése,
• az egész napos pedagógiai kínálat kötelező bevezetése,
• egész napos iskola,
• az új szakiskolai képzési struktúra és a 14 éves korra leszállított szakmaválasztás,
• a korábbi HH és HHH kategóriából kikerült tanulók egyéni sorsának az alakulása,
• a Híd I. és Híd II. programok,
• a TÁMOP 3.1.1 és TÁMOP 3.1.5 fejlesztéseinek hatásvizsgálata,
• a pedagógusok előmeneteli rendszerének hatásvizsgálata,
• a tanoda típusú programok hatásvizsgálata.
A hatásvizsgálatok eredményei alapján a szabályozási környezet és a mellérendelt feltételrendszer esetleges módosításai szükségesek lehetnek.
Fontos a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzéséhez sikeresen hozzájáruló, korábbi hazai programok sikertényezőinek és átemelhetőségének, továbbviteli lehetőségének elemzése.
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6.1.2. Adatgyűjtés és a folyamatok monitorozása
Az adatgyűjtés és a folyamatok monitorozása prioritás keretében a stratégia azt a problémát kívánja kezelni, amely abból fakad, hogy a magyar köznevelésben az elmúlt 20
évben nem alakult ki sem olyan rendszer, amelyből biztosan megmondható lenne a
végzettség nélküli iskolaelhagyók konkrét száma és aránya, sem olyan, amely azokra
a helyzetekre hívná fel a figyelmet, amelyek az egyes diákok esetében a végzettség nélküli
iskolaelhagyás elkerülése érdekében segíthetnének a konkrét beavatkozó lépések megtételében. Ennek eredményeképpen a végzettség nélküli iskolaelhagyók arányáról csak a
munkaerő-felmérés mintáján keresztül lehet következtetéseket levonni, a figyelmeztető
jelzéseket pedig egyelőre nem lehetséges tényleges figyelemfelhívó jelzésekként kezelni.
Egyik esetben sem új információs rendszerek kialakítására van szükség, hanem a létező adatgyűjtések és adatbázisok kiegészítésére, bizonyos információk összekapcsolására,
megfelelő adatvédelem melletti felhasználására. Ugyanakkor az adatgyűjtések önmagukban nem elegendők, csak a hozzájuk kapcsolódó intézkedésekkel válnak hasznossá.
A prioritás két beavatkozási területet foglal magában: (1) adatgyűjtés, (2) a folyamatok
monitorozása. A szükséges intézkedések:
• A tanköteles iskolaelhagyókról korrekt, naprakész, folyamatosan frissített adatbázis
létrehozása a KIR bázisán. Ebben a tanuló-nyilvántartószám szerint figyelemmel kell
kísérni, hogy az iskolából távozók valóban beiratkoznak-e egy újabb iskolába. Ha nem
(és nem külföldre távoznak), ki kell alakítani a megfelelő eljárásrendet az öt munkanapon belül megtörténő beavatkozásokhoz.
• A tanköteles koron túli, középszintű végzettség nélkül a rendszerből távozók adatai kezelésére, további útjuk követésére az Ifjúsági Garancia (IG) programmal közösen (is) használható adatbázis létrehozása. Elvezetésük rendszerének kialakítása
az IG és/vagy a felnőttképzéssel közösen létrehozott képzési programokhoz, legalább
havonkénti adatáttekintéssel.
• Területi/járási, szektorközi felelős együttműködő rendszer kialakítása és működtetése a képzésbe való visszavezetés érdekében.
• Empirikus kutatások, célzott vizsgálatok az információhiányos területeken, illetve
a különösen égető problémák esetén mélyfúrásjelleggel.
• A végzettség nélküli iskolaelhagyás miatt veszélyeztetett tanulók, és az őket nagyobb
arányban befogadó intézmények speciális követési rendjének kialakítása a KIR adatbázisán.
• A veszélyeztető tényezők szempontjainak meghatározása kutatási eredmények alapján,
tanulói szinten (valószínűsíthető: alacsony kompetenciamérési eredmények, bukás,
évismétlés, sok vagy igazolatlan hiányzás, romló vagy következetesen gyenge eredmények
tantárgyanként, szorgalomból, magatartásból, magántanulóvá nyilvánítás, az esetleges
fennálló eltérések BTM- és SNI-szempontból). Emellett tekintettel kell lenni az adatvédelmi szempontból érzékenyen kezelendő mutatók felhasználhatóságára (így az egészségi állapotra vonatkozó jelzésekre, a tanuló veszélyeztetettségére, a szülők foglalkoztatási, illetve a család szociális helyzetére, a családstruktúrára, a szülők iskolai
végzettségére stb.), amelyek szintén erősíthetik az iskolai végzettség nélküli iskolaelhagyás esélyét.
• A KIR olyan irányú továbbfejlesztése, amely a végzettség nélküli iskolaelhagyás szempontjából releváns adatok alapján az iskolában havonta, diákonként előre jelzi, ha probléma, veszélyeztetettség merült fel, a megfelelő döntési szintre (jelenleg a tankerületbe)
195

Nemzeti str atégiák

pedig intézményenként és a tanulók számának megadásával továbbítja, hogy hány
diákra szükséges többletbeavatkozó intézkedésekhez forrást, feltételrendszert biztosítani.
• A veszélyeztető tényezők szempontjainak meghatározása intézményi szinten, kutatási
eredmények alapján (lásd az országos kompetenciaméréseken alulteljesítő, szegregátumban működő intézmények).
• Olyan intézkedések kidolgozása, amelyek segítik az általános iskolai országos kompe
tenciaméréseken tartósan alulteljesítő intézményekben az iskolafejlesztést, illetőleg
komplex, deszegregációt szolgáló intézkedést is magában foglaló támogatást adnak az
érintett iskoláknak.

6.1.3. A
 prevenciót támogató és a végzettség nélküli iskolaelhagyás
megelőzését szolgáló intézkedések
A harmadik prioritás a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzésével kapcsolatos területekre terjed ki. A megelőzés szempontjából különös figyelmet érdemes fordítani a
jó minőségű kisgyermekkori nevelésre; a minden életkorban és iskolatípusban releváns
és érdeklődést felkeltő tanulási tartalmakra; a rugalmas, átjárható tanulási utakra; a kisebbségi tanulók, a bevándorlók és a külföldről hazatérők integrációjára; az iskolai átmenetekre; a szakiskolai képzés minőségére; a pedagógusok alap- és továbbképzésére; az
intézményi szintű fejlesztésekre és a pályatanácsadásra.
A prioritás az alábbi négy beavatkozási területre vonatkozó intézkedéssel szolgálja a
végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzésére irányuló politikák sikerességét:
1. minőségi koragyermekkori nevelés kiterjesztése és hozzáférhetővé tétele;
2. egyéni differenciálást támogató, a tanulási tartalmak, eszközök és a tanulásszervezési módszerek fejlesztése, támogatása és alkalmazása;
3. a rugalmas, átjárható tanulási utak biztosítása, különösen a középfokú képzés, ezen
belül az új szakiskolai képzés hatásainak értékelése és szükség szerinti felülvizsgálata;
4. tanító- és tanárképzés és a pedagógusok folyamatos szakmai fejlesztése.

6.1.3.1 A minőségi, koragyermekkori nevelés kiterjesztése és hozzáférhetővé tétele
• Megfelelő számú óvodai férőhely biztosítása – kiemelt figyelemmel a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai ellátáshoz történő hozzáférésére –,
maximum 20 fős csoportokkal, jól felszerelt, korszerű és kellő mozgási lehetőséget
biztosító csoportszobákkal.
• Jól felkészült óvónők, megfelelő számú dajka és az óvodai pedagógiai munkát segítő,
mindenütt a szükségletek függvényében, helyben hozzáférhető szakmai szolgáltatás
biztosítása.
• A hátrányos helyzetű térségekben, illetve szegregátumokban igazoltan eredményes
speciális kiegészítő programok működtetése.
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6.1.3.2 Az egyéni differenciálást támogató tanulási tartalmak, eszközök és tanulásszervezési módszerek fejlesztése, támogatása és alkalmazása
• A tanulási tartalmak, eszközök és a tanulásszervezési módszerek vonzóvá tétele minden

•

•
•

•

életkorban, a tanulási érdeklődés folyamatos ébrentartása a szankcionáló-büntető szemlélettel szemben, a sikerekhez juttató pedagógiai gyakorlat felerősítése. A tanulási tartalmak felülvizsgálata ezen szempontokból.
A pedagógiai kultúra iskolafejlesztésen alapuló megújítása, az intézményen belül szervezett, az iskolákra épülő, a pedagógiai szemléletváltást és gyakorlatot, korszerű módszertani eszközrendszer alkalmazását támogató, több évre elnyúló, gyakorlatközpontú,
a pedagógusok kezébe valódi eszközt adó továbbképzések formájában. Ilyen fejlesztésekre kiemelten szükséges sort keríteni a szakiskolákban, mint a végzettség nélküli
iskolaelhagyásban leginkább érintett intézményekben.
A sérülékeny társadalmi csoportok – hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű,
köztük roma és sajátos nevelési igényű tanulók – minőségi oktatáshoz való hozzáférésének javítása, az oktatási egyenlőtlenségek megelőzése, megakadályozása.
Iskolai szintű innovációk támogatása. Az innovációkhoz az erre vállalkozó iskolákban
segítő munkatársak – fejlesztőpedagógus, szociálpedagógus, szociális munkás, pedagógiai asszisztens, iskolapszichológus stb. – megfelelő létszámának biztosításának szükségességét és módját vizsgálni kell.
Az iskolai tanulás fizikai környezetének vonzóvá tétele korszerű iskolaépületek kialakításával, a taneszközpark folyamatos karbantartásával, megújításával, kiemelt figyelemmel a leghátrányosabb helyzetű kistérségekre, illetve a hátrányos helyzetű tanulókat
területi okokból nagy számban nevelő intézményekre.

6.1.3.3 A rugalmas, átjárható tanulási utak biztosítása, különösen a középfokú
képzés, ezen belül az új szakiskolai képzés hatásainak értékelése és szükség
szerinti felülvizsgálata
A beavatkozási terület az alábbi intézkedések megvalósítását foglalja magában:
• A rugalmas, átjárható tanulási utak biztosítása érdekében, különösen a középfokú képzés, ezen belül a szakiskolai képzés hatását szükséges felülvizsgálni.
• A vizsgálatnak ki kell terjednie a korai szakmaválasztás és az ezt követő, menetközbeni
szakmaváltási lehetőségekre, ezek hatásaira, a szakiskolai képzés esetleges zsákutca
jellegének tompítására, a szakiskolások kulcskompetenciáinak fejlődésére.
• A szakképzés moduláris jellegének erősítése szükséges annak érdekében, hogy a szakmák
közötti könnyebb átjárhatóság biztosított legyen, illetőleg a nem formális és informális
tudások, készségek validálása, beépítése egyszerűbbé váljon az iskolai környezetben is.
Fontos lenne a szakiskolai kimenet végén történő kulcskompetencia-mérés, hiszen ennek
alacsony szintje a tartós foglalkoztatás akadálya a szakképzetteknél is.
• A szakképzést abból a szempontból is szükséges rugalmassá tenni, hogy az esetleges
téves szakmaválasztás felismerését követően, ne kelljen várni az újabb képzés megkezdéséig, hanem keresztféléves, esetlegesen keresztnegyedéves formában is folytatni lehessen a tanulmányokat.
• Az IG-programmal összhangban már az általános iskola felső évfolyamaitól szükséges
egy intenzív, professzionális szakemberek által végzett életpálya-tanácsadási rendszer
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kialakítása és működtetése, amely mindenki számára, a fiatal felnőttkorig könnyen
hozzáférhető és igénybe vehető, minden döntési helyzet esetén intézményesen nyújt
segítséget.
• A bevándorlók és a külföldről hazatérő diákok integrációjának segítése.

6.1.3.4 A tanító- és a tanárképzés és a pedagógusok folyamatos szakmai fejlesztése
A beavatkozási terület keretében az alábbi intézkedések megvalósítására van szükség:
• Különösen fontos a pedagógusok gyakorlati és módszertani felkészítése a tanító- és
tanárképzés keretei között, és folyamatos szakmai fejlődésük biztosítása a későbbi munka során.
• A felkészítés fontos részét kell képeznie az integrációt segítő pedagógiai módszerek
alkalmazása, s fontos eszköze lehet a kezdő pedagógusok mentorálása.

6.1.4. A
 z iskolarendszerből való végzettség nélküli iskolaelhagyás
ellenében beavatkozó intézkedések
A 4. prioritás a beavatkozásokra irányul. A prioritás keretében alkalmazandó beavatkozások célja az iskolaelhagyás/kisodródás veszélyének jeleire figyelmet felhívó eszközöket
(korai jelzőrendszert), és az egyéni szükségletekre fókuszálva szükséges megfelelő választ
keresni intézményi szinten, a megfelelő partnerekkel szoros együttműködésben. Egyes
esetekben alternatív tanulási utak (közbeiktatott felzárkózási lehetőségek) vagy más
személyre kialakított programok biztosításával lehet a diákokat visszavezetni a többségi tanuláshoz. Ugyancsak figyelmet szükséges fordítani a szegregátumokban működő
intézményekre, illetőleg azokra az iskolákra, ahol a diákok nagyobb arányban érnek el
alacsony eredményeket az országos kompetenciamérések során.
A végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni beavatkozásokat tartalmazó prioritás négy
beavatkozási területet foglal magában.
1. Korai jelzőrendszerek alkalmazása az iskolákban.
2. Egyéni szükségleteket előtérbe helyező „egész” iskola (vö. whole school approach) és
megfelelő szakmai-támogató kapacitás biztosítása.
3. Komplex visszasegítő programok.
4. Tanórán kívüli tevékenységek, egész napos iskola.

6.1.4.1 Korai jelzőrendszerek alkalmazása az iskolákban
A beavatkozási terület az alábbi intézkedéseket foglalja magában:
• Tényeken alapuló, hatékony, intézményi szintű, egyéni teljesítményt és előrehaladást
nyomon követő mérési rendszer.
• A korai jelzőrendszer kiépítésével egyidejűleg egy világos és azonnal működésbe lépő,
tanulókat támogató rendszer kiépítése.
• Megfelelő elszámoltatási mechanizmusok, melyek az iskolákat a megfelelő és szakszerű
beavatkozó intézkedések elmaradása esetén a hozzáadott pedagógiai érték figyelembevételével számon kérhetővé teszi a bekövetkező iskolaelhagyásért.
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• A beavatkozási politikák és eszközök rendszeres intézményi szintű értékelése és
monitoringja.

6.1.4.2 
Egyéni szükségleteket előtérbe helyező „egész” iskola (vö: whole school
approach) és megfelelő szakmai-támogató kapacitás biztosítása
Az olyan tanulási környezetek, amelyekben a tanulók nem érezhetik a megbecsülést, ahol
saját képességeik, erősségeik és gyengeségeik rejtve maradnak, ahol nincs jó kapcsolat
a tanárok és a diákok között, elősegítik a végzettség nélküli iskolaelhagyást. Az „egész”
iskola alapú beavatkozások az alábbi intézkedéseket foglalják magukban:
• Rendszeres támogatási keretek biztosítása az iskolákon belül (pl. iskolai koordinátor,
iskolai tanulókat támogató csoport/személy, személyes tanácsadás lehetősége, kortárs
segítők).
• A pedagógusokat képessé kell tenni a diákok tanulási szükségleteihez alkalmazkodó
tanulásszervezési módok használatára és biztosítani szükséges azok alkalmazását is.
• A végzettség nélküli iskolaelhagyás veszélyével azonosított tanulók számához igazított
segítő munkatársakat – fejlesztőpedagógus, szociálpedagógus, szociális munkás, pedagógiai asszisztens, iskolapszichológus stb. – kell biztosítani az iskolákban.
• A sajátos nevelési igényű tanulókat ellátó intézményeken felül legalább a szakképzést
folytató intézményekben és a hátrányos helyzetű régiókban is szükséges képzett ifjúságvédelmi felelős alkalmazása.
• Az országos kompetenciaméréseken tartósan alulteljesítő intézményekben iskolafejlesztő programok kialakítása, amelynek elemei kiterjednek a pedagógiai szemléletváltást
ösztönző vezetésfejlesztésre, a nevelőtestületen belül pedig a tudatosan alkalmazott
változatos tanulásszervezési módszerek, a teamben való munkavégzés mindennapi
gyakorlattá tételére, az egyes diákok tanulási fejlődésére fókuszáló gondolkodás meghonosodására, a tanulás fizikai környezetének fejlesztésére.
• Szükséges az intézményekben a szociális munkából ismert „egyéni esetkezelés”, az egyént
támogató mentori és az egyén köré szervezett teammunka módszerének elterjesztése,
amely iskolai és iskolán kívüli teamtagokkal, valamint a szülőkkel együttműködve
támogatja a végzettség nélküli iskolaelhagyás veszélyével azonosított tanulókat.

6.1.4.3 Komplex visszasegítő programok
A beavatkozási terület az alábbi intézkedéseket foglalja magában:
• A Dobbantó program sikertényezőin alapuló alternatív, komplex, az oktatásba visszavezető programok működtetése minden érintett számára hozzáférhető módon, valamint
az általános iskolából a középfokra nehezen beilleszkedők számára a tanodaprogramokkal összehangolt módon.
• A szegregátumokban működő iskolák számára a hazai és nemzetközi gyakorlatban
sikerrel alkalmazott, deszegregációs intézkedéseket magukban foglaló komplex programok adaptálására szektorközi együttműködésen alapuló pilot programok indítása.
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6.1.4.4 Tanórán kívüli tevékenységek, egész napos iskola, szülőkkel való együttműködés erősítése
A beavatkozási terület az alábbi intézkedéseket foglalja magában:
• Az iskolai tanítás mellett a tanulók személyes fejlődését, sikerek elérésének lehetőségét
támogató gazdag szabadidős tevékenységkínálat. Ennek kialakítására különböző és
változatos formák ajánlottak, az egész napos elfoglaltságot kínáló iskolától a tanodák,
civil szervezetek, sport- és közművelődési intézmények programjain keresztül.
• A tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek közötti pedagógiai összhang
megteremtése annak érdekében, hogy a diákokat a különböző nevelési színtereken érő
hatások koherens módon, összehangoltan támogassák a diákok fejlődését.
• Az iskolák és külső szervezetek által kínált képesség-kibontakoztató, sikert biztosító,
tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek változatos formáit földrajzi és anyagi determináltságtól függetlenül minden gyerek és fiatal számára hozzáférhetővé kell tenni.
• A hátrányos helyzetű tanulók tanórán kívüli tevékenységek keretében történő fejlesztésének kiemelt támogatása. Ezzel biztosítható, hogy a hátrányos helyzetű tanulókat ös�szességében legalább ugyanannyi fejlesztő pedagógiai hatás érje, mint társaikat, továbbá az is, hogy hátrányaik kompenzálásának érdekében igénybe vehessék az eredményes
tanulásukhoz szükséges pedagógiai támogatást.
• A családok megerősítése a gyermekekkel való foglalkozásban, abban, hogy támogatni
tudják gyermekeik tanulását. A szülők bevonása az iskolai életbe, ami segítheti azt, hogy
a gyermek számára az iskola és a családi élet egymáshoz közelebb kerüljön, mely magában foglalja a családok és szülők felkészítését a diákok tanulásának otthoni támogatására, az iskola és a család közötti pozitív interakciók kialakítására, a szülők körében a
végzettség nélküli iskolaelhagyás problémájának és első jeleinek tudatosítására.

6.1.5. A
 z iskolából, képzésből idő előtt lemorzsolódottakat, a tényleges
végzettség nélküli iskolaelhagyókat támogató kompenzáló
intézkedések
Az 5. prioritás az iskolából, képzésből lemorzsolódottak kompenzáló programjait foglalja
magában, melyek között kiemelt szerepe van az egyéni szükségletekhez igazított második
esély és tranzit típusú programoknak – Híd I., Híd II., illetőleg az Ifjúsági Garancia programnak. Ezeket úgy szükséges kialakítani, hogy mindenki számára könnyen hozzáférhetők legyenek, az egyéni szükségletek függvényében a megélhetéshez nélkülözhetetlen
feltételeket is biztosítsák, illetőleg olyan rugalmas formákban legyenek igénybe vehetőek,
amelyek az egyéni életproblémákat és a már megszerzett tudást és képességeket, kompetenciákat is tekintetbe veszik.
A prioritás két beavatkozási területre terjed ki:
1. Második esély programkínálat fejlesztése és kapacitásbővítés.
2. Ifjúsági Garancia kezdeményezés.
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6.1.5.1 Második esély programkínálat fejlesztése és kapacitásbővítés
Az egyéni szükségleteket, célokat és élethelyzeteket figyelembe vevő változatos képzési (és
szükség esetén az életfeltételeket is biztosító) „második esélyt” kínáló programok kínálatát szükséges kialakítani, és minden végzettség nélküli iskolaelhagyó számára könnyen
hozzáférhetővé tenni mind térben, mind időben (összhangban IG- és LLL-programokkal).
A beavatkozási terület az alábbi intézkedéseket foglalja magában:
A programtípusok kialakítása során minimálisan figyelembe veendő egyéni célokhoz
igazodó programjellemzők (amelyek akár modulárisan egymáshoz építhetők):
• az ismételt tanulásra való motiváció és önbizalom kialakítása,
• a mindennapi élethez szükséges alapkompetenciák fejlesztése (life skills),
• a munkavállaláshoz szükséges alapkompetenciák fejlesztése,
• a tanulás folytatásához szükséges kompetenciák fejlesztése,
• az általános iskola befejezését segítő „második esély” iskola,
• a szakképesítés megszerzését segítő „termelőiskola”, tranzit vagy más foglalkoztatásba
ágyazott képzés, szakképzés,
• az érettségihez elvezető „második esély” iskola.
A minimálisan figyelembe veendő egyéni élethelyzetek:
• munka melletti tanulás esetén a munkahelyi kötelezettségek, munkaidő,
• családfenntartási kötelezettség, korai gyermekvállalás,
• idős, beteg vagy kiskorú hozzátartozó időszakos vagy tartós gondozása,
• az addigi életút során nonformális vagy informális úton már megszerzett kompetenciák,
• egészségi és pszichés állapot,
• szociális helyzet,
• lakhatás.
Pilot programok indítása szükséges járási „második esély központokban” vagy járásonként koordináltan, különböző, már működő intézményekhez telepítetten, annak érdekében, hogy a felsorolt kritériumok szerinti kínálatot az érintett fiatalok szempontjából
eredményesebben, a célcsoportot jobban elérő módon lehessen biztosítani.
A második esélyt kínáló programokban dolgozó szakemberek szakmai fejlődésének,
továbbképzésének és folyamatos pszichés karbantartásuknak a biztosítása a személyi
szükségleteket középpontba állító pedagógiai munka, a teamben való tevékenység erősítése, illetőleg a pszichésen különösen megterhelő tevékenység miatti kiégés megelőzése
érdekében.
A második esélyt kínáló programkínálat kialakításakor és megvalósítása során a helyi szereplők érdekeltté tétele és aktív bevonása településfejlesztési, térségfejlesztési, munkahely-teremtési stb. szempontok előtérbe állításával.

6.1.5.2 Ifjúsági Garancia kezdeményezés
Az Ifjúsági Garancia kezdeményezés részeként az általánosan garantált támogatás mellett célzott, az elhelyezkedést és/vagy a megfelelő képzettség megszerzését segítő támogatásra is szükség van a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű fiatalok elhelyezkedéséhez. Ebben a foglalkoztatáspolitika eszköztára mellett az iskolarendszerű oktatás
és szakképzés eszközeire is szükség van. Az Ifjúsági Garancia célja, hogy az általános,
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minden 25 év alatti fiatal számára elérhető támogatást kiegészítve, segítse a hátrányos
helyzetű fiatalokat a megfelelő képzettség megszerzésében és a munkába állásban, és ezáltal megelőzze a fiatalkori munkanélküliség hosszú távon ható, az egyént és a társadalmat egyaránt érintő negatív következményeit.
A tankötelezettségi korhatártól függetlenül biztosítani kell a hátrányos helyzetű rétegek oktatási-képzési, integrációs vagy reintegrációs szolgáltatásba való bekapcsolódását.
A beavatkozási terület az alábbi végzettség nélküli iskolaelhagyással kapcsolatos intézkedéseket foglalja magában:
• gyakornoki program (ösztöndíjas foglalkoztatás),
• mobilitási támogatás,
• szakképzési lehetőség,
• tranzitfoglalkoztatás képzési elemekkel,
• nonprofit szervezetek fiatalokat célzó munkaerő-piaci programjai,
• „második esély iskola”, Hídprogram,
• kompetenciafejlesztés bizonyos formái a felnőttképzés keretében,
• felzárkóztató képzés.
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7. Megvalósítás és
monitoring
A stratégia megvalósításának alapelveivel kapcsolatban az első, s talán a legfontosabb annak belátása, hogy a társadalmi intézmények vagy az emberi viselkedés alakítását célzó
szakpolitikákból mindig csak annyi valósul meg, amennyit az érintettek meg tudnak és
meg is akarnak valósítani. Különösen fontos ezt hangsúlyozni egy olyan szakpolitikai
területen, amely komplex, több ágazat, számos intézménytípus, állami és civil szereplők, s
mindenekelőtt az érintettek bevonását, aktív közreműködését és együttműködését igényli.
A stratégia sikeres implementációja tehát azon múlik, hogy sikerül-e a gyakorlatban működőképessé tenni a tervezett beavatkozások során tételezett sokszereplős, bonyolult felelősségi rendszert és az egymással szerves összekapcsolódást igénylő mechanizmusokat,
valamint a formális, elsősorban jogszabályi és egyéb szabályozási eszközökön túlmenő,
közvetett, illetve puha beavatkozási eszközöket.
Kiemelt jelentőségű kritérium, hogy a stratégia valós ágazatközi együttműködésben
valósuljon meg. Tartós, illetve a problémák újratermelődését gátló folyamatok csak az
érintett ágazatok, valamint – az oktatáson belül – alágazatok (közoktatás, szakképzés,
felnőttképzés) specifikus érdekein felülemelkedő módon indulhatnak el. Ezért fontos az,
hogy a stratégia megvalósulásának nyomon követése a kiemelt kormányzati stratégiák
mintájára legfelső szinten történjen meg, multidiszciplináris szakmai háttér elemző munkájára alapozva, amely kiemelten kell, hogy foglalkozzon az e stratégiának is integráns
részét jelentő információs háttér mennyiségi és minőségi állapotával, a tényeken alapuló
politikaformálás kritériumának való megfelelőségével.

7.1.

A stratégia megvalósítása

A stratégia megvalósítása elsődlegesen az Emberi Erőforrás Operatív Program és a
Gazdasági Innovációs Operatív Program intézkedésein keresztül történik. A stratégia beavatkozási területei illeszkednek az operatív programok intézkedéseihez. A stratégia
beavatkozásainak operacionalizálását az operatív programok akciótervi kibontásával
szoros összhangban célszerű elvégezni, annak érdekében, hogy a stratégiában megfogalmazott javaslatok a 2014–2020. évi fejlesztéspolitikai tervezés és megvalósítás során a különböző operatív programok szerves részévé váljanak.
A végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni szakpolitika bizonyos elemei különböző közpolitikák találkozási pontjában helyezkednek el, ideértve az oktatáspolitikát, a társadalmi felzárkózást, az egészségpolitikát, a család- és szociálpolitikát,
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foglalkoztatáspolitikát és az ifjúságpolitikát is. A stratégia megvalósításáért az oktatásért
felelős minisztériumon belül első helyen a Köznevelésért Felelős Államtitkárság felelős az
érintett területekért felelős államtitkárságokkal közösen. A stratégia megvalósítása során
szükséges a társadalmi partnerekkel, az érintett területek szakmai és civil szervezeteivel
való konzultáció.
A stratégia szektorközi megvalósítása intézményesített formában működő, formalizált szervezeti keretekben való együttműködést tesz szükségessé az érintett szakterületek
és partnerek, szervezetek között.

7.2. K
 onzisztencia a kormányzati
stratégiai dokumentumokkal
és az EU ex-ante feltételekkel
A végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni köznevelési politika és stratégiai koncepciója
összhangban van a kormányzati célokkal: hozzájárul a meghatározott fő célok teljesüléséhez, a gazdaságélénkítéshez, a foglalkoztatottság számottevő bővítéséhez, a szociális
biztonság megerősítéséhez. A stratégiai intézkedések alapeleme az együttműködés, a társadalmi kohézió, a közösségért, a személyes sorsért vállalt felelősség megerősítése.
A stratégia keretet nyújt a végzettségi és képzettségi szintek javítására irányuló kormányzati célok megvalósításához.
A javasolt beavatkozási területek a kormányzati célok között is kiemelt fontossággal
szereplő fejlesztési területek: az oktatás, a foglalkoztatás, a szociális és egészségügyi ellátások, szolgáltatások, diszkriminációellenesség.
A végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni stratégia összhangban van hazánk költségvetési stabilitását és gazdasági versenyképességét biztosító nemzeti stratégiákkal: a Széll
Kálmán Tervvel és az Új Széchenyi Tervvel.
A végzettség nélküli iskolaelhagyás stratégia összhangban a Nemzeti Társadalmi Felzárkózás Stratégiájával átfogó, horizontális megközelítést alkalmaz, amely a szakpolitikák összehangolásával és komplex beavatkozásokkal kezeli az ország társadalmi kohézió
és társadalmi felzárkózás szempontjából meghatározó problémáit.
A végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni stratégia a szakpolitikák szélesebb összhangját, kereteit kívánja megteremteni annak érdekében, hogy az ágazatközi megközelítések hatékonyabban érvényesüljenek.

Konzisztencia az ex-ante feltételekkel
Az EU 2020 stratégia megvalósítását szolgáló kohéziós politika Európai Bizottság által
javasolt nyolc beavatkozási területének négy fő beavatkozási csoportja kapcsolatban áll
a felzárkózással:
• a foglalkoztatás elősegítése és a munkaerő-mobilitás támogatása,
• beruházás az oktatásba, szakképzésbe és az élethosszig tartó tanulásba,
• a társadalmi felzárkózás elősegítése és a szegénység elleni küzdelem,
• az intézményi kapacitások erősítése és hatékony közigazgatás.
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Magyarország alapvető érdeke, hogy a saját fejlesztéspolitikájában kiemelt szerepet
kapjon a szegénységben élők (kiemelten gyermekek, romák), valamint a hátrányos helyzetű térségek célzott, komplex módon kezelt felzárkózásának segítése. Ebben a különböző szakterületeken az uniós forrásokból induló fejlesztéseknek meghatározó szerepet kell
vállalniuk.
Az Európai Bizottság 2011 októberében tette közzé javaslatát a 2014–2020. időszakra
vonatkozó hétéves pénzügyi keretről. Az Európai Szociális Alapból finanszírozandó oktatási és képzési beruházások tekintetében előfeltételül szabta, hogy a végzettség nélküli
iskolaelhagyás elleni stratégiát kell készíteni, mely az alábbi területekre terjed ki.
Az ex-ante feltételek magukban foglalják a releváns oktatási területeket, ideértve a koragyermekkori fejlesztést, valamint a megelőző, beavatkozó és elhárító megoldásokat is:
• Minden témához kötődő oktatási szintet ISCED 3-ig bezárólag.
• Az általános oktatás és a szakmai oktatást és képzést is.
• A különleges nevelés rendszerét vagy (integrált rendszer esetében) a különleges nevelési igényű tanulókat. Megelőzés: Koragyermekkori nevelés és gondozás mindenki számára elérhető, magas színvonalú garantált biztosítása. Különösen fontos ennek biztosítása azon csoportok esetében, ahol nagyobb a végzettség nélküli iskolaelhagyás veszélye.
• Megelőzés: Az iskolai sikerességet gátló rendszerszintű akadályok (például rugalmatlan
képzési pályák, a tanárképzés hiányosságai, kirekesztés, a hozzáférhető minőségi infrastruktúra hiánya stb.) azonosítva vannak, a közép- és hosszútávú megoldások a kidolgozási fázisukban, vagy már végrehajtási stádiumban vannak. A megoldások képesek
arra, hogy a fent említett akadályokat megszüntessék.
• Beavatkozás: A végzettség nélküli iskolaelhagyással érintett tanulók támogatására rendelkezésre álló megoldásokat iskolai szinten biztosítják, különösen a legérintettebb
iskolákban.
• Beavatkozás: A rendelkezésre álló megoldások egyénileg minden tanuló rendelkezésére
állnak, különösen a legérintettebb csoportok esetében.
• Beavatkozás: Szükség esetén a megoldások az iskolarendszeren kívüli szervekre is kiterjednek, mint például a szociális és ifjúságvédelmi szolgálatokra, vagy a helyi közösségekre és más oktatási és képzési szolgáltatókra.
• Elhárítás: Az oktatásból és szakképzésből kiesett fiatalok számára biztosítva van a vis�szatérés lehetősége a köznevelésbe, vagy a megfelelő képzettség eléréséhez más alternatív lehetőségek.
• Elhárítás: A fiatalok számára szükség esetén többlettámogatás áll rendelkezésre mind
anyagi, mind pedig az életvezetési tanácsadás és segítségnyújtás terén.
A stratégia több szakpolitikai területet kapcsol össze. A végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésére kidolgozott megoldások beépítésre kerültek az összes, gyermekeket és
fiatalokat érintő szakpolitikába (mint például a szociális, munkaügyi, ifjúságügyi, családi
és felzárkóztató politikák). Az együttműködés jelen van mind horizontálisan a releváns
területeken az egyes résztvevők között, mind pedig vertikálisan az igazgatási szintek között.
A stratégia a részletes ex-ante feltételeknek megfelel.
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A végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni stratégia kapcsolatrendszere más stratégiai dokumentumokkal és célrendszerekkel
Összhangban a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program 12.0 stratégiaalkotásra
vonatkozó rendelkezéseivel – amelyek szerint lehetőség szerint törekedni kell a stratégiai
dokumentumok egymáshoz kapcsolódására, a célok koherens kijelölésére, az eredményes
megvalósítás leírására használt mutatók egységesítésére –, megvizsgálásra kerültek a jelen
stratégia beágyazottságának jellemzői
• a kormányzat által már elfogadott (illetve közvetlenül elfogadás előtt álló), valamint
• a nemzetközi szakpolitikai tervek és cselekvési programok szempontjából.
A releváns stratégiákat két dimenzió szintjén tekintettük át:
1. 1. Nemzeti dimenzió (a Kormány programja; nemzeti stratégiák; horizontális kormányzati stratégiák; szakpolitikai tervezési dokumentumok.)
1. 2. Nemzetközi dimenzió (a végzettség nélküli iskolaelhagyás célkitűzéseit megfogalmazó uniós szintű stratégiák.)
A vizsgálat alapján elmondható, hogy a végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni stratégia a speciális cél-, és feladatkitűzésével együtt is
• koherensen illeszkedik a kormányzati stratégiák keretébe;
• egyetlen beavatkozási terület sem igényel új, a már létező stratégiai együttműködési
formákon és tartalmakon túlmutató megközelítést a végrehajtásra nézve (tehát módszertanilag, megközelítésében illeszkedik a stratégiai keretrendszerbe);
• elmélyíti az intézményközi együttműködést, összehangolja és felgyorsítja azokat a
kezdeményezéseket, amelyek más stratégiákban a végzettség nélküli iskolaelhagyással összefüggésben felmerülnek (ugyanezen megállapítás visszafelé is igaz: a jelen
stratégia a kérdéskört releváns módon jeleníti meg valamennyi releváns tervezési
dokumentáció irányába).
Az egyes intézkedések fókusza és specialitása miatt ugyanakkor a beágyazottság
mértéke eltérő – a stratégiában foglalt intézkedések olyan innovatív oktatási és társadalmi kezdeményezések, amelyek célja és megközelítési rendszere nem kerülhetett
megjelenítésre korábbi tervezési dokumentációkban. Ezekkel kapcsolatosan már szükség van új módszertani fejlesztésekre, fogalmi pontosításokra, valamint az egyes konkrét
stratégiai intézkedések céljainak, illetve eszközeinek koherens meghatározására. A legtöbb stratégiai dokumentációban az eredményes oktatásnak, a használható és továbbfejleszthető tudás megszerzésének igénye még nem kapcsolódik össze a végzettség nélküli
iskolaelhagyás fogalmával, illetve annak értelmezésével (életkor, tudásminőség stb.). A
stratégia elfogadásával ugyanakkor biztosítható, hogy a végzettség nélküli iskolaelhagyás cél-, mutató- és intézkedéshalmaza szintetizáltan legyen része minden kapcsolódó szakpolitikai dokumentumnak, valamint a végzettség nélküli iskolaelhagyásra adott
társadalmi, intézményi válaszok eredményessége nyomon követhető legyen a kormányzat és a szakma számára.
Ennek felismerésére a stratégiák vonatkozásában egy lehetőségelemzés vizsgálata is
megtörtént – ezek esetében a végzettség nélküli iskolaelhagyás speciális jellegére tekintettel áttekintésre kerültek az általánosabb megközelítésű stratégiákkal kialakítható,
utóbbiakban nem nevesített, de a célok, beavatkozási területek, intézkedések, megközelítések azonossága miatt lehetséges kapcsolatok rendszere is. Ez különösebben azon
beavatkozási területek vonatkozásában tárt fel jelentős lehetséges kapcsolódási pontokat,
amelyek újszerű megközelítésük miatt, egységes végzettség nélküli iskolaelhagyási straté206
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ga híján nem jelenhettek meg korábban a szakpolitikai intézkedések rendszerében. Ezen
stratégiák végrehajtása során a végzettség nélküli iskolaelhagyási fókusz kialakítható, így
indokolt lehet a kezdeményezések, illetve intézkedések összehangolása a végzettség nélküli iskolaelhagyással kapcsolatos célok minél eredményesebb beágyazására.

A végzettség nélküli iskolaelhagyás kérdéskörének hatásai, beillesztési lehetősége
a hatásvizsgálati rendszerbe
A kialakítandó végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni stratégia fő hatásterületeinek azonosítása, valamint a hatásterületek tekintetében a fő következmények feltárása.
A 2014–2020-as időszakban a probléma kezelése a korábbiaknál szélesebb körű beavatkozást és nagyobb ívű nyomon követést igényel, mivel a stratégia alapjaiban határozza meg az érintettek felzárkózási lehetőségét, társadalmi helyzetüket és ezzel a hazai
versenyképességet is, valamint az EU 2020 célkitűzések teljesíthetőségét Magyarország
részéről.

ESL hatástérkép

Egyéni
hatások

Társadalmi
hatások

KORAI ISKOLAELHAGYÁS

Devianciára való
fogékonyság (drog,
alkohol, bűnözés)

Alacsony beilleszkedési képességés
szocializációs
motiváció

Elhelyezkedési
lehetőségek
korlátozottá válása

Mentális
problémák

Csökkenő hajlandóság
a továbbtanulásra,
átképzésben való
részvételre

Alacsonyabb
életminőség,
magasabb halandósági mutatók

Egészségügyi
kockázatok
növekedése

Csökkenő termelés
és versenyképesség

Növekvő szociális
támogatási igény

Gyermekszegénység

Korai iskolaelhagyáshoz vezető
okok újratermelődése

Alacsony hozzájárulás a társadalmi
költségekhez

Alacsonyabb fizetés,
atipikus foglalkoztatás esélyeinek
csökkentése
A LEHETŐSÉGEITŐL ELMARADÓ
EGYÉN (LEARNED
HELPNESSLESS)

Bűnözés

A LEHETŐSÉGEITŐL
ELMARADÓ
TÁRSADALOM

A végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni stratégia hatásait egyéni és társadalmi
dimenzióban érdemes vizsgálni. Emellett a stratégia végrehajtásával képessé tehető az
intézményrendszer olyan folyamatok tervezésére és figyelemmel kisérésére, problémák
kezelésére, amelyre a kooperáció, motiváció, vagy módszertani hiányosságok miatt eddig nem volt lehetőség. Ilyen problémák például a hátrányos társadalmi-gazdasági háttérrel rendelkező tanulók előrehaladásával kapcsolatos kérdések, az iskolai zaklatás,
agresszió jelensége, az iskolai szervezetfejlesztési hiányosságok, az egyes oktatási intézmények közötti teljesítménykritériumok differenciáltsága, az iskolát körülvevő állami
szereplők – többek között gyermekvédelem, rendvédelem, védőnői szolgálat – közötti
együttműködés hiányosságai. Kiemelt jelentősége lehet a probléma kezelésében, ha az
intézmények működési eredményességének megítélésében szerephez juthatnak a végzettség nélküli iskolaelhagyás mutatói.
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7.3. Monitoring- és indikátorrendszer
A stratégia nyomon követésének célja a specifikus célterületeken bekövetkező változások
bemutatása, az elmaradások körülményeinek feltárása.
Az előrehaladási jelentéseknek lehetőség szerint törekednie kell a stratégia céljai
számszerű teljesülésének bemutatására, idősoros adatok biztosításával a trendek áttekinthetőségére, a nemzetközi összevethetőségre, (pl. EU-, OECD-statisztikák), illetve
az operatív programok monitoringrendszeréből kinyerhető adatokkal való összhangra.
A monitoringtevékenység célja továbbá, hogy azonosíthatóvá tegye azokat a terülteket,
ahol további beavatkozásokra van szükség a stratégiában megfogalmazott célok érdekében.
A monitoringrendszert alátámasztó mutatókat a stratégia elfogadása után, a stratégia Helyzetelemzés fejezetében megfogalmazott összes területre, az átfogó és specifikus
célokra tekintettel kell kidolgozni. A mutatórendszerre vonatkozó javaslat megfogalmazásában az oktatásért felelős minisztérium indikátor-munkacsoportban lévő szakmai
tapasztalatokra célszerű támaszkodni. A monitoringadatok előállításában, összegyűjtésében, rendszerezésében nagyban támaszkodni kell a háttérintézmények szakértői bázisára. A monitoringjelentést kétévente – a kormányzat stratégiaalkotási előírásaival összhangban – szükséges összeállítani és a kormány honlapján nyilvánosságra hozni.
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8. Felhasznált források
A keretstratégia alapvetően az alábbi adatgyűjtésekre, felmérésekre és hazai szabályozó
dokumentumokra, EU-s ajánlásokra, következtetésekre támaszkodik:
• A CEDEFOP elemzései
• EUROSTAT adatszolgáltatásból származó adatok
• EU 2020 Stratégia
• EU Éves Növekedési Jelentések
• EU Országspecifikus Ajánlások
• Európai Unió Tanácsa Oktatás és Képzés 2020 stratégia és folyamat dokumentumai,
különös tekintettel a felnőttkori tanulás tematikus munkacsoport elemzéseire és dokumentumaira
• Európai Bizottság Oktatási és Képzési Monitor kiadványai
• A tanulás és a foglalkoztatottság összefüggéseinek mérésére szolgáló munkaerő-felmérések (Labour Force Survey)
• Az iskolázottság és a társadalmi előnyök összefüggéseire nézve az adatforrás elsődlegesen az Európai Társadalmi Felmérés (European Social Survey)
• OECD Education at a Glance (éves oktatásstatisztikai kiadványai)
• OECD PISA-vizsgálatok eredményei, melyek a 15 évesek szövegértési, matematikai és
természettudományos eszköztudását mérik
• Az OECD TALIS (Teaching and Learning International Survey) felmérés a pedagógusok
körében vizsgálta a pedagógiai munka értékelésének jellemzőit, a pedagógusok továbbképzésének, szakmai fejlődésének jellemzőit, a pedagógusoknak az iskolával, mint munkahellyel, illetve a tanítással kapcsolatos attitűdjeit, nézeteit
• A gyermekek szociális helyzetére vonatkozóan a szintén európai standardok szerint
készülő Életmód Vizsgálat (SILC) jelenti az információbázist
• A hazai mérések közül a 6., 8. és 10. osztályosokra kiterjedő kompetenciamérések és az
ezekre építő kutatások és tanulmányok
• KSH OSAP-adatok
• Népszámlálási adatok, 2011
• Oktatásstatisztikai Évkönyvek adatai
• Közös Foglalkoztatáspolitikai Jelentések
• PSIVET-projekt: www.psivet.hu
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Konkrét ajánlások, jogszabályok:
• 1061/2013. (II. 14.) Korm. határozat Magyarország 2013. évi Nemzeti Reform Programjának előkészítésével kapcsolatos feladatokról
• 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
• 15/2013 (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről,
24. § (1) d)
• 2010. évi LXVI. törvény a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvénynek,
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvénynek a tankötelezettség teljesítésével összefüggő módosításáról
• 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról, 35. § (5)
• 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról, 4. melléklet
• A Tanács Ajánlása (2011. 06. 28.) a korai iskolaelhagyás csökkentését célzó politikákról
(2011/C 191/01)
• A Tanács Ajánlása (2011. 06. 28.) Mozgásban az ifjúság – a fiatalok tanulási célú mobilitásának ösztönzése (2011/C 199/01)
• A Tanács Ajánlása (2012. 05. 29.) Magyarország 2013. évi nemzeti reformprogramjának
és Magyarország 2012–2016-os időszakra vonatkozó konvergenciaprogramjának tanácsi
véleményezéséről COM(2013) 367 final
• A Tanács Ajánlása (2012. 05. 30.) Magyarország 2012. évi nemzeti reformprogramjáról
és a Magyarország 2012–2015 közötti időszakra vonatkozó stabilitási programjáról
szóló tanácsi véleményről. Európai Bizottság, COM(2012) 317 final
• Az Országos Rendőrfőkapitány 32/2007. (OT 26.) ORFK Utasítása a családon belüli
erőszak kezelésével és a kiskorúak védelmével kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtására
• Commisssion Staff working paper (31. 01. 2011) Reducing early school leaving
SEC(2011) 96 final
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0096:FIN:EN:PDF
• Council of the European Union, Cohesion policy legislative package – Interinstitutional
file 2011/0276 (COD) Brussels 16 October 2013
• European Commission: Cohesion policy 2014–2020 http://ec.europa.eu/regional_policy/
what/future/index_en.cfm
• JRC-CRELL and DG EAC calculations based on Eurostat (LFS) data. NL (2010) and LV
(2011)
• KIM (2011): Nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia
• Magyarország 2013. évi nemzeti reformprogramjának és konvergenciaprogramjának értékelése, amely a következő dokumentumot kíséri: A Tanács Ajánlása Magyarország 2013.
évi nemzeti reformprogramjáról és Magyarország 2012–2016-os időszakra vonatkozó
konvergenciaprogramjának tanácsi véleményezéséről. Európai Bizottság, Brüsszel, 2013.
05. 29. COM(213) 367 final /Bizottsági Szolgálati Munkadokumentum/
• Position of the Commission Services on the development of Partnership Agreement and
programmes in Hungary for the period 2014–2020. Ref. Ares(2012)1286381 – 30/10/2012
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A keretstratégia célrendszerének meghatározásánál az alábbi kormányzati stratégiai dokumentumok voltak iránymutatók:
A felsőoktatás megújításának stratégiai irányai – tervezet
A köznevelési rendszer megújításának stratégiája (2014–2020) – tervezet
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program – tervezet
EU 2020 Nemzeti Reform Program – Nemzeti Intézkedési Terv (2010–2020)
Foglalkoztatáspolitikai Stratégia (2014–2020) – tervezet
Konvergencia Program (2011–2015) – Széll Kálmán Terv
Nemzeti Együttműködés Programja
Nemzeti Ifjúsági Stratégia (2009–2024)
Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013–2020)
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II. (2013–2020)
Országos Fejlesztési Koncepció (2014–2020)
Tudománypolitikai Stratégia – tervezet (2013–2020)
Új Széchenyi Terv – Magyar Növekedési Terv (2010–2014–2020)
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Az egész életen át tartó
tanulás szakpolitikájának
keretstratégiája
a 2014/2020 közötti
időszakra

Nemzeti str atégiák

1. Vezetői összefoglaló
A magyar gazdaság fejlesztéséhez nélkülözhetetlen a humán erőforrás fejlesztése, az aktív
korú népesség foglalkoztathatóságának és versenyképességének folyamatos javítása.
Az egész életen át tartó tanulásban való részvétel növelése, a kapcsolódó szolgáltatások
és az oktatási-képzési, kulturális és munkaerő-piaci intézményrendszer fejlesztése elősegíti a foglalkoztathatóság javítását a tágan értelmezett humán tőke munkaerő-piaci igényekhez történő hozzáigazításával, a releváns és versenyképes tudás biztosítása révén a
vállalatok alkalmazkodóképességének javítását, a K+F+I tevékenység bővülését, az IKT-hoz
kapcsolódó gazdaság fejlesztését, és jelentősen 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 fakadóan az
oktatási és képzési politikákon túl, az egész életen át tartó tanulás, s az arra való ösztönzés
a foglalkoztatás- és szociálpolitikában, több esetben valamilyen transzfert kiegészítő elem
vagy egy komplex fejlesztési beavatkozás részeként megjelenő szolgáltatás, kapacitásbővítés, alkalmassá tételt célzó tevékenység, melyeknek meghatározó, kapcsolódó eleme
a képzés, tanulás támogatása.
Az egész életen át tartó tanulás keretstratégiája a tágan értelmezett humán tőke fejlesztésén keresztül az alábbi célkitűzések eléréséhez járul hozzá:
• A gazdaság növekedési potenciálja érdekében törekedni szükséges a magas hozzáadott
értékű munkahelyek betöltésére alkalmas munkaerő utánpótlására, a munkaerő-piaci
versenyképesség szempontjából hiányzó képességek (pl.: idegennyelv-tudás, infokommunikációs készségek) pótlására.
• A kkv-szektor versenyképessége érdekében növelni szükséges a kkv-k innovációs és
IKT-potenciálját és alkalmazkodóképességét, melyhez elengedhetetlen megfelelő humán
kapacitás biztosítása, az informatikai és műszaki szakemberképzés minőségének és
mennyiségének javítása, a gazdasági és K+F+I igényekhez történő igazítása.
• A munkaalapú társadalom és a teljes foglalkoztatottság elérése érdekében a foglalkoztatás bővítéséhez és a munkavállalók alkalmazkodóképességének és versenyképességének javításához szükséges a valós reálgazdaság igényeinek és a növekedési potenciállal
rendelkező ágazatok képesítési szükségleteinek megfelelő és ahhoz rugalmasan igazodó,
versenyképes tudást biztosító képzési és egész életen át tartó tanulási rendszer megteremtése.
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• A foglalkoztatás bővítésének érdekében alapvető fontosságú a hátrányos helyzetű állás-

•
•

•

•

•

keresők és inaktívak, kiemelten az alacsony iskolai végzettségűek, tartós munkanélküliek, romák, az idősek, a fiatalok, a kisgyermeket nevelők munkaerő-piaci részvételének
és foglalkoztathatóságának javítása, az elsődleges munkaerőpiacra történő belépésük
támogatása.
Az oktatás és képzés, illetve a tanulás intézményi kapacitásainak a demográfiai kihívásokhoz: az iskolai és az egész életen át tartó tanulásban résztvevők összetételéhez igazítása.
A szegregált élethelyzetek felszámolása a generációkon át mélyülő foglalkoztatási, megélhetési, iskolázottsági, közösségi, szociokulturális és diszkriminációs természetű hátrányok felszámolása, integrált ‒ az érintettek, a helyi közösségek, az önkormányzatok,
civil és egyházi szervezetek aktív részvételével megvalósuló ‒ segítő, támogató és képességfejlesztő szolgáltatások nyújtása révén.
A társadalmi hátrányok átörökítésének mérséklése, a hátrányos helyzetű tanulók esélyeinek növelése, felzárkózás támogatása a kulturális intézmények által biztosított nem
formális és informális tanulási formák és a kultúra integrációs szerepének erősítésén,
valamint a középosztály és szerepének megerősítésén keresztül.
Az ország leghátrányosabb helyzetű területeire koncentrálva, olyan komplex humán
beavatkozások, melyek az alapvető munkaerő-piaci kompetenciákon túl segítik a helyi
népesség hosszú távon fenntartható foglalkoztatását, szolidáris, cselekvőképes
helyi közösségek kialakulásának erősödését.
Tanulási, kulturális, közművelődési infrastrukturális fejlesztéseken és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javításán keresztül az életminőség javítása.
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2. Bevezetés
2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE
A 2014‒2020 közötti programozási időszakra vonatkozóan számos új elvárás és szabály
fogalmazódott meg a kohéziós politika tervezésével és megvalósításával kapcsolatban.
A változások többek között a stratégiai tervezés és programalkotás megerősítését szolgálják. Az Európa 2020 stratégia számszerű célkitűzéseit és tematikus céljait integrálták
az Alapok felhasználását szabályozó rendeletekbe, a felhasználás tartalmi irányait kijelölő tematikus célkitűzések körének meghatározását pedig a Közös Stratégiai Keretbe.
A stratégiai tervezés erősítését célozzák a szigorodó ex-ante feltételek, ezért az általános
szabályozásba bekerültek a tematikus és horizontális ex-ante feltételek teljesítési
kritériumaikkal együtt. Az előzetes feltételek a jelen programozási időszak tapasztalataira és az országspecifikus ajánlásokra is építenek. A tagállamoknak intézkedéseket kell
tenniük annak érdekében, hogy a következő programozási időszak megkezdése előtt
minden egyes területen megfeleljenek a sikeres forrásfelhasználás előfeltételeinek.
Az általános rendelet, a strukturális alapok forrásainak felhasználása előfeltételéül
szabta a nemzeti szakpolitikai keretstratégia kidolgozását az egész életen át tartó tanulás
politikájára vonatkozóan. Az egész életen át tartó tanulásba történő beruházás ex-ante
feltételei részben az Oktatás és Képzés 2020 stratégiai keret prioritásain1 alapulnak, de
meghatározó tartalmi elemeket közvetítenek az EU 2020 folyamat európai szemesztere
keretében születő értékelések és állásfoglalások is.
A fentieket alátámasztandó, a Bizottság pozíciós papírjában is hangsúlyozza az exante feltételek megalapozásakor a 2011-es Bizottság és a Tanács közös foglalkoztatási
jelentését, amely kiemeli, hogy a tagállamoknak folytatniuk kell oktatási és képzési rendszereik reformját annak érdekében, hogy a 8. és 9. Integrált Iránymutatásnak (melyek
szintén közvetítenek tartalmi elemeket az egész életen át tartó tanulási stratégiák vonatkozásában) megfelelően az egyének számára biztosítsák a magasabb szintű és releváns
készségeket és kulcskompetenciákat.2
 Különösen az alábbiakkal kapcsolatban kell erőfeszítéseket tenni: releváns tanulási eredményeken alapuló
nemzeti képesítési keretrendszerek kialakítása és az európai képesítési keretrendszernek való megfeleltetésük,
rugalmasabb tanulási utak kialakítása – ideértve a különböző oktatási és képzési ágazatok közötti jobb
átjárhatóságot – nagyobb nyitottság a nem formális és informális tanulás irányában, valamint a tanulási
eredmények jobb átláthatósága és elismerése. További erőfeszítésekre van szükség a felnőttkori tanulás előmozdítása, a pályaorientációs rendszerek minőségének javítása, valamint a tanulás általános vonzerejének
növelése terén is, többek között a tanulás új formáinak kifejlesztése és az új oktatási és tanulási technológiák
alkalmazása révén. (Council conclusions of 12 May 2009, OJ C 119/2 of 28.5.2009)
2
 A Közös Foglalkoztatáspolitikai Jelentés hangsúlyozza, hogy az oktatás és képzés nem megfelelő színvonala
akadályozza a munkaerőpiacra történő átmenetet az egyének nagy hányadának nem megfelelő készségei és
képességei miatt.
1
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Az Európai Bizottság pozíciós papírjában3 számos, az egész életen át tartó tanulás
politikája szempontjából meghatározó megállapítást tett:
• Alacsony foglalkoztatási szint, illetve csekély mértékű társadalmi kohézió jellemző
Magyarországra. A munkaerő-piaci részvétel európai összehasonlításban nagyon alacsony, különösen a kisgyermekes nők és az alacsony képzettséggel rendelkező
munkavállalók esetében. A munkaerőpiac erős regionális, illetve vidéki-városi tagoltsággal
rendelkezik, míg a munkaerő földrajzi és szakmai mobilitása alacsony. Különleges
munkaerő-piaci kihívásokat jelent: az alacsonyan képzett munkaerő iránti csekély kereslet a nyílt piacon, különösen a kiszolgáltatott csoportok, a kisgyermekes anyák, a
pályakezdők, az idősebb munkavállalók és a fogyatékkal élők alacsony foglalkoztatási
szintje. A szegénység és az ahhoz kapcsolódó tényezők (munkanélküliség, alacsony
képzettségi szint, rossz lakáskörülmények stb.) nagymértékben sújtanak néhány
hátrányos helyzetű területet és csoportot, különösen a romákat.
• Feladat tehát az alacsony képzettségű és hátrányos helyzetű csoportok, a fiatalok, kisgyermekes nők és fogyatékkal élők foglalkoztathatóságának növelése – aktív és megelőző
munkaerő-piaci intézkedésekkel, személyre szabott szolgáltatásokkal és tanácsadással.
Célzott és egyénre szabott, a hátrányos helyzetű vagy vidéki népesség kulcskompetenciáinak fejlesztést célzó képzéssel (e-learning), a megszerzett kompetenciák és készségek
elismerésével (például kihelyezés), valamint innovatív és rugalmas foglalkoztatási formák
ösztönzésével. Feladat továbbá az iskolából a munkába való átmenet megkönnyítésének
támogatása a fiatal pályakezdők számára, a földrajzi és szakmaközi mobilitás elősegítése,
az egész életen át tartó tanulásban való részvétel növelése és az atipikus foglalkoztatási
formák támogatása.
• Magyarország jelentős problémákkal küzd a végzettség nélküli iskolaelhagyók és a
hátrányos helyzetűek integrálása területén. Az egész életen át tartó tanulás nem kap
kellő figyelmet.4 Jelentős az ellentmondás az oktatási rendszer kínálata és a munkaerőpiaci igények között.
A Bizottság pozíciós papírja orientáló jellegű, azonban mind a programdokumentumok, mind a stratégiák tekintetében vizsgálni fogja a fenti megállapításokra adott válaszokat.
Az alapok, különös tekintettel az Európai Szociális Alap, felhasználásának előfeltétele, hogy az egész zéleten át tartó tanulás tekintetében keretstratégiát készítsenek, melyek
szakpolitikai elvárásait az ex-ante feltételek tartalmazzák:5
• Az egész életen át tartó tanulás programjaiban való részvétel erősítése a továbbképzést
és átképzést leginkább igénylő csoportokra összpontosítva, magas színvonalú
felnőttképzési rendszerek kifejlesztésének támogatása a vállalatok és a potenciális
résztvevők ösztönzésével.

 http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/pdf/partnership/hu_position_paper.pdf
 Országspecifikus ajánlások 2012.
5
 Az ex-ante feltételek szigorításának oka az, hogy biztosítani kell a források hatékony felhasználásához szükséges kiindulási helyzet megfelelőségét. A múltban előfordultak olyan esetek, amikor az uniós alapokból
finanszírozott beruházások hatékonyságát aláásták a nemzeti politikai, szabályozási és intézményi keret
gyengeségei. A Bizottság ezért javasol olyan ex-ante feltételeket, amelyek a teljesítési kritériumaikkal együtt
bekerülnek az általános szabályozásba.
3
4
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• A tanulók kulcskompetenciáinak fejlesztése, különös tekintettel a szakképzési rendszer-

nek a munkaerő-piaci részvétel hatékonyabb előkészítését szolgáló, a szociális partnerszervezetek szoros együttműködésében megvalósuló reformjára.
• A vállalkozói és idegennyelvi kompetenciák, valamint az informatikai készségek
fejlesztése az oktatás minden szintjén; fokozottan környezetbarát készségek és
munkamódszerek fejlesztésének támogatása az alacsony szén-dioxid-kibocsátású
gazdaságra való átállásra tekintettel olyan ágazatokban, mint például az energiaügy,
közlekedés, mezőgazdaság, mégpedig az oktatási és képzési rendszerek reformján
keresztül.
• Rugalmas átjárás biztosítása az oktatás és képzés, valamint az oktatás és a munka világa
között, különösen karriertanácsadáson, nemzeti képesítési keretrendszer megvalósításán,
a megszerzett kompetenciák érvényesítési és elismerési rendszerén, a szakképzés
minőségbiztosításán (a szakképzés európai minőségbiztosítási referenciakeretén) és
kreditrendszereken (az európai szakképzési kreditrendszeren és az európai kreditátviteli
és -gyűjtési rendszeren) keresztül.

2.2. A KERETSTRATÉGIA TÁRGYKÖRE
2.2.1. Az egész életen át tartó tanulás definíciója
„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” (az Európai Tanács (2002/C 163/01) az
egész életen át tartó tanulásról)6
Az Európai Bizottság 2001-ben elfogadott nyilatkozata (Az egész életen át tartó
tanulás európai térségének valóra váltása) részletesen kifejti az egész életen át tartó tanulás politikáinak alapelveit.
Ezek a következők:7
• a tanuló állampolgár igényeinek középpontba helyezése,
• megfelelő erőforrások biztosítása,
• az oktatáshoz való hozzáférés, a tanulás lehetőségének biztosítása, társadalmi felzárkózás,
• a tanulási kultúra kibontakoztatása a teljes népesség körében,
• törekvés a kiválóságra,
• partnerségen alapuló fejlesztés az érintettekkel közösen.
Noha az egész életen át tartó tanulás politikájának koncepciója alapvető céljait tekintve az évtized folyamán stabilnak bizonyult, a tapasztalatok egyértelműen azt mutatják, hogy az egész életen át tartó tanulás olyan folytonosan mozgásban lévő, eleven megközelítése az oktatás fejlesztésének, amelynek szükségszerűen folyamatosan megújulva
 A keretstratégiában használt egész életen át tartó tanulás definíció az Európai Unióban elterjedt megközelítést és meghatározást alkalmazza.
Making a European Area of Lifelong Learning a Reality. European Commission, 2001. p. 5.

6

7

218

E G É S Z É L E T E N ÁT T A R T Ó T A N U L Á S S T R A T É G I Á J A

alkalmazkodnia, igazodnia kell a változó társadalmi, gazdasági, demográfiai és kulturális viszonyokhoz.
Az Európai Unióban, az elmúlt évek során a koncepció tartalmában és eszközrendszerében sokat gazdagodott, egyes elemeit tekintve új hangsúlyokat kapott. A koncepció nemzeti keretek között történő stratégiai megfogalmazása szükségszerűen a
koncepció cél- és eszközrendszerének a diverzifikálódását eredményezi.

2.2.2. A keretstratégia tárgyának leírása
Az egész életen át tartó tanulás politikája az oktatási és képzési rendszer és a tág értelemben vett tanulás rendszerét, környezetét átfogó szakpolitikai keret, s egyben a konkrét oktatási és képzési részpolitikákat összetartó fogalmi keret. Az egész életen át tartó
tanulás politikájának bizonyos elemei különböző közpolitikák találkozási pontjában helyezkednek el, ideértve a foglalkoztatáspolitikát, a szociálpolitikát, a gazdaságpolitikát,
az egészségpolitikát és a kulturális politikát is. Az egész életen át tartó tanulás hazai fejlesztése a kapcsolódó részterületekkel összehangolt és más ágazatok fejlesztési irányait
hatékonyan kiegészítő stratégia elkészítését igényli, olyan stratégiai keretet kíván adni a
humánerőforrások fejlesztéséhez, mely áthidalja az intézményi szektorális kötöttségeket.
Az egész életen át tartó tanulás fókuszában a tanulásnak, a tanulási folyamat személyre
szabásának, a tanulni akaró egyén szükségleteinek és képességeinek kell állnia.

2.2.3. A
 z egész életen át tartó tanulás keretstratégia beavatkozási
célterületét meghatározó alapelvek
Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikai keretstratégiája beavatkozási célterületének
meghatározása során az alábbi alapelvek érvényesítésének figyelembe vételét lehet kijelölni.

Tanulás egy életen át
A tanulás a tudásalapú társadalom kulcstényezője, mivel döntően meghatározza mind a
versenyképességet, mind a foglalkoztathatóságot és ezekkel párhuzamosan az életminőséget is. Ebből adódóan a tanulás mint tevékenység és mint folyamat nemcsak az egyén,
hanem a társadalom és a gazdaság szempontjából is alapvető. A tanulás felöleli az egyén
teljes élettartamát, a gyermekkori szocializációtól kezdve, az iskoláskor előtti nevelésen
át, a munkavállalás szempontjából aktív életkorig, illetve utána is. A fő üzenet az, hogy a
tanulás nem ér véget a formális iskolarendszerből való kilépéskor.

A tanuló egyéni szükségleteihez történő növekvő alkalmazkodás
Az intézményes tanulási kínálathoz való egyéni alkalmazkodás helyett egyre növekvő igényként van jelen a tanulást, a tudás megosztását segítő intézményrendszernek az
egyéni és közösségi elvárásokhoz való alkalmazkodása, mely révén folyamatos fejlődési
lehetőségeket biztosítsanak mindenki számára tanulási képességeik és igényeik dinamikus bővüléséhez, a munkaerőpiacon történő hathatós szerepléshez, a versenyképesség
javításához. Ahhoz, hogy az egyén számára a tanulás az élet bármelyik szakaszában és
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pillanatában, bármelyik élethelyzetben valós és elérhető lehetőség legyen, elengedhetetlen az oktatás és képzés, illetve az intézményes kereteken kívül zajló tanulás rendszerként
való értelmezése. Ez egyebek mellett azt igényli, hogy a különböző oktatási és képzési
formák és szintek szervesen egymásra épülve mindenkor olyan készségek és tartalmak
elsajátítását biztosítsák, amelyek az egyént nemcsak a rendszerben való lineáris előrehaladásra teszik alkalmassá, hanem lehetővé teszik a különböző tanulási formák közötti
rugalmas átjárást is.

Tanulási motiváció felkeltése, második esély biztosítása
Az egész életen át tartó tanulás rendszerének fejlesztését szolgáló intézkedések között felértékelődnek a tanulási kudarc elleni küzdelmet szolgáló célprogramok, a lemorzsolódók
számára újabb esélyt kínáló alternatív tanulási és tanítási stratégiák, a tanulási helyzetek
és a környezet kapcsolatát, interakcióját erősítő intézkedések. A különböző életkori szakaszokban differenciált támogatórendszereket, védőhálókat kell létrehozni, melyek segítik a társadalmi kohézió erősödését, a civil aktivitást.

Szükségleteknek és életkori sajátosságoknak megfelelő készség- és képességfejlesztés
Az alapkészségek: a modern társadalom viszonyai között történő tevékenységhez szükséges készségek: írás, olvasás, számolás, kommunikáció (IKT, idegennyelv-tudás). A kulcskompetenciák: az alapkészségeket kiegészítő azon kompetenciák összessége, amelyek az
egyént képessé teszik arra, hogy új tudásra tegyen szert, illetve hogy tudását az új követelményekhez hozzáigazítsa, alkalmazkodjon a változó életpálya-kilátásokhoz. Transzverzális kompetenciáink, közösségeinkhez, kultúránkhoz fűződő tudásunk a változó
világban folyamatos bővítésre, kiegészítésre szorulnak, és ez feltétele annak, hogy életünk
teljes értékű legyen. A tanulás időbeli és térbeli kitágulása lehetővé teszi, hogy nagyobb
mértékben építsünk a szabadidős és kulturális időtöltés során megszerezhető ismeretekre, képességekre, ezáltal azokra az eszközökre és erőforrásokra is, melyeknek egy részét
az emberek nem tudatosan, de tanulásra is használnak. Ez lehetőséget kínál arra, hogy az
iskolai tanulás közben elsajátított tudást bővítsük, mélyítsük.

Tanulási lehetőségek és tanulási szükségletek egyensúlyára törekvés
Mindennapi életünket egyre jobban áthatják az olyan változások, amelyek szükségessé
teszik a tanulást az egyén számára, ezért különösen fontos, hogy a tanulási lehetőségek
kínálata lépést tartson a tanulási szükségletek növekedésével. A formális tanulási célból
szervezett tevékenység mellett – amely hivatalosan elismert végzettséghez/képesítéshez
vezet, és legtöbbször oktató vagy képző intézményben történik – egyre nagyobb hangsúlyt kap a nem formális (szervezett tanulási célú, de elismert képesítést nem biztosító),
illetve a hétköznapi tevékenységekhez kapcsolódó informális tanulási helyzetekben zajló
tanulás.
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Új tanulási és innovatív pedagógiai kultúra elterjesztése
Az emberek nem éreznek késztetést olyan tanulásra, amelynek módszerei nem vesznek
tudomást egyéni adottságaikból, élethelyzetükből, környezetükből és előéletükből adódó különbözőségükről. A tanulási lehetőségek bővítése során figyelembe kell venni az
egyéni elvárásokat, aspirációikat. Megfelelő attitűd és szemléletváltással, tanítási-tanulási módszerekkel és eszközökkel erősíthető a motiváció, és a tanulás örömteli, sikeres
tevékenységgé válhat. Az új tanulási kultúrában jelentősen átalakul a képzők és oktatók
szerepe.8 A tanulási helyzetek sokszínűsége és differenciáltsága előtérbe helyezi a módszertani fejlesztést, az innovatív pedagógiák alkalmazásának előmozdítását.
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. Az egész életen át tartó tanulás keretstratégia megalkotásával a
Kormány középtávon, összhangban az EU ex-ante feltételeivel és az Európai Unió tervezési irányaival kívánja meghatározni a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozóan az
emberi erőforrás fejlesztésének irányait.

2.3. A
 STRATÉGIA TERÜLETÉHEZ KAPCSOLÓDÓ
KORÁBBI KEZDEMÉNYEZÉSEK,
TAPASZTALATOK, EREDMÉNYEK
Előzőleg a magyar kormány 2005-ben fogadott el stratégiát az egész életen át tartó tanulás témájában.9 A stratégia meghatározása alapján koncepcionális keretet és beavatkozási
irányokat kívánt lefektetni. A stratégia megvalósításáról rendelkező kormányhatározat
(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.” Mivel a fejlesztéspolitika forrása elsődlegesen az EU strukturális alapjai,
ezért is különösen fontos, hogy az egész életen át tartó tanulás stratégiája átfogó kerete
legyen a humánerőforrások fejlesztésére irányuló fejlesztéspolitikának.
Az egész életen át tartó tanulás stratégiájának céljaihoz kapcsolódó fejlesztések a
stratégia időtávjában (2007–2013 között) elsődlegesen a Társadalmi Megújulás Operatív
Programon (TÁMOP), a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programon (TIOP), illetve
a hét regionális operatív programon keresztül valósultak meg.
A TÁMOP-ban az egész életen át tartó tanulás specifikus célként jelent meg olyan
más célok mellett, mint a változásokhoz való alkalmazkodás segítése vagy a társadalmi összetartozás erősítése és az esélyteremtés támogatása. A specifikus cél az operatív
 Simonics István (2012): Szabványok az elektronikus tananyag-fejlesztésben. In: Tóth Péter. (szerk.): A szakmai
tanárképzés szolgálatában: Tisztelgő kötet Varga Lajos 80. és Hassan Elsayed 70. születésnapja alkalmából.
Székesfehérvár: DSGI.
9
 A Kormány 2212/2005. (X. 13.) számú határozata az egész életen át tartó tanulás stratégiájának megvalósítását szolgáló feladatokról
8
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program második, harmadik, negyedik és ötödik prioritási tengelyén keresztül valósult
meg, amelyek támogatták:
• a szak- és felnőttképzés fejlesztésével, a felnőttoktatás eszközeivel az alkalmazkodóképesség javítását (2. prioritási tengely: Alkalmazkodóképesség javítása);
• a köznevelés rendszerében az oktatás eredményességének és hatékonyságának javítását,
illetve a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférést, amelynek megvalósításában a
kulturális intézmények is fontos szerepet játszanak (3. prioritási tengely: Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek);
• a felsőoktatás intézményi szerkezetének és képzési tartalmának reformját (4. prioritási
tengely: A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése
érdekében);
• az iskolarendszerből idő előtt kimaradt fiatalok egyidejű foglalkoztatásának és képzésének támogatása (5. prioritási tengely: Társadalmi felzárkózás, részvétel erősítése).
A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program célja a humán szolgáltatások fizikai
infrastruktúrájának fejlesztése. Az oktatási infrastruktúra fejlesztésének céljai a következők voltak:
• Az egész életen át tartó tanuláshoz és a munkaerő-piaci helytálláshoz megfelelő kompetenciák fejlesztéséhez szükséges informatikai, infrastrukturális feltételek megteremtése.
• A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi felzárkózást támogató infrastruktúra fejlesztései, egyebek mellett a szak- és felnőttképzés rendszerének összehangolt fejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások, illetve a regionális képzőközpontok
infrastrukturális fejlesztése.
• A felsőoktatás gazdasági és társadalmi igényekhez való rugalmas alkalmazkodásának
erősítéséhez és az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges infrastrukturális feltételek
megteremtése (modern szolgáltató és kutató egyetem).
• Az egész életen át tartó tanulás rendszerének fejlesztése érdekében ugyancsak a tudáshoz
és az azt közvetítő szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés a célja a közművelődési és közgyűjteményi intézményrendszer fejlesztésének. Az ágazati reformtörekvéseket tartalmazó program prioritásai között szerepel a „kultúra és oktatás” kapcsolatainak erősítése. A kultúra által betöltött informális és nem formális képzési szerep erősítése érdekében, a program az oktatási ágazat szerepét megerősíti, kiemeli a kultúra új
irányainak megjelenítését az oktatásban, az oktatás és a kultúra viszonyrendszerének
egymáshoz közelítését, valamint a hálózatközpontú gondolkodást.
Az egész életen át tartó tanulás stratégiájának megvalósítását szolgáló feladatokról
az illetékes tárcák (az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzetgazdasági Minisztérium) kétévente előrehaladási jelentésben adtak tájékoztatást a Kormány részére.
Az előrehaladási jelentések inkább monitoring jellegűek voltak, hatásvizsgálat, kutatás
nem kapcsolódott hozzájuk. A stratégiában foglalt intézkedési javaslatok eredményességének és hatásának értékelését tovább nehezíti, hogy a TÁMOP- és TIOP-programok
megvalósítása folyamatban van, és átfogó köztes programértékelés sem született az érintett prioritások tekintetében.
2013-ban elkészült A kulturális intézményrendszer oktatást támogató szolgáltatási
és infrastrukturális fejlesztéseinek értékelése című dokumentum, mely a kulturális
intézmények által, TÁMOP- és TIOP-forrásból megvalósított informális és nem formális
tanulás eredményeit is értékelte a 2007 és 2013 közötti időszakra vonatkozóan.
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Ha az előző kormányzatok által elfogadott stratégia teljes megvalósításának eredményességéről nem is, a programok alapján kirajzolódó LLL-politika irányairól, illetve azok
megvalósításáról képet alkothatunk, amely tapasztalatok figyelembevételével célszerű az
új keretstratégia irányait és céljait kijelölni.
Az előző stratégia megvalósítása során nagy teret kaptak a kulturális intézményeknek
a felnőttkori tanulás számára hozzáférhetőbbé tételét szolgáló programok. Fontos új elem
volt az LLL klasszikus hazai kulturális szervezetei, a közművelődési intézményrendszer
mellett a közgyűjteményi területek, kiemelten a múzeumok és könyvtárak aktív bekapcsolódása az egész életen át tartó tanulás folyamatába (kisebb mértékben a művészeti
intézmények bevonása is). A köznevelés területén elsősorban a hátrányos helyzetűeket
célzó programok mellett az infrastruktúra fejlesztése és a kompetencia alapú oktatással
kapcsolatos tartalmi fejlesztések egyaránt teret kaptak. A felsőoktatási területre vonatkozó intézkedések is sokirányúak voltak, a szolgáltató rendszerek kiépítése (pl. pályaorientáció) mellett a pedagógusképzés és a tudásközvetítő mechanizmusok korszerűsítése is
hangsúlyt kapott.
A szakképzés és felnőttképzés területén a megvalósított intézkedések érintették a
szakképzés intézményi és finanszírozási rendszerét, a korábbinál nagyobb teret és döntési hatásköröket adva a gazdasági élet szereplőinek. Az iskolai rendszerű szakképzésben felmenő rendszerben bevezetésre került az új moduláris szakképesítések oktatása.
A szak- és felnőttképzési intézményi és támogatási rendszer átalakítása lehetővé tette e
két képzési rendszer összehangolt fejlesztését, a párhuzamosságok elkerülését.
A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok integrációját segítő beavatkozások sikeres
egész életen át tartó tanulás elemei voltak a 2007–2013 közötti programozási időszaknak. Folytatni szükséges a helyi adottságoknak még jobban megfeleltetett programokat.
Támogatni kell a kora gyermekkori szocializáció és készségfejlesztés terepeit – így kiemelten az óvodákat. Az integrációt a fejlesztések módszertanának és az iskolák eszközrendszerének kiszélesítésével, valamint a helyi társadalom bevonásával is segíteni szükséges. A rossz családi körülmények visszahúzó erejének csökkentésére a településfejlesztés
eszközeit is mozgósítani kell. Emellett a kultúra támogatása kifejezi – többek között –
a társadalom azon igényét is, hogy a tanulás egyben befektetést igényel a tanulás nem
közvetlenül szabályozható formáinál is, „melyek közvetlenül tudják támogatni az életen
át tartó tanulást azoknál a rétegeknél, ahol nem, vagy csak korlátozottan érhető el a formális oktatási rendszerbe való bevonás” (Dános, 2012).
A leginkább segítségre szoruló csoportok elérése rendkívül sok akadályba ütközik, és e csoportok továbbra is csak igen kis arányban vesznek részt a támogatott képzési programokban. A felnőttek, és különösen az alacsony szinten iskolázott, munkanélküli vagy hátrányos helyzetű felnőttek elérésében, tanulással kapcsolatos alacsony
szintű motivációjuk növelésében több, kisebb léptékű, sikeres projekt tapasztalata azt
mutatta, hogy a személyes segítők, mentorok és az intenzív módszerek alkalmazása
(előzetes felmérés, nyomon követés, tanácsadás) jelentős mértékben javítja a felnőttkori
tanulás eredményességét. Ezeket a megoldásokat egyre több programban alkalmazták,
ugyanakkor komoly korlátot jelentett, hogy ezek a megoldások rendkívül költségessé
tették a programokat, ezért csak jelentős finanszírozási támogatással valósíthatók meg.
Erősíteni szükséges a költségvetési, a civil és a magánszféra közötti hatékonyabb és intenzívebb partnerségen alapuló együttműködéseket, az aktív tanulásba való befektetések
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és a tanulási szolgáltatások fogyasztásának ösztönzésére. Fokozottabban érvényesíteni
szükséges az intézményfejlesztéseket támogató pályázatok során a fenntarthatóság elvét.
Szükséges az ország tanulási kultúráját erősítő, a tanulási lehetőségeket népszerűsítő,
adott esetben akár kampányszerű együttműködés kialakítására törekvés. Fokozottabb
figyelmet kell fordítani a tanulás értékét és megtérülését hordozó kommunikációs üzenetek alapján olyan szemléletváltás elérésére, mely az egész életen át tartó tanulás szemléletének és tudatosításának erősítését segítené elő. Ugyanígy nagyobb hangsúlyt kell helyezni a már elindult kezdeményezések és eredmények promóciójára, ami a párhuzamosan
elindult, egymástól elszigetelt fejlesztéseket is közelítené egymáshoz, segítené összehangolásukat, eredményeiket felerősítené.
Az egész életen át tartó tanulás politikák koordinációjának megerősítése elengedhetetlen feltétele az érdemi előrelépésnek. Célszerű egy olyan szakmailag kompetens
„közreműködő” bevonása, amely folyamatosan áttekinti az egész életen át tartó tanulást
megvalósító intézkedések közötti összhangot, visszacsatol az eredmények értékeléséről,
a külső folyamatokkal való összekapcsolásról, a kölcsönös információcseréről, és ha
szükséges, javaslatot tesz új tevékenységek indítására.
Az előző stratégia megvalósításának tapasztalatai bebizonyították, hogy az egész
életen át tartó tanulás nemzeti keretstratégiává emelése szükséges, de önmagában nem
elégséges előfeltétele annak, hogy az oktatási és képzési rendszerekben kívánatos irányú megújulási folyamatok indukálódjanak. Továbbra is elengedhetetlenül szükség van
a stratégia artikulálására, az oktatási, képzési alrendszerek mindegyikét, a tanulás minden formáját magában foglaló koherens, összehangolt lépésekre, a stratégia közvetlen
és távolabbi céljainak a megvalósítását szavatoló intézkedések folyamatos fenntartására. Fokozottabb figyelmet kell fordítani arra, hogy a stratégiában megfogalmazottak,
a szakpolitikai gyakorlatban közös orientációs irányokként érvényesüljenek. A megkezdett kezdeményezések és intézkedések folytatása és a szorosabb ágazat- és intézményközi
együttműködésre törekvés erősítése szükséges ahhoz, hogy egységes szemléletű, az érintett intézmények magasfokú kooperációja mellett megvalósuló, szervesen egymásra épülő fejlesztések indulhassanak a kora gyermekkori neveléstől az iskolarendszerű képzésen
át a felnőtt-tanulási szolgáltatásokig bezárólag.
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2.4. A
 KERETSTRATÉGIA MEGALAPOZÁSA,
MÓDSZERTANÁNAK, INFORMÁCIÓS
BÁZISÁNAK BEMUTATÁSA
Az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos hazai szakpolitikai dokumentumok, stratégiák és tanulmányok, valamint nemzetközi elemzések, dokumentumok célirányos másodelemzésén alapul a keretstratégia.
A keretstratégia nagymértékben figyelembe veszi az Európai Unió, az IEA és az OECD
nemzetközi kutatásainak elemzéseire építkező szakmapolitikai ajánlásait, prognózisait a
globális gazdaság által az elkövetkező évtizedekben a munkavállalóktól igényelt, a sikeres
boldoguláshoz szükséges képzettségekre vonatkozó, valamint az oktatás és képzés egyéni
és közösségi hasznait felölelő elvárásokat.
A keretstratégia alapvetően az alábbi adatgyűjtésekre, felmérésekre és hazai szabályozó dokumentumokra, EU-s ajánlásokra, következtetésekre támaszkodik:
• OECD Education at a Glance (éves oktatásstatisztikai kiadányai)
• OECD PISA-vizsgálat eredményei, mely a 15 évesek szövegértési, matematikai és természettudományos eszköztudását méri
• IEA Társaság természettudományi és matematikai tantárgyi vizsgálata különféle iskolafokozatokon (TIMSS), valamint a PIRLS-vizsgálat, amely az alsó tagozat végén az olvasási és szövegértési készséget méri
• EUROSTAT adatszolgáltatásból származó adatok
• A tanulás és a foglalkoztatottság összefüggéseinek mérésére szolgáló munkaerő felmérések (Labour Force Survey)
• A felnőttek tanulásban való részvételét európai szinten mérő a Felnőttek Tanulása Felmérés (Adult Education Survey)
• Az iskolázottság és a társadalmi előnyök összefüggéseire nézve az adatforrás elsődlegesen az Európai Társadalmi Felmérés (European Social Survey)
• A gyermekek szociális helyzetére vonatkozóan a szintén európai standardok szerint
készülő Életmód Vizsgálat (SILC) jelenti az információbázist
• Hazai mérések közül a 6., 8. és 10. osztályosokra kiterjedő kompetenciamérések és az
ezekre építő kutatások és tanulmányok
• Az OECD TALIS (Teaching and Learning International Survey) felmérés a pedagógusok
körében vizsgálta a pedagógiai munka értékelésének jellemzőit, a pedagógusok továbbképzésének, szakmai fejlődésének jellemzőit, a pedagógusoknak az iskolával mint munkahellyel, illetve a tanítással kapcsolatos attitűdjeit, nézeteit
• KSH OSAP adatok
• Oktatásstatisztikai Évkönyvek adatai
• EU 2020 Stratégia
• EU Éves Növekedési Jelentések
• Közös Foglalkoztatáspolitikai Jelentések
• EU Országspecifikus Ajánlások
• Európai Unió Tanácsa Oktatás és Képzés 2020 stratégia és folyamat dokumentumai,
különös tekintettel a felnőttkori tanulás tematikus munkacsoport elemzéseire és dokumentumaira
225

Nemzeti str atégiák

• Európai Bizottság Oktatási és Képzési Monitor kiadványai
• CEDEFOP elemzései

A keretstratégia célrendszerének meghatározásánál az alábbi kormányzati stratégiai
dokumentumok voltak iránymutatók.
Nemzeti Együttműködés Programja
Új Széchenyi Terv – Magyar Növekedési Terv (2010–2014–2020)
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (2011–2020)
Konvergencia Program (2011–2015) – Széll Kálmán Terv
EU 2020 Nemzeti Reform Program – Nemzeti Intézkedési Terv (2010–2020)
Országos Fejlesztési Koncepció (2014–2020)
Nemzeti Ifjúsági Stratégia (2009–2024)
Nemzeti Innovációs Stratégia (2013–2020)
Tudománypolitikai Stratégia – tervezet (2013–2020)
A felsőoktatás megújításának stratégiai irányai – tervezet
A köznevelési rendszer megújításának stratégiája (2014–2020) – tervezet
Foglalkoztatáspolitikai Stratégia (2014–2020) – tervezet
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program – tervezet
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program – tervezet
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program – tervezet

A keretstratégia szerkezetében és felépítésében követi a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium kormányzati stratégiaalkotással kapcsolatos iránymutatását és módszertanát.
A keretstratégia bevezetője rögzíti a stratégiakészítés indíttatását, majd értelmezi és
lehatárolja a stratégia tárgykörét, bemutatja a szakpolitikaterület korábbi releváns stratégiai kezdeményezéseit, a stratégia módszertani jellemzőit.
A keretstratégia helyzetelemzése felvázolja a külső adottságokat és kihívásokat, majd
áttekintést ad az egész életen át tartó tanulás és az oktatás és képzés szakpolitika szempontjából releváns helyzetképéről, valamint bemutatja az oktatási és képzési ágazat jogszabályi hátterének főbb változásait.
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A SWOT-elemzés számba veszi az egész életen át tartó tanulás területén azonosított
erősségeket és gyengeségeket, illetve lehetőségeket és veszélyeket.
Ezt követi a keretstratégia jövőképének és felettes céljainak a bemutatása, majd a
jelenlegi helyzet és a jövőkép eltéréseinek azonosítása képezi az alapját a stratégia célrendszerének. Legmagasabb szinten az átfogó stratégiai célok szerepelnek, ezeket bontják ki,
konkretizálják a specifikus célok.
Az átfogó és specifikus célok megvalósítását szolgálják a specifikus célok alá rendezett
beavatkozási területek.
A keretstratégia zárófejezete a megvalósítás és nyomon követés kereteit mutatja be,
illetve a keretstratégia konzisztenciáját az ex-ante feltételekkel és az operatív programokkal.
A stratégia elkészítésének főbb szakaszai:
I. szakasz:
• a keretstratégia szerkezetének és tematikájának kialakítása
• szakértői workshopokon való egyeztetése
II. szakasz:

• a keretstratégia szempontjából releváns dokumentumok azonosítása és elemzése,

a stratégiai célokat és az eszközrendszert befolyásoló tényezők feltárása, a stratégia elemeinek rögzítése
• helyzetelemzés, SWOT, összevetés a korábbi elemzésekkel
• jövőkép, célrendszer és beavatkozások kialakítása, a keretstratégia összeállítása és egységes szerkezetbe foglalása
III. szakasz:

• a szükséges szakmai és közigazgatási egyeztetések lefolytatása, majd a keretstratégia
véglegesítése
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3. Jelenlegi helyzet elemzése
3.1.

A stratégia adottságai

Gazdasági és társadalmi környezet elemzése: külső feltételek bemutatása, kihívások
azonosítása
A külső környezet és belső feltételek jelentős mértékben determinálták a követendő gazdaságpolitikai pályát és beszűkítették a 2010-ben hivatalba lépett kormány szakmapolitikai mozgásterét. Az államháztartás krónikus egyensúlytalansága halaszthatatlan feladattá tette a pénzügyi stabilitás megteremtését és az államháztartási hiány szigorú keretek
között tartását. A gazdasági növekedés érdekében sürgetővé vált a hazai vállalkozások
versenyképességi hátrányainak felszámolása, és a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése, a gazdaság növekedési pályára állítása. A Széll Kálmán Terv és az Új Széchenyi Terv gazdaságpolitikai stratégiája három pillérre épül: az egyensúly, a növekedés és
a foglalkoztatás hármasára. Az Új Széchenyi Terv hangsúlyozza, hogy a foglalkoztatáspolitika eszközei elsősorban a foglalkoztathatóság javítását, a munkaerő-kereslet és
-kínálat jobb illeszkedését, az állástalanok és más aktív korú munkanélküliek foglalkoztatásának segítését célozzák. Mindehhez széles eszköztárra van szükség, amelyek egy része az Új Széchenyi Terv keretei között támogatható, más része pedig olyan szabályozási
vagy intézményrendszert érintő módosításokat feltételez, amelyek a program keretein kívül valósíthatók meg. A Foglalkoztatási Program szempontjainak érvényesítése egyrészt
az aktív munkaerő-piaci politikák támogatásán keresztül, másrészt a változásokhoz való
alkalmazkodás alapvető eszközének tekintett szak- és felnőttképzés támogatásán és az
egész életen át tartó tanulás ösztönzésén keresztül tud megvalósulni.
A magyar gazdaság növekedése és a foglalkoztatás bővülése szempontjából komoly
akadályt jelent, hogy az oktatási rendszer kibocsátási szerkezete sok tekintetben eltér a
gazdaság és a munkaerőpiac tényleges igényeitől. Az egész életen át tartó tanulás politikája elsődlegesen az oktatási és képzési intézményrendszeren és szolgáltatásain keresztül
valósul meg, másodlagosan a szakpolitika jellegéből fakadóan, a nem formális tanulásban
szerepet játszó kulturális és foglalkoztatáspolitikai, szociálpolitikai intézményrendszer
és szereplői részvételével teljesedhet ki. Mivel az oktatás és képzés, az egész életen át tartó
tanulás fejlesztési forrásai alapvetően az Európai Szociális Alapból fognak a 2014–2020
közötti időszakban rendelkezésre állni, ezért a keretstratégia tervezése során törekedtünk
a programozási időszak operatív programjai: az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
Program, illetve a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program célrendszerével,
specifikus célkitűzéseivel és intézkedéseivel való szoros kapcsolatra.
A gazdasági válságból való kilábalás társadalmi kockázatainak csökkentése, a gazdasági jólét növelésének és a társadalmi fejlődés elősegítésének egyik legfontosabb tartaléka
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az emberi erőforrások fejlesztésében rejlik az előttünk álló évtizedben. Az emberekben
rejlő potenciál felébresztésében, az egyénekben és közösségekben lévő kreatív és konstruktív energiák mozgósításában az egész életen át tartó tanulásnak meghatározó szerepe
van.

3.1.1. Versenyképesség és gazdasági növekedés
A Partnerségi Megállapodásban is szerepel, hogy Magyarország kicsi belső piaccal, rendkívül nyitott gazdasággal rendelkezik, erőteljesen exportorientált ország. Ez a nyitottság
jelenti a növekedés motorját, ugyanakkor a globális válság idején – az exportpiacok zsugorodása miatt – sérülékennyé is teheti az országot. Az ország növekedési pályára állítása
egyszerre igényli a pénzügyi konszolidációt, fiskális stabilitást és a szerkezeti reformok
végigvitelét.
A magyar gazdaság nyitottságára jellemző, hogy Magyarország a világ kilencedik legerősebben globalizált országa (Ernst and Young, Globalization Index, 2013), éppen ezért
Magyarország számára kulcskérdés, hogy erősödjön a gazdaság egészének, és különösen
a vállalati szektornak a versenyképessége.
Az export túlnyomórészt a Magyarországra települt nemzetközi nagyvállalatokhoz
kapcsolódik, míg a vállalati szféra több mint 99%-át alkotó kkv-k részesedése az exportból nem éri el a 10%-ot sem. A magyar gazdaság sajátosan duális jelleget mutat: egyrészt
az erősen exportorientált, magas termelékenységű, modern technológiáival működő és a
globális termékláncokhoz kapcsolódó nagyvállalati szektorra, amely meghatározó mértékben járul hozzá a GDP-hez és exporthoz, másfelől pedig szűk belső vagy helyi piacra
termelő, alacsony termelékenységű, kevésbé fejlett technológiát alkalmazó mikro-, kis- és
középvállalati szektorra oszlik.
A globális pénzügyi válság általánosan felértékelte a termelő szektor és az ipar szerepét, ami különösen kedvező a magyar gazdaság számára, ahol az ipar részesedése a
GDP-ből 27%-os.
Bizonyos összevonásokkal a GDP ágazatok közötti megoszlása 2012-ben az alábbi volt:
A GDP ágazatok közötti megoszlása 2012-ben
Ipar

27,2%

Közigazgatás, oktatás, egészségügyi szolgáltatás

17,3%

Kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás

11,9%

Üzleti szolgáltatás

8,7%

Ingatlan

8,7%

Szállítás és raktározás

6,0%

Információ és kommunikáció

5,2%

Pénzügyi szolgáltatás

4,5%

Mezőgazdaság

3,8%

Építőipar

3,8%

Egyéb szolgáltatás
Összesen:

2,9%
100,0%
Forrás: Gazdasági adatok, KSH, 2012.
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Termelékenység és kkv-szektor
A termelékenység kihívásai mögött alapvetően a kkv-szektorra jellemző foglalkoztatottság és termelékenység található. A kkv-k részesedése a foglalkoztatottak összlétszámából
jóval meghaladja az uniós átlagot, miközben a GDP-hez való hozzájárulásuk jelentősen
elmarad az uniós átlagtól. A foglalkoztatás szerepe elsősorban a mikrovállalkozásoknál
jelentős, ezzel szemben a kis- és középvállalkozások már nagyobb növekedési potenciállal
rendelkeznek, szerepük az exportban is nagyobb, és ezek a vállalatok állítják elő a bruttó
hozzáadott érték több, mint egyharmadát.
Számuk

Mikrovállalkozás
Kisvállalkozás
Középvállalkozás
Nagyvállalkozás
Összesen:

Arányuk

Foglalkoztatásban
betöltött szerepük
%-ban

GDP-termelésben
betöltött
szerepük %-ban

543 723

94,9%

36,5

18,2

24 854

4,3%

19,3

16,0

4 257

0,7%

16,9

19,6

805

0,1%

27,3

46,2

573 639

100,0%

100,0%

100,0%

Forrás: KSH Évkönyv, 2012.

Míg a magyar kkv-szektor hagyományosan a szolgáltató ágazatokban található, addig
a növekedési lehetőségek elsősorban az autó- és járműiparban, az elektronikai iparágakban, gyógyszeriparban.

Tudásgazdaság
Magyarországon az exportvezérelt gazdaságfejlődési pálya egyre erősebben támaszkodik
a magas hozzáadott értékű termelésre, ma már – kelet-közép-európai léptékben kimagasló aránnyal – az export 22%-át a technológia-intenzív termékek adják. Ezeket a termékeket javarészt az országba települt globális nagyvállalatok állítják elő, sok esetben az
export a globális nagyvállalaton belüli, a vállalat által felépített értéklánc keretében zajló
szállításokat jelenti. Magyarországon a jelenlegi versenypozíció fenntartása érdekében is
célszerű a K+F+I szektor erősítése, a K+F+I kiterjedése a vállalati szektor minél nagyobb
részére. Magyarország az EU közepes innovációs teljesítményű országai közé sorolható.10
2011-ben a K+F ráfordítások a GDP arányában – az elmúlt két évtizedet nézve – a legmagasabb értékre, 1,21%-ra növekedtek (az EU 2020 stratégia 3%-os célt tűzött ki).
Az infokommunikációs technológiai szektor egyike azoknak a magas hozzáadott
értéket előállító gazdasági ágaknak, amelyeket a válság kevésbé sújtott. Az „e-gazdaság” szerepe folyamatosan erősödik, az internetellátottság mára teljes körűvé vált mind
a kis-, közép- és nagyvállalatoknál, mind pedig a közintézményeknél. Ugyanakkor a
mikrovállalkozások (10 fő alatt) egyötödének még ma sincs internetkapcsolata, és jelentős részük a számítógépet sem veszi igénybe. Személyi számítógépet használ a 15 évesnél idősebb hazai lakosság 58%-a, mintegy 4,8 millió fő. A viszonylag magas használati
arány mögött azonban nagy egyenlőtlenségek húzódnak meg: 2012-es felmérések szerint
10

230

Innovation Scoreboard, http://ec.europa.eu/.../innovation-scoreboard/index_en.htm

E G É S Z É L E T E N ÁT T A R T Ó T A N U L Á S S T R A T É G I Á J A

a 16–74 év közötti lakosság 26%-a még sosem használt számítógépet és internetet, a 15
évesnél idősebb magyar lakosság 44,5%-a11 digitálisan írástudatlan.
Informatikai infrastruktúra és szolgáltatások
Aránya (%)

Év

Magyarország

EU-átlag

Szélessávú kapcsolattal rendelkező
háztartások

2012

69

76

Szélessávú kapcsolattal rendelkező
vállalatok

2010

84

87

E-közigazgatási szolgáltatások
igénybevétele

2010

28

32

Forrás: European Commission: Country Fact Sheet, Magyarország, 2012. július

Kihívások
• A gazdaság növekedési potenciálja érdekében törekedni szükséges a magas hozzáadott

•

•
•
•
•

értékű munkahelyek betöltésére alkalmas munkaerő utánpótlására, a munkaerő-piaci
versenyképesség szempontjából hiányzó képességek (pl.: idegennyelv-tudás, infokommunikációs készségek) pótlására.
A kkv-szektor versenyképességének javítása igényli a kkv-k innovációs és IKT-potenciáljának, illetve alkalmazkodóképességének növelését, hogy képesek legyenek a jelenleginél nagyobb mértékben bekapcsolódni a nemzetközi termelési láncokba. Mindehhez
szükséges a megfelelő humán kapacitás biztosítása, a vállalkozásfejlesztési és -növekedési potenciál személyes és szervezeti korlátainak csökkentése.
Az alacsony képzettségű tömegeket is felszívni képes ágazatok fejlesztése, támogatása a
vállalkozók és a munkavállalók általános és speciális célú képzésével, segítésével
(mentorálás, tanácsadás stb.).
Erősíteni az egész életen át tartó tanulás és a szakképzés, felnőttképzés fejlesztését a
gazdaság igényeihez igazodó módon.
Digitális kompetenciák elsajátításának biztosítása az oktatás különböző szintjein, illetve a tanulás különböző szakaszaiban, beleértve a nem formális és informális tanulást is.
Informatikai és műszaki szakemberképzés minőségének és mennyiségének javítása, a
gazdaság és K+F+I igényekhez igazítása.

3.1.2. Foglalkoztatás és munkaerőpiac
A magyar gazdaság és társadalom egyik legfontosabb kihívása a foglalkoztatás szintjének
növelése. A kormány a legutóbbi időszakban elérte, hogy a foglalkoztatási szint növekedésnek, a munkanélküliség pedig csökkenésnek indult. A növekedés ellenére továbbra is
alacsony a fiatalok, az alacsony képzettségűek, a romák, a kisgyermekes nők, a hátrányos
11
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helyzetű településen élők, illetve az idősek foglalkoztatottsági szintje. Különösen nagy
probléma továbbra is a tartósan munka nélkül lévők helyzete.
A képzettségi szint szorosan összefügg a foglalkoztatási szinttel. A munkanélküliek
közel fele legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezik, és a foglalkoztatottaknak mindössze 11%-át teszik ki az alapfokú végzettséggel rendelkezők. Jellemző még az életkor
alapján történő foglalkoztatási szegmentáció, mely a 15–24 éves, illetve az 50 évnél idősebb korosztályt érinti hátrányosan, illetve rendkívül rosszak a roma népesség foglalkoztatási mutatói, különösen a roma nők körében.
„A munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetűek másik nagy célcsoportját képezik a megváltozott munkaképességűek. A megváltozott munkaképességűek a munkaerőpiacon erősen alulreprezentáltak. A 767 ezer 15–64 éves megváltozott munkaképességűből 185 ezren tartoztak 2011 II. negyedévében a gazdaságilag aktívak közé, ebből
139 ezren foglalkoztatottak, 46 ezren pedig munkanélküliek voltak. Aktivitási arányuk
24,1%-ot ért el, amíg a változatlan munkaképességűeké 67,8%-ot, foglalkoztatási arányuk 18,1%, munkanélküliségi rátájuk pedig 24,9% volt, szemben a változatlan munkaképességűeket jellemző 60,8%-os, illetve 10,2%-os értékkel. Közöttük a legfeljebb alapfokú végzettségűek aránya 38,2% (ez több mint a másfélszerese az egészségeseket jellemző aránynak), további egyharmaduk pedig szakiskolai, szakmunkásképző iskolai
végzettséggel rendelkezik (miközben a változatlan munkaképességűek 24,8%-ának van
ilyen végzettsége). Ez tehát azt jelenti, hogy közel háromnegyed részük (71,1%) fokozottan
nehéz helyzetben van, amikor munkát kíván vállalni. Az elhelyezkedésüket megkönnyítő
atipikus és rugalmas foglalkoztatási formák nem elterjedtek Magyarországon. A részmunkaidős foglalkoztatás aránya a 15–64 éves foglalkoztatottak között hazánkban 6,7%,
míg az EU-ban 19% volt 2012 III. negyedévében”12.

Kihívások
• A foglalkoztatás bővítéséhez és a munkavállalók alkalmazkodóképességének és verseny-

képességének javításához szükséges a valós reálgazdaság igényeinek és a növekedési
potenciállal rendelkező ágazatok képesítési szükségleteinek megfelelő és ahhoz rugalmasan igazodó, versenyképes tudást biztosító képzési és egész életen át tartó tanulási
rendszer megteremtése.
• A foglalkoztatás bővítésének érdekében alapvető fontosságú a hátrányos helyzetű álláskeresők és inaktívak, kiemelten az alacsony iskolai végzettségűek, tartós munkanélküliek, romák, az idősek, a fiatalok, a kisgyermeket nevelők, a hátrányos helyzetű településen élők munkaerő-piaci részvételének és foglalkoztathatóságának javítása, az
elsődleges munkaerőpiacra történő belépésük támogatása aktív munkaerő-piaci eszközök alkalmazásával (pl. munkaerő-piaci képzések, foglalkoztatásba ágyazott képzés,
a vállalkozóvá válás támogatása, személyre szabott szolgáltatások, pályaorientációs
tanácsadás, nem formális és informális oktatás és az elhelyezkedés ösztönzése mellett
mentorálás, személyes támogatás, a tudáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása
korszerű technikai eszközökkel).

12
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• A jelenleg alacsony részmunkaidős foglalkoztatás, távmunka vagy a rugalmas munkaidő-szervezési lehetőségek jobb kihasználása érdekében a munkaerő-mobilitás javítása,
az atipikus foglalkoztatási formák és a családbarát munkahelyek fejlesztéséhez, foglalkoztatásának, önfoglalkoztatóvá válásának ösztönzése és kapcsolódó speciális képzési
programok indítása.

3.1.3. Demográfia
Magyarország népessége az 1980-as 10 millió 709 ezerről 2013-ra 9 millió 909 ezerre
csökkent. A demográfiai folyamatok hosszabb távon drasztikus, rövid távon némi hullámzás és fluktuáció mellett trendszerűen egyaránt tartós csökkenést mutatnak. Magyarországon a fiatalok aránya tartós csökkenést mutat, ezen belül a jelenlegi évtizedben a középiskolai korosztály jelentős, közel 20%-os csökkenése prognosztizálható. Az általános
iskolai korosztály az elmúlt évtized drasztikus csökkenését követően a következő évtizedben már alig fog csökkenni. A 65 év fölöttiek lakosságon belüli aránya Magyarországon az elmúlt fél évszázadban nagyjából megegyezett az európai átlaggal, de a következő
néhány évtizedben az idősebb korosztályok aránya növekedni fog. Ez az arány jelenleg
17% körül van, de fél évszázad múlva akár 30% fölé is kerülhet. Az országon belüli vándorlás hagyományosan alacsony, mértéke az elmúlt két évtizedben némi hullámzástól
eltekintve nagyjából változatlan. Jellemzően a keleti, fejletlenebb térségekből a központi
régióba és a Dunántúlra irányul. A főváros, a városok és a községek lakosságának változását a belföldi migráció nem változtatja meg, ezek lakosságának aránya az elmúlt bő
évtizedben legfeljebb egy-egy ezrelékkel változott.
A nemzetközi migrációs egyenleg Magyarországon hagyományosan pozitív, de ez
a pozitív egyenleg csökkenőben van. A bevándorlók nagy része a korábbi évtizedekben
a szomszéd országok magyar ajkú, a hazai átlagnál valamivel iskolázottabb lakosságából került ki, de a Magyarországra való áttelepülés trendje ebből az irányból csökkenő.
Ugyanakkor – különösen a rendszerváltást követően – számos afrikai, ázsiai, arab-térségbeli telepedett le Magyarországon, felnövőben van a már itt született migráns generáció.

Kihívások
• A demográfiai tendenciák hosszú távon komoly foglalkoztatási gondot okozhatnak,

mivel az aktív korúak európai összehasonlításban is alacsony létszáma folyamatosan
csökken. A demográfiai folyamatok megfordításához a családbarát fejlesztések kiterjesztése mellett a fiatal korosztályokra összpontosító komplex programok, a foglakoztatási lehetőségek javítása és biztosítása, a kisgyermekes munkavállalók munkaerő-piaci
helyzetének javítása szükséges.
• Az oktatás és képzés, illetve a tanulás intézményi kapacitásainak a demográfiai kihívásokhoz: az iskolai és az egész életen át tartó tanulásban résztvevők összetételéhez igazítása.
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3.1.4. Szegénység és társadalmi kohézió
Mind a statisztikai adatok, mind a társadalmi felmérések egyértelműen kirajzolják a szegénységet meghatározó társadalmi jellemzőket, a „szegénység profilját”, amit a Magyar
nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia mutat be részletesen.
A szegény családban élő gyermekek száma közvetlen kapcsolatot mutat a szülők foglalkoztatottságával. A szülők iskolai végzettségével összefüggésben a legkedvezőtlenebb
helyzetben azok vannak, akiknek a szülei nem tudnak írni, illetve olvasni, ebben a körben
a szegénységi arány megközelíti a 30%-ot. Szintén átlag feletti a szegénységi kockázat, ha
az apa vagy az anya alapfokú vagy alacsonyabb végzettséggel rendelkezik (16,3%, illetve
16,0%). Jelenleg az általános iskolai tanulók 13,8%-a elszegényedett családban él, illetve
szülei iskolai végzettsége alacsony. Az óvodás gyermekek között a hátrányos helyzetűek
(alacsony jövedelmű, szegény családban élők) aránya 31%, a halmozottan hátrányos helyzetűeké 11%. A szegénység a gyermek jövőbeni életesélyeit is csökkenti: kétszer annyi
a végzettség nélküli iskolaelhagyók aránya a tartósan munkanélküli családokban, mint
a foglalkoztatottakéban.
A hátrányos helyzet egyik központi eleme a bizonytalan munkaerő-piaci pozíció és
a munkaerőpiacról való tartós kiszorulás: a tartós munkanélküliség vagy inaktivitás.
Magyarországon egyes társadalmi csoportok, elsősorban a roma és a megváltozott munkaképességű emberek különösen érintettek a munkaerő-piaci hátrányok által, illetve esetükben a hátrányok gyakran halmozottan jelentkeznek. A foglalkoztatottság mértékét és
az egy foglalkoztatottra jutó munkatermelékenységet alapvetően befolyásolja a rendelkezésre álló megfelelő képzettségű, valamint jó mentális és fizikai állapotú munkavállaló.
A fizikai okok és kedvezőtlen egészségi állapot miatt inaktívak körében jelentősen felülreprezentáltak a hátrányos helyzetű csoportok (roma közösségek, kistelepülésen élők,
szegények, fogyatékkal élők). Ebből eredően e csoportok egészség- és munkaerő-piaci
mutatói jelentős mértékben elmaradnak az átlagtól. Ez részben az egészségmegtartás,
részben az ellátási, hozzáférési egyenlőtlenségek, részben egyéb társadalmi-gazdasági és
társadalmi tudati összefüggések következménye.
A hátrányos helyzetű térségekben élő tartós munkanélküliek és megváltozott munkaképességűek nagy többsége számára az elsődleges munkaerőpiac jelenleg nem tud megfelelő munkát biztosítani. A munkaerőpiacra való visszavezetésüket segíthetik a szociális gazdaságban rejlő lehetőségek kiaknázása, a szociális gazdasági lánc megteremtése.
A szociális gazdaság keretei között folyó, piacorientált termelő, kereskedelmi és szolgáltató tevékenység, közösségi vállalkozás magában foglalja azokat a kezdeményezéseket,
amelyek új helyi foglalkoztatási lehetőségek, új fenntartható gazdasági tevékenységek feltárásával teremtenek új munkahelyeket a hátrányos helyzetű munkanélküli és inaktív
emberek számára, javítja a szolgáltatáshiányos területek és térségek ellátási színvonalát,
növeli a térség népességmegtartó erejét.
A társadalmi kirekesztődés együtt jár a kulturális kirekesztődéssel, a kulturális szegénységgel, ami a társadalmi érvényesüléshez szükséges kompetenciák hiányához vezet.
A kulturális szegénység a közösség szintjén öröklődő társadalmi szociokulturális egyenlőtlenséget szül, a gazdaság és a foglalkoztatás szintjén pedig rontja a versenyképességet,
mivel akadályozza a kreativitás kibontakozását. A szociokulturális háttér jelentős mértékben befolyásolja a társadalmi egyenlőtlenségek kialakulását; e hátrányok kompenzálásához az iskolán túl a kulturális intézmények is hozzájárulnak. A kulturális szolgáltatások atipikus képzési szerepükön keresztül javítják az elmaradott térségek népességének
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esélyeit. A Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégiáról szóló 18/2013. (III. 28.) Ogy.
határozat szerint „olyan oktatás-nevelés-képzés (és kulturális intézményrendszer) kialakítása a cél, amely egyfelől fejleszti az értékeket, erkölcsi normákat, a társadalmi minőséget, az érzelmeket, a közösségekhez való kötődést, rendszerszemléleti képességet ad,
másfelől biztosítja a munkavégzéshez szükséges tudás, készségek és kompetenciák elsajátítását, a társadalmi tanulás új formáinak létrejöttét, kialakítja az életen át tartó tanulásra
való igényt. […] Az emberi erőforrások fejlesztése nemcsak az oktatási, hanem az egyéb
kulturális intézményekben, pl. közgyűjteményekben, közművelődési intézményekben is
lehetséges. Az ilyen intézmények megfelelő finanszírozással olyan programokat indíthatnak, amelyek a lakosság széles köre számára érdekesek. A résztvevők ezáltal egyfelől új
tudáshoz juthatnak, megismerik az adott intézmények nyújtotta lehetőségeket, és a társadalmi kapcsolataik is fejlődhetnek. Javítani ajánlott az oktatási-nevelési és a kulturális
intézmények együttműködését is a magyar népesség kulcskompetenciáinak fejlesztése
érdekében.”

Kihívások
• A szegregált élethelyzetek felszámolása, a generációkon át mélyülő foglalkoztatási, megélhetési, iskolázottsági, közösségi, szociokulturális és diszkriminációs természetű hátrányok felszámolása.
• A társadalmi hátrányok átörökítésének mérséklése érdekében a hátrányos helyzetű
tanulók tanulási és továbbtanulási esélyeinek növelése, a felzárkózás támogatása a kulturális intézmények által biztosított nem formális és informális tanulási formák és a
kultúra integrációs szerepének erősítésén keresztül.
• A szociális vállalkozások előmozdítására szolgáló kapacitásépítés és támogató rendszerek, különösen a szociális vállalkozói készséget fejlesztő oktatás és képzés, hálózatépítés,
a társadalmi vállalkozások kialakításához nyújtott humán szolgáltatások önfenntartó
megoldásainak erősítése.

3.1.5. Horizontális – területi dimenziók
A társadalmi-gazdasági problémák területi koncentrálódást is mutatnak. A leghátrányosabb helyzetű vidékeken egyszerre vannak jelen a súlyos munkanélküliségi, a szociális és
az egészségügyi problémák. Több térségben egyszerre jelentkezik az idősödés, az inaktívak és a hátrányos helyzetűek nagy aránya, valamint a munkaképes korúak elvándorlása.
A foglalkoztatottak aránya és más fejlettségi mutatók nemzetközi összehasonlításban is
nagy területi különbségeket mutatnak, a perifériák, illetve az azokat csak részben átfedő
tartósan rászoruló települések mutatói messze elmaradnak az országos átlagtól.
A területi egyenlőtlenségek a munkaerőpiacon nagyok, emellett a munkanélküliek
50%-a kistelepülésen él, ahol a helyi munkalehetőségek korlátozottak, és a munkaerő mobilitása is akadályokba ütközik.
A gazdasági és innovációs teljesítmény erős ágazati, vállalati és területi koncentrációval jár együtt. Területileg Budapesten összpontosul a K+F+I ráfordítások mintegy kétharmada, emellett még a nagy vidéki egyetemi központok kutatói kapacitásai és eredményei jelentősek. A magas munkaerő-felvevő képességgel rendelkező IKT-vállalatok is
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területileg erősen koncentrálódnak a fővárosban és környékén, a megyeszékhelyeken és
az egyetemi központokban.
A leghátrányosabb helyzetű kistérségek több, egymást erősítő társadalmi-gazdasági
problémával küzdenek. Közös, az országos átlagtól eltérő jellemzőik:
• a népességszám csökkenése,
• ugyanakkor a 14 évnél fiatalabb népesség országos átlagot meghaladó aránya,
• az óvodai és iskolai közszolgáltatások nem egységes színvonala,
• a szociálisan hátrányos helyzetűek országos átlagot jelentősen meghaladó aránya,
• súlyos foglalkoztathatósági, egészségügyi és lakhatási problémák,
• rendkívül alacsony foglalkoztatási szint és alacsony vállalkozássűrűség.

Kihívások
• Az ország leghátrányosabb helyzetű területeire koncentrálva, olyan komplex humán

beavatkozások, melyek az alapvető munkaerő-piaci kompetenciákon túl segítik a helyi
népesség hosszú távon fenntartható foglalkoztatását is, és a közösségfejlesztésen, társadalmi kapacitásfejlesztésen és társadalmi felelősségvállaláson alapuló programok révén
elősegítik erősítését, a szolidáris, cselekvőképes helyi közösségek kialakulásának erősödését.
• Szakképzési, felnőttképzési és munkaerő-piaci képzési programok és az egész életen át
tartó tanulási lehetőségek jobb összehangolása a térségi és helyi gazdaságfejlesztési beavatkozásokkal a területi szinteken megjelenő vagy konkrét térséghez kötődő gazdasági és foglalkoztatási problémák kezelése érdekében.
• Tanulási, kulturális infrastrukturális fejlesztéseken és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javításán keresztül az életminőség javítása.

3.2.

HELYZETKÉP AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ
TANULÁSRÓL

Az utóbbi évtizedben alapvető változások zajlottak le a társadalom és a gazdaság, az
alkalmazott technológiák, a munkaerő-piaci és a szociális szféra területein. A válság
hatására a korábbi trendek felerősödtek és a változáskezelés, az egyre versenyorientáltabb, sokrétűbb és komplexebb környezethez alkalmazkodás képességének elsajátítása, a
folyamatos tudásszerzés, képességek, készségek fejlesztése, az egész életen át tartó tanulás
iránti nyitottság, az abban való részvétel az egyének boldogulásának és a társadalmak
sikerességének kulcsává vált.
Az Európa 2020 stratégia 5 kiemelt, számszerű célkitűzéséből kettő az oktatásra vonatkozik. A célok: a felsőfokú vagy azzal egyenértékű képzettséggel rendelkezők arányának 40%-ra növelése az Unióban, illetve a végzettség nélküli iskolaelhagyók arányának
10%-ra mérséklése. Magyarország a képzettségi szint javítására irányuló Európa 2020
célkitűzéshez kapcsolódva a felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők
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arányának (a 30–34 évesek körében) 30,3%-ra növelését és a végzettség nélküli iskolaelhagyók13 arányának (a 18–24 évesek körében) 10%-ra csökkentését vállalja 2020-ig.
A végzettség nélküli iskolaelhagyók arányát továbbra is sikerül Magyarországon az
Európai Unió átlaga alatt tartani: 2011-ben 11,2% volt (a 18–24 év közötti népességen
belül), annak ellenére is, hogy ez enyhe romlást mutat a 2010-es évhez képest (10,5%).
A végzettség nélküli iskolaelhagyás okai között jelentős tényezőként említhetők a társadalmi-gazdasági hátrányok, a minőségi ellátáshoz történő hozzáférés hiányosságai, amelyek különösen a hátrányos térségekben jelentenek súlyos problémát.

3.2.1. A népesség iskolai végzettsége
A lakosság képzettségi színvonala – az iskolai végzettség mutatói szerint – dinamikusan javuló tendenciát mutat. A népszámlálás adatai szerint tovább folytatódott a 15 éves
és idősebb népesség körében az általános iskola 8. évfolyam vagy annál alacsonyabb
végzettségűek arányának csökkenése, ezzel párhuzamosan a közép-, illetve a felsőfokú
végzettségűek arányának növekedése. A 2011. évi népszámlálás adatai szerint (KSH,
Országos adatok) a 25 éves és idősebb népesség 19%-ának volt egyetemi vagy főiskolai
végzettsége; ez háromszorosa az 1980. évinek. A 18 évesek és idősebbek 32%-a szerzett
érettségi bizonyítványt legmagasabb iskolai végzettségként, szemben a három évtizeddel
korábbi 17%-kal. A képzési rendszer átalakításának, a közép- és felsőoktatás expanziójának következményeként növekedett a 20–29 évesek körében az érettségizettek aránya
1998 és 2010 között 38%-ról 50%-ra; a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya 9%-ról
17%-ra nőtt.
Az oktatási expanzió mértékét jól mutatja a 25–29 éves népesség iskolai végzettségének átrendeződése egyetlen évtized alatt. 2000-ben még majdnem minden ötödik fiatalnak nem volt középfokú végzettsége, 2010-ben már csak 13,4%-nak. 2000-ben még a
fiatalok kevesebb, mint felének volt érettségije, 2010-ben már kereken a kétharmadának.
A középiskolai expanzió hatása már a felsőfokú végzettek arányának növekedésében is
érezhetővé vált ekkorra, amely ebben a korosztályban 2000–2010 között 14,7%-ról 26,4%ra nőtt.
2010-re hazánkban 86%-ra nőtt a középfokú végzettségű fiatalok aránya az évtized
eleji 82-83%-kal szemben (Education at a Glance, OECD 2012). Ezzel az uniós tagállamok
átlagával azonos szintet produkálunk. A felsőfokú végzettségűek arányának növelését a
Nemzeti Reform Programban vállalta Magyaroszág az EU 2020 céloknak megfelelően,
mely cél teljesülését szolgálják a felsőoktatás szerkezetátalakítása és minőségi színvonalának emelése is.
Az iskolázottságot jelentősen befolyásoló, fontos tényező a lakóhely településtípusa.
Mind a középiskolai érettségit, mind a főiskolai, egyetemi végzettséget szerzettek aránya
az országos átlagot meghaladja a fővárosban és a megyei jogú városokban, azonban a többi városban, és különösen a községekben az iskolázottságot kifejező mutatók kedvezőtlenebbek. A 15–29 éves fiatalok körében végzett felmérés tanúsága szerint Budapesten a
fiatalok közel kétharmada és az egyéb városokban élőknek is több, mint fele rendelkezett
 A 18–24 évesek közül azon fiatalok aránya, akik felső középfokú végzettséggel nem rendelkeznek, és az
adatfelvétel idején oktatásban, képzésben nem vesznek részt. A felső középfokú végzettség definíciója: középiskolai végzettség, illetve OKJ 3-as szintű szakképesítés.
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diplomával vagy érettségivel, ugyanakkor a községekben élő fiatalok 43%-a mindössze
általános iskolát végzett, és 7,6%-uk rendelkezett felsőfokú végzettséggel.

3.2.2. Magasabb képzettségi szint előnyei
A magasabb iskolázottság számos előnyt jelent mind az egyén, mind a közösség számára.
A közösség számára a versenyképesebb gazdaságot, a gazdagabb és magasabb életminőség elérését biztosító társadalmi előnyöket említhetjük. Az egyén számára a biztosabb és
magasabb jövedelmen kívül a bővebb későbbi tanulási lehetőségeken túl a hosszabb és
egészségesebben leélt életet.
A nemzetközi statisztikák és munkaerő-piaci elemzések is megerősítették, hogy
– a válság és a recesszió éveiben is –, magasabb képesítéssel kisebb eséllyel vált az egyén
munkanélkülivé. 2008 és 2010 között a középfokú végzettséggel nem rendelkezők munkanélküliségi rátája 8,8%-ról 12,5%-ra emelkedett, a középfokú végzettséggel rendelkezőké pedig 4,9%-ról 7,6%-ra az OECD-országokban (Education at a Glance, OECD 2012).
Ezzel szemben a felsőfokú végzettséggel rendelkezők munkanélküliségi rátája sokkal
alacsonyabb maradt: 3,3%-ról 4,7%-ra nőtt ugyanezen időszak alatt. Magyarországon a
Nemzeti Munkaügyi Hivatal adatai alapján a 2012. januári helyzetkép is jól mutatja, hogy
a diplomás végzettséggel rendelkezők esetén a 4%-kal alacsonyabb a munkanélküliségi
ráta az előző évihez viszonyítva, és mennyiségileg is csekély a nem diplomás végzettségűekhez képest a munkanélküliek száma.14 Emellett a szakiskolai végzettségű férfiaknál
csökkent a foglalkoztatási arány a legtöbbet az elmúlt 10 évben; 9,2 és 4,4%-kal a két
nem esetében. Az érettségizetteknél a csökkenés 2,7, illetve 5,0%, a diplomásoknál 3,6 és
3,4%. A fiatalok munkanélküliségi rátája is követi az iskolázottsági hierarchiát, amint azt
a 25–29 évesekre mért adatok mutatják.
A gazdasági válság tovább növelte a magasabb és az alacsonyabb végzettségűek
közötti keresetkülönbségeket. Nemzetközi összehasonlításban a magyarországi diplomások bérhozam-többlete az OECD-adatok szerint Magyarországon a legmagasabb, a
középfokú végzettségűekkel szemben – egyedüli országként – több mint kétszeres, míg az
OECD-átlag 1,55-szeres különbséget jelent (Education at a Glance, OECD 2012). A felsőfokú végzettség többlethozamai Magyarországon különösen jelentősek, figyelembe véve
a végzettek körében jóval alacsonyabb munkanélküliségi rátát és a keresetekben megmutatkozó többlethozamokat is.
A magasan képzett személyek iránti kereslet a gazdasági válság és recesszió ellenére
is tovább nőtt az OECD-országokban és az Európai Unióban. A CEDEFOP előrejelzései
szerint az Európai Unióban 2025-ig több, mint 100 millió nyugdíjba vonulót kell pótolni,
azonban az új álláshelyek száma előreláthatóan 10,5 millió lesz. Az újonnan nyíló pozíciók többsége magasabb képzettséget igényel, még ha nem is mind felsőfokú végzettséget.
A foglalkoztatottak között 44,1%-nak lesz szüksége magas szintű készségekre 2025-ben,
míg 2000-ben ez az arány csak 36,5% volt. Ugyanakkor – még ha kisebb mértékben is –
nő az alapkészségekkel rendelkezőket váró állások aránya, a 2000-es 9,8%-ról az előrejelzés szerint 11,2%-ra 2025-ig. A legnagyobb arányú csökkenés a manuális készségeket
14
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igénylő álláshelyek körében várható: az itt dolgozók aránya a 2000-ben mért 29,2%-ról
2025-re 22,1%-ra eshet vissza.
A magasabb képzettség és végzettség szoros összefüggést mutat a felnőttképzésben
való részvétellel is: bár a felnőttek szervezett tanulási alkalmakban való részvétele az
Európai Unió országaihoz viszonyítva alacsonyabb (2012-ben 2,8%), megfigyelhető, hogy
az iskolai végzettség növekedésével nő az ezen képzésekben való részvételi hajlandóság.
A Diplomás Pályakövetés kutatás eredményei azt mutatják, hogy a frissdiplomások
– különösen pályájuk elején – hajlandóak többször is visszatérni a felsőoktatásba, jóllehet
képzési területenként igen nagyok az eltérések. A diploma tehát sok esetben a tanulmányi
életútnak csak egy köztes állomása a frissen végzettek esetében. Emellett nagy az elmaradásunk az alacsonyabb végzettségűek részvételi arányát tekintve.

3.2.3. Egész életen át tartó tanulásban való részvétel
Az egész életen át tartó tanulás a korai szocializációtól és az iskoláskor előtti neveléstől
a munkavállalás szempontjából aktív életkor utánig felöleli az egyén teljes életciklusát.
Az egész életen át tartó tanulás az oktatás megszervezésének korábbi – az intézményrendszert és a hozzá kapcsolódó elvárásokat középpontba helyező – modelljei helyett a tanulási folyamatot és a tanuló egyén szükségleteit és képességeit helyezi a középpontjába.
Az egész életen át tartó tanulásban való részvétel nemcsak a lehetőségekhez és tanulási
alkalmakhoz való hozzáférés javításától függ, hanem attól is, hogy mennyire sikerül az
egyént érdekeltté tenni a tanulásban, és képessé tenni a tanulásra.
Az egész életen át tartó tanulás megalapozása, a szükséges képességek megfelelő
kifejlődésének kritikus periódusa az első hét-nyolc év. Az oktatási és képzési rendszerekben létező –, többek között alacsony teljesítményt és az iskola idő előtti elhagyását
eredményező – egyenlőtlenségek jelentős, a befektetéseknél lényegesen nagyobb, rejtett
társadalmi költségekhez vezethetnek. Az iskola előtti, kisgyermekkori nevelés, valamint
a célzott korai intervenciós programok az egész életen át tartó tanulás teljes folyamatában
– különösen a leghátrányosabb helyzetűek számára – hosszú távon a legnagyobb megtérülést biztosíthatják. Az iskolába kerülő gyermekek 20 százaléka Magyarországon ma
nehezen behozható hátrányokkal indul. Az iskola és a köznevelés hatékonyságát erősítő
kulturális intézményrendszer sokat tehet azért, hogy a kezdeti lemaradás ne vezessen
súlyos kudarcokhoz és végzettség nélküli iskolaelhagyáshoz.
A hazai koragyermekkori nevelésben való részvétel nemzetközi összehasonlításban
kiemelkedőnek tekinthető. Az OECD-országokban a 4 évesek több mint háromnegyede vesz részt intézményes óvodai nevelésben. Magyarországon a 2012/13-as tanévben
a 4 évesek 93%-a, az 5 évesek 95,6%-a járt óvodába, 2014 szeptemberétől pedig valamen�nyi 3 éves számára kötelező lesz az óvoda. A bölcsődés korosztály (3 éven aluli gyermekek) 13,6%-a tudta igénybe venni a bölcsődei ellátást. Amennyiben a családi napközi szolgáltatást igénybe vevő 3 éven aluli gyermekek arányát is vesszük, abban az esetben már a
korosztály közel 15%-a számára elérhető a gyermekek napközbeni ellátása az országban.
Ez a százalékos arány évről évre emelkedik, figyelemmel arra, hogy ez a szám 2008-ban
még a 10%-ot sem érte el. Longitudinális kutatások bizonyítják, hogy az oktatási ágazatban a kisgyermekkori nevelésbe történő befektetések térülnek meg a legjobban, mivel a
színvonalas kisgyermekkori nevelésben részesült egyének általában az élet legtöbb területén sikeresebbek, mint társaik, akiknek ilyen előnyben nem volt részük. A jó hatások
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azonban hangsúlyozottan csak a jó minőségű ellátásban részesülőknél érvényesülnek,
az alacsony színvonalú szolgáltatások még akár káros hatásokkal is járhatnak. Ezt a felismerést tükrözik az Európai Unióban a koragyermekkori nevelés fejlesztésére irányuló
szakpolitikai kezdeményezések is.
A középfokú oktatási expanzió hatására a korábban a szakmunkásképzőkben továbbtanuló társadalmi csoportok nagyobb része szakközépiskolában, a korábban középfokon
tovább nem tanulók – így a romák mintegy fele-kétharmada – jellemzően a szakmunkásképzőkben, majd szakiskolákban tanulnak tovább. A középfokú beiskolázás adatai
szerint (Oktatásstatisztikai Évkönyvek) a kilencvenes években lezajlott a középfokú programok közötti átrendeződés, az utóbbi 10 évben a középfokú programokra beiratkozók
megoszlása legfeljebb 1-2%-kal változott. 2007 óta a szakpolitika változása következtében
a szakiskolai beiskolázás aránya folyamatosan nő, a középiskolaié csökken. A középfokú végzettség megszerzése a társadalmi integrációnak mintegy előfeltételévé vált, és ez a
lakosságban is tudatosult.
A felső középfokú iskolarendszerű szakképzésben résztvevők és végzettek aránya
ugyan jelentős mértékben csökkent a korábbi évtizedekhez képest, de a 2000-es években
az érettségi utáni, posztszekunder és felsőfokú (2013-tól felsőoktatási) iskolarendszerű
szakképzésben hasonló nagyságrendben szereznek képesítést a fiatalok.
A felsőoktatás 2000-es évek eleji létszámexpanziója mind a hallgatók társadalmi ös�szetételét, mind pedig a képzési típusok, programok szerinti összetételt jelentős mértékben érintette: egyfelől a növekvő társadalmi igények olyan hallgatói csoportok felsőoktatásba való nagyobb arányú bejutását eredményezték, akik azt megelőzően egyáltalán
nem, vagy csak jóval kisebb arányban voltak jelen a felsőoktatásban; másfelől a felsőoktatási képzési kínálat diverzifikálódása (új intézménytípusok, új képzési formák és programok) is jelentős mértékben átalakította a felsőoktatás rendszerét.
A felsőoktatás expanziójának kifulladásához az előző évtized közepén jelentős mértékben járultak hozzá a demográfiai folyamatok. A belépő korosztályok létszámának
csökkenése nem átmeneti, hanem a jövőben is folytatódó jelenség. Ennek következménye
az, hogy a diplomát szerzők arányának növeléséhez a továbbiakban már nincs szükség a
felsőoktatás további mennyiségi expanziójára. A felsőoktatás expanziójához Magyarországon nem csupán a középiskolai korosztályok egyre nagyobb továbbtanulási hajlandósága járult hozzá, hanem a felnőttek diplomaszerzési vágya is. Az expanzió kifulladásához jelentős mértékben hozzájárult a felnőtt, leginkább levelező oktatásban tanulók
számának csökkenése. Magyarországon nem történt meg még az a fordulat, amely a fejlett országokat jellemzi, mely szerint a felsőoktatás egyre inkább nyit a felnőtt (idősebb)
népesség felé, illetve a szakképzés felé. A nyitás 2013-ban a felsőoktatási szakképzés bevezetésével részben megtörtént.
A hazai változások eredményeként nemzetközi összehasonlításban is megnőtt
a 20–29 éves tanuló fiatalok aránya, míg 1995-ben a megfelelő korosztály 10%-a vett részt
oktatásban, addig 2010-ben már 25%-uk. Megfigyelhető némi lemaradás a 30–39 évesek
és a 40 év felettiek csoportjában – 4,4%-os, illetve 0,6%-os arányok – annak ellenére, hogy
a részidős képzésben részt vevők aránya Magyarországon összességében meghaladja az
OECD-országok átlagát (35,2% az átlagos a 20,4%-hoz képest). Ez két oknak tudható be:
egyrészt a részidős képzések nem elsősorban a 30 év feletti korosztályt vonzzák (például
a részidős képzéseken belül legnagyobb arányt kitevő levelező munkarendű képzésben a
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30 évesek, vagy az afelettiek aránya átlagosan 48,6% volt 2010/11-ben), másrészt a részidős
képzések jelentős része nem egy már meglévő diplomára épülő képzést jelent, hanem sok
esetben valamilyen alapképzést.
Mindez azért érdemel figyelmet, mert a munka melletti képzések és a rövidebb ciklusú képzési programok fontos szerepet játszanak abban, hogy összehangolják az alapképzésben szerzett és a konkrét munkakörhöz szükséges kompetenciákat, fejlesztésük
tehát kiemelkedően fontos az egész életen át tartó tanulás szempontjából. Az utóbbi évek
tendenciái összességében a részidős képzésekben részt vevők számának visszaesését mutatják, míg az expanzió csúcsán a hallgatók csaknem fele (2002–2004 között 47%-a) vett
részt részidős képzésben; ez az arány mára egyharmad körüli, ami az 1995/96-os tanév
arányainak felel meg. Különösen visszaesett az esti tagozatos és a távoktatási formákban
részt vevők aránya.
A rövid idejű képzési programok között a korábbi felsőfokú szakképzés aránya az
elmúlt években dinamikusan nőtt: 2010/2011-ben a hallgatók közel 6%-a tanult ebben
a képzési formában. A szakirányú továbbképzésekben részt vevők száma 2003/2004-ig
dinamikus növekedést mutatott (az 1990/91-es tanévi 6 ezer főről 27 ezer főre nőtt, ami
a hallgatók közel 7%-át jelentette), azt követően azonban visszaesett, jelenleg 15-16 ezer
főre tehető az ebben a képzési formában tanulók száma (arányuk 4,4%), akik túlnyomó többsége részidős képzésben vesz részt. A szakirányú továbbképzés azonban a részidős képzésekben részt vevőknek is csak kisebb és egyre csökkenő arányát vonzza: az
1995/96-os egyötödös arányához képest 2010/2011-re 12,6% az ebben a képzésben részt
vevők aránya, igaz ugyan, hogy ezzel párhuzamosan nőtt a részidős képzésben, mesterképzésben, illetve felsőfokú szakképzésben tanulók aránya.
Az elmúlt három évben a felnőttképzésbe beiratkozottak arányait vizsgálva a képzés
megkezdéséhez szükséges előképzettség szerint (OSAP 1665 felület, online statisztika),
az látható, hogy a legnagyobb létszámú résztvevői csoport a viszonylag alacsony, tehát
„alsó középfokú” végzettséggel rendelkező felnőttek között található. Ugyanakkor negatív jelenség, hogy éppen az általános iskolai végzettséggel sem rendelkezők száma
csökkent az elmúlt három év folyamán. A szakiskolai végzettségűek aránya továbbra is
alacsony. A szakközépiskolai végzettségűek kiugróan magas aránya a képzés munkaerőpiaci és gazdasági relevanciájának hiányára utal, hogy a szakközépiskolát végzettek nem
találtak eredeti iskolai végzettségüknek megfelelő állást, vagy esetleg hajdani pályaválasztásuk nem volt megalapozott.
A regisztrált felnőttkori tanulásban részt vevők aránya a képzés jellege szerint azt
mutatja, hogy a felnőttkori tanulás irányultsága hagyományosan és töretlenül szakmai
irányultságú a legtöbb európai országhoz hasonlóan, mivel a képzések 68%-a ilyen jellegű. A képzések irányultságát tekintve egyértelmű a szakmai képzés, szakképesítésre
irányuló továbbképzés dominanciája (ami a versenyképesség fenntartása szempontjából
fontos), ezt követik az OKJ-s képzések, majd a nyelvi képzések, illetve az általános célú
felnőttképzések – néhány kisebb súllyal jelentkező képzési irány előtt. Különösen kiugrónak tekinthető, hogy mind a hátrányos helyzetűek felzárkóztató képzésében, mind a
rehabilitációs képzésben 1% alatti a részvételi arány.
A tanulási aktivitás szinte elhanyagolható mértékű Magyarországon az idősebb korosztályban, és e téren alig van különbség a foglalkoztatottak és a nem foglalkoztatottak között. Az Európai Unióban átlagosan az idősebbek is gyakrabban vesznek részt
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felnőttképzésben, mint Magyarországon, s közülük a foglalkoztatottak gyakrabban, mint
a nem foglalkoztatottak. Ez a tény azt jelezheti, hogy Magyarországon a munkaadók
kevéssé érdekeltek az idősebb munkatársak foglalkoztatásában és továbbképzésében,
illetve, hogy az idősebb munkavállalók kevéssé érzik, hogy a tanulásba befektetett idő és
ráfordítás megtérül számukra a magánéletben vagy a munkaerőpiacon.

3.2.4. Nem formális és informális tanulás
A lemaradás az egész életen át tartó tanulásban való részvétel tekintetében elsősorban a
nem formális képzéseken való alacsony részvételnek köszönhető. A magyar 25–34 évesek
mindössze 7,2%-a vesz részt ilyen képzésben, míg az európai átlag 19,8%. A 24–65 éves
korosztályra vetítve a nem formális és informális tanulásban való részvétel az Európai
Unióban átlagosan 42% volt, míg hazánkban 12%. A képzéseken való részvétel iskolai
végzettség alapján is eltér az európai mintától. A magyar diplomások kisebb arányban
vesznek részt nem formális képzésben, lemaradásuk háromszoros, azonban az alapfokú
iskolai végzettségűeké kb. nyolcszoros az EU-tagállamok átlagához képest.15
A nem formális képzésre vonatkozóan magyar sajátosság az is, hogy magas a hos�szabb képzésekben részt vevők aránya. Míg például a skandináv országokban a rövid,
néhány napos továbbképzések teszik ki a felnőttképzésekben való részvétel túlnyomó
részét, addig Magyarországon a felnőttképzési piacon jellemzően a diplomát vagy oklevelet nyújtó hosszabb idejű képzések népszerűbbek. A Felnőttek tanulása felmérés (Adult
Education Survey 2007) tanúsága szerint a ritka, de hosszú felnőttkori tanulás hátterében
elsősorban rentabilitási megfontolások játszanak szerepet, vagyis a tanulást elsősorban
befektetésnek tekintik és megtérülését várják. Ugyanis a magasabb végzettségi szint,
illetve a rendszeres továbbképzésben való részvétel gyakran feltétele – olykor mesterséges
akadályként is – az adott tevékenység folytatásának, illetve munkakör betöltésének.
A Központi Statisztikai Hivatal 2009-ben a munkaerő-felmérés részeként adatgyűjtést végzett a nem formális oktatásról. A felmérés alapján a felnőtt lakosság 9,9%-a vett
részt valamilyen nem formális képzésben a kérdezést megelőző 12 hónapban. A gazdasági aktivitás és az életkor képzésre gyakorolt hatását vizsgálva megállapítható, hogy az
életkor előrehaladtával csökken a részvételi arány, míg a legfiatalabb korcsoport (a 25–34
évesek) 13%-a vesz részt a képzésben, addig a legidősebbek (55–64 évesek) között csak
4,5%. Hasonlóan nagy a különbség az egyén gazdasági aktivitása szerint: a gazdaságilag
aktívak (14%) képzésben való részvétele többszöröse az inaktívakénak (3,1%).16
Egy 2009-es oktatásügyi közvélemény-kutatás alapján a felnőtt lakosság csupán 18%-a
vett részt valamilyen szervezett képzésben a kérdezést megelőző 12 hónapban. Tanfolyami képzésekben vesznek részt a legtöbben (38%), és jóval kisebb mértékű a munkahelyek
által szervezett képzések aránya (15%). Összességében a szervezett képzések nagyobb
hányadát (56%) az iskolarendszerűek teszik ki, mert a felkeresett 18 éven felüliek 18%-a
még középiskolába, 14-14%-a főiskolára, egyetemre jár, illetve közel 10%-uk vesz részt
valamilyen iskolarendszerű szakképzésben.17
Magyarországon az informális tanulás elmarad az Európai Unió átlagától. A korábban hivatkozott felnőttkori tanulási felmérés szerint az EU átlagában a népesség átlago Jelentés a magyar közoktatásról 2010. 2011. Budapest: OFI. pp. 193–196.
 Statisztikai Tükör, 2010. Budapest: KSH. (Ld. Jelentés a magyar közoktatásról 2010, pp. 194–195.)
17
 Oktatásügyi közvéleménykutatás 2009. (Ld. Jelentés a magyar közoktatásról 2010, p. 195.)
15
16
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san egyharmada tanul nem szervezett, azaz öntevékeny (informális) módon, míg Magyarországon csupán a felnőttek 6%-a nyilatkozott úgy, hogy akkor is felállít magának
tanulási célokat és tájékozódik, tanul, ha ezt senki nem szervezi, illetve írja elő.

3.2.5. Tanulás minősége és eredményessége
Az oktatás és képzés, tanulás minősége szempontjából az egyik legfontosabb kérdés az
oktatási rendszerből különböző pontokon kilépők foglalkoztathatósága. A foglalkoztatottság mértéke azonban nem csak a tanulási eredményektől függ. A munkakínálatot
számos tényező befolyásolja, ugyanakkor ezek között meghatározó jelentőségű az egyén
tudása, készségei és képességei. A magyar gazdaság versenyképessége növeléséhez és a
társadalom jólétének megteremtéséhez elengedhetetlen a humánerőforrások minőségének folyamatos javítása. Az egész életen át tartó tanulás megalapozása az iskolai oktatás
és képzés rendszerében történik. Az egész életen át tartó tanulás minősége nemcsak a felnőttkori, hanem az iskolai tanulás minőségétől is függ, ezért az oktatási és képzési rendszerek minden formájában és szintjén olyan hatékony, rendszerszemléletű intézkedésekre
van szükség, amelyek javítják a tanulási eredményeket, figyelembe veszik és alkalmazkodnak a tanuló egyén szükségleteihez, innovatív módon előtérbe helyezik a készség- és
képességfejlesztést, s a rendszerek kormányzása során messzemenőkig figyelembe veszik
az egységes elvek mentén működő minőségbiztosításon és minőségértékelésen nyugvó
teljesítményeket.
A minőség az Európai Unióban az oktatás és képzés valamennyi formájának közös
célkitűzése, amelyet rendszeresen szükséges értékelni. A minőség nemcsak a tanulási eredményekben vagy az oktatás folyamatában áll, hanem abban is, hogy az oktatási
és képzési rendszerek milyen módon gondoskodnak az egyéni, társadalmi és gazdasági
szükségletekről, valamint az oktatási rendszer hátránykompenzáló és esélyteremtő szerepét és a jólét javítását is jelenti.
A PISA-felmérések eredményeinek nemzetközi és iskolatípusok szerinti összehasonlítása, valamint az országos kompetenciamérések eredményeinek értékelése alapján markánsan kirajzolódik a szakiskolai képzés gyenge teljesítménye, mind abszolút értelemben
(más országok hasonló képzésben részt vevő tanulóihoz hasonlítva), mind pedig más
képzési programokhoz (gimnázium, szakközépiskola) képest, már a középfokú képzés
legelején is. A szakiskolákban koncentrálódnak a szocioökonómiai hátránnyal induló
tanulók, akik hátrányát az alapozó iskolarendszer nem volt képes kompenzálni.
Az iskolarendszerű szakképzés fontos problémája, hogy a rendszer kibocsátási
szerkezete és minősége a korábbi időszak pozitív változásai ellenére még mindig több
tekintetben eltér a munkaerőpiac tényleges igényeitől. Az OFI pályakövető vizsgálata a
pályakezdők instabil helyzetét jelzik, és a különböző státuszok (aktív, inaktív-munkanélküli, tanuló) közötti állandó mozgást.18 A végzettek közel egynegyede betanított vagy
segédmunkát végez, közel fele szakmájától eltérő területen dolgozik. A 2007–2013 közötti
ciklusban folytatott magyar felnőttképzés feltételrendszerét, annak eredményességét két
ÁSZ-jelentés vizsgálta az alábbiak szerint:
1. 
1035. sz. 2010. decemberi ÁSZ-jelentés A felnőttképzés feltételrendszerének
eredményességéről, a gazdaság munkaerőigény kielégítésében betöltött szerepének
18

 Fehérvári Anikó–Tomasz Gábor (2011)
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ellenőrzéséről címmel. E jelentés a 2006–2009 közötti állami és uniós támogatásokkal
megvalósult programokra azt az átfogó megállapítást tette, hogy az állami forrásokból
támogatott felnőttképzési rendszer egésze csak részben tekinthető eredményesnek.
2. 1201. sz. 2012. januári ÁSZ-jelentés A szakképzési hozzájárulás felhasználása célszerűségének ellenőrzéséről címmel. E jelentés a 2007–2010 közötti időszak elszámolásai
20 százalékának ellenőrzése után, bizonyos negatív jelenségek megállapítása alapján
szólította fel a gazdasági tárcát a saját munkavállaló szakképzési hozzájárulás terhére
történő képzése szabályozásának megszüntetésére. Az azóta eltelt időszak bizonyította
az állami intézkedés jogosságát; a befizetett szakképzési hozzájárulás összege jelentősen emelkedett.
A két ÁSZ-jelentés megállapításainak jelentős része volt abban, hogy 2012-ben már elindult a felnőttképzési rendszer átalakítása, racionalizálása, és végül elfogadták a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényt. E törvény hatálya szűkebb körű, mint a 2011.
évi CI. törvényé, de bevezeti a hatósági engedélyezést és szisztematikusabbá teszi az állami ellenőrzést az állam által elismert (OKJ-s) szakképesítések megszerzése, a támogatott
egyéb szakmai képzések, az általános nyelvi és támogatott nyelvi képzések, illetve egyéb
támogatott képzésekre vonatkozóan. Az új felnőttképzési törvény intézkedései hosszabb
távon a képzés minőségének javulását célozzák, amelynek egyik lehetséges következménye a felnőttképzési részvételi arány javulása lehet.

3.2.6. Tanulás relevanciája: készség- és képességfejlesztés
Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges alapkészségek és kulcskompetenciák, úgy,
mint írás, olvasás, számolás, kommunikáció (IKT, idegennyelv-tudás), döntésképesség,
munkaszervezetben való részvétel képessége, önálló tanulási képesség, egészségtudatosság stb., illetve az alapkészségeket kiegészítő azon kompetenciák összessége, amelyek az
egyént képessé teszik arra, hogy új tudásra tegyen szert, illetve hogy tudását az új követelményekhez hozzáigazítsa. Az Európai Unió ajánlása a kulcskompetenciák elsajátítását,
elmélyítését és megerősítését várja el az oktatás és képzés minden szintjén.
Az előző tervezési időszakok fejlesztési programjaiban elért eredmények ellenére a
magyar gazdaság növekedése, illetve a foglalkoztatás bővülése szempontjából komoly
akadályt jelent, hogy az oktatási rendszerből kilépők nagy hányada a tudásalapú társadalom és munkaerőpiac elvárásainak adekvát kulcskompetenciák terén – például: informatikai, idegen nyelvi, vállalkozói kompetenciák – továbbra is jelentős hiányokkal hagyja el
a rendszert.
Azok a gyerekek, akik már az óvodába is szűkösebb készség-, illetve képességrepertoárral kerülnek, az iskolát is általában hátránnyal kezdik, amit az iskolai hátránykompenzáció nehezen tud ellensúlyozni, azaz az iskolakezdéskor meglévő különbségek
később sem csökkennek a kívánatos mértékben. Az információs társadalom kihívásainak, az új technológiák értő felhasználásának legnagyobb akadálya az e területeken
hiányos képzettségű, illetve a képzettségi hiányok leküzdésében még nyelvi, szövegértési problémákkal is küzdő fiatalok jelentős aránya. Az információs társadalom egyre
nagyobb technológiai kihívások elé állítja a polgárait. A kihívásokra adandó műszaki,
természettudományos alapokon nyugvó válaszok, illetve a megvalósítást segítő vállalkozói készségek és képességek – folyamatos fejlesztések eredményei ellenére is – meglévő
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hiányosságai jelentős problémát okoznak a fiatalok munkaerő-piaci lehetőségei, ennek
következtében a gazdasági növekedés terén is.

3.2.7. Esélyteremtés és méltányosság
Számos felmérés, kutatás és elemzés bizonyította, hogy a társadalmi hátrányok és az
iskolai, tanulási kudarc között nagyon szoros az összefüggés. Mindez nemcsak a hátrányos helyzetű tanulói csoportok szempontjából hatalmas probléma, hanem az oktatási
rendszer egészének teljesítményét is rontja. Az oktatási egyenlőtlenségeket meghatározó
hátránytényezők: a tanuló szociális háttere, lakóhelye, többségtől eltérő etnikai-nyelvi
háttere és korlátozott személyes képességei. A hátránytényezők önmagukban és együttesen, egymás hatásait felerősítve képeződnek le a tanulók teljesítményében és a tanulási
eredményeikben, az oktatásban való részvétel és továbbhaladás, a tanulási utak tekintetében.
A nemzetközi tanulói teljesítménymérések és a hazai kompetenciamérések adatai
alapján az iskolák és iskolatípusok közötti különbségek Magyarországon igen nagyok.
Az eredmények azt mutatják, hogy a tanulók erőteljes szelekciója már az iskola kezdő szakaszában elkezdődik, és a különbség minden iskolafokozatban tovább nő. Az a
tanuló, aki olyan iskolába jár, ahol viszonylag sok a jó családi hátterű diák – egyébként
hasonló adottságok mellett – várhatóan 50–67 ponttal jobb eredményre képes a PIRLSés TIMSS-felmérésben, mint az, akinek iskolájában a hátrányos helyzetű diákok aránya
magas és a jó hátterűeké viszonylag alacsony. Nemzetközi átlagban ez a különbség 40–46
pont. A szülők iskolai végzettsége nagyobb arányban befolyásolja a gyermek tanulmányi
eredményeit, mint az OECD-országokban általában, és a szülők foglalkozása – az OECDországok közül – nálunk határozza meg legerőteljesebben az iskolai teljesítményt, vagyis
az oktatási rendszer nem képes csökkenteni a tanulók hátrányait, illetve minden tanuló
számára a családi háttértől függetlenül biztosítja a színvonalas oktatáshoz való hozzáférést (Csapó 2011).
A különböző társadalmi hátrányok kompenzálásának legkorábbi, ezért leghatékonyabb terepe a kora kisgyermekkori nevelés. A hátrányos helyzetű gyermekek iskoláskor
előtti kognitív lemaradása már 3-4 éves korukban elkezdődik, mely az óvodáztatás kiterjesztése révén hatékonyan csökkenthető. Az európai összehasonlításban is magas óvodáztatási arány mellett azonban nagyok a hozzáférésben a területi egyenlőtlenségek, és a
hátrányos helyzetű térségekben, a romák által sűrűbben lakott régiókban az óvodáztatás
alacsonyabb arányú.
A köznevelésben az alsó tagozat végére kialakulnak az alapkészségek tekintetében
a teljesítménykülönbségek, melyek megmaradnak vagy tovább mélyülnek az általános
iskola végéig. A továbbhaladás a középfokú intézményekbe ezen korán kialakult teljesítménykülönbségek mentén történik. A kompetenciamérés adatai szerint ezek a teljesítménykülönbségek nagyok: 10. osztályban a négy évfolyamos gimnáziumban és a szakiskolákban tanuló diákok szövegértés-teljesítménye közötti 308 pontos a különbség (ami a szórás
másfélszeresénél nagyobb különbség); ugyanezen két tanulói csoport között matematikából 269 pontos a különbség.
Az elmúlt évtizedben az oktatási rendszer valamennyi szintjén növekedett a HH és
a HHH tanulók aránya. Az egyes képzési programokban azonban eltérő a HH és HHH
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tanulók aránya, és nem változtak a területi aránytalanságok sem. Az óvodákban a HHarány 31%, a HHH-arány 11%; az általános iskolákban 36% és 14%; a szakiskolákban 31%
és 11%; a gimnáziumokban 10% és 1,6%; a szakközépiskolákban 16% és 2,8% volt. A települések nagysága és a veszélyeztetettek aránya között negatív a korreláció, ennek megfelelően a 3000 fő alatti községekben a legmagasabbak (HH-arány: 54%, HHH-arány: 27%),
illetve az 50 ezres lélekszámot meghaladó városokban a legalacsonyabbak (HH-arány:
15%, HHH-arány: 2,5%) a mutatók értékei. Az adatokból látható, hogy a hátrányos helyzetű tanulók aránya jóval alacsonyabb az érettségit adó képzésekben, a szakközépiskolákban csaknem fele a szakiskolai arányhoz képest, a gimnáziumokban pedig harmadan�nyi a hátrányos helyzetűek aránya, mint a szakiskolákban. Jelenleg az SNI tanulók közel
63%-ának oktatása, nevelése integrált keretek között történik. Az integrált keretek között
történő oktatásban, nevelésben kiemelt szerepet játszanak az utazó gyógypedagógusi
hálózatok. Ugyancsak fontos szerepet kell adni az eddig kissé periférikus továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás feladatának, hiszen az SNI tanulók sikeres elhelyezkedése
érdekében a jelzett tevékenység fontossága megkérdőjelezhetetlen.
A felsőoktatás 2000-es évek elején indított tömegesedése önmagában nem hozta magával azt, hogy a bekerülési esélyek is növekedtek volna. Számos kutatás bizonyította,
hogy a felsőoktatásban történő továbbtanulást a középiskolába való bejutás erősen befolyásolja, ugyanis ha valaki nem gimnáziumban tanul tovább, kisebb az esélye a felsőfokú tanulásra. A felsőoktatásban tanulók kevesebb, mint harmada jutott be a középfokú szakképző intézményekből, s nagyon kis arányuk tanul tovább a nagyobb presztízsű
képzésekben.
A felnőttkori tanulást az oktatási rendszer alapozza meg. Azok tudják felnőttként is
képezni, továbbképezni magukat, akik az alapfokú és a középfokú iskolában elsajátították
az önálló tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákat. A felnőtt tanulás kultúrája összefügg továbbá a fenntartható tanulási motivációval, amit az iskolai tanulással kapcsolatos
elemi élmények – siker- és kudarcélmények – drámai módon meghatároznak.

3.2.8. Pedagógusok folyamatos szakmai fejlődése
Számos nemzetközi elemzés alátámasztotta, hogy a tanulás és az oktatási, képzési rendszerek minőségét, színvonalát jelentős mértékben meghatározza, hogy jó képességű, felkészült tanárok tanítsanak az iskolákban, és hosszabb távon is ott maradjanak. A sikeres
és fenntartható oktatási rendszerek világosan azonosítható közös jellemzőkkel bírnak
aszerint, hogy az adott rendszer milyen fejlettségi szinten van. Magyarországot az elemzés a jó szintre sorolta. A jóról a magas színvonalúra történő ugrás fő fejlesztési feladata:
a pedagógus hivatás megerősítése. (1) A pályára kerülők rátermettségének javítása: jobb
képességű diákok vonzása a pedagógusképzésbe, a pedagógusképzés színvonalának és a
pedagógusdiploma követelményrendszerének növelése. (2) A pályán levő pedagógusok
rátermettségének javítása: a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének támogatása
(az önfejlesztés, a szakmai támogató csoportok, a központi továbbképzések rendszere
terén), személyre szabott, gyakorlatorientált szaktanácsadás, pedagógus-életpályamodell, szakaszonként növekvő szakmai követelményrendszerrel és megfelelően növekvő
bérekkel. (3) Az iskolai szintű döntések megalapozása: flexibilitás és növekvő mértékű decentralizáció, iskolai szintű önértékelés bevezetése, az iskolai teljesítménymutatók (adatbázisok) nyilvánossá tétele, lehetőség biztosítása arra, hogy az iskolák saját hatáskörben
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olyan (specializált) oktatási programokat vezessenek be, amelyek leginkább megfelelnek
diákjaik igényeinek, szükségleteinek.
Évek óta érvényesül az a tendencia Magyarországon, hogy a pedagógusképzésbe
átlagban a közepes teljesítményű és motivációjú tanulók jelentkeznek. A pálya presztízse
alacsony, ennek oka részben az elmúlt 40 év során kialakult alacsony fizetések rendszere, amelyen a kormány egy új életpályamodell kialakításával, és a költségvetési teljesítőképesség szerinti fokozatos bevezetésével kíván változtatni. Az OECD TALIS-kutatása
alapján megállapítható, hogy a tanári munka értékelésének rendszere alapvető szerepet
játszik a pedagógusok hivatásbeli továbbfejlődésében és általában az iskolai munka eredményességében. A hazai pedagógusok – a nemzetközi átlaggal összhangban – úgy látják, hogy szakmai fejlődésükhöz nagyobb mértékben lenne szükség folyamatos szakmai
fejlődési lehetőségekre, továbbképzésekre, különösen a speciális tanulási igényű tanulók
oktatása, a tanulók viselkedési és fegyelmezési problémái megoldásának technikái, valamint a tanításhoz szükséges számítógépes ismeretek terén. A magyarországi tanárok a
szakmai fejlesztési igényeik kielégítetlenségének fő okaként a nemzetközi átlaghoz képest
gyakrabban említik a munkáltatói támogatás hiányát, illetve azt, hogy a képzés számukra
túl drága. A tanárok közötti együttműködés formáira Magyarországon inkább a „csere
és koordináció” jellemző. Ez a típus a tanítási segédanyagok cseréjét, az ezekről való diskurzust tantestületi megbeszéléseken, csoportmegbeszéléseken, a konferenciákon való
részvételt, a közös standardok kialakítását foglalja magában. Kevésbé jellemző a magyar
tanárokra a hivatásbeli együttműködés, azaz a „team”-munkában tanítás, egymás óráinak látogatása, az, hogy visszajelzéseket adnak egymásnak a tapasztaltakról, a házi feladatokat koordinálják az egyes osztályokban és évfolyamokon, és elkötelezik magukat
közös hivatásbeli tanulási aktivitások iránt.

3.2.9. Oktatás és az egész életen át tartó tanulás finanszírozása
Az oktatási beruházások komoly hasznot hoznak mind az egyén, mind a társadalom számára. Az OECD-országokban 2009-ben, a recesszió évében is nőttek az oktatásba fektetett állami és magánberuházások. Ez annak ellenére következett be, hogy az OECD-tagállamok közül 26-ban csökkent a GDP (Education at a Glance, 2012).
A fejkvótán alapuló, bázisszemléletű finanszírozási rendszer a minőségi és a gyenge teljesítményt egyenlő módon és arányban támogatta. A mennyiségelvű, inputalapú
finanszírozás nem ösztönzte az intézményeket költséghatékony működésre, s ez a finanszírozási modell nem adott valós eszközöket a kormányzati felsőoktatás-politika érvényesítésére.
A köznevelés finanszírozása a korábbi normatív (fejkvóta) alapú támogatás helyett a
pedagógus-életpályamodell bevezetésével a megemelt bértömeg és a működési költségek
finanszírozására állt át.
Az egész életen át tartó tanulás támogatási és finanszírozási rendszerét a költségmegosztás elvére kell építeni, melyben az egyénnek, a munkáltatónak és az államnak egyaránt felelősséget kell vállalnia. Miközben az egyén és a munkavállaló a tanulásba történő befektetései mértékéről dönt, az államnak olyan feltételeket kell biztosítani, amelyek
kedvezően hatnak ezekre a befektetésekre és garantálják a képzések minőségét, másrészt
kiegészítő és pótlólagos pénzügyi hozzájárulásával növelnie kell a ráfordításokat. A tanulásból fakadó egyéni előnyök felismerése növeli az egyének hajlandóságát arra, hogy
247

Nemzeti str atégiák

saját forrásaikat felhasználva jussanak hozzá az igényeiknek leginkább megfelelő tanulási lehetőségekhez, ez különösképpen szembetűnő az oktatás magasabb, illetve az egyén
munkaerő-piaci pozícióját közvetlenebbül meghatározó oktatási szinteken és a felnőttképzésben.
Egyre növekvő a jelentősége az állami költségvetésen kívüli szereplők (gazdasági
szervezetek, magánszemélyek) által biztosított forrásoknak. A gazdaság szereplőinek
fokozottabb mértékű hozzájárulására azonban csak akkor lehet számítani, ha a felnőttképzésbe történő befektetés megfelel a minőségi követelményeknek, és jól látható módon
járul hozzá a gazdasági szervezetek piaci pozíciójának és versenyképességének javításához. A keresleti oldal fejlesztése érdekében mindenekelőtt a felnőttkori tanulás és felnőttképzés pénzügyi ösztönző eszközeinek növeléséről és összehangolásáról kell gondoskodni. Különösen problematikus ez a munkaerő-piaci képzésekkel eddig el nem ért, alacsony
végzettségű, hátrányos helyzetű népesség esetében.
A rendelkezésünkre álló statisztikából az online beiratkozott felnőttek száma alapján
a következő finanszírozási százalékok adódnak:
Felnőttképzés finanszírozása Magyarországon (%)
2011

2012

Munkaadók általi finanszírozás

33%

43%

Állam általi finanszírozás

29%

13%

Egyén általi finanszírozás

24%

30%

EU általi finanszírozás

14%

14%

                                                     Forrás: www.nive.hu, OSAP 1665
A táblázat igazolja azt az EU által is hangsúlyozott ajánlást, hogy a munkaadókra
fokozott felelősség hárul a felnőttkori tanulás finanszírozásában. A fenti tanulmány megállapítja, hogy az állam, a munkaadók és az egyén finanszírozási (áldozatvállalási) felelősségét folyamatosan napirenden kell tartani. Az államnak kiemelten fontos szerepe van
a hátrányos helyzetű csoportok oktatásában, képzésében finanszírozási tekintetben is.
Ettől elvonatkoztatva viszont a fenntartható felnőttképzési finanszírozás kulcsát az adott
esethez igazodó (testreszabott) költségmegosztásban látják.

3.2.10. A kulturális intézmények szerepvállalása az LLL területén
A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret prioritásaiban is jelentőséget kapott, hogy a kulturális intézményrendszer – a maga speciális eszközeivel, tudásbázisával – jelentős részt
vállaljon az egész életen át tartó tanulás megalapozásában. A kulturális ágazat alapvetése
a felnőttképzési szemlélet meghaladása: eszerint minden képzés tanulási folyamatban éri
el a célját, de nem minden tanulás (kompetenciaváltozás) képzési keretek között valósul
meg, hanem akár informális és nem formális tanulási alkalmak során. Már a Bizottság
által 2001 novemberében elfogadott Az élethosszig tartó tanulást az európai térségben
tegyük valósággá című közlemény is hangsúlyozta a formális oktatási és képzési rendszerek átalakításának szükségességét, hogy megszűnjenek a különböző tanulási formák
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közötti korlátok. A kulturális intézményrendszer célként tűzte ki az egész életen át tartó
tanulás széleskörű megszervezését, melynek eszközei – az intézményrendszer részéről
– a közművelődés, az önművelődés, a felnőttképzés és az új, nem formális, informális
tanulási formák széleskörű alkalmazása, a kreatív iparral összefüggő ismeretek, tudás,
képességek megszerzése voltak (természetesen a felnőttképzést nem azonosítva az egész
életen át tartó tanulással).
A 2007–2013 közötti uniós programozási időszakban
• erősödött az egész életen át tartó tanulás (LLL) új tanulási formáinak elterjedése,
• együttműködésre, partnerség kialakítására ösztönzött a köznevelési, a felnőttképzési,
az egyházi és kulturális intézmények és a társadalmi szervezetek között,
• megújította a szakmai gyakorlatot és a kulturális intézményrendszer elemi részévé tette az LLL rendszerében történő gondolkodást,
• az uniós támogatások az LLL teljes feltételrendszerét és hatékonyságát javították a kulturális intézményekben,
• az egész életen át tartó tanulás nem formális és informális alkalmai és részt vevőinek
köre bővült a kulturális intézményekben,
• a kulturális intézmények az LLL stratégiai programjának fontos színterévé váltak, sikerrel alkalmazkodtak az LLL új paradigmájához, a kompetenciaalapú kultúraközvetítéshez.

3.3. A
 Z OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZER
JOGSZABÁLYI HÁTTERÉNEK BEMUTATÁSA
3.3.1. A köznevelés átalakításának fő irányai
A legfeljebb általános iskolát végzettek munkaerő-piaci részvétele igen alacsony, foglalkoztatási rátájuk több mint 20%-kal marad el az EU átlagától. Az oktatási expanzió hatására a leginkább hátrányos helyzetű gyermekek nagy számban kerültek be a szakiskolai
képzésbe, mivel azonban a szakiskolák teljesítménye és hatékonysága romlott, a szakiskolákban az átlagosnál magasabb, 30% körüli a végzettség nélküli iskolaelhagyás. Ezért
a köznevelésben a legfontosabb átfogó cél a minőségnek és a hatékonyságnak a javítása,
a képzettségi szint emelése, az iskolarendszerű oktatást végzettség nélkül elhagyók arányának csökkentése.
A köznevelés rendszerirányítási, szerkezeti, finanszírozási és tartalmi átalakításának
fő célja, hogy javítsa az oktatás hatékonyságát és eredményességét az egész életen át tartó
tanuláshoz szükséges kompetenciák kialakítása és fejlesztése, a végzettség nélküli iskolaelhagyók arányának csökkentése és a képzettségi szint növelése révén.
A 2012. szeptember 1-jétől hatályos, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezik a 3 éves gyermekek kötelező óvodai felvételéről; a végzettség nélküli
iskolaelhagyás megelőzése érdekében a hátrányos, valamint halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének elősegítését képesség-kibontakoztató és integrációs
felkészítéssel, pedagógiai módszertani megújulással és pénzügyi ösztönzők bevezetésével
támogatja. Ezen túlmenően célzott programok és ösztöndíjak irányulnak a középfokú
oktatási intézményekbe történő zökkenőmentes bejutás, illetve a sikeres továbbtanulás
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anyagi terheinek enyhítésére is. A végzettség nélküli iskolaelhagyás szempontjából veszélyeztetett csoportok esetében célzott programokkal, illetve a lemorzsolódottak számára
a köznevelési Hídprogramokkal olyan iskolai rendszerű képzési formát kíván bevezetni,
amelyek az alapfokú oktatásban gyengén teljesítő tanulóknak segítséget, az alapfokot elvégezni nem tudóknak pedig esélyt adnak a középfokú továbbtanuláshoz. A 2013 szeptemberében bevezetésre kerülő új Nemzeti alaptanterv és kerettantervek új keretbe foglalják a köznevelés tartalmát. Meghatározzák az egységesen átadandó műveltségtartalmat,
a nevelő-oktató munka közös értékeit, kötelező céljait, ismeret-, készség- és képességjellegű követelményeket mindenki számára.
2013. január 1-jétől gyökeresen megváltozott a köznevelési intézmények fenntartói
struktúrája, az óvodák kivételével. Az állam 2013 januárja óta alapvető szerepet vállal a
köznevelés irányításában és fenntartásában, ami az esélyteremtés javításával párhuzamosan az intézményrendszer ésszerűbb átalakítását is eredményezi; függetleníti az oktatás
színvonalát az iskolafenntartó önkormányzatok anyagi helyzetétől. Ennek érdekében az
állam az önkormányzati iskolákat állami kézbe vette. Az iskolák állami fenntartói feladatainak ellátására a kormány egy központi intézményfenntartó létesítményt (Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ) hozott létre, amelynek irányítása alatt 198 tankerület működik. Az állami fenntartás alapvetően szakmai irányítást jelent, amelybe beleértendő
a pedagógusok, a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők fölötti munkáltatói jogok
gyakorlása és a bérfinanszírozás. A települési önkormányzatok szerepe a köznevelési feladathoz kapcsolódó ingó és ingatlanvagyon tulajdonosaként annak működtetése, továbbá a működtetéshez kötődő alkalmazottak, munkavállalók munkabérének, juttatásainak
finanszírozása és folyósítása.
A kormány felülvizsgálja a pedagógusképzés rendszerét. A cél olyan pedagógusok
képzése, akik megfelelő jártasággal, felkészültséggel rendelkeznek a kompetenciaalapú
és esélyteremtést biztosító oktatásra jellemző tanítási módszerek, oktatás- és tanulásszervezési eljárások alkalmazására. A pedagógusképzésre vonatkozó változás, hogy felmenő
rendszerben az általános és a középiskolai tanárok képzését 2013 őszétől szétválasztják,
illetve a tanárképzés ismét osztatlan, egyciklusú, kétszakos képzéssé válik. A nemzeti
köznevelésről szóló törvény előírja a pedagógus-életpálya létrehozását, amely a professzió
vonzerejét, a hatékony, eredményes pedagógusok pályán tartását, ösztönzését és szakmai-pénzügyi jutalmazását hivatott biztosítani. Az Európai Szociális Alap támogatásával
kezdődött meg a pedagógiai szakmai szolgáltatások fejlesztése, a pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok kialakítása. A program keretében pedagógusképző intézmények regionális szolgáltató központjainak kialakítása történik, valamint kapcsolódó hálózati együttműködés, regionális központok közötti országos szolgáltató és kutatóhálózat létrehozása, regionális minőségbiztosítási rendszerek, mesterszakokhoz kapcsolódó tananyagfejlesztés, módszertani megújítás, a gyakorlati képzés fejlesztése.

3.3.2. A szakképzés átalakításának irányai
A magyarországi iskolai rendszerű szakképzésben a 2010. évi kormányváltás idejére elkerülhetetlenné vált az átfogó, az alágazat minden elemére kiterjedő változtatás, mivel a
korábbi időszak folyamatos változásai ellenére a szakképzési rendszer kibocsátása egyre
távolabb került a munkaerőpiac valós igényeitől. A kormányzati szakpolitika szereplői250
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nek döntése értelmében a változtatások eszköze (részben) egy koherens, átfogó, új szakképzési törvény, mely a Széll Kálmán Terv keretében került megalkotásra (csakúgy, mint
a köznevelésről és a felsőoktatásról szóló új törvények), és a szakképzésről szóló 1993. évi
LXXVI. törvényt helyezte hatályon kívül. Az új törvény a 2011. évi CLXXXVII. törvény
a szakképzésről.
Az európai uniós célokkal összhangban a szakképzés megújításának célja, hogy erősítse a gazdaság szerepét, ezáltal javítva a szakképzésből kilépők elhelyezkedési esélyeit és
a munkaerő versenyképességét. A szakképzési rendszer fejlesztése és átalakítása során a
képzés munkaerő-piaci relevanciájának erősítése, a gazdaság igényeihez jobban igazodó
képzéskínálat kialakítása, olyan szakképzési struktúra létrehozása a cél, amellyel biztosítható a munkaerő-piaci kereslet és kínálat egyensúlya. A képzés tartalmi fejlesztése magában foglalja a tananyagok, a vizsgarendszer fejlesztését, az Országos Képzési Jegyzék
felülvizsgálatát, és az új szakképzési kerettantervek kidolgozását. A szakiskolai képzés
tartalmának megújításával párhuzamosan kerül bevezetésre a duális képzés kiterjesztése,
a szakképzés szélesebb körében elérhetővé tétele, melyben a szakmai gyakorlati képzés
a munkahelyen történik tanulószerződés formájában. A kormány törvényi szabályozással is erősíti a gazdaság igényeihez igazodó szakképzési feladatellátásban a gazdálkodó
szervezetek szerepét, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részvételét a képzések gyakorlati megszervezésében. A korszerű munkaerő-piaci igényeknek megfelelő végzettségi
arányok megteremtését a kormány a felsőfokú szakképzés kínálatának bővítésével és a
végzettséget szerzők számának növelésével kívánja elérni. Erősíteni kívánja a kormány
a szakképzés esélyteremtő szerepét. A későbbi munkaerő-piaci hátrányok megelőzése
érdekében a tanulókat fel kell ruházni a foglalkoztathatóságukat biztosító kompetenciákkal, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésén keresztül meg kell előzni az
alacsony iskolázottságú népesség újratermelődését. A duális szakképzésben a szakmaigyakorlati képzés jórészt már nem az iskolai tanműhelyekben, hanem vállalkozásoknál, a munka valós világához jóval közelebb zajlik. Azok a munkáltatók, akik tanulókat
fogadnak, gyakorlati képzőhelyet alakítanak ki, mentesülnek – az egyébként kötelezően fizetendő – szakképzési hozzájárulás megfizetésétől. Bátorítják a vállalkozásokat arra
is, hogy ösztöndíjakkal, tanulmányi szerződésekkel, a tehetséggondozásban való bekapcsolódásukkal már akkor alakítsanak ki szoros kapcsolatot jövendő munkavállalóikkal,
amikor azok még felsőfokú tanulmányaikat folytatják.
Az irányítás és ellenőrzés tekintetében az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren
kívüli szakképzés teljes körű ellenőrzése több szervezet együttműködésével valósul meg.
A szakképzést folytató iskola, illetve szervezet tevékenysége hatósági, törvényességi ellenőrzése alapvetően a hivatal feladata, míg a szakmai elméleti és gyakorlati képzés tartalmi
ellenőrzését és a komplex szakmai vizsgát a szakképesítésért felelős miniszter, illetve a
gazdasági kamara végzi. Az országos szakképzés stratégiai kérdéseinek érdekegyeztetése a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács feladatává vált, a szakmai egyeztetés
feladatait a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács valósítja meg. A fejlesztési
és képzési bizottságok – igazodva a megyei közigazgatás-szervezés megyei struktúrájához és a kormányhivatalok működéséhez – a korábbi regionális szint helyett megyei
szinten szerveződnek. A bizottságoknak megszűnnek a döntési jogosítványai, elsősorban javaslattevő, véleményező és közreműködői hatáskörrel vesznek részt a szakképzés
feladatainak megvalósításában. A megyei szervezésű bizottságok tagi delegáltjainak
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száma hét főre csökkent annak érdekében, hogy valóban hatékony testületekként működjenek a bizottságok.
Azt az alapelvet, miszerint hazánkban az első, állam által elismert szakképesítés megszerzését az állam az iskolai rendszerű szakképzés keretein belül ingyenesen biztosítja,
az új törvényi szabályozás tovább részletezi, mégpedig meghatározza, hogy az egyes
iskolatípusokban hány évfolyam finanszírozása történhet maximálisan állami forrásból,
azaz meddig veheti ezeket igénybe a tanuló ingyenesen. Az egész életen át tartó tanulás
szempontjából lényeges, hogy az ingyenes szakképesítés megszerzése 21 éves kor felett
is lehetséges, amennyiben az a képzés befejezésére irányul, és folyamatos képzésben, évfolyamismétlés és szüneteltetés nélkül történik. Ehhez kapcsolódik, hogy mivel a szakképesítés-ráépülések nem számítanak második vagy további szakmának, ezért a felnőttek
a szakképesítés-ráépülések elvégzését is (esti tagozaton) ingyenesen megtehetik.
A pályaorientáció tekintetében a törvény kimondja, hogy a pályaorientációs szolgáltatásban minden tanulónak a megfelelő döntési pontok előtt legalább egyszer részesülnie
kell, a megfelelő továbblépést megalapozó döntés meghozatalának elősegítése érdekében.
A pályakövetési feladatok szabályozása lehetővé teszi, hogy egy olyan visszajelző információs rendszer alakuljon ki, amely a szakmák hasznosulására és a szakmai bizonyítvány
megszerzését követő elhelyezkedésre vonatkozó adatok alapján kellő segítséget nyújt a
szakmaszerkezetet alakító, a szakmák tartalmát befolyásoló és az egyes képzések indítását engedélyező döntéshozók számára.

3.3.3. A felsőoktatás átalakítása
A felsőoktatás strukturális átalakítását a 2011. decemberi nemzeti felsőoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvény alapozza meg. A felsőoktatás átalakításának fő céljai:
• az ágazat versenyképességének javítása,
• a gazdaság és a munkaerőpiac igényeinek érvényesítése,
• az állam által támogatott képzési helyek számának meghatározásában a természettudományos és műszaki, informatikai képzések preferálása,
• a képzési szerkezet javítása,
• a képzésekre fordított társadalmi költségek megtérülésének biztosítása.
A minőségalapú ágazatpolitika hangsúlyt helyez a felsőoktatási intézményekben
végzett minőségbiztosítási, -irányítási, -fejlesztési tevékenységekre. A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény többféle minősítési eljárást vezet be, amely keretében a felsőoktatási
intézmények kiemelt vagy kutatói státuszt kaphatnak, és egyes célfeladatok mentén többlettámogatáshoz juthatnak. A támogatás általános célja az állami felsőoktatási intézményekben rendelkezésre álló kapacitások integrált kihasználását célzó fejlesztések révén a
hatékonyabb és minőségelvű működés.
A felsőoktatás képzési és kutatási tervezését a gazdaság és az innováció szereplőivel
összehangolva kell végezni. A képzések tartalmi fejlesztésének, a képzettségi kimeneteknek igazodniuk kell a gazdaságstratégiai célokhoz és elvárásokhoz. Az intézményi fejlesztési tervekben megjelenik a kiemelt iparágakhoz való illeszkedés kívánalma, illetve
a fejlesztési tevékenységek egy része célzottan a gazdasági szektorral való együttműködések fejlesztését támogatja. Kiemelt cél a műszaki és természettudományi képesítések
arányának jelentős növelése.
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A felsőoktatási intézmények egész életen át tartó tanulásban való részvételének bővítését támogatja a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 49. § (6) bekezdése, miszerint
„A kreditátviteli bizottság az előzetesen nem formális, informális tanulás során megszerzett tudást, munkatapasztalatot – az e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározottak szerint – tanulmányi követelmény teljesítéseként elismerheti”.

3.3.4. A felnőttképzés átalakításának irányai
A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény óta eltelt több mint 10 év önmagában elegendő volt ahhoz, hogy a törvény, a ráépülő tucatnyi végrehajtási rendelet, és általában
a kialakult gyakorlat értékelésére sor kerüljön. Az új, 2013. évi LXXVII. felnőttképzési
törvény szerint is a felnőttképzés legfontosabb funkciója volt és marad, hogy az egyén
szempontjából biztosítsa a hiányzó kompetenciák megszerzésének lehetőségét. A megszerzett kompetenciák következésképpen – többek között – növelhetik az egyén foglalkoztathatóságát, és ebben rejlik a felnőttképzés társadalmai, gazdasági jelentősége. Az
új felnőttképzési törvény a foglalkoztatáspolitikai célokkal összhangban a versenyképesség növelését, a foglalkoztathatóság javítását és a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci
integrációját célozza. A törvény biztosítékokat kíván építeni a felnőttképzés rendszerébe
annak érdekében, hogy a támogatott felnőttképzésből minőségi tudással kerüljenek ki a
résztvevők, a megszerzett bizonyítvány egyenszilárdságú legyen az iskolai rendszerben
szerzett szakképesítéssel.
A felnőttképzési rendszer működésének legfontosabb tapasztalata, egyben fő problémája, hogy sem a piaci mechanizmusok, sem a jelenlegi jogi szabályozás, sem a résztvevő (különösen nem a támogatott felnőtt), de a vizsgarendszer sem kényszerítette ki a
minőségi képzést, még a támogatott tanfolyamok esetén sem. Forrásoldalról közelítve
az Állami Számvevőszék 2010. évi felnőttképzésről szóló átfogó jelentése – többek között – megállapítja, hogy az állami forrásból támogatott felnőttképzési rendszer működésének egészét megítélve, az csak részben tekinthető eredményesnek. Ezért vált tehát
szükségessé olyan szabályozó rendszer megalkotása, amely hatékonyabb ellenőrzéssel,
megfelelő szankcionálással és a képzés eredményeinek nyilvánosságra hozatalával képes
„kikényszeríteni” az intézmények egyértelmű jogkövető magatartását, ezáltal a minőség
biztosítását.
A felnőttképzési rendszer átalakítása része annak a 2010-ben elindult folyamatnak,
amelynek célja az egész minőségbiztosítási rendszer hatékonyabbá, hatásosabbá és átláthatóbbá tétele. Más megközelítésben ez azt jelenti, hogy az adott rendszer:
• jobban koncentráljon a konkrét munkaerő-piaci igényekre;
• a szabályozás legyen átláthatóbb;
• a képzések legyenek könnyebben ellenőrizhetők;
• biztosítsa, hogy a képzésből kikerülő felnőttek jobb minőségű tudással rendelkezzenek,
a megszerzett tudás, készségek és kompetenciák legyenek egyenszilárdságúak az iskolarendszerben megszerezhetőkkel.
A fenti célok érdekében a szabályozás alapvető technikája az engedélyezés lesz az eddigi akkreditáció helyett. Piaci szereplők az elmúlt években utaltak arra, hogy az eddig
megvalósult szabályozás túl merevnek bizonyult, különösen a művelődési és civil szférában. Ezért merült fel, hogy az új szabályozás szűkebb területet fedjen le. E területek vagy
más szóval képzési körök az alábbiak lesznek:
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•
•
•
•

Az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szerinti képzések
Egyéb támogatott szakmai képzések
Nyelvi képzések
Egyéb támogatott képzések
A többi képzés pedig feleljen meg más jogszabályokban rögzített követelményeknek,
különösképpen a fogyasztóvédelmi előírásoknak.
Részben a fentiekből adódóan meghatározó szerepe lesz a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamarának, amely a felnőttképzés területén köztestületként hatósági feladatokat fog
ellátni:
• Összeállítja és folyamatosan vezeti az OKJ-n kívüli szakmai képzések nyilvántartását.
• Szakértőivel részt vehet az engedélyezési kérelmek elbírálásban.
• Részt vesz a képzési intézmények képzési programjainak minősítésében (ami alapvetően a Nemzeti Munkaügyi Hivatal hatósági jogkörévé válik, és amely valójában a
„szakmacsoportos tevékenységet” engedélyezi a kérelmező felnőttképzési intézményeknek.
• Részt vesz az engedéllyel rendelkező intézmények hatósági ellenőrzésében, különös
tekintettel a képzés gyakorlati részének megvalósulására.
A törvény lehetővé teszi, hogy a felnőttképzési szakértői rendszer tevékenysége magasabb színvonalra emelkedjen, egyben szakértői testület jöhessen létre, amely javaslattevő, véleményező, monitoring és egyéb szakmai feladatokat lát el. A jelenlegi szabályozás
olyan irányban is elmozdul, hogy hosszabb távon a megyei fejlesztési és képzési bizottságok (MFKB-k) eredetileg iskolarendszerre vonatkozó szakképzési irányt és arányt érintő
állásfoglalásai hatással lesznek a támogatott felnőttképzésre is. Az átláthatóságot és a jobban megalapozott döntéseket szolgálhatja az a törvényben foglalt cél is, hogy a támogatott
képzésben részt vett felnőttnek adatot kell szolgáltatnia a pályakövetési rendszer számára
a megszerzett szakképesítés vagy kompetencia hasznosulásáról.

3.3.5. A kulturális intézményrendszer átalakításának irányai
Az egész életen át tartó tanulásban kiemelt szerepet játszik a kulturális intézményrendszer, egyaránt értve ezen az önkormányzati, civil és egyéb fenntartású intézményeket és
szervezeteket.
A Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégiáról szóló 18/2013. (III. 28.) Ogy.
határozat szerint „a társadalmi erőforrások fejlesztésének fontos színterei a kulturális
közintézmények. A közgyűjteményekben, közművelődési intézményekben, könyvtárakban működő közösségek az egész életen át tartó tanulás új tanulási alkalmain, a gyakori
együttműködésekben, a kreatív együttléteken és az összetartó értékek, élmények, érdekek folyamatos elsajátításával jelentős mértékben hozzájárulnak a bizalom újratermeléséhez, a társadalmi összetartozás erősödéséhez. Többek között ezért is fontos a művelődési
házak, múzeumok, könyvtárak hálózata, ahol kedvező körülmények között, minimális
költséggel életben tartható és működtethető Magyarország közösségi kapcsolatrendszerének jelentős része.”
A kulturális intézményekre vonatkozó hatályos jogszabályok nevesítve is a kulturális
intézmények feladatává teszik az egész életen át tartó tanulásban való részvételt.
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A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény három intézménytípust szabályoz:
• muzeális intézmény,
• nyilvános könyvtár,
• közművelődési intézmény.
A törvény 4. § c) pontja általánosságban határozza meg: mindenkinek joga, hogy
„műveltségét, készségeit életének minden szakaszában gyarapítsa”.
Az egyes intézménytípusok tekintetében a törvény 37/A. § (4) bekezdés c) pontja szerint a muzeális intézmény „kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul
az egész életen át tartó tanulás folyamatához”, míg az f) pont szerint „elvégzi a kulturális
javak múzeumpedagógiai célú feldolgozását, folyamatosan megújuló múzeumpedagógiai
és múzeumandragógiai programkínálatot biztosít”.
A nyilvános könyvtár egyik alapfeladata a törvény 55. § (1) bekezdés g) pontja alapján „a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában”. A h) pont szerint „segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét”, míg a j) pont alapján „tudás-, információ- és
kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához, az ország versenyképességének növeléséhez”.
A közművelődési intézmények esetében a törvény 76. § (1) bekezdése a települési önkormányzatok kötelező feladatává teszi a helyi közművelődési tevékenység támogatását.
A (2) bekezdés szerint ennek formái:
• az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget
és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése,
• a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,
• az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása,
• az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása.
Ugyanakkor a törvény 85. § (1) bekezdése a területi szintű közművelődési szakmai
szolgáltatás számára is feladatokat ad, ezek többek között: „a területi szintű amatőr művészeti, népművészeti, hagyományőrző tevékenységek megőrzésének és fejlesztésének,
a népi iparművészet, az élethosszig tartó tanulás, a tanórán kívüli nevelés, a felnőttképzés, az ismeretterjesztés, a közösségfejlesztés, a honismereti, helytörténeti kutatás, az
anyanyelvápolás, a kulturális turizmus, a népfőiskolai mozgalom szakmai támogatása”.
A kulturális intézményrendszer részét képező, de önálló jogszabályban szabályozott
levéltárak esetében is van kapcsolódás az egész életen át tartó tanuláshoz. A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI.
törvény 13. § h) pontja szerint a közlevéltár „a levéltári anyag oktatási, közművelődési célú
felhasználását, valamint a levéltári tevékenység megismertetését kiadványokkal és egyéb
módon elősegíti”.
A kulturális intézmények szerepe az egész életen át tartó tanulásban azért is jelentős,
mert különösen a közművelődési és a könyvtári intézmények szinte országos lefedettséget mutatnak, így az egész életen át tartó tanulást biztosító szolgáltatásaik jól elérhetők.
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Különösen fontos ez a hátrányos helyzetű, vagy a rosszabb közlekedési kapcsolatokkal
rendelkező településeken. 2012-ben 2.880 közművelődési intézmény (vagy közművelődési civil szervezet) működött, a könyvtári szolgáltató helyek száma 2.933 volt (míg muzeális intézmény 845). Az ország településszámához viszonyítva tehát érzékelhető a szinte
teljes lefedettség. A mutatókat növelte, hogy az 5.000 fő alatti településeken 2013 I. félév
végéig több mint 300 integrált közösségi szolgáltató tér (IKSZT) kezdte meg működését.
A közművelődési intézmények új „altípusa” az Agóra, melyek olyan többfunkciós
(multifunkcionális) közösségi központok, közművelődési intézmények, melyek sajátosan
kialakított épített környezetben alkalmasak a közösségi-művelődési, oktatási-felnőttképzési és élményfunkciókat integráló, e funkciók mentén gazdag kulturális szolgáltatást
kínáló működésre, a helyi társadalom, a város szociokulturális fejlesztésére. Működésük
közvetlenül, illetve közvetve kihat a tágabb földrajzi környezet közművelődésére, magas minőségű programokat, szolgáltatási és módszertani segítséget nyújtva a környező
településeknek, kistérségeknek. A támogatások által megvalósuló fejlesztések átfogó
célja az egyes térségek közötti fejlettségbeli különbségek mérséklése, az Agóra központ
multifunkcionális jellegéből és komplexitásából adódó költséghatékony és fenntartható
működtetés megvalósítása, a közoktatási és közművelődési rendszerek összekapcsolása,
az egész életen át tartó tanulás feltételeinek javítása, infrastrukturális hátterének kialakítása, fejlesztése, a közösségi és civil aktivitás erősítése, minőségi kulturális szolgáltatások
biztosítása.
Az Agóra Pólus ugyancsak közművelődési tevékenységet folytat, a térségi innováció
eredményeit közérthető módon mutatja be, elősegítve azok helyi és országos ismertségét.
Az Agóra Pólusokban a látogatók interaktív módon ismerhetik meg a város felsőoktatásához és gazdaságához szorosan kötődő tudományterületeket, pólustematikát. A tematikus ismeretterjesztés a pálya- és foglalkozásválasztásban is meghatározó tényezőként
működhet: a tájékozódást szolgálja azon tudomány- és iparágak megismerése, amelyek
hangsúlyossá válnak az adott fejlesztési pólus felsőoktatási és munkaerő-piaci kínálatában. Az intézmény emellett a műszaki- és természettudományos területek iránti érdeklődést is növeli, s ezzel hosszabb távon hozzájárul az adott szakterületen a felsőoktatásba
történő belépéshez.
A könyvtári szolgáltatások és elektronikus tartalmak online bárhonnan elérhetők, így
jelentősen hozzájárulnak az egész életen át tartó tanuláshoz. Az aprófalvas és a tanyás
településeken a könyvtárbuszok a korszerű „könyvtár” szolgáltatásait vihetik helyszínre, így az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges eszköztár hozzáférésének lehetősége
javítja a többszörösen hátrányos helyzetű lakosság életminőségét, versenyképességét, és
segíti digitális felzárkózásukat. Ennek eszköze az internetkapcsolattal, korszerű könyvtári infrastruktúrával, felhasználói számítógépekkel és kreatív kiegészítőkkel felszerelt,
a megyei könyvtárral online kapcsolatban lévő könyvtárbusz, amely a hagyományos
könyvtári szolgáltatások mellett számítógép-, és internethasználatra, pl. e-ügyintézésre, valamint kompetenciafejlesztő foglalkozások megtartására is alkalmas. A nyilvános
(települési és megyei) könyvtárak szintén kiemelkedő tartalom- és szolgáltatásfejlesztést
hajtottak végre az elmúlt időszakban, ennek köszönhetően ezen intézménytípusban is
korlátlanul biztosított az egész életen át tartó tanulás feltételrendszere.
Az információs társadalom kiterjesztésének kiemelt eszköze az eMagyarország program, mint az informális, digitális kompetenciára irányuló képzések szakmai programja
alapján működő hálózat. Célja az internetelérés kiterjesztése az ország teljes területén,
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főként a kevésbé, illetve egyáltalán nem ellátott területekre (hátrányos helyzetű településekre) fókuszálva. Akiknek otthonában technikai, motivációs vagy anyagi okokból nincs
szélessávú internet, ott a pontok kiépítése, fenntartása biztosíthatja a hozzáférést. Cél,
hogy minél szélesebb körben lehetővé váljon az olyan szolgáltatások használata, mint pl.
az e-közszolgáltatások használata, vagy az ott dolgozó információs társadalmi szakemberek, az eTanácsadók segítségének igénybe vétele.
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4. SWOT-elemzés
ERŐSSÉGEK

GYENGESÉGEK

• A lakosság javuló végzettségi szintje
• Nemzetközi összehasonlításban alacsony
• Közép- és felsőfokú végzettségűek arányának
részvétel az egész életen át tartó tanulásban
növekedése
• Alacsony végzettségűek és képesítéssel ren• A tanulás fontosságának egyre szélesebb kördelkezők részvétele a képzési programokban,
ben való felismerése

illetve tanulási hajlandóságuk alacsony

az aktív intézkedések bővülő kínálata

gazdasági szereplők, egyházak, egészségügy,
kulturális és a civil szervezetek közötti
együttműködés nehézségei, alacsony színvonalú partnerség
Képzési erőforrás-allokációs és -abszorpciós
problémák a kkv-szektor vonatkozásában
Tanulásból és támogatott képzésekből egyaránt kimaradó társadalmi csoportok elérése nem megoldott
Az egész életen át tartó tanulás leszűkített
értelmezése, formális képzés dominanciája
Erősítendő kapcsolatok a szakképzés, felnőttképzés és a felsőoktatás között
Felnőttképzéshez történő hozzáférés egyenlőtlenségei, anyagi, területi akadályok
A felnőttképzésben résztvevők EU-összehasonlításban alacsony számaránya, az alacsony végzettségűek, az idősek és az inaktívak alulreprezentáltsága
A formális oktatási, képzési rendszerek nem
kellő mértékű részvétele az egész életen át
tartó tanulásban, különös tekintettel a felnőttképzésre, a kulcskompetenciák fejlesztésére

• Fejlett munkaerő-piaci intézményrendszer, • Oktatásügy, foglalkoztatás, szociális szféra,
• Formális tanulás (oktatási és képzési rendszer) stabil intézményrendszere

• Kompetenciaalapú képzés terjedése
• Módszertani kultúraváltás megkezdődött a •
képzésben

• Felnőttképzési vállalkozások gazdag kíná- •
lata

• Moduláris szakképzés rendszerének létrehozása

•

tek és utak

•

• Egymás felé viszonylag nyitott képzési szin• Stabil, magas színvonalú hazai és nemzetkö-

•
zi mérési-értékelési rendszer
• Magas színvonalú óvodai rendszer
• EU-átlaghoz képest alacsony a végzettség •
nélküli iskolaelhagyás

• SNI, HH, HHH gyermekekre irányuló pedagógiai, szakmapolitikai fejlesztési programok

• Esélyteremtési célprogramok hatása
•
• Középtávú társadalmi integrációs-felzárkóz•
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szerepe
Felnőttképzés kapacitásainak koordinációja
(Türr István Képzőközpont)
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• OKJ tanulási eredmény szemlélete
• A felsőoktatásban a természettudományi és
• ÚMFT és ÚSZT források a foglalkoztathatóműszaki képzésben, valamint a PhD- és dokság, oktatás, képzés, tanulás fejlesztésére

• Kulturális intézmények erősödő szerepe a

•

nem formális és informális tanulás biztosításában (beleértve, hogy a kulturális intézmények az ország szinte minden településén
jelen vannak)
A kulturális intézmények lokalitásba való
beágyazottságuk révén bármely célcsoportot
könnyen elérnek, rendelkeznek azon alapvető humán és infrastrukturális feltételekkel,
tudásbázissal, melyek az LLL szolgáltatásokhoz szükségesek

•
•
•
•

•
•

•
•
•

tori képzésben (ISCED 6) részt vevők alacsony aránya
A felsőoktatás diverzifikációja és a nemhagyományos „hallgatói csoportok” felé nyitása nem kielégítő mértékű
Nem formális és informális tanulás elismerésének és beszámításának gyakorlata hiányzik
Iskolai (különösen szakiskolai) végzettség
nélküli iskolaelhagyás
Az egész életen át tartó tanulást megalapozó
formális oktatási és képzési rendszer nagymértékű szelektivitása és hátránykompenzációs, méltányossági szerepének korlátozottsága
Formális oktatási és képzési intézményrendszer tárgyi feltételeinek, és az oktatás, képzés
minőségének eltérő színvonala
A formális képzési rendszer és a munkaerőpiac közötti intézményes együttműködés
gyenge, a képzési kínálat és a gazdasági, munkaerő-piaci kereslet megfelelése problémás
Szakmunkásképzés alacsony presztízse,
a végzettség nélküli iskolaelhagyás magas
száma
A vállalkozói szféra és az egyének viszonylag
alacsony részvétele az egész életen át tartó
tanulás költségeinek finanszírozásában
Egyes lehetséges célcsoportok figyelmen
kívül hagyása (pl. migránsok, deviáns fiatalok)
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LEHETŐSÉGEK

VESZÉLYEK

• Az oktatással, képzéssel, tanulással szembe- • Kedvezőtlen demográfiai folyamatok felerő•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ni gazdasági és társadalmi elvárások növekedése
Tudásintenzív ágazatok térhódítása a gazdaságban
Intézkedések a munkavállalás rugalmasabb
formáinak elterjesztésére
A technológiai fejlődésnek köszönhetően
kitáguló új tanulási formák, módszerek (pl.
e-learning, IKT)
Az EU szakmapolitikai elkötelezettsége (exante feltétel) az egész életen át tartó tanulás
stratégiája mellett, a nemzeti egész életen át
tartó tanulási politikák megvalósítását
közösségi források támogatják
Politikai döntéshozók, szakmai irányítók
egyetértése a stratégia szükségességéről
Gazdag nemzetközi együttműködés segíti a
jó gyakorlatok megismerését
IKT-tartalmak bővülése, egyéni tanulást
támogató formák terjedése
Fejlett vállalati képzési kultúra
Minőségbiztosítási kultúra terjedése,
alágazati rendszerek kialakulása
Pályakövető rendszerek kiépítésének megkezdése
Életpálya-tanácsadás rendszerének megalapozása
3 éves kortól kötelező óvodai nevelés bevezetése
Kormányzati felzárkóztató programok (Híd)
és munkába állást segítő programok bevezetése
Pedagógus-életpálya és folyamatos szakmai
fejlődés összekapcsolása
Alapkészségek, kulcskompetenciák, transzverzális kompetenciák szerepe a tartalmi
szabályozás rendszerében
Új célcsoportok bevonása
Tanulásról való közgondolkodás befolyásolása, szemlélet- és attitűdformálás
LLL-t támogató programok és képzések
országos adatbázisának kialakítása

södése

• A nehézségekkel küzdő társadalmi csoportok
helyzete

• Humánerőforrások minőségének további
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

romlása miatt csökken Magyarország nemzetközi versenyképessége
Csökken a társadalom hajlandósága a tanulásba történő befektetések iránt
Képzésekkel és tanulással kapcsolatos információk transzparenciájának alacsony foka
Szektorközi partnerség nem megfelelő színvonala
Növekvő digitális szakadék
Integráció és inklúzió visszaszorulása
Elszigetelt innovációk, fejlesztési projektek,
rendszerbe épülésük, elterjesztésük hiánya,
fejlesztések fenntarthatóságának problémái
Alacsony abszorpciós képesség és területi
egyenlőtlenségek a fejlesztések vonatkozásában
Jó példák és gyakorlatok sikertelen importja,
adaptációs-implementációs támogatás alacsony szintje
Lobbi- és intézményi érdekek felülírhatják a
célokat
Szűkülő felnőttképzési és tanulási piac
Csökkenő képzéstámogatási kedvezmények
Források beszűkülése
Az LLL-lel foglalkozó szervezetek csak szakképzésben, felnőttképzésben történő gondolkodása
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5. A keretstratégia jövőképe
A magyar gazdaság fejlesztésének sikere attól függ, hogy a magasabb hozzáadott értékű
termelésben, növekedésben és a foglalkoztatásban áttörés következzen be, melyhez nélkülözhetetlen a humánerőforrás fejlesztése, az aktív korú népesség foglalkoztathatóságának és versenyképességének folyamatos javítása. A gazdasági fejlődés széles alapokra
helyezése és növekedési pályára állásának tartóssága megköveteli a társadalmi szolidaritás, nyitottság erősítését, a polarizálódás, leszakadás és mélyülő szegénység elleni küzdelmet. Emellett a kormányzati céloknak megfelelően lényeges elem a demográfiai folyamatok megfordításának igénye, a munkaalapú társadalom feltételeinek megteremtése, ehhez
kapcsolódva a teljes foglalkoztatottságra való törekvés, illetve a családok középpontba
helyezésének a megvalósítása.
Az egész életen át tartó tanulásban való részvétel növelése, a kapcsolódó szolgáltatások és az oktatási-képzési, kulturális és munkaerő-piaci intézményrendszer fejlesztése
elősegíti a foglalkoztathatóság javítását a tágan értelmezett humán tőke munkaerő-piaci
igényekhez történő hozzáigazításával, a releváns és versenyképes tudás biztosítása révén
a vállalatok alkalmazkodóképességének javítását és jelentősen hozzájárul a társadalmi
egyenlőtlenségek és a szegénység újratermelésének megakadályozásához, erősíti a társadalmi kohéziót és befogadást.
Az egész életen át tartó tanulás keretstratégiája a tágan értelmezett humán tőke fejlesztésén keresztül az egyén életesélyeinek, foglalkoztathatóságának javítását, a munkavállalók alkalmazkodóképességének és versenyképességének növelését, a foglalkoztatás
bővítése érdekében a hátrányos helyzetű álláskeresők és inaktívak, kiemelten az alacsony
iskolai végzettségűek, a tartós munkanélküliek, a romák, az idősek, a fiatalok, a kisgyermeket nevelők munkaerő-piaci részvételének elősegítését, fenntartható foglalkoztatását.
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6. A keretstratégia
célrendszere
6.1. Átfogó célok
Az egész életen át tartó tanulás keretstratégiája átfogó céljai az oktatás és képzés, valamint
a tanulás eszközrendszerének mozgósításával egyszerre kívánja a humánerőforrás minőségének fejlesztését, a foglalkoztathatóság és az akut munkaerő-piaci problémák megoldását, valamint a befogadó társadalom céljait elősegíteni. Az átfogó célok azonosításakor az oktatás és képzés rendszerének az egész életen át tartó tanulás elveihez igazítását,
a tanulás formális tanulási környezetekben való megjelenésén túli alkalmak bővítését,
az életen át tartó készség- és képességfejlesztést, illetve az egész életen át tartó tanulás
rendszerének építését elősegítő eszközök fejlesztését, alkalmazásba vételét és elterjesztését tartottuk szem előtt.
A következőkben a keretstratégia céljai kerülnek bemutatásra, majd az átfogó célok
elérését szolgáló specifikus célkitűzések és beavatkozási területek. A specifikus célkitűzések és beavatkozási területek között megtalálhatók a már megvalósítás fázisában lévő,
illetve a tervezés során felmerült intézkedések, amelyek hosszú távon kedvezően befolyásolják az egész életen át tartó tanulás nemzeti szinten történő megvalósítását.

6.1.1. A
 z egész életen át tartó tanulásban való részvétel növelése
és a hozzáférés javítása
A tanulás nem csupán a megfelelő munkahely megszerzéséhez és megőrzéséhez szükséges eszköz, hanem önmagáért való jó: áthatja az életminőség számos más dimenzióját.
Gyakorlati kompetenciáink, közösségeinkhez, kultúránkhoz fűződő tudásunk a változó világban folyamatos bővítésre, kiegészítésre és megújításra szorul. A tanulás időbeli
és térbeli kitágulása elmossa a határvonalakat a szabadidős és kulturális időtöltés során
megszerzett ismeretek, képességek és az iskolai tanulás közben elsajátított tudás között.
Ez lehetőséget is kínál arra, hogy nagyobb mértékben építsünk az egyén kulturális és társas igényeire, és azokra az eszközökre és erőforrásokra, melyeknek egy részét az emberek,
ha nem is tudatosan, de tanulásra használnak.
A tanulás sok esetben éppen azok számára nem elérhető, akiknek esélyt kínálna életminőségük érdemi javulására. Ők azok, akik nem kapnak tanulásukhoz kellő ösztönzést,
tanulási nehézségekkel vagy korábbi tanulási kudarccal küzdenek, alacsony végzettségűek vagy képesítés nélküliek. Az alacsony részvétel okai között – egyéb vizsgálatok tanúságai szerint – az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges alapkompetenciák hiánya,
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a tanulási szolgáltatások iránti fizetőképes kereslet, valamint a leginkább segítségre szoruló rétegeket megcélzó kínálat szűkössége egyaránt fellelhető.
Ennek érdekében megkülönböztetett oktatási, tanulási támogatásban kell részesíteni
a társadalmi vagy egyéb okokból hátrányos helyzetű csoportokat és bővíteni szükséges
számukra a tanulási lehetőségeket. Ugyancsak be kell vonni olyan, eddig az LLL által kevésbé megcélzott csoportokat, mint a migránsok, a deviáns fiatalok, a szenvedélybetegek,
a büntetés-végrehajtási intézetekben szabadságvesztésüket töltő elítéltek.
A hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettséggel rendelkező, tartósan inaktív
társadalmi csoportok egy része számára az elsődleges munkaerőpiac jelenleg nem tud
megfelelő munkát biztosítani. Részint, mert olyan térségben élnek, ahol nincs elegendő
munkahely, részint, mert munkaerőként való alkalmazásukhoz az elhelyezkedés ösztönzése mellett egyénre szabott segítségnyújtásra, szociális munkára, kulcskompetenciáik
fejlesztésére, az általános és szakképzéshez való hozzáférésre és a foglalkoztatásukat gátló
legalapvetőbb problémáik megoldására van szükség.
Az alapvető kompetenciák hiánya gátolja a munkaerőpiacra jutás feltételét jelentő
végzettség megszerzését, ezért szükséges az alapkészségek megerősítése, a tanulásra és
foglalkoztatásban való részvételre való képessé tétel. Segíteni kell a hátrányos helyzetű
személyek munkaerő-piaci részvételét munkavégző képességük és szakmai ismereteik
megőrzésével, megújításával, bővítésével. Egyéni fejlesztő tevékenység, képzés, foglalkoztatásba ágyazott képzés, speciális szolgáltatások stb. biztosítása során képessé válnak a
munkáltatók igényei szerinti munka elvégzésére.
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.
A lemorzsolódók, végzettség nélküli iskolaelhagyók számára újabb „második esélyt”
kínáló alternatív tanulási lehetőségek és erősödő intézményes környezet biztosításával
kell elősegíteni a visszatérést az oktatás és képzés világába vagy az átmenetet a munkaerőpiacra.
A roma népesség számára folyamatosan működő célprogramok kidolgozása és bevezetése a végzettség nélküli iskolaelhagyás magas számának és az alacsony iskolai végzettségűek számának csökkentése, illetve a szakképzettség iskolai vagy iskolarendszeren
kívüli megszerzése érdekében, kiemelt támogatást nyújtva a képzést és a foglalkoztatást
egyaránt megvalósító programokhoz.

Az első átfogó cél négy specifikus cél teljesülésére irányul:
• Az első a hátrányos helyzetű személyek életesélyeinek javítását célozza a tanulási esé-

lyeik növelésén, a tanulási lehetőségekhez való hozzáférés javításán, s a tanulásban való
részvétel növelésén keresztül. A specifikus cél a hátrányos helyzetűek tanulási lehetőségeinek kiemelt támogatására irányul, melyen keresztül egyben a társadalmi és területi
különbségek mérséklését, a területi leszakadási folyamatok megállítását is hivatott szolgálni.
• A második specifikus cél a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű – beleértve
a romák és a megváltozott munkaképességű – emberek foglalkoztathatóságának javítása, illetve munkaerő-piaci integrációjuk elősegítése az oktatás, képzés, tanulás által.
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• A harmadik specifikus cél a végzettség nélküli iskolaelhagyók, lemorzsolódók, a sem az

oktatásban, sem a munkaerőpiacon nem lévő fiatalok esélyeinek javítását tűzi ki céljául.

• A negyedik specifikus cél a nem formális és informális tanulási lehetőségek és e-tanulás,
valamint a munkahelyi tanulás és képzések fejlesztését és támogatását tűzi ki céljául.

6.1.2. A
 z egész életen át tartó tanulás alapelveinek erősítése az oktatási és
képzési rendszerben és a felnőttkori tanulásban
A kompetenciák fejlesztésének előtérbe kerülése mind a gazdaságban, mind a társadalomban alapvető fontosságú, ezért az oktatás és képzés rendszerében is meghatározó
szerepet kell betöltenie. A tradicionális, tárgyi tudás mellett megnőtt azon készségek és
képességek jelentősége, melyek egy-egy terület, tantárgy vagy szakma keretein túlnyúlva
a tanulás, a munka, illetve az élet csaknem minden területén nélkülözhetetlenek. Mindez egy új tanulási kultúra alapjainak lerakását kívánja meg, melynek középpontjában az
alapkészségek és az egész életen át tartó tanuláshoz nélkülözhetetlen kulcskompetenciák,
illetve azok a transzverzális képességek állnak, melyek az életben való boldoguláshoz is
nélkülözhetetlenek.
Magyarországon a formális iskolázottságnak, végzettségnek és képzettségi szintnek
rendkívüli mértékben meghatározó szerepe van abban, hogy az egyén a formális oktatási, képzési rendszerből kilépve felnőttkorban részt vesz-e az egész életen át tartó tanulás
valamilyen formájában. A későbbi életkorokban történő tanulás akadályai között csak az
egyik szűk keresztmetszet a hozzáférés problematikája, a másik, legalább ennyire meghatározó 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.
Európai összehasonlításban Magyarországon az óvodai játékos készségfejlesztés még
megfelelő színvonalú, míg az általános iskola felső tagozatán a tanulói teljesítmény elmarad az OECD-tagállamok átlagától. Azonban azok a gyermekek, akik leginkább rászorulnak a korai fejlesztésre és óvodai nevelésre, nem férnek hozzá.
Az iskolai rendszerű szakképzés és gazdaság, munkaerőpiac közötti kapcsolatok még
mindig nem megfelelőek, a szakképzés nem képes megfelelő rugalmassággal követni a
gazdaság alakulását. A szakképzés – az elmúlt másfél évtized jelentős modernizációs
törekvései ellenére – mind a mai napig strukturális és minőségi problémákkal küzd,
presztízse alacsony. Különösen problematikus azoknak a tanulóknak a piacképes szakképzettséghez juttatása, akik munkaerő-piaci szempontból hátrányos régiókban élnek,
illetve, akik az alapfokú képzés éveit kudarcsorozatként élték meg, s az önálló tanulás
képességét nem tudták elsajátítani.
A felsőoktatási expanzió tartalékai kimerültek, s a demográfiai apály már középtávon
a felsőoktatásban tanulók arányának csökkenéséhez vezethet, amely a magasan kvalifikált munkaerő-kibocsátás csökkenését hozza magával. A korábbi expanzió ellenére a felsőfokú végzettségűek aránya az aktív korú népességben még mindig jelentősen elmarad
az OECD-átlagától. Ennek részben oka a végzettség nélküli iskolaelhagyás magas száma a
felsőoktatásban, illetve, hogy a már felsőfokú végzettséggel rendelkezők szereznek újabb
képesítéseket, miközben a merítési bázis – a demográfiai helyzet, valamint az alapfokú és
a középfokú képzés gyengesége miatt – apad. Problémát jelent a felsőoktatás képzési terü264
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letek szerinti megoszlásának aránytalansága és rugalmatlansága is, ami hosszabb távon
egyes területeken túlképzéshez, más területeken munkaerőhiányhoz vezethet.
Szükséges a korai beavatkozás és fejlesztés, az óvodai nevelés kiterjesztése. Továbbá
az alapkészségek megerősítése a köznevelésben annak érdekében, hogy csökkenjen a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók körében az iskolai kudarc, az iskolai
fokozatokon belüli lemorzsolódás és a végzettség nélküli iskolaelhagyás. A pedagógusok
folyamatos szakmai fejlesztési és továbbképzési rendszerének átfogó modernizálására
van szükség annak érdekében, hogy a pedagógusok elsajátíthassák azokat a készségeket,
kompetenciákat, módszertani, valamint tárgyi tudást, amely lehetővé teszi számukra a
változó igényekhez igazodó megújult tudástartalmak eredményes átadását.
Fejleszteni szükséges az oktatási és képzési programok és szolgáltatások választékát a
különböző célcsoportok igényeinek megfelelően, különös figyelmet fordítva az oktatási és
képzési tartalom folyamatos korszerűsítésére, moduláris és kompetenciaközpontú módszerek és tananyagok fejlesztésére, nyitott tanulási utakat biztosító programrendszerek,
módszerek és tananyagok kidolgozására.
Korszerűsíteni kell az iskolai és az iskolarendszeren kívüli képzésben megszerezhető,
állam által elismert szakképesítéseket, illetve az azok elsajátítását biztosító programokat,
tananyagokat, taneszközöket és módszereket, alkalmazva a kompetenciacentrikus szakmai követelményeket.
Ösztönözni kell a szakképzésben és felsőoktatásban is az intézmények és a gazdaság
szereplői közötti kapcsolat erősítését, a gazdaság igényeinek a képzési programokban történő hangsúlyosabb megjelenését.
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.
A kulturális intézmények legfőbb hozzájárulása az egész életen át tartó tanuláshoz
az olyan kompetenciák fejlesztése lehet, amely nem kifejezetten a munkaerő-piaci belépéshez, a foglalkoztathatósághoz szükséges, végzettséget igazoló felnőttképzés és szakképzés, hanem azon hiányzó kompetenciák pótlása, mely belépést jelenthet az ilyen
képzésekre. Emellett a kulturális intézmények által megvalósított tevékenységeknek igen
jelentős, „önkéntes tanulást” segítő funkciójuk is van, amely hozzájárul a személyiségformáláshoz, a szabadidő tartalmas eltöltéséhez.

A második átfogó cél öt specifikus célt foglal magában:
• az első az egész életen át tartó tanulás koragyermekkori és iskolai megalapozására, az

alapkészségek és kulcskompetenciák megerősítésére, a köznevelés hátránykompenzációs szerepének erősítésére irányul.
• a második a pedagógusok, a szakoktatók és a képzők felkészítését, folyamatos szakmai
fejlesztését, önfejlesztő képességének növelését foglalja magában.
• a harmadik a szakképzés és a gazdaság, munka világa közötti kapcsolatok erősítését,
a gyakorlati képzés fejlesztését, a szakképzés hatékonyságának növelését tűzi ki céljául.
• a negyedik a felsőoktatás diverzifikációjának és differenciálódásának támogatását,
a felsőoktatás vonzerejének növelését a 25–55 évesek körében és a felsőoktatás a gazdaság igényeinek megfelelő átalakítását.
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• az ötödik a felnőttképzés hatékonyságának javítását és célzott felnőttképzési támogatási rendszer kialakítását célozza.

6.1.3. A tanulás értékének és eredményeinek láthatósága és elismerése
A mindennapi életet egyre jobban áthatják az olyan változások, amelyek nélkülözhetetlenné teszik a tanulást az egyén számára. Azonban az iskolai oktatás és képzés utáni tanulási tevékenységből azok maradnak ki, akiknek a leginkább szükségük lenne rá.
Sokszor a tanulás képessége, az alapkészségek és kulcskompetenciák hiánya miatt, sok
esetben nem is érzékelik, hogy a tanulás milyen előnyökkel járhat az esetükben, nem elég
informáltak a tanulási lehetőségeikről, nem látják át a tanulási tevékenység eredményei és
azok társadalmi-gazdasági haszna közötti kapcsolatokat. Hiányoznak a tanulás ösztönzői, olyan költség-megosztási konstrukciók, melyek ösztönzőleg hatnak az egyén tanulási
aktivitására. A finanszírozás rendszere a forráselosztásban olyan érdekeltségi rendszereket hozott létre, amelyek az oktatás és a tanulás minőségi javítása helyett az oktatás men�nyiségi fejlesztésében tették érdekeltekké az intézményeket és a tanuló állampolgárokat.
A tanulási ösztönzők rendszere bővítésének egyik leghatékonyabb módja az ösztöndíjak, célzott támogatások, és a tanulási tevékenység különböző foglalkoztatási és szociális
transzferekhez kapcsolása. Elő kell segíteni, hogy az állam mellett a vállalkozások és maguk a tanulni vágyó egyének is kivegyék részüket a tudás, a kompetenciák megszerzésére
és folyamatos megújítására irányuló tanulási folyamat költségeiből, ugyanakkor preferálni és támogatni kell a tanulási tevékenység szempontjából hátrányos helyzetű csoportokat. A hatékony forrásfelhasználás érdekében módosítani szükséges a forrásfelhasználás
szabályain, illetve új forrásokat kell találni az alábbiak figyelembevételével: az államnak
kiemelten fontos szerepe van a hátrányos helyzetű csoportok oktatásában, képzésében
finanszírozási tekintetben, ezért olyan, a tanulás és képzés költségeire rakódó terhekkel
is számolni szükséges (pl. közlekedés, szállás, gyermekfelvigyázás, peremfeltételek stb.),
melyeket a képzésben és tanulásban részesülő nem tud finanszírozni. Annak a ténynek,
hogy meglehetősen hasonló képzések eltérő eredményeket hoznak az egyes célcsoportokat vizsgálva, az alapvető okát valószínűleg a nemzeti környezetből, a hagyományokból,
az egyes szereplőket jellemző szokásokból kell levezetni. Nincs egyértelműen – a biztos
siker reményében – ajánlható eszköz, de az alkalmazható verziókat nagyon nagy vonalakban az határozza meg, hogy a tanulás, képzés mennyire kínálati és mennyire keresleti
befolyás alatt áll. Általában a magas felnőttképzési részvételi aránnyal rendelkező országok több finanszírozási verziót használnak: fejkvóta jellegűek, programfinanszírozás,
projektfinanszírozás, közvetlen támogatás, adótámogatás, visszatartható szakképzési
hozzájárulás, tanulási célú távollét, voucher, kölcsönök.
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. Ahhoz, hogy a tanulási lehetőségek kínálata lépést tartson a tanulási szükségletek növekedésével, szükséges a formális tanuláson
kívüli tanulási helyzetek minőségének, átláthatóságának és beszámíthatóságának a javítása. Formális tanuláson mindazokat a képzéseket értjük, amelyek célja államilag elismert szakképesítés megszerzése. (Ebbe a körbe tartozik bármely iskolai végzettség,
szakképesítés megszerzése, akkreditált nyelvvizsga letétele. Ha iskolarendszeren kívüli
képzésben szerez valaki szakképesítést, az is formális tanulás.) A formális tanulási célból
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szervezett tevékenység mellett – amely hivatalosan elismert végzettséghez/képesítéshez
vezet, és legtöbbször oktató vagy képző intézményben történik – egyre nagyobb hangsúlyt kap a nem formális (szervezett tanulási célú, de elismert képesítést nem biztosító),
illetve a hétköznapi tevékenységekhez kapcsolódó informális tanulási helyzetekben zajló
tanulás. A nem formális tanuláshoz sorolhatók mindazok a képzési céllal vállalt tanfolyami, műhelyszerű, távoktatási, magántanárral szervezett, illetve egyéni tanulási formák,
amelyeket az egyének kompetenciáinak kiegészítését, megerősítését, megszerzését szolgálják, de nem iskolai végzettség vagy szakképesítés megszerzését. A nem formális tanulás körébe sorolják a legtöbb munkahelyi tréninget, valamint a kulturális intézmények,
munkaerőfejlesztő és képző központok által szervezett tanfolyamok, nyelvtanfolyamok,
ismeretterjesztő előadások stb. látogatását, a magánórákat, tanodákat, illetve a roma
közösségi házakban folyó tevékenységet. Informális tanulás a nem tudatosan folytatott
tanulás.
A tudásalapú társadalomban nemcsak a tanulás formái, hanem a tanulás helyszínei
is módosulnak. A jelenlegi oktatási rendszer és a munkaerőpiac elsősorban a formális
tanulás keretében megszerzett ismereteket, tudást értékeli. Továbbtanulás esetén nincs kialakult rendszere a nem formális tanulás keretében, a munkahelyen vagy az élet bármely
más területén megszerzett szaktudás, tapasztalat vagy kompetenciák beszámításának.
A nem formális úton és előzetesen megszerzett tudás és készségek, képességek azonosítása, értékelése és beszámítása nemcsak ösztönzőleg hat a tanuló egyénre, hanem ös�szességében hozzájárul a humánerőforrások minőségének javulásához és a tanulásra
fordított társadalmi ráfordítások hatékonyságának növeléséhez. A keresletet a nem formális tanulás elismertetésére létrejött technikák és az ehhez kapcsolódó intézményi háttér növelheti. Az elismerés és beszámítás az egész életen át tartó tanulás finanszírozása
szempontjából is fontos, mivel az egyén rövidebb idő alatt és kisebb költségráfordítással
éri el a szükséges képzettségi szintet. Személyes tanácsadáson, a meglévő kompetenciák
elismerésén és rugalmas tanulási lehetőségek biztosításán alapuló új szolgáltatási modell
kiépítésére van szükség.
A tanulás eredményessége szempontjából értelmezett költséghatékonyság követelménye a tanulási tevékenység minőségének javítására irányítja a figyelmet. Az ágazati
minőségbiztosítás eltérő rendszerei épültek ki, hiányzik az ágazatok feletti és a tanulás
eredményekhez kapcsolt egységes standardokon alapuló minőségbiztosítási keretrendszer. A minőségi oktatás feltételezi, hogy a minőségi működés egységes normatív követelményei (ún. standardjai) rögzítve legyenek, és megtörténjen az intézményi működés
folyamatainak és eredményeinek ezekkel való rendszeres összevetése, illetve megfelelési
problémák esetén történjen beavatkozás. A standardoknak való megfelelés értékelése a
minőségirányítás egyik legfontosabb funkciója.
Az egyéni tanulási utak kidolgozásának alappillérei a következők:
• Az iskolarendszerű előfeltételek biztosítása
• A tanulási eredmények átláthatósága és átválthatósága munkaerő-piaci előnyökre:
képesítési keretrendszer kialakítása és alkalmazásba vétele
• Az iskolarendszeren kívüli oktatásban, képzésben (formális, informális, nem formális
keretek között) szerzett ismeretek, készségek és képességek elismerése, beszámítása a
későbbi tanulmányokba
• Megbízható és állandó információs és tanácsadói rendszer, mely segíti a tanulási út és a
karrier tervezését
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A sikeres életpálya-tanácsadási tevékenység egyik alapja, hogy az oktatási és szakképző intézmények megfelelő információval rendelkezzenek a munkaerőpiacról, az aktuális
keresleti-kínálati viszonyokról. A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani
fejlesztése, a nemzeti életpálya-tanácsadó rendszer kialakítása mellett kiemelt cél, hogy
csökkenjen a rossz pálya- és szakmaválasztások száma és erősödjön a keresletvezérelt
szakképzés. Ebben jelentős szerepe van a pályakövetésnek, melyek segítségével olyan
integrált ágazati rendszer kialakítása és bevezetése a cél, amely intézményi szinten segíti
az ágazati irányítási és munkaerő-piaci elvárásoknak történő megfelelést.

A harmadik átfogó cél négy specifikus célt foglal magában:
• tanulási ösztönzők rendszerének bővítése, különös tekintettel a tanulásból kimaradók
körére.

• a tanulás minőségének és minőségbiztosításának, minőségirányításának fejlesztése.
• a tanulási életutak átláthatóságának, egymásra épülésének, rendszerbe szervezésének
elősegítése és az előzetesen megszerzett tudás és képességek elismerése.

• életpálya-építés és pályakövetés fejlesztése.
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7. Specifikus célok és
beavatkozási területek
7.1.

 z egész életen át tartó tanulásban
A
való részvétel növelése
és a hozzáférés javítása

Az első átfogó cél négy specifikus cél teljesülésére irányul:
• Az első a hátrányos helyzetű személyek életesélyeinek javítását célozza a tanulási esé-

lyeik növelésén, a tanulási lehetőségekhez való hozzáférés javításán, s a tanulásban való
részvétel növelésén keresztül. A specifikus cél a hátrányos helyzetűek tanulási lehetőségeinek kiemelt támogatására irányul, melyen keresztül egyben a társadalmi és területi
különbségek mérséklését, a területi leszakadási folyamatok megállítását is hivatott szolgálni.
• A második specifikus cél a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű – beleértve
a romák és a megváltozott munkaképességű – emberek foglalkoztathatóságának javítása, illetve munkaerő-piaci integrációjuk elősegítése az oktatás, képzés, tanulás által.
• A harmadik specifikus cél a végzettség nélküli iskolaelhagyók, lemorzsolódók, a sem az
oktatásban, sem a munkaerőpiacon nem lévő fiatalok esélyeinek javítását tűzi ki céljául.
• A negyedik specifikus cél a nem formális és informális tanulási lehetőségek és az e-tanulás, valamint a munkahelyi tanulás és képzések fejlesztését és támogatását tűzi ki
céljául.

7.1.1. A
 hátrányos helyzetű személyek életesélyeinek javítása a tanulás
eszközrendszere által komplex programokba ágyazva
Az első specifikus cél alapvetően a társadalmi és területi különbségek mérséklését, a területi leszakadási folyamatok megállítását is hivatott szolgálni:
• a hátrányos helyzetű személyek életesélyeinek javítását célzó integrált térségi komplex
programokat,
• az integrált térségi gyermekprogramokat,
• a társadalmi kohézió, közösségépítés és társadalmi aktivitás fejlesztésére irányuló programokat.
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A leghátrányosabb helyzetű csoportok, szegregált lakókörnyezetben, tartósan rászorulók munkaerő-piaci és életesélyeinek növelése olyan komplex programok, motiváló
képzések és szolgáltatások ötvözésével lehetséges, melyek célja, hogy az érintettek lakhatási körülményei következményeként kialakuló hátrányok csökkenjenek, a szolgáltatásokhoz való hozzáférésük javuljon a foglalkoztatás, a képzés, az egészségügyi, a kulturális és a közösségi szolgáltatások terén. A telepszerű lakhatási körülmények között
élő, marginalizált csoportok társadalmi és területi integrációjának fenntartható megvalósítását, a szegregációs folyamatok megállítását és az integrációs folyamatok felgyorsítását komplex humán beavatkozások tudják szolgálni. Mindezek magukban foglalják
a folyamatos szakmai jelenléten alapuló integrált programokat a tartósan rászoruló
településeken, valamint szegregálódott településrészeken. Biztosítják az esélyegyenlőségi célcsoportok (tartósan rászorulók, romák, gyerekek, idősek, nők, fogyatékossággal
élők, mentális egészségkárosultak, problémás drogfogyasztók) helyzetének változását
szolgáló helyi esélyteremtési programok összehangolt végrehajtását, lehetővé teszik a helyi társadalomépítést, a helyi közösségek megtartó és életminőséget javító képességének
fokozását. A komplex programok tartalmazzák a mentálhigiénés, egészségügyi, kulturális felzárkózási szolgáltatásokat, a mentori tevékenységet és képzést, valamint a munkaerő-piaci integrációt elősegítő foglalkozásokat.
Szükséges folytatni a leghátrányosabb helyzetű térségekben a gyermekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére 2007–2013 között elindított, kistérségi komplex
gyerekesély programokat, melyek biztosítják a fejlesztést megalapozó szükségletfelmérést, hozzájárulnak a középtávú helyi stratégiai, valamint gyerekesély-cselekvési programok kialakításához, erősítik a megvalósítást támogató szakmai fórumokat, szakmaközi hálózatokat. Támogatják a cselekvési program végrehajtását, helyi szolgáltatások és
programok koordinációját, kistérségi szintű összehangolását, kapacitásfejlesztését. Segíti
a hiányzó szolgáltatásokhoz való hozzáférést és/vagy elérhetőségük javítását. Támogatják
a szegregátumokban élő gyermekek és szüleik bevonásához szükséges szakmai, közösségi
háttér és programok biztosítását.

Beavatkozási területek
„Settlement” típusú közösségi szolgáltatások
A beavatkozás célja olyan integrált, egymásra épülő szolgáltatások kiépítése és működtetése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben, amelyek alapvető fontosságúak a gyermekek felzárkózási esélyeinek növelésében. További cél a szegénységben élő gyermekek
esélyeinek növelése érdekében összehangolt, többirányú, a helyi szükségletekre válaszoló
gyerek- és ifjúsági politika kialakítása. A „settlement” típusú közösségi szolgáltatások
létesítése olyan programelemekkel, mint pl. személyi és környezetei higiéné, életvezetési, háztartási, gazdálkodási ismeretek, a háztartások önellátását segítő ismeretek, családtervezési és gyerekgondozási ismeretek. Az egyéni és társas kompetenciáik növelését
olyan preventív és intervenciós célú beavatkozásokkal kívánja elérni, melyek kompenzálják a hátrányaikat, csökkentik a devianciáikat, csökkentik vagy megakadályozzák a
deprivációs ciklus újratermelődését, segítik a megfelelő társadalmi és családi szocializációt, elősegítik az iskolai karrierjüket, a munka világára való felkészülésüket, és erősítik
a társadalmi részvételüket.
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Tanulási partnerségek a leghátrányosabb helyzetűek és tartósan rászorulók munkaerő-piaci esélyeinek javítására
A leghátrányosabb helyzetű csoportok, szegregált lakókörnyezetben élők és tartósan rászorulók munkaerő-piaci esélyeinek növelése lakhatással egybekötött komplex programmal, motiváló képzésekkel és szolgáltatásokkal lehetséges. A beavatkozás célja, hogy az
érintettek lakhatási körülményei következményeként kialakuló hátrányok csökkenjenek,
a szolgáltatásokhoz való hozzáférésük javuljon a foglalkoztatás, a képzés, az egészségügyi és a közösségi szolgáltatások terén. A beavatkozás mentálhigiénés, egészségügyi,
kulturális felzárkózási szolgáltatásokat, a mentori tevékenységet és képzést, valamint a
munkaerő-piaci integrációt elősegítő foglalkoztatási elemeket tartalmaz. A képzési elem
keretében infokommunikációs és támogató szolgáltatások kidolgozása és működtetése,
tanácsadó hálózat kialakítása és működtetése valósul meg, amely a kompetenciaalapú
mérés és kiválasztás, illetve tanácsadás segítségével jelentősen javítja a hátrányos helyzetűek munkavállalási esélyeit. A beavatkozás a hátrányos és leghátrányosabb helyzetű
csoportok, idősek, 50 év feletti munkanélküliek, fogyatékos személyek és megváltozott
munkaképességű személyekre irányul.
Tanulási partnerségek a foglalkoztathatóság javításáért: a Nyitott Tanulási Központok (NYITOK) hálózatának működtetésével, szolgáltatásainak biztosításával a társadalom intaktív tagjainak motiválása, alapkompetenciáik fejlesztése a gazdasági és társadalmi kihívásoknak való megfelelés és a foglalkoztathatóság javítása érdekében, valamint
civil, egyházi, közösségi kezdeményezésre épülő helyi partnerségek kialakítása a hátrányos helyzetű inaktív emberek társadalmi felzárkózásának elősegítése érdekében. Az
inaktív csoportok igényeire szabott tanulási és motiválási programok kidolgozása és
megvalósítása.
A területi felzárkózási koordinációs központi és felnőttképzési feladatot ellátó Regionális Képző Központok (RKK) megszűntek és jogutódként létrejött a Türr István Képző és Kutató Intézet. A korábbi akkreditált és OKJ-s képzések mellett, a területi felzárkózás koordinációs feladatai keretében, megindult a felnőttkori kompetenciafejlesztés
kormányzati rendszerének kiépítése. A központilag irányított hálózati működés révén
javul a hátrányos helyzetű, szegénységben élő társadalmi csoportok helyzete, erősödik
az egyének és közösségek önmagukról való gondoskodásának, aktivitásának képessége,
növekszik a társadalom összetartó ereje, valamint csökkennek a társadalmi és területi
különbségek.
Kistelepülési gyerekprogramok
Szolgáltatáshiányos 1000 fő alatti kistelepüléseken, ahol nem csökken a gyerekszám, koragyermekkortól kezdve a teljes gyerek- és ifjúsági korosztály számára olyan egyszerű és
fenntartható szolgáltatásokat biztosítunk a szülők bevonása mellett, melyek igazodnak
a helyi igényekhez, egyházi és civil szervezetek együttműködésével felzárkózást segítő
funkciókat látnak el. Ez egyúttal hozzájárul a település közösségi és kulturális életének
fejlesztéséhez, hagyományainak, kulturális értékeinek életben tartásához, továbbá támogatja a programok megvalósítása során a helyi közösségek, a könyvtári, információs és
közösségi helyek, egyházi és civil szervezetek együttműködését.
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Biztos Kezdet
A beavatkozás célja az 1000 fő feletti hátrányos helyzetű, nem csökkenő gyerekszámú
településeken, településrészeken koragyermekkori felzárkózást segítő programok a gyermek legkorábbi életkorától a szülő bevonásával zajló szolgáltatások biztosításával, kapcsolódva az egészségügyi prevencióhoz. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek és szüleik felkészítése a gyermek köznevelésbe lépésére, a szülői kompetenciák
növelése.
Társadalmi aktivitás fokozása, közösségépítés
A társadalmi felzárkózási folyamat csak a közösségekkel folytatott párbeszéden és aktív
részvételükön alapulhat. A helyi közélet szervezésében, a helyi kultúra ápolásában, a helyi
igények szakszerű feltárásában és kielégítésében meghatározó szerepe van a közösségi
összefogásnak, a civil és egyházi szervezetek, szerveződések, kulturális intézmények közösségépítő tevékenységének, az egymástól való informális és intergenerációs tanulásnak.
Közösségi-kulturális, amatőr művészeti programok, információs és szolgáltató tevékenységek kialakítása és elterjesztése, közösségi kezdeményezések támogatása szakemberek
bevonásával és a transzverzális kompetenciák informális úton – tevékenységbe ágyazott
módon – történő fejlesztésével; helyi közösségi konfliktusok megoldása, a helyi civil társadalom megerősítése. Aktív polgári szerepre való felkészítés, társadalmi együttélés erősítése (antidiszkriminációs és multikulturális programok, hátrányos helyzetű személyek,
fogyatékossággal élők és romák bevonása), esélyteremtés javítását, szemléletformálást
célzó új programok kidolgozásával, módszerek terjesztésével, jó gyakorlatok adaptálásával.
Ösztönözni kell a fiatalok társadalmi integrációját képességeik kibontakoztatásával,
befogadó társadalmi, családi környezet biztosításával, közösségi aktivitásuk erősítésével.
Az ifjúsági szervezetek, a fiatalokat segítő információs és tanácsadó szolgálatok, valamint az ifjúságpolitika terén működő szakmai, civil és egyházi szervezetek, kulturális
intézmények fontos szereplői a fiatalok aktív állampolgárrá válásának, a társadalmi kirekesztettség megakadályozásának. A beavatkozás által használt eszközök köre kiterjed
a támogató szolgáltatásokra, mentorálásra, tanácsadásra, tréningekre, mediációra, klubfoglalkozásokra, előadásokra, szakkörökre, a család-, gyermek- és idősbarát szolgáltatások fejlesztésére, valamint a többgenerációs közösségi programokra, táborokra, családi
egészség- és sportprogramokra és egyéb szolgáltatásokra.
Intergenerációs tanulás, készség- és képességfejlesztés az 50+ népesség körében
Az 50+ korosztály a munkaerőpiac gyorsan változó igényeihez nehezebben tud alkalmazkodni, mint például a fiatalabb korosztályok tagjai. Nagy különbségek vannak a 45–54
évesek és az 55–64 évesek között, előbbiek még fenntartják az elért tanulási színvonalukat, 50 év körül azonban elkezdődhet bizonyos fokú hanyatlás, illetve a szociokulturális
háttér erősebben kirajzolódik. A KSH adatai szerint a 45 évnél idősebbek körében nagyjából 10 évente megfeleződik a tanulási programokban való részvétel. A 45–54 évesek
alkalmasak arra, hogy különösebb nehézségek nélkül részt vegyenek a formális és nem
formális tanulási folyamatokban, míg e kor fölött már korlátozottabbak a lehetőségek,
de a foglalkozáshoz kapcsolódó szaktudás továbbfejlesztése előnyt élvez, mivel a tanulási
igények életre hívásában a gazdasági szükségletek, a munkaerő-piaci aspirációk e korosztályokban még erősen jelen vannak.
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• az idősebbeket érő, kor alapú hátrányos megkülönböztetés – különösen is annak mun-

kaerő-piaci vonatkozásában –, a társadalmi érzékenyítés az oktatásban az idősödéssel
összefüggésben fontos szempont lehet, csakúgy, mint az andragógiai végzettségű pedagógusok számának növelése.
• a korspecifikus edukációs jellemzők megtalálása, az 50+ munkavállalók munkaerőpiacon való megtartásában a továbbképző, szakképzési és átképző programok biztosítása,
az önképzés, a távoktatás, e-learning lehetőségeinek feltárása és elérésének biztosítása.
• külön feladat és kihívás lehetne az idős emberek tudásának, ismeretanyagainak hasznosítása képzésekben (mentorálás rendszerének kiépítése, mely egyebek mellett a generációk közötti együttműködés egy pillére is lehetne egyúttal), különösen gyakorlati
jellegű képzést igénylő területeken.
• amennyiben tágabban értelmezzük az LLL-koncepciót, akkor a munkaerő-piaci részvétel megtartása, növelése mellett az idősek képzése (70+) is fontos társadalmi cél lehet,
mert az esélyteremtés növelése, a társadalmi kizáródás megelőzésének is egy lehetséges
eszköze.

7.1.2. A
 munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű,
beleértve romák és megváltozott munkaképességű emberek,
foglalkoztathatóságának javítása, illetve munkaerő-piaci
integrációjuk elősegítése
A második specifikus cél: a munkaerőpiacról hosszú távon kiszorulók foglalkoztathatóságának javítása és munkaerő-piaci integrációjuk elősegítése 4 beavatkozási-fejlesztési
irányt foglal magában:
• a közfoglalkoztatottak és alacsony végzettségűek/képzettségűek, illetve
• a romák foglalkoztatásba ágyazott képzését,
• a megváltozott munkaképességűek (fogyatékkal élők, mentális egészségkárosultak és a
felépülőben lévő szenvedélybetegek) rehabilitációjához kapcsolódó képzéseket,
• az alapkészségek, kompetenciák fejlesztésére irányuló tanulási és képzési lehetőségek
bővítését.
Mind társadalmi, mind foglalkoztatási szempontból égető szükséglet a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű vagy veszélyeztetett csoportok foglalkoztathatóságának javítása, munkavállalásukat gátló alapvető problémák elhárítása. A munka világából tartósan kiszorult hátrányos helyzetű emberek számára ahhoz, hogy eséllyel tudjanak
megjelenni a munka világában, többirányú, összehangolt beavatkozásra van szükség: az
elhelyezkedés ösztönzése mellett egyénre szabott segítségnyújtásra, tanácsadásra, a kulturális és társadalmi tőke növelésére, önsegítő képességeik erősítésére, mentorálásra,
munkatapasztalat szerzésére és ezen idő alatt megélhetési támogatásra, egyfajta „inkubációra”.
Nehezen férnek hozzá a folyamatos mentorálással támogatott tanulási lehetőségekhez. A már létrehozott ilyen célú (pl. nyitott tanulási) központok hálózatának kiterjesztésével biztosítjuk az inaktív személyeknek az igényeikre szabott,
a fenntartható életmódot és a helyi igényekhez illeszkedő foglalkoztathatóságot javító
kompetenciákra irányuló tanulási programokat.
A célcsoport többsége alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezik, vagy szakmai kompetenciáik rendkívül hiányosak, végzettségük nincsen. Esetükben elsődlegesen
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olyan komplex készség- és kompetenciaközpontú képzésekre van szükség, melyek a társadalmi integráció egyidejű növelésével összhangban kívánják megteremteni a foglalkoztatáshoz nélkülözhetetlen készségek biztosítását.
Középtávon a felnőttképzési programok szervezése kapcsán fontos szempont, hogy a
magyarországi felnőtt – elsősorban a munkaerő-piaci szempontból nem megfelelő végzettséggel rendelkező – lakosságnak minél nagyobb aránya vehessen részt képzésben,
továbbképzésben, függetlenül aktuális munkaerő-piaci helyzetétől.
A felnőttképzésben a rendszer hangsúlyait fontos a hátrányos helyzetű csoportok keresletének ösztönzése felé eltolni. Ezeknél a csoportoknál azonban, a kereslet megteremtése mellett, a hozzáférés feltételeinek javítása is legalább annyira fontos: rugalmas képzési formákkal, az előzetes tudás beszámításával kell a képzések elérhetőségét javítani.
Fontos továbbá a speciális tantervek és tanítási módszerek bevezetése, amelyek
alkalmazkodnak a hátrányos helyzetűek és különösen az alacsony képzettségűek speciális oktatási igényeihez. Bizonyíthatóan kimaradnak a felnőttképzés látóköréből a nehezen
képezhető és valóban hátrányos helyzetű munkanélküliek, a saját továbbképzéssel nem
rendelkező, átlagos munkavállalók, valamint az idősebb munkavállalók. Ezen csoportok
elérésére és bevonására külön felnőttképzési expanziós stratégia kidolgozására van szükség.

Beavatkozási területek
Közfoglalkoztatottak és alacsony képzettségűek képzése („Újra Tanulok”)
A nemzetközi szervezetek foglalkoztatáspolitikai ajánlásai a közfoglalkoztatás tekintetében egyöntetűen azt hangsúlyozzák, hogy a közfoglalkoztatásban részt vevők számára
a továbblépés, illetve az elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedés lehetőségének
megteremtése érdekében képzési és kompetenciafejlesztési programokat kell indítani.
A nemzetközi ajánlásokkal összhangban az alapvető jogok biztosa a Munka méltósága
projekt keretében vizsgálta (AJB-4162/2012.) a közfoglalkoztatottak és az alacsony képzettségűek képzését. A jelentés is arra hívta fel a figyelmet, hogy a közfoglalkoztatás nem
öncél, hanem a foglalkoztatáspolitika egyik eszköze, amely alkalmas lehet arra, hogy elősegítse – elsősorban megfelelő képzések biztosításával – a közfoglalkoztatottak visszatérését az elsődleges munkaerőpiacra. Az országos közfoglalkoztatási programok esetében
a közfoglalkoztatónak a munkavégzéshez kapcsolódóan foglalkoztatást elősegítő képzés
lehetőségét kell biztosítani. Különös figyelmet kell szentelni a közfoglalkoztatási programok, képzési programok és a közfoglalkoztatottak igényeinek összhangolására, a közfoglalkoztatók, munkaügyi központok, valamint a szakmai segítséget nyújtó felnőttképzési
intézmények együttműködésére, a jogszabályi kötelezettségek betartására, a képzésekkel
kapcsolatos hiányosságok orvoslására.
E programoknak a munkaerőpiac által elvárt kompetenciák fejlesztésére, alacsonyabb
végzettséget igénylő szakmák betöltéséhez szükséges szakmai készségek és végzettségek
megszerzésére, az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők számára felzárkózásra
és alapkészségeik megerősítésére van szükség, annak érdekében, hogy ezekre építve később OKJ-s képzésbe is bevonhatók legyenek. A képzési programoknak a megélhetéshez
és a mindennapi életben való eligazodáshoz szükséges készségek megszerzését is támogatniuk kell.
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Romák foglalkoztatásba ágyazott képzése
Romák, kiemelten a roma nők foglalkoztatásba ágyazott képzése a romák felzárkózását
és munkaerő-piaci integrációját támogatja. A beavatkozás célja olyan programok indítása
is, mely a közszolgáltatási hiányszakmákban való foglalkoztatásra készíti fel a célcsoportot. A roma lakosság részarányának növelése a közszolgáltatásokban segíti a kommunikációt és a romák jobb hozzáférését is a szolgáltatásokhoz. A beavatkozás keretében a
foglalkoztatási szempontból különösen hátrányos helyzetű romák támogatott képzésére,
egyénre szabott segítésére, mentorálásra és támogatott foglalkoztatására kerül sor.
Megváltozott munkaképességűek rehabilitációja
A megváltozott munkaképességű emberek foglalkozási rehabilitációjának célja az egyén
megmaradt munkaképességének fejlesztése és visszavezetése a nyílt munkaerőpiacra
vagy védett foglalkoztatásba. Az egyéni fejlesztési folyamat keretében a foglalkoztathatóság javításának eszköze a tanácsadás, a csoportos foglalkozás, a humánszolgáltatás, a
képzés és a megváltozott munkaképességhez igazított munkakör, munkahely feltárása,
valamint a tartós munkaerő-piaci integráció érdekében nyújtott támogatás (támogatott
foglalkoztatás).
Kompetenciafejlesztésre irányuló felnőttképzési programok
A kompetenciafejlesztésre irányuló felnőttképzési programok célja a felnőtteknek lehetőséget kínálni arra, hogy megszerezzék a szakképzésben való részvétel feltételét jelentő
alapfokú végzettséget, illetve hogy a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő szakképzettséget szerezzenek. Az alacsony képzettségű munkavállalók képzésére irányuló beavatkozások célja, hogy a munkaviszonyban állók meg tudják tartani munkahelyüket, és hosszú
távon is meg tudjanak felelni a gyorsan változó technikai-technológiai, illetve szakmai
kihívásoknak. A képzési programok „puha-készségek” (elsősorban nem szakmai), egész
életen át tartó tanulás kulcskompetenciái, IKT-készségek, munkavállaláshoz kapcsolódó
ismeretek, szociális, anyanyelvi, kommunikációs és állampolgári kompetenciák, vállalkozókészség és kezdeményező készségek fejlesztésére irányulnak.

7.1.3. A
 végzettség nélküli iskolaelhagyók, lemorzsolódók, a sem
az oktatásban, sem a munkaerőpiacon nem lévő fiatalok esélyeinek
javítása
A végzettség nélküli iskolaelhagyás okai nagyon összetettek. Meghatározó szerepet játszanak benne: a szegénység, szociokulturális és egészségügyi hátrányok, foglalkoztatási,
lakhatási gondok, amelyek területi hátrányokkal párosulva különösen súlyos problémát okoznak. A végzettség nélküli iskolaelhagyás összetett probléma, mely egy folyamat utolsó állomása, a korai tanulási kudarcok, az oktatási rendszer szelektív jellegéből
fakadóan a rendszerből való kieséshez vezet. Az oktatási egyenlőtlenségeket meghatározó hátránytényezők: a tanuló szociális háttere, lakóhelye, többségtől eltérő etnikainyelvi háttere és korlátozott személyes képességei önmagukban és együttesen, egymás
hatásait felerősítve képeződnek le a tanulók teljesítményében és a tanulási eredményeikben, az oktatásban való részvétel és továbbhaladás, a tanulási utak tekintetében. A szakiskolai képzés alacsony presztízse miatt is a kudarcos és gyenge tanulmányi eredményű
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diákok gyűjtőhelyévé vált. Az egyik legfőbb probléma, hogy a szakiskolába járó – jellemzően hátrányos helyzetű – fiatalok pályafutásuk alatt, beleértve a korábbi iskolázást
és a szakiskola elhagyását követő időszakot is, nem kapják meg azt a segítséget, fejlesztést, amely a munkaerőpiacra vezetné őket, és tartós integrálásukat segítené (ennek csak
egyik eleme a szakképzettséghez juttatásuk). Ez hosszabb távon a társadalmi hátrányok
újratermeléséhez vezethet. A szakiskolákban a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
arányának növekedésével együtt nőtt a 9. és 10. évfolyamosok között a kimaradók aránya,
a végzettség nélküli iskolaelhagyás tehát azelőtt jelentkezik, mielőtt a szakma tanulása
egyáltalán elkezdődne. A középfokú végzettség és szakmai bizonyítvány nélkül lemorzsolódó fiatalokra a munkaerőpiac alig tart igényt.

Beavatkozási területek
Szakiskolai felzárkóztató programok: intézményes második esély biztosítása
A végzettség nélküli iskolaelhagyás kapcsán az egyik legveszélyeztetettebb csoport azon
fiataloké, akik nem fejezték be az általános iskolát. Számukra biztosít esélyt a szakiskolai felzárkóztató oktatás. Az új szakképzési törvény megerősíti a szakiskolákban a társadalmi felzárkózásban vállalt feladatokat és a felzárkózást szolgáló képzési módokat, a
tanulási utak sokféleségét és átjárhatóságot biztosít, újraszabályozva az államilag elismert
szakképesítések felnőttoktatás keretében történő megszerzésének szabályait. Lehetővé
vált továbbá, hogy könnyített feltételekkel akár két év alatt is érettségi vizsgát tehessenek
a szakiskolai végzettséggel rendelkezők.
Hídprogramok
Az általános iskolai hiányosságok pótlását célzó felzárkóztató képzést egységes kerettanterv alapján a nemzeti köznevelésről szóló törvényben rögzített Hídprogramok biztosítják, amelyhez a szakképzési törvény is igazodik. A Hídprogramok keretében akár
részszakképesítés is szerezhető, de elsődleges célja, hogy felkészítse a tanulókat a szakképzésbe történő bekapcsolódásra. A Hídprogram keretében felzárkóztató évfolyam
szervezhető az általános iskolai végzettség megszerzése, a szakiskolai tanulmányok sikerének előmozdítása, a félbemaradt iskolai tanulmányok folytatása, a szakképzettek körének szélesítése céljából.
Ifjúsági Garancia rendszer kiépítése
Az Ifjúsági Garancia hazai bevezetésének célja, hogy az általános, minden 25 év alatti
fiatal számára elérhető támogatást kiegészítve, segítse a hátrányos helyzetű fiatalokat a
megfelelő képzettség megszerzésében és a munkába állásban, és ezáltal megelőzze a fiatalkori munkanélküliség hosszú távon ható, az egyént és a társadalmat egyaránt érintő
negatív következményeit. Az ifjúsági munkanélküliség problémájának szerteágazó jellege
alapján a kihívás átfogó, rendszerbe ágyazott, a foglalkoztatási, oktatási, képzési, ifjúságügyi és szociális szakpolitikákon átívelő megoldást igényel. A tervezett beavatkozás célja,
hogy a 25 év alatti, munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű fiatalok számára
a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) – szükség szerint szoros együttműködésben a fent említett ágazatok helyi képviselőivel, a szociális intézményrendszerrel, civil
szervezetekkel, illetve a szociális partnerekkel – a programba való bejelentkezést követő
4 hónapon belül garantáltan felkínáljon valamilyen konkrét segítséget vagy támogatást
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az elhelyezkedéshez, a munkatapasztalat-szerzéshez vagy az oktatásba, szakképzésbe
való be/visszalépéshez.
A kormány a fiatalok munkaerő-piaci helyzetének javítása érdekében az utóbbi időszakban több intézkedést is hozott, amelyek részét képezik az Ifjúsági Garanciának. Ezek
közül kiemelhető a Munkahelyvédelmi Akcióterv, melynek keretében minden 25 év alatti
fiatalt foglalkoztató munkáltatónak garantált kedvezményt nyújtanak. Érdemi segítséget
nyújtanak még a fiatalok és pályakezdők foglalkoztathatóságát javító aktív munkaerőpiaci programjaink, a fiatalok vállalkozóvá válását segítő program, a gyakornokok foglalkoztatását segítő program, az „Első munkahely garancia” központi munkaerő-piaci
program, mely a pályakezdőknek biztosít munkalehetőséget, továbbá a fiatalok munkaerő-piaci helyzetének javítását szolgáló civil foglalkoztatási programok és az innovatív
foglalkoztatási programok.
Az Ifjúsági Garancia részeként a – Munkahelyvédelmi Akcióterv keretében – már
bevezetett és általánosan garantált támogatás mellett célzott, az elhelyezkedést és/vagy a
megfelelő képzettség megszerzését segítő támogatásra is szükség van a munkaerő-piaci
szempontból hátrányos helyzetű fiatalok elhelyezkedéséhez.
A beavatkozás keretében a fiataloknak felajánlható támogatások köre az alábbiakra
terjed ki: álláslehetőség, gyakornoki program (ösztöndíjas foglalkoztatás), munkatapasztalat-szerzés támogatása, bértámogatás, mobilitási támogatás, vállalkozóvá válás támogatása és fiatalok induló vállalkozásának fejlesztése, szakképzési lehetőség, tranzitfoglalkoztatás, nonprofit szervezetek fiatalokat célzó munkaerő-piaci programjai, második
esély iskola, Hídprogram, kompetenciafejlesztés bizonyos formái, felzárkóztató képzés,
munkaerő-piaci szolgáltatások (pl. mentorálás, coaching) stb.

7.1.4. A
 nem formális és informális, valamint a rugalmas tanulási
lehetőségek bővítése, a munkahelyi tanulás támogatása
és fejlesztése
A 4. specifikus cél elsősorban 3 beavatkozási-fejlesztési irányt foglal magában, melyek
együttes célja a nem formális és informális keretek közötti tanulás lehetőségeinek és elérhetőségének javítása:
• nem formális és informális tanulás fejlesztése a kulturális intézményrendszeren keresztül,
• e-tanulás és távoktatás fejlesztése,
• munkahelyi tanulás támogatása és fejlesztése.

Nem formális és informális tanulás fejlesztése a kulturális intézményrendszeren
keresztül
Az egész életen át tartó tanulásban való részvétel nemzetközi összehasonlításban rendkívül alacsony, melyben szerepet játszik a nem formális tanuláshoz való hozzáférés és az
abban való részvétel alacsony aránya. A nem formális tanulási forma aránytalanul kis
figyelmet kap, noha éppenséggel fontos átkötő, felkészítő és átmeneti szerepe van a formális oktatásban, szakképzésben való nagyobb részvétel iránti motivációk felkeltésében
a későbbi életszakaszokban. Ezért mind a végzettség nélküli iskolaelhagyás miatti alapvető kompetenciák megszerzésében, mind pedig a felnőtt-tanulási szolgáltatásokban a
277

Nemzeti str atégiák

jelenleginél jóval kiemeltebb szerepet kell kapnia, mivel rugalmassága révén ki tudja tölteni azokat a réseket, amelyekre a formális képzés kevésbé adaptív. A nem formális keretek mellett fontos az informális tanulás szerepének növelése is. Sajnálatos módon az
önállóan, iskolarendszereken kívüli keretek között szerzett tudásnak, az informális tanulásnak és tudásszerzésnek nincs nagy forgalmi értéke, ezért általában alulértékelik. Fontos tehát ezen jelenségek egyéni szinten való tudatosítása és ezáltal a motiváció növelése.

Beavatkozási területek
Nem formális és informális tanulás célorientált bővítése
A nem formális és informális tanulás célorientált lehetőségének bővítését szolgálja a kulturális intézmények által nyújtott nem formális és informális képzések, tanulási formák
és programok biztosítása. A beavatkozás célja a kulturális intézmények – könyvtárak,
múzeumok, közművelődési intézmények, levéltárak és művészeti intézmények – által
nyújtott olyan nem formális és informális tanulást támogató programok és képzések
biztosítása, amelyek elősegítik a gyermekek, tanulók személyiségfejlődését, kreatív képességeinek kibontakoztatását, hátrányainak kompenzálását, miközben hatékonyan segítik
a kompetenciafejlesztést is. Az ingyenes nem formális képzési és tanulási alkalmakon a
szociálisan hátrányos helyzetű és leszakadó térségek felnőtt népességének korszerű ismeretekkel történő ellátása is megvalósul (pl. digitális írástudás elterjesztése). A kulturális
intézmények a formális oktatást szorosan kiegészítő nem formális és informális képzési
programjaikkal és szolgáltatásaikkal, valamint megújult infrastruktúrával rendelkező
közösségi tereikkel járulnak hozzá a minőségi oktatáshoz történő hozzáférés kiterjesztéséhez.
A kulturális intézmények szerepének erősítése a felnőttkori tanulásban
A felnőttkori tanulás formális, nem formális lehetőségei biztosításában fontos szerepet
játszanak a kulturális intézmények (közművelődési intézmények, könyvtárak, muzeális
intézmények, levéltárak, kulturális civil szervezetek), főként kistelepüléseken és hátrányos helyzetű térségekben. A felnőttképzési akkreditációval rendelkező intézmények száma bővült a vizsgált időszakban, és egyre megszokottabb, hogy az egyén munkaerő-piaci
felértékelődéséhez vezető, korszerű képzéseknek is otthona a kulturális intézmény.
A felnőttképzést elő kell segíteni a közgyűjtemények (különösen a könyvtárak)
naprakész tudásbázisként történő fejlesztésével is. A könyvtári fejlesztések célja, hogy
a könyvtári rendszer jobb hatásfokkal szolgálja a minőségi oktatást, a formális oktatáson kívüli képzést és tanulást, a könyvtári szolgáltatásokkal megvalósítandó olvasási és
digitális kompetenciák fejlesztését. Kiemelt célcsoport a gyermek- és ifjúsági korosztály,
amely számára a könyvtárak a korai szocializáció és az iskoláskor alatti nevelés és képzés
lehetőségét teremtik meg. Kiemelt cél a hozzáférés területi különbségeinek a csökkentése.
A múzeumi gyűjteményeken alapuló, az iskolai igényekhez, tantervekhez szervesen
illeszkedő, a gyermek- és ifjúsági célcsoportokra irányuló múzeumpedagógiai programsorozatok tervezése és megvalósítása, valamint kimondottan a felnőtt lakosságnak,
illetve családoknak szervezett programok szervezése a múzeumi gyűjteményeken alapuló oktatási tevékenységet segítette. Az egész életen át tartó tanulás jegyében, az éves
kiállítási tervhez és a helyi kulturális értékekhez kapcsolódó programcsomagok, kor278
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osztályokra lebontott, és a csoportok speciális igényeire alapozott foglalkozássorozatok
kidolgozása és megvalósítása történt meg a múzeumi gyűjtemények jellegéhez igazodva.
A kulturális intézmények egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolódó feladatai:
• a formális oktatásba való visszatérést vagy belépést megalapozó képzések,
• továbbtanulási és képzési utak támogatása az általános iskolától az érettségi megszerzéséig,
• idősek tanulásának biztosítása,
• a munkaerő-piaci be-, illetve visszalépést segítő alapkompetenciák fejlesztése,
• nem formális és informális képzési formák és szolgáltatások (pl. távoktatás, e-learning,
termelő iskola) kiterjesztése,
• funkcionális analfabetizmus visszaszorítása,
• nyelvi kompetenciák fejlesztésére irányuló tematikus nevelő és fejlesztő programok
indítása,
• anyanyelvi kommunikáció fejlesztése,
• tanulás tanulása,
• állampolgári kompetencia, kulturális kifejezőkészség és a tudományos magyarázatok
alkalmazására képessé tétel,
• új innovatív tanulási lehetőségek és formák fejlesztése és elterjesztése a felnőttek számára is,
• további cél az egész életen át tartó tanulást támogató, részvételt ösztönző rendszerépítő
intézkedések megvalósítása, úgymint nem formális, informális tanulás elismerése és
validáció.
Specifikus célok:
• a közösségek és a társadalmi együttélés erősítése,
• a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű vagy veszélyeztetett csoportok foglalkoztathatóságának növelése nem formális képzésekkel és felnőttképzési szolgáltatásokkal,
• a tanulási képesség kompetencia kialakítása,
• egyes életkori sajátosságokhoz (pl. idősek) szabott tanulási alkalmak,
• gazdálkodási, vállalkozási kompetencia fejlesztése,
• az erőforrásokkal való felelős gazdálkodás javítása, a támogatásokból fejlesztett programok, jó gyakorlatok elterjesztése,
• a köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelése, az oktatás minőségének
javítása és az ahhoz való hozzáférés bővítése a nem formális és informális formákon
keresztül, a lemorzsolódottak esetében a formális oktatásba való visszatérés elősegítése,
• a kulturális szolgáltatások területén dolgozó szakemberek életpályájának javítása, minőségének fejlesztése,
• az egész életen át tartó tanulás minőségének és az ahhoz való hozzáférésnek a javítása.
A Tanács következtetései a kultúrának a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni
küzdelemben játszott szerepéről (2010/C 324/03) című dokumentum szerint további cél
a kulturális dimenzió beépítése a szegénység elleni küzdelmet szolgáló stratégiába, mely
szintén az egész életen át tartó tanulás bázisán képzelhető el:
• a kulturális alapszolgáltatások álljanak mindenkinek a rendelkezésére: feladat a helyi
alapszolgáltatások javítása és bővítése (tudástartalmak, tanulási alkalmak elérése),
• a kulturális programok épüljenek be a társadalmi felzárkózásra irányuló programokba,
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• a kultúrák közötti párbeszéd segíti egymás megértését (tolerancia, befogadás),
• közösségi életben való aktív részvétel erősítése (gyerekek és fiatalok részvételének erősítése),

• kreativitás és innováció ösztönzése,
• digitális készségek fejlesztése (különösen kiszolgáltatott, szegénységben vagy kirekesztettségben élőknél),

• a kultúra bázisán (közösségfejlesztés, nem formális és informális tanulás) megszerzett
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
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készségek hasznosítása a munkaerőpiacra és a társadalmi, illetve a közéletbe vezető úton.
Javaslatok, feladatok:
szükséges a kulturális intézményrendszer fejlesztését szolgáló beavatkozások eredményeinek fenntartása és kiteljesítése érdekében az eddigi fejlesztési irány követése,
a kulturális intézmények élethosszig tartó tanulást, minőségi oktatást, továbbá a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésére irányuló tevékenységeinek támogatása,
lényeges a társadalmi szerepvállalás fokozása: a hátrányos helyzetűek felzárkózása, az
olvasási és digitális kompetenciák fejlesztése, az egész életen át tartó tanuláshoz való
egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása,
a korosztály- és célcsoport-specifikus tanulási alkalmak biztosítása elengedhetetlen,
a helyi igényekhez jobban igazodó tanulási módszerek kidolgozása,
az intelligens növekedés érdekében szükséges a tanulás és a tanulási készségfejlesztés
támogatása a kulturális intézmények eszközeivel, valamint a kutatás és az innováció
elősegítése érdekében új szolgáltatások, adatbázisok és nem formális képzések kialakítása,
a fiatal munkanélküliek számának csökkentése és a foglalkoztathatóság támogatása
érdekében új nem formális képzési formákat szükséges kifejleszteni,
a kulturális intézmények az inkluzív növekedés támogatása érdekében további készségés kompetenciafejlesztő nem formális képzéseket fejlesszenek ki,
kulturális területen működő szakemberek át- és továbbképzése az egész életen át tartó
tanulás céljainak megvalósítása érdekében, nemzetközi tapasztalatcserék támogatása,
a lépéstartás érdekében az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges infrastrukturális
fejlesztések a kulturális intézményekben, beleértve az informatikai infrastruktúrát,
a tevékenységek hatékonyabb megvalósításának segítése a szakmai és szakmaközi együttműködések támogatása, ezen belül különösen fontos az oktatási és kulturális intézmények
között kialakult rendszerszerű együttműködések megőrzése, fenntartása, elmélyítése,
illetőleg újak létrehozása,
ösztönözni kell az eredmények disszeminációját, a jó gyakorlatok megosztását,
a hozzáférés javítása érdekében fontos a tágan értelmezett (azaz a célcsoportot, a szolgáltatásokat, az eszközöket egyaránt felölelő) mobilitás és az akadálymentes hozzáférés
megteremtése, támogatása (akadálymentesítés, digitalizálás, gyűjtemények távoli elérése),
esélyteremtési szempontok figyelembe vétele az alábbi módon:
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HÁTRÁNYOK LEKÜZDÉSE

TERÜLETI 				
SZOCIOKULTURÁLIS
(kulturális szolgáltatásokban)			Család, szegénység
Hátrányos helyzetű térségek

KULTÚRÁHOZ VALÓ EGYENLŐ
ESÉLYŰ HOZZÁFÉRÉS
eszközei
Infrastrukturális fejlesztés

Tartalom- és szolgáltatásfejlesztés

Érintettek:			
−−
−−
−−
−−

könyvtárak
muzeális intézmények
közművelődési intézmények
kulturális civil szervezetek

E-tanulás és távoktatás fejlesztése
Az IKT köznevelési, felsőoktatási és szakképzési meghonosítása terén az elmúlt évtizedben számos jelentős erőfeszítés történt. Az erőfeszítések jó része a bemenet oldalára összpontosított: elsősorban a technológia, az infrastruktúra, a hozzáférés és – újabban – a felhasználható digitális tartalmak fejlesztése volt a fókuszban.
A problémát tovább súlyosbítja, hogy digitális képzettségi szakadék jött létre az idősebb és a fiatalabb generációk között. Mivel a hazai munkavállalók meghatározó arányú
része az IKT-alkalmazások iránt kevésbé érzékeny kis- és középméretű vállalkozásokban
(kkv) vagy a fekete- és szürkegazdaságban dolgozik, jelentős az ebben a szegmensben
realizálódó versenyképességi hátrány, mely a tudásgazdaságba való bekapcsolódás komoly akadályát is képezi. A kisvállalkozások alkalmazottainak IKT-képzése azonban két
okból is problematikus. Egyrészt szaktudásuk sokszor annyira speciális, hogy továbbképzésük sokszor nem formális keretek között valósítható meg: az e-learning segítségével. Azonban ehhez általános készségek, informatikai ismeretek szükségesek, amelyek
viszont – és ez a probléma másik fele – sok esetben hiányoznak.
Kiemelten fontos az e-tanulási programok számának növelése: a tananyag önálló feldolgozását megkönnyítő, speciálisan tervezett – a célcsoport igényeihez igazított – tanulói csomagok, illetve a tanulási folyamatot segítő támogatási rendszerek (tutori munka,
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technikai asszisztencia stb.) és infrastruktúra (forrásközpontok, konzultációs központok,
gyakorlati képzési helyek, informatikai hálózatok stb.) fejlesztése.
Munkahelyi tanulás támogatása és fejlesztése
A felnőttképzés gazdasággal való kapcsolata közvetlenül a munkahelyi, illetve a munkahely által támogatott képzések esetében a legerősebb. Mivel a munkaerő-piaci szempontból releváns képzések jelentős hányada munkahelyi képzés formájában zajlik, és funkcióját, valamint jellemzőit tekintve jelentősen eltér a felnőttképzési intézményrendszerben
zajló képzésektől, ezért indokolt külön beavatkozási területként azonosítani. Az Eurostat
adatai szerint 2010-ben csak minden második vállalkozásnak voltak olyan dolgozói, akik
munkahelyi képzésben vettek részt. Nyugat-Európában ez az arány 70-80% körül van.
A képzési hajlandóságot jelentősen befolyásolja a vállalkozás mérete: a nagyvállalatok
95%-a, a középvállalkozások 74%-a, míg a kisvállalkozások 43%-a támogatott valamilyen képzést. A képzésben részt vevők összes foglalkoztatotthoz viszonyított aránya a
kisvállalkozásoknál alkalmazottak 11%-a, a középvállalkozásokban 14%-a, míg a nagyvállalatoknál alkalmazottak 28%-a részesült képzésben. A támogatott képzések köréből
a hagyományos (tanterv, oktató terem, kötött képzési program stb.) képzések valamivel
több, mint egyharmadot tesznek ki.
Mivel a munkáltatók által nyújtott képzések bizonyulnak felnőttképzési szempontból a leghatékonyabbnak, ezért fontos a munkahelyi képzések támogatását kiemelten (de
megfelelő kontroll mellett) kezelni.
Munkahelyteremtő és beruházásokhoz, vállalatok technológiaváltásához kapcsolódó
képzések támogatása
A Magyarországon jelentős munkahelyteremtéssel járó, nagyberuházást megvalósító
vállalatok ösztönzése képzési támogatás segítségével, annak érdekében, hogy a felvételre
kerülő alkalmazottak általában vállalatspecifikus, hatékony, gyakran a külföldi anyavállalatnál zajló képzések révén magas technikai színvonalat képviselő berendezések
működtetésére vagy összetett szolgáltatási tevékenység ellátására legyenek alkalmasak.
Régióspecifikus szakmai képzések támogatása kkv-k esetében, melyek alkalmassá teszik
őket beszállítói vagy innovációs láncban való részvételre.
Kis- és középvállalkozások szakmai képzéseinek, illetve a szolgáltatások nyújtása színvonalának javításához kapcsolódó képzéseinek támogatása
A munkahely egyre inkább tanuló szervezetté kell, hogy váljék, s a jövőben kiemelten
fontos lesz az a szerep, amelyet a munkavállalók képzésében fog betölteni. Fontos, hogy
minél több munkahelyen legyen lehetőség a tanulásra, s megjelenjen a gazdasági-üzleti
tevékenység és a tanulás közötti kapcsolatépítés. Ösztönözni kell, hogy a vállalkozások a
modern üzleti menedzsment, az IT és idegen nyelvi kompetenciák, kommunikációs készségek, ügyfélkezelés, adminisztrációs programok, vállalkozói készségek területén vállalati képzéseket szervezzenek a tényleges szakmai képzések és továbbképzések mellett.
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7.2. A
 z egész életen át tartó tanulás
alapelveinek erősítése az oktatási és
képzési rendszerben és a felnőttkori
tanulásban
A második átfogó cél öt specifikus célt foglal magában:
• az első az egész életen át tartó tanulás koragyermekkori és iskolai megalapozásának, az
alapkészségek és kulcskompetenciák 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 és a gazdaság, munka világa közötti kapcsolatok erősítését,
gyakorlati képzés fejlesztését, a szakképzés hatékonyságának növelését tűzi ki céljául.
• a negyedik a felsőoktatás diverzifikációjának és differenciálódásának támogatását, a
felsőoktatás vonzerejének növelését a 25–55 évesek körében és a felsőoktatás gazdaság
igényeinek megfelelő átalakítását.
• az ötödik a felnőttképzés hatékonyságának javítását és célzott felnőttképzési támogatási rendszer kialakítását célozza.

7.2.1. Az egész életen át tartó tanulás megalapozásának megerősítése
Az egész életen át tartó tanulás hazai rendszerének kiépítése – természetszerűen – a tanulási alapok megerősítésével kezdődik. Tanulási alapnak a mindenkitől kötelezően számon
kérhető tudás, készség és képesség, valamint a tanulással kapcsolatos pozitív motiváció
számít. A hazai és nemzetközi vizsgálatok mindkét alkotóelem tekintetében súlyos problémát jeleznek.
Habár pozitív törekvések is láthatók a tolerancia és előítéletmentesség fejlesztésével kapcsolatban az óvodai nevelésben, a köznevelésben és a pedagógusképzésekben,
valamint a 2013-ban hatályba lépő Nemzeti alaptantervben és egyéb jogszabály-módosításokban, ezek eredményessége a gyakorlatban még nem látható, ezért a megvalósítás
során hangsúlyt kell helyezni az oktatásban még mindig tapasztalható szegregatív mechanizmusok elleni fellépésre. Fontos szerepet játszik ebben a toleranciára neveléssel,
diszkrimináció és gyűlöletkeltés elleni fellépéssel kapcsolatos tartalmak hangsúlyossá
válása az új tartalomszabályozásban. Az iskola és a hátrányos helyzetű, roma gyerekek
szülei közötti kommunikáció fejlesztése, a szülők bevonása az iskola életébe csökkentheti a többségi társadalomban élő előítéleteket, s a tanulási szeparációhoz vezető nyomást
(AJB-1199/2013. számú jelentése)19.
Problematikus, hogy a hazai iskolarendszerben az általános iskola első négy évfolyamán nem történik meg kellő figyelemmel és alapossággal az alapkészségek fejlesztése és
elmélyítése, valamint az iskolai felzárkóztató foglalkozások nem nyújtanak kellő segítséget, különösen a halmozottan hátrányos helyzetű csoportok számára. A felső tagozaton tanulók jelentős része nem tud megbirkózni a követelményekkel, nem megfelelően
19

http://www.ajbh.hu/documents/10180/111959/201301199.doc
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kiforrott képességeik és az alkalmazott pedagógiai módszerek miatt lemaradásuk az évek
folyamán nő, kudarcaik miatt tanulási kedvük csökken.

Beavatkozások
Korai intervenció megerősítése és a koragyermekkori nevelés kiterjesztése
Az egész életen át tartó tanulásban kulcsfontosságú szerepe van a korai szocializációnak.
A személyiségfejlesztésre alapozó nevelés így már egészen korai életszakaszban megkezdi az önismeret, önértékelés, problémamegoldási és kommunikációs készség fejlesztését,
amelyek a szocializáció alapvető elemei. A játékos személyiségfejlesztésen és pozitív értékelő visszajelzésen alapuló pedagógiai eszközök és módszerek egy részét standard formában eredményesen alkalmazzák az óvodákban. Fontos azonban ezen bevált pedagógiai és
módszertani elemek elterjesztése.
A kisgyermekkori nevelés fontos megelőző szerepet játszik a végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni küzdelemben is. A kormány kiemelt területként kezeli a kisgyermekkori
nevelés megerősítését. Ezt a célt szolgálja a hároméves kortól kötelező óvodáztatás bevezetése, különös tekintettel a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre,
az óvodai férőhelybővítés, az óvodai ellátást fejlesztő programok megvalósítása.
Alapkészségek és kulcskompetenciák oktatásának megerősítése
A köznevelés rendszerében minden iskoláskorú gyermek számára egységesen átadandó
műveltségtartalmat a Nemzeti alaptanterv határozza meg, amely közli a magyar köznevelés kiemelt fejlesztési feladatait, az Európai Unió által közös fejlesztési célként megjelölt
kulcskompetencia-területeket, műveltségi területenként határozza meg a köznevelés keretében folyó nevelő-oktató munka közös értékeit, kötelező céljait, a nevelő-oktató munka alapjául szolgáló közműveltség ismeret-, készség- és képességjellegű követelményeit.
A magyar köznevelésben a kulcskompetenciák fejlesztésének biztosítása az elmúlt
évek fejlesztéseinek homlokterében volt. Európai uniós források felhasználásával valósult meg az ún. köznevelési programcsomag-fejlesztés. A program egyszerre célozta az
oktatás tartalmának és módszertanának átalakítását, a kompetenciaalapú tananyagok,
programok adaptációját, továbbfejlesztését, elterjesztését. Az új köznevelési rendszer
tartalmi szabályozásának átalakítása megtörtént, és a rendszer megújításából következően a beavatkozás keretében az alábbi tartalmi, módszertani változások érvényesítésének
támogatására kerül sor:
• a tanulói alapkészségek, képességek szintjének emelése, fejlesztése, a nyelvi kompetenciák növelése,
• lehetőség szerint az infokommunikációs kompetenciák növelése,
• az új tantervi-tartalmi szabályozóknak megfelelő taneszközök, mérő és értékelő eszközök, tananyagtartalmak fejlesztése, bevezetése, elterjesztése, különös tekintettel a végzettség nélküli iskolaelhagyás veszélyének kitett tanulókra,
• az LLL kulcskompetenciák és transzverzális képességek (pl. innováció, kreativitás, vállalkozókészség, idegennyelvtudás, a továbbtanuláshoz szükséges készségek stb.) fejlesztése.

284

E G É S Z É L E T E N ÁT T A R T Ó T A N U L Á S S T R A T É G I Á J A

A végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése
A beavatkozás elsősorban a végzettség nélküli iskolaelhagyás arányának csökkentését
célzó intervenciós intézkedéseket foglalja magában. Ennek része például a végzettség
nélküli iskolaelhagyás jelenségének azonosítása, nyomon követhetősége, intervenciós
intézkedések bevezetése: a programok alapját képező tanítási módszerek kidolgozása, a
végzettség nélküli iskolaelhagyás szempontjából veszélyeztetett csoportok iskolai sikerességének elősegítését célzó intézkedések és a veszélyeztetett helyzetű gyerekek/tanulók iskolai sikerességének megteremtése érdekében érintett csoportok (kiemelten szülők,
pedagógusok, segítő szakemberek) együttműködésének támogatása.
A beavatkozás része a közvetlen szülői tájékoztatás támogatása, és a szülőkkel kapcsolatban lévő szakemberek tájékoztatási képességének javítása, szakemberek képzése és
felkészítése. Az SNI gyermekek fejlesztését szolgáló eszközök javítása és hozzáférhetővé
tétele, az SNI tanulók munkaerőpiacra történő átvezetését szolgáló programok megvalósítása, a gyógypedagógiai intézmények együttnevelést támogató szerepének erősítése, hogy támogatni tudják a többségi intézményeket az SNI tanulók befogadásában. Az
integrálható tanulók felkészítése a többségi iskolákba kerülés előtt, az együttnevelésben
résztvevők folyamatos támogatása, továbbá a nemzeti szintű befogadó neveléssel kapcsolatos adatgyűjtés rendszerének felállítása, amely lehetőséget ad a nyitottságra ösztönző
nevelés hatékonyságának elemzésére és az SNI gyermekek és családjaik által észlelt problémák feltérképezésére.
A programok tartalmazzák a HH/HHH tanulók iskolai sikerességének elősegítését
célzó pedagógiai módszerek kifejlesztésére irányuló intézkedéseket és az érintett szereplők helyi szintű együttműködésének kialakítását. Az egyéni élethelyzetekhez történő
rugalmas alkalmazkodást biztosító támogató rendszereknek, a szükséges mentori hálózatnak a megteremtését, az egyenlő bánásmód követelményének fokozottabb érvényesítéséhez, interkulturális, tudatos életpálya-építési, életviteli és munkavállalói kompetenciák fejlesztését, a tanulói életút köznevelési rendszerben való nyomon követéséhez
kapcsolódó fejlesztéseket, a sport és az önkéntesség kapcsolatára építő iskolai programok
kiemelt támogatását.

7.2.2. Új tanítási, tanulási kultúra
A második specifikus cél a pedagógusok, szakoktatók, felnőttképzésben dolgozó szakemberek, kulturális szakemberek és andragógusok, valamint trénerek folyamatos szakmai
fejlesztésével, továbbképzési rendszerük megalapozására irányul. Azzal, hogy az egész
életen át tartó tanulás megalapozásában a hangsúly a kulcskompetenciák fejlesztésére
helyeződik, a hagyományos „ismeretátadó” pedagógusszerep megváltozik. A szerepváltozás szükségessé teszi a pedagógus-továbbképzés módszereinek és tartalmainak bővítését (differenciált foglalkozás technikái a különböző nevelési igényű tanulók szükségleteinek kielégítésére, csoportépítés multikulturális környezetben, az IKT-kultúra beépítése a
tanításba stb.), másrészt a szakmai önreflexió és értékelés lehetőségeinek bővítését.
A tanárság életpálya-megközelítésében a folyamatos fejlődés kiemelt jelentőséget kap,
amelyben a tanári életút első szakaszaként a tanárképzés minősége meghatározó. A köznevelés területén a pedagógusok munkájának elismerése érdekében történt lépésekkel és
az oktatási ágazatot szabályozó törvényekkel a pedagógus szakma tekintélyének emelése
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érdekében hozott kormányzati döntésekkel összefüggésben, az osztott rendszerű tanárképzés által hordozott anomáliák kijavítása megtörtént. A tanárképzés képzési idejének
növelése, a szaktárgyi felkészítés arányainak kiegyenlítése, egységesítése, a tanári felkészítés szakterülethez szervesen kapcsolódó oktatása az osztatlan, legalább ötéves képzés
visszaállítását eredményezte. A tanári képesítés alapvető elemei: a szaktudományos tudás
és az ehhez szervesen kapcsolódó pedagógiai, pszichológiai, szakmódszertani elméleti és
gyakorlati tudás, készség, képesség.

Beavatkozási területek
Tanárképzés megújítása
A tanárképzés szerkezete átalakításának alapvető célja a tanári szakma professzionalizálása, a képzés minőségének biztosítása, a leendő tanárok szaktudományos felkészültségének, ismereteinek növelése. A tanári munkában, illetve a tanári képesítés megszerzésében különösen fontos szerepe van annak, hogy növekszik az iskolai tanítási gyakorlat
aránya és súlya.
Tartalmában és a tanárszakok rendszerében a Nemzeti alaptanterv változása új követelményeket hoz a közismereti és a szakmai, művészeti tanárképzésben is, a szakemberképzés az iskolai nevelés-oktatás szakaszai szerint differenciálódik a közismereti
területen általános iskolai és középiskolai tanárképzésre. A tanárképzés képzési idejében történő belső arányeltolódás következtében az egyéves iskolai gyakorlatban a tanári
képesítésre való felkészítés szerepe növekszik, illetve a pályára való szocializációban, a
közoktatási intézmények szakember utánpótlásában meghatározó szerepet kap a közvetlen iskolai gyakorlat. A képzésben különösen lényeges a szaktudományos ismeretek
megszerzése és integrálása a tanulók személyiségfejlődése érdekében, az egyes tanulók
és csoportok megismerése, fejlődésük előmozdítása, a tanítási tevékenységek, módszerek
széles repertoárjának ismerete, a pedagógiai folyamat tervezése, szervezése és irányítása,
valamint a kapcsolattartás a pedagógiai folyamat többi résztvevőjével.
A felsőoktatás keretében folyó képzés mindazt az elméleti és gyakorlati tudást kell,
hogy biztosítsa, amely ahhoz szükséges, hogy a tanár a pályáját megkezdhesse. Cél, hogy
a felsőoktatásba történő belépéskor a legjobb képességű és tudású, felsőfokú tanulmányokra képes fiatalok már jelentkezéskor a tanárszakot válasszák és a jó szakmai tudással, gyakorlati készséggel, módszertani felkészültséggel rendelkezők közül kerüljenek ki
a tanári pályát választók, és ezáltal is a tanári pályának megfelelő presztízse, elismertsége
legyen. Cél továbbá, hogy a tanár képes legyen minél jobban, és minél inkább más nyelven is oktatni, illetve az infokommunikációs eszközök használatával átadni a tudás minél
nagyobb hányadát.
Az alsó és felső középfokú oktatás tanárainak képzésében az általános iskolai és
középiskolai tanárképzés újbóli rendszerbe illesztésével iskolatípusok, az iskolai nevelésoktatás szakaszai szerint differenciálódik a tanári szakképzettség. A köznevelési törvényben meghatározottak szerint a tehetséggondozás speciális feladatainak ellátását külön
jogszabályban meghatározott emelt szintű követelmények alapján láthatják el a gimnáziumok. A középiskolai tanári szak megnövekedett képzési időben ezen középiskolákban a
minőségi tanári feladatok ellátását biztosítja.
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A pedagógusok szakmai fejlesztése az egész életpályán keresztül
A pedagógusok folyamatos szakmai fejlesztése a pedagógus-életpálya része. Az életpálya a pedagógiai munka minőségének javításával összefüggő, több elemre építő átfogó
modellben tud megvalósulni, melynek meghatározó eleme az előmenetellel szakmailag
összekapcsolt folyamatos fejlesztés, továbbképzés. A beavatkozás támogatja a pedagóguspálya vonzóbbá tételét, másrészt a pedagógusok szakmai felkészültségének, elkötelezettségének a növelését célzó intézkedéseket, melyek hozzájárulnak:
• a pedagógusképzés fejlesztéséhez az alapképzésekben, a kulcskompetenciák vonatkozásában, illetve a természettudományos, nyelvi oktatás és a felzárkózás, tehetséggondozás
területén,
• a pedagógusok lemorzsolódást megelőző programok és komplex fejlesztő csomagok
pedagógiai-módszertani alkalmazására való felkészítéséhez,
• a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének biztosításához,
• önfejlesztő és karriertervező képességek növeléséhez.
A felnőttképzésben dolgozó szakemberek, szakoktatók képzése, továbbképzése
Az egész életen át tartó tanulás köznevelésen kívül dolgozó oktatói (pl. szakoktatók, felnőttképzésben dolgozó szakemberek) esetében nem a hagyományos keretek és tartalmak
megújítása, hanem új keretek létrehozása a feladat. Ennek érdekében célszerű kidolgozni
olyan szakmai-módszertani tréningek tananyagait, melyeket a szakoktatók és felnőttképzésben dolgozó szakemberek is igénybe vehetnek. Továbbá fontos feladat, hogy a pedagógusképző egyetemek kutatócsoportjai dolgozzák ki a felnőttképzés módszertanát, és
tegyék elérhetővé azt a felnőttképzésben dolgozó cégek és szervezetek számára is.
Elengedhetetlen a felnőttképzéssel foglalkozó szakemberek és az ad hoc jelleggel képzők folyamatos fejlesztése is. Mára a felnőttképzés a globális oktatásipar rendkívül differenciált (e-learning, hátrányos helyzetűek, alternatív tanulási technikák stb.) és fejlett
szakterületévé vált, ahol Magyarországnak – minden hazai erőfeszítés ellenére – komoly
lemaradást kell behoznia. Különösen fontos, hogy a felnőttképzéssel foglalkozó szakembereket, kulturális szakembereket, andragógusokat felkészítsük például a deviáns fiatalok, a szenvedélybetegek, az elítéltek képzésére.
A felnőttképzéssel és a kapcsolódó témakörökkel foglalkozó szakemberek továbbképzésére, mint humánerőforrás-fejlesztési területre, adekvát forrásként kínálkozik az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program.

7.2.3. A
 szakképzés és a gazdaság, munka világa közötti kapcsolatok
erősítése
A harmadik specifikus cél a képzés és a gazdaság közötti kapcsolatok erősítésére irányul. A
szakképzés-fejlesztési szakpolitika előterében továbbra is a keresletorientált képzés megteremtése, és kiegyensúlyozottabb továbbfejlesztése áll. A gazdasággal való kapcsolat, a
duális képzés erősítése és a tanulószerződések számának növelése érdekében módosításra
került a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény. A nemzetgazdasági tárca megállapodásban rögzítette az együttműködés tartalmát
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, ennek értelmében a gazdálkodó szervezeteket
kedvezményekkel ösztönzik a szakképzésben való aktív részvételre. Az MKIK feladatai
közé tartozik változatlanul a tanulószerződések felügyelete. A képzés munkaerő-piaci
287

Nemzeti str atégiák

relevanciájának erősítése, a szakképzésből kilépők elhelyezkedési esélyeinek és a munkaerő versenyképességének javítása érdekében az MKIK szerepe megerősítésre került.
Az új szakképzési törvény 2013. szeptember 1-jétől az iskolai rendszerű képzésben
kötelezően előírta az új típusú, általánosan hároméves szakiskolai és az ágazati szakközépiskolai szakképzés bevezetését, és felmenő rendszerben a szakközépiskolában a
kötelező szakmai érettségi vizsgát. A tanulószerződés rendszerének további erősítése és
a vállalkozások gyakorlati képzésbe való bekapcsolódásának ösztönzése érdekében csökkent a szakképzési hozzájárulással kapcsolatos adminisztráció, illetve szakmánkénti gyakorlati normatíva került bevezetésre. 2012 szeptemberétől a szakiskolákban már az első
szakképzési évfolyamtól (9. évfolyamtól) köthető tanulószerződés, továbbá megerősítésre
kerültek a tanulói jogok és garanciák, és megvalósult a tanulószerződés nyilvántartásának szabályrendszere, amely tevékenységet a gazdasági kamara 2013-tól erősebb jogkörökkel folytatja.
A munkahelyi képzések támogatásának – akár a tanulók gyakorlati képzésének vállalása formájában, akár a saját munkavállalók képzése révén – feltétlenül a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program által lefedett célok között kell szerepelnie, egyéb
támogatási források fenntartása mellett.

Beavatkozási területek
Tanulószerződést kötő vállalkozások és a diákok munkatapasztalat-szerzésének
támogatása
A tanulószerződés keretében tanult pályakezdők foglalkoztatásának támogatására gyakornoki program indult. A program elsődleges célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolai rendszerű képzésben szerzett első szakképesítés hasznosulásának
elősegítése, a pályakezdők korai munkahelyi tapasztalathoz segítése, a duális szakképzés erősítése. A pályázat azon mikro- és kisvállalkozások, valamint középvállalkozások
projektjeit támogatja, amelyek vállalják, hogy olyan 25 év alatti fiatal, szakképesítéssel
rendelkező pályakezdőt alkalmaznak a szakmájának megfelelő munkakörben, akinek
korábban nem nyílt alkalma munkatapasztalatot szerezni. Kiemelt cél a tanulószerződést
kötő tanulók és vállalkozások támogatása.
A magyar gazdaság sikeres fenntartásának, további növekedésének egyik feltétele a
duális szakképzésnek, e képzési modell elemeinek folyamatos állami támogatása – elsődlegesen a tanulószerződéses gyakorlati képzés ösztönzése révén. E vonatkozásban, bizonyos tekintetben a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Programnak is számításba kell kerülnie.
Munkahelyi körülmények között megvalósuló gyakorlati képzés és tanműhelyi kapacitások fejlesztése a gazdálkodó szervezeteknél a gazdaságfejlesztési programokhoz
kapcsolódóan
A tanulószerződéses kapacitás növeléséhez és a szakképzésben résztvevők foglalkoztathatóságának javításához hozzájárulhatnak a vállalati tanműhelyi és munkahelyi környezetben megvalósuló beruházások, infrastrukturális fejlesztések. Fontos, hogy a duális
képzés erősítése érdekében végrehajtott infrastrukturális fejlesztések súlypontja, fókusza
ne a vállalati tanműhelyi kapacitások – indokolt esetben történő – fejlesztésén legyen,
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hanem elsősorban a munkahelyi körülmények között megvalósuló gyakorlati képzést
lehetővé tevő kapacitásfejlesztésen.
A következő hétéves tervezési ciklus szakképzési infrastrukturális fejlesztései nehezen képzelhetőek el a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program forrásainak
bekapcsolása nélkül.
Szakképzés minőségének javítása, tartalmi, módszertani fejlesztések
A szakképzés minőségének javítása érdekében szükséges a szak- és gyakorlati oktatók
szakmai és pedagógiai színvonalának növelése, a vállalati gyakorlati oktatók pedagógiai felkészültségének javítása. A gyakorlati oktatók pedagógiai felkészültségének
emelését és egyúttal a szakoktatóknak a reális gazdasági folyamatokkal való közelebbi
kapcsolatát elősegítheti a szakoktatók és a gyakorlati oktatók együttműködésének és
– bevezető továbbképzést követően – ideiglenes cseréjüknek a támogatása.
A gyakorlati oktatók tömeges továbbképzése, kompetenciafejlesztése a duális jelleg
erősödése miatt egyre fontosabbá válik, és javíthatja a szakképző iskola és a vállalati
szféra kommunikációját. A korábbi kapcsolódó fejlesztések keretében létrejött feladatbankra és kifejlesztett taneszközökre, módszertanokra építve, szükség lehet konkrét
célokat szolgáló tananyagfejlesztésre a szakképzési rendszer változásaihoz, az új OKJ-hoz
és a komplex szakmai vizsga bevezetéséhez kapcsolódóan.
A gyakorlati oktatók kiterjedt továbbképzésének, kompetenciáik megfelelő, a kor kihívásaira adekvát választ adó képzésének helye van az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program azon céljai között, amelyek a vonatkozó intézmények humánerőforrásfejlesztését tárgyalják. Ebben az esetben is fontos cél, hogy képesek legyen minél jobban,
és minél inkább más nyelven is oktatni, illetve az infokommunikációs eszközök használatával átadni a tudás minél nagyobb hányadát.
A szakképzés hatékonyságának növelése: felzárkóztató, alapkompetenciákat erősítő
programok, ösztöndíjprogramok a szakképzés sikeres befejezése érdekében
A végzettség nélküli iskolaelhagyás arányának csökkentésében a szakképzésnek kulcsszerepe lesz a következő években. Kulcskérdés, hogy a szakiskolába beiratkozottak minél nagyobb arányban eljussanak a sikeres szakmai vizsgáig, a lemorzsolódók számára
pedig fontos, hogy legyenek eredményes reintegrációs programok. A végzettség nélküli
iskolaelhagyás csökkentését szolgálhatják a hátrányos helyzetű szakiskolásokat célzó programok (építve az Arany János Kollégiumi Szakiskolai Program és az Útravaló
program Út a szakmához alprogramjának tapasztalataira és alapos értékelésére), vagy a
részszakképesítés megszerzését célzó programok (akár munkatapasztalat-szerzéssel és az
egyén szükségleteihez igazított segítséggel kombinálva), melyek célja, hogy a moduláris
jellegből fakadóan megvalósuljon az egyének rugalmas, egész életen át tartó tanulása.
Az arra érdemes és segítségre szoruló fiatalok ösztöndíjprogramokban való részesítése, hiányszakmák felé való terelése, át- és továbbképzésük, programok indítása, különös
tekintettel az alacsony iskolai végzettségűekre és a megváltozott munkaképességű felnőttekre az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program céljai közé tartozik.
A beavatkozás kiemelt célja a szakmai és szakmaszerző képzések erősítése, összhangban a szakképzés átalakításának a kormányzat által meghatározott irányaival. Ezen felül
fontos cél az ún. horizontális készségek kialakításának támogatása az oktatás és képzés minden szintjén, mely magában foglalja: a problémamegoldás, az interperszonális
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kommunikáció, a helyes időgazdálkodás, a konfliktuskezelés, az eredményes tárgyalástechnikák stb. készségeinek fejlesztését, amelyek túlmutatnak az Európai Unió által ajánlott 8 kulcskompetencián és a munkaadók számára különös jelentőségűek a munkavállaló szerződtetésénél, foglalkoztatottsága megtartásánál, előléptetésénél.

7.2.4. Felsőoktatás diverzifikációjának és differenciálódásának támogatása
Az állami fenntartású felsőoktatási intézmények elszigetelt fejlesztésének eredményeként
a jelenlegi belső kapacitások fenntartása kétségessé vált. Általánosságban elmondható,
hogy a felsőoktatási intézményrendszer extenzív fejlődése együtt járt a szakmai színvonal
csökkenésével, az intézmények alacsony kihasználtságával és a képzési programok között
jelentős párhuzamokkalal. A felsőoktatás jelenlegi Budapest-központúsága nem szolgálja
a vidék kultúra- és értelmiségmegtartó képességét, a regionális gazdaságok fellendüléséhez szükséges szakemberek utánpótlását.
A nemzeti felsőoktatási törvény célja a magyar felsőoktatás színvonalának emelése
és védelme, az állami finanszírozás kiszámíthatóvá tétele, a minőség biztosítása, a finanszírozási források diverzifikálása. A felsőoktatási képzési szerkezet átalakításának egyik
kiemelt célja a szélesebb és gazdagabb kínálat biztosítása volt a felsőoktatásban és a felnőttkori tanulásban. A magyar felsőoktatás hatékony működésének és a felsőfokú végzettségűek számának növelése egyik alapfeltétele a megfelelő szervezeti háttér és intézményi struktúra kialakítása. A magyar felsőoktatással kapcsolatos kihívások között
meghatározóak a rendszerszintű, strukturális diszfunkciók (intézményszerkezet, feladatrendszer, gazdálkodási környezet, finanszírozás, társadalmi-gazdasági kapcsolatrendszer, vállalkozásszolgáltatás.) Megfelelő profilú és jó hatékonyságú intézmények kialakítása szükséges, amelyek képesek reagálni a változó képzési és kutatási igényekre, valamint hatékonyan képesek gazdálkodni és betöltetni a felsőoktatás „harmadik misszióját”, társadalmi szerepvállalásának erősítését.
A felsőoktatás mennyiségi kibocsátásának növelését egyfelől a felsőoktatáshoz való
hozzáférés szélesítése, másfelől a képzési előmenetel erősítése, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése révén kívánjuk elérni. Mindkettő esetében kiemelten fontos az
esélyteremtés és a szociális dimenzió bővítése a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok
felsőoktatásba való integrációja révén. A demográfia trendek miatt csökken az alapképzésbe potenciálisan belépők száma, így alapvető kihívás az egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolódó felsőoktatási szolgáltatások, az át- és továbbképzési kapacitások bővítése.
A másik legsürgetőbb feladat a képzési kimenetek és a gazdasági igények közötti összhang erősítése, amely biztosíthatja a gazdaság megfelelő munkaerő-ellátását, és a végzettek szempontjából a megfelelő elhelyezkedési, egzisztenciális lehetőségek biztosítását.
A felsőoktatás képzési és kutatási tervezését a gazdaság és az innováció szereplőivel ös�szehangolva kell végezni. A képzések tartalmi fejlesztésének, a képzettségi kimeneteknek
igazodniuk kell a gazdaságstratégiai célokhoz és elvárásokhoz. Ennek eszközei az intézmények munkaerő-piaci kapcsolatainak, az ágazati-iparági és kutatási együttműködéseknek a fokozása.
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Beavatkozási területek
A felsőoktatás vonzerejének növelése a 25–55 évesek körében
A felsőoktatásban folyó egész életen át tartó tanulás növekvő jelentőségű terület. A felsőoktatási intézmények szerepvállalása a felnőttképzésben szükségessé teszi a programok
és a megvalósítás gyakorlatorientáltságának növelését. Ennek érdekében a 25 évesnél idősebbeket megcélzó, részvételt növelő képzésfejlesztési és képzési intézkedésekre van szükség: rövid ciklusú és felsőoktatási szakképzések bővítésére, valamint a gyakorlatorientált
képzések és modulok fejlesztésére a képzési eszközök, módszerek, a tartalmakhoz való
hozzáférés területén (pedagógiai kultúraváltás, képzők képzése által, képzők oktatási és
nyelvi kompetenciáinak növelése a képzők képzése keretében, rugalmas képzési kínálat
biztosításának intézményi támogatása).
A felsőoktatási szakképzésnek gyakorlatorientált funkcióval kell működnie és rugalmasan szolgálnia a gazdaság szakemberigényét. Erősíteni kell a gazdaság és a munkáltatók szerepét a képzési kimenetek és kurrikulumok kialakításában, és olyan együttműködési formákat kell bevezetni, melyek ösztönzik a gazdaság szereplőit a képzésbe, vagy a
képzés résztvevőibe történő invesztálásra (gyakorlati képzés, gazdasági szereplők, későbbi munkáltatók által kínált ösztöndíjak adó és járulékkedvezményekkel stb.).
Felsőoktatás-bázisú (városi/regionális) tanulási szolgáltató hálózatok kialakítása
A felsőoktatási intézményrendszer egész életen át tartó tanulásban betöltendő szerepének
kívánatos fejlődési iránya, hogy kialakuljon az egyenszilárdságú felsőoktatási rendszer,
melyben az egyetemi központok nagyobb hangsúlyt helyeznek a mester- és doktori szintű
programokra, illetve kutatnak, egyes főiskolák pedig szakképzést és alapképzést nyújtanak térségüknek, valamint felnőttképzési-továbbképzési funkciókat látnak el. Ennek
érdekében támogatni szükséges a felsőoktatási intézményeknek az adott régió számára a széleskörű, diverzifikált szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó differenciálódását.
A tanulási hálózatok olyan együttműködési, intézményközi, illetve ágazati területen létrejövő kooperációk, melyek pályázati forrásallokáció koncentrációjára épülnek, annak
érdekében, hogy a területi-térségi szintű képzési, szakirányú továbbképzési, tanfolyami
és egyéb magasan kvalifikált munkaerő felmerülő képzési igényét minőségi színvonalon és hatékonyan kiszolgálja. A tanulási hálózatok támogatása hosszabb távon elősegíti
a felsőoktatási intézmények köré szerveződő városi/járási/megyei hálózat szervezeti-működési modelljének kiépülését (pl. közös szolgáltató központok, közös képzési centrumok, képzők képzése, képzési modellek, tananyagok, modulok stb.). A térségi szolgáltatások nyújtása a térség szereplői közötti sokoldalú együttműködés révén valósulhat meg.
Az együttműködés különösen vonatkozik a régió önkormányzataira, munkaadóira és
egyéb oktatási intézményeire, valamint a felsőoktatási intézményekre, fejlesztési bázisokra.
A felsőoktatás gazdaság igényeinek megfelelő átalakítása
A felsőoktatási képzési kínálat gazdaság igényeinek megfelelő átalakítása érdekében tervezett beavatkozási logika jellemzően ösztönzi a „transzverzális készségek”, beleértve a
vállalkozói szellem fejlesztését, és biztosítja az intelligens tanulást az üzleti gyakorlatból
vett kutatásokon és fejlesztéseken alapuló tudás felhasználásával, az alábbi beavatkozások
mentén:
• programok támogatása a térségi szolgáltató felsőoktatási és kutató intézményeken keresztül,
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• felsőoktatás és munkaerőpiac kapcsolatainak és információáramlásának javítása, kiemelten az „intelligens szakosodás” és térségi célokhoz kapcsolódóan,

• felsőoktatási szakképzés, duális-kooperatív képzések bővítése és fejlesztése,
• vállalkozóiságot támogató képzési elemek beépítése a tananyagokba,
• egyes képzések, szakok, szakmák esetében célzott képzési programok indítása és lebo-

nyolítása.
Ágazati-iparági együttműködések támogatása, olyan kiemelt iparágak fejlesztéseihez
kapcsolódóan, amelyek egyfelől a felsőoktatási intézmények egymás közötti együttműködését és munkamegosztását, másfelől a gazdálkodó szervezetekkel való kapcsolatok
erősítését tűzik ki az adott ágazatban. (Élettudományi-klinikai, járműipari és gépipari,
IKT, zöld gazdaság, élelmiszerbiztonság-gasztronómia, lézeres tudományok, lézertechnológia, lézerfizika együttműködés stb.)

Nemzetköziesítés és hallgatói mobilitás
Az Európai Felsőoktatási Térség adta előnyök maximalizálása érdekében szükséges a felsőoktatás nemzetköziesítése folyamatát erősíteni. Ennek érdekében összetett beavatkozásra van szükség az alacsony mobilitási, idegennyelv-tudási szint növelése, valamint a
még rugalmatlan képzési rendszer átjárhatóságának biztosítása terén. Összhangban az
európai uniós referenciaértékkel (2020-ra az Európai Felsőoktatási Térségben oklevelet
szerzők 20%-a rendelkezzék külhoni tanulmányi tapasztalattal)20 cél, hogy 2020-ra minden 5. magyar hallgató vegyen részt külföldi részképzésben, így a jelenlegi 8%-ról 20%-ra
növelendő a külföldi részképzésben részt vevő hallgatók aránya.
A beavatkozás ennek megfelelően tartalmazza a felsőoktatási intézmények
nemzetköziesítésének ösztönzését, az intézmények vonatkozásában a nemzetközi megjelenés és külföldihallgató-vonzó képesség növelését; valamint a hallgatói, oktatói-kutatói
mobilitás ösztönzését a felsőoktatásban. Az intézkedés támogatja továbbá a legkiválóbb
kiemelt egyetemek és kiválósági központok felzárkóztatását a világ élvonalához a nemzetközi kapcsolatrendszer fejlesztését segítő programokkal.
Kiemelt fókuszt jelentenek a hallgatói mobilitást támogató programok és kapcsolódó nyelvi készségfejlesztő programok. A Campus Hungary Program célja a felsőoktatási
nemzetközi hallgatói mobilitás támogatása és ösztönzése, a felsőoktatási oktatók és adminisztratív dolgozók külföldi mobilitásának támogatása ösztöndíj formájában. A külföldi
képzés során szerzett tapasztalat hozzájárul a felsőoktatásban végzettek foglalkoztathatóságának fejlesztéséhez. Az intézményekben induló idegen nyelvű kurzusok, szakok, képzések nemzetközi megjelenésének elősegítése, valamint a felsőoktatási intézmények nemzetközi képzési és szolgáltatásfejlesztési feladatainak támogatása olyan eszközök, amelyek
egyrészt elősegítik a felsőoktatási intézmények nemzetköziesítését, másrészt vonzóvá tehetik a magyarországi felsőoktatási intézményeket a külföldi hallgatók számára.
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7.2.5. A
 felnőttképzés hatékonyságának és munkaerő-piaci relevanciájának
javítása
A felnőttképzés jogi környezete tekintetében lényeges változást hozott a 2013 júniusában
elfogadott új felnőtttképzési törvény (2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről), amely
a támogatott, a munkaerőpiac valós igényeinek kielégítését megvalósító képzésekre koncentrál. Az új jogszabállyal biztosítékok kerülnek a rendszerbe annak érdekében, hogy a
támogatott felnőttképzésből minőségi tudással kerüljenek ki a résztvevők, a megszerzett
bizonyítvány egyenértékű legyen az iskolai rendszerben szerzett szakképesítéssel. Az új
szabályozás várhatóan növeli a támogatott képzések munkaerő-piaci eredményességét,
a felnőttképzésben (szak)képzettséget szerzettek elhelyezkedési arányát, valamint biztosítja a felnőttképzésben folyó gyakorlati képzés minőségének emelését.
Az elmúlt időszak hazai forrásból támogatott felnőttképzési programjait a Nemzeti
Foglalkoztatási Alap képzési alaprészének központi kerete finanszírozta. A felnőttképzési
programok költségvetése jelentősen csökkent a gazdasági válság beköszöntét követően a
fiskális konszolidáció egyenes következményeként. Az utóbbi években csak minimális
hazai állami ráfordítást engedélyezett a rendszer felnőttképzési célokra. A hazai finanszírozású programok helyett jelenleg a felnőttképzési programok többségét az Európai
Szociális Alap finanszírozza.

Beavatkozási területek
Célzott felnőttképzési támogatási rendszer
Az új felnőttképzési törvény életbe lépésével párhuzamosan ki kell építeni, illetve meg
kell szilárdítani azokat az intézményi struktúrákat, amelyek középtávon képesek biztosítani a felnőttképzési források eredményes és hatékony felhasználását. Annál is inkább
szükség van ezekre a fejlesztésekre, mivel összegszerűségében nem lehet számolni az
intézményrendszerbe fektetett források drasztikus emelkedésével, miközben a megoldani kívánt probléma – azaz a felnőttképzésben részt vevők arányának javítása, illetve
felruházásuk a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő képzettséggel és kompetenciákkal
– egyre sürgetőbb kihívást jelent.
A felnőttképzési források döntő többségét koncentráltan kell felhasználni azokra a célcsoportokra (pl. elsősorban a szegénység által sújtott, hátrányos helyzetű csoportok, alacsony végzettségű vagy képesítés nélküliek), amelyek nem rendelkeznek a
munkaerőpiacon versenyképes szaktudással, illetve kompetenciákkal. A hátrányos
helyzetű munkavállalói csoportok esetében azonban a kedvező feltételek megteremtése
mellett kiegészítő vagy teljes finanszírozásra is szükség van. Ezek a csoportok ugyanis
sokszor közvetlenül nem profitálnak a képzésből, vagy ha kalkulálhatnak is a haszonnal,
nem képesek előfinanszírozni a későbbi megtérülést. Az állam ugyanakkor képes arra,
hogy a hosszabb távon megtérülő haszon (foglalkoztathatóság növelése, munkahelyek
megőrzése, alacsonyabb munkanélküli vagy szociális kiadások) érdekében támogassa
ezeknek a csoportoknak a képzésben való részvételét. Az így képzett rétegprogramok
célcsoportjai lehetnek az alacsonyan képzettek (elsősorban munkanélküliek, ugyanakkor a munkavállalók számára is szükséges lehetőséget biztosítani a bekapcsolódásra),
elavult szakképesítéssel rendelkezők (célcsoportok, akik számára a meglévő szakképesítésük nem biztosítja a munkahely megtartását, illetve annak megszerzését), élethelyzettől
függően a kisgyermeknevelést követően visszatérők, valamint az 50 év felettiek.
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Az egész életen át tartó tanulás támogatása a felnőttképzési programok támogatásán
keresztül, valamint a felnőttképzési intézményrendszer fejlesztése változatlanul az LLL
stratégia legmarkánsabb pontjai közé tartozik, amelyre a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Stratégia pontjai nyújthatnak megfelelő forrástámogatást a Magyarország előtt álló
2014–2020 közötti tervezési ciklusban.
A felnőttképzés hatékonyságának és munkaerő-piaci relevanciájának javítása
Az új felnőttképzési törvény nagy hangsúlyt fektet a képzések hatékonyságának javítására,
a képzések hatékonyságának, hatásainak felmérésére annak érdekében, hogy a következő
időszak programjai szélesebb kört érjenek el az eddigieknél hatékonyabban és javuljon
a források szakszerű és a jogszabályoknak megfelelő felhasználása. A hiány-szakképesítések azonosításához célszerű egységes útmutatást kialakítani, amely figyelembe veszi a
területi eltéréseket is (ezt a munkaerő-piaci előrejelzések eredményeire lehet alapozni).
Olyan eszközöket kell kidolgozni, amelyekkel biztosítható az egyéni és munkaadói aktivitás növelése a felnőttképzésben való részvétel ösztönzése érdekében.
Különösen fontos a szakmai, szakmaszerző készségek elsajátításának támogatása, az
erre irányuló oktatási, képzési elemek megjelenítése a felnőttképzésben. A képzési programoknak nagy hangsúlyt kell helyezniük ún. horizontális készségek kialakítására, amelyek közül kiemelendő – a szakmai és vizsgakövetelményekben szereplő szakmai, személyes-, társas- és módszerkompetenciákkal összhangban és azokat kiegészítendő – az
elvégzendő feladatokra irányuló megfelelő időgazdálkodás-képesség, a csoportmunka
megszervezési, alkalmazási és az abban való részvételi készségek, a folyamatosan változó
környezethez való alkalmazkodás készségének fejlesztése.
Ha a magyar felnőttképzés (felnőttkori különböző irányú tanulás) színvonalának kézenfekvő eszköze a készülő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, akkor
e terület hatékonyságának javítására is elsődlegesen az adott operatív program jön számításba.
Képzési életút követése
Képzési életút követése: olyan eljárás kidolgozásának megvizsgálása lenne szükséges, amely képes bemutatni, hogy ki hányszor és milyen képzésen vett részt. Cél, hogy
végig lehessen kísérni, hogy az egyén milyen képzési/tanulási utat jár be, milyen képzési
támogatások igénybevételével, milyen képzettségekre, végzettségekre tett szert. Jelenleg a
forrásfelhasználás gyakran indokolatlan: olyanok vesznek részt akár több alkalommal is
támogatott képzésben, akik arra nem feltétlenül szorulnak rá. Egy naprakész adatbázis a
képzésekről és az azokban résztvevőkről sokat javíthat a támogatások felhasználásának
hatékonyságán. A rendszernek biztosítania kell a munkaadó megfelelő tájékoztatását is a
hozzá jelentkező egyén eddig megszerzett végzettségéről, (szak)képzettségéről. Lényeges
elem, hogy a nyilvántartás személyhez kötötten valósulhasson meg.
A képzési életút követése (a későbbiekben tisztázandó konkrét technikák mellett, de a
felnőttképzésről szóló 2013. évi LVII. törvény szellemiségének megfelelően) azért fontos
az állam számára, hogy időben meghozhassa, szükség esetén módosíthassa a felnőttek
tanulását szabályozó jogi, intézményi és finanszírozási kereteket. A megfelelő időben,
egyéb jogszabályokba nem ütköző módon történő rendszer létrehozatalának forrása lehet
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program.
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7.3. A
 tanulás értékének
és eredményeinek láthatósága
és elismerése
A harmadik átfogó cél 4 specifikus célt foglal magában:
• a tanulási ösztönzők rendszerének bővítése, különös tekintettel a tanulásból kimaradók
körére.
• a tanulás minőségének és minőségbiztosításának, minőségirányításának fejlesztése.
• tanulási életutak átláthatóságának, egymásra épülésének, rendszerbe szervezésének
elősegítése és az előzetesen megszerzett tudás és képességek elismerése.
• pályaorientáció, életpálya-építés és pályakövetés fejlesztése.

7.3.1. A
 tanulási ösztönzők rendszerének bővítése, különös tekintettel a
hátrányos helyzetű tanulókra
A tanulási ösztönzők rendszere bővítésének egyik leghatékonyabb módja az ösztöndíjak, célzott támogatások, és a tanulási tevékenység különböző foglalkoztatási és szociális transzferekhez kapcsolása. Elő kell segíteni, hogy az állam mellett a vállalkozások, és
maguk a tanulni vágyó egyének is kivegyék részüket a tudás, a kompetenciák megszerzésére és folyamatos megújítására irányuló tanulási folyamat költségeiből, ugyanakkor
preferálni és támogatni kell a tanulási tevékenység szempontjából hátrányos helyzetű
csoportokat.

Beavatkozási területek
Hátrányos helyzetű tanulók és diákok ösztöndíjrendszere
Az esélyteremtés egyik leghatékonyabb módját jelenti az ösztöndíjak rendszere, célzott
támogatások nyújtásával. A szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok felsőfokú tanulmányait segítő mentorprogramok, szociális alapú támogatás a tanulmányi ösztöndíj mellett, a hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású fiatalok továbbtanulását és a magasabb oktatási és képzési szintre való belépésre ösztönző programok és támogatások,
illetve a munkaerő-piaci elhelyezkedésüket segítő programokra van szükség (pl. Útravaló ösztöndíjprogram stb.) A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű – köztük
roma – gyermekek, tanulók iskolai sikerességét elősegítő, integrált nevelését-oktatását
szolgáló intézkedések elsősorban ezen tanulók tanulói eredményességének növelését és a
szociokulturális hátrányaik csökkentését tűzik ki célul. Fontos programok a hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat célzó Arany János programok. A hálózati működés a pedagógiai módszerek fejlesztésének és disszeminációjának új formáit teremtette
meg. A programban részt vevő intézmények esetében a végzettség nélküli iskolaelhagyás
jóval az országos átlag alatt van.
Állami (rész)ösztöndíj és hallgatói juttatások a felsőoktatásban
Tekintettel a felsőoktatásban résztvevők növekvő lemorzsolódásra, a tanulmányok
elnyújtására és a felsőfokú végzettségűek arányának növelésére, erősíteni szükséges a
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hallgatók tanulmányaik időbeli befejezése iránti motivációját és felelősségét. Felelősség
alapú képzési előmenetel erősítését célozza az állam által biztosított képzési (rész)ösztöndíj rendszere, mely támogatás képzési területek közötti belső arányait alapvetően a gazdaság és társadalom fejlesztési és innovációs igényei kell, hogy meghatározzák. Erősíteni
szükséges továbbá a támogatás és annak társadalmi haszna közötti kapcsolatot.
Bővíteni szükséges a gazdasági és civil szervezetek által nyújtott hallgatói tanulmányi
ösztöndíjak lehetőségét, olyan ösztöndíjprogram létrehozásával, mely az ösztöndíjakat
kínáló vállalkozások, szervezetek ösztönzésére építenek, adókedvezményt biztosítanak,
kihelyezett képzési, gyakornoki lehetőségeket teremtenek.
A végzettség nélküli iskolaelhagyás a hallgatók önhibáján kívüli – egzisztenciális
– okból is bekövetkezhet, melyet olyan diákhitelrendszerrel lehet megelőzni, amely lehetővé teszi, hogy a hallgatók saját jövőbeli, és a diploma révén megnövekedett életutas
jövedelmükből csoportosíthassanak át a jelenbe, tanulmányaikkal kapcsolatos költségeik
finanszírozására, továbbá a jelenlegi hallgatói ösztöndíjrendszer is kiegészíti a felvehető diákhitelt. A hallgatói juttatások rendszerében indokolt esetben biztosítani kell egyes
szakmaterületeken (mint például pedagógus-ösztöndíj) a hallgatói előmenetel kiemelt
pénzügyi ösztönzését.
Diákhitel
Magyarországon jól működő diákhitelrendszer került kialakításra, amely önfenntartó és
rendelkezik a szükséges beépített garanciákkal. A hatékony, igazságos és fenntartható
működés az alábbi alapelvek és jellemzők együttesének tulajdonítható:
• a hallgatói hitelrendszer nonprofit elvek alapján működik;
• a hallgatói hitel általánosan hozzáférhető, hitelbírálat nincs;
• a hallgatói hitelrendszer piaci finanszírozású, költségvetési forrásokat nem igényel;
• a hallgatói hitelrendszert működtető szervezet állami kezesség mellett von be forrásokat;
• a hallgatói hitelek kamata a hitelezés minden költségére fedezetet nyújt;
• kamatba épített kockázati felár szolgál a várhatóan nem teljesítők miatti veszteségeket
ellentételező kockázati tartalék képzésére (azaz a hitelezési veszteségek ellentételezése
sem igényel költségvetési forrásokat, azt a kockázatközösség viseli);
• a hitel törlesztése jövedelemarányos, így előre meghatározott futamideje nincs.
A magyar diákhitelrendszer kételemű. Míg a Diákhitel 1 szabad felhasználású hitel,
melyet akár a képzési kiadásokra, akár a megélhetési és egyéb költségekre is fel lehet használni, addig a 2012-ben bevezetett Diákhitel 2 kötött felhasználású hitel, melyet a 2012
szeptemberében vagy ezt követően önköltséges képzésben tanulmányokat folytató hallgatók vehetnek fel, kizárólag a képzési önköltség egyébként akár teljes finanszírozására.
A két hitel párhuzamosan is felvehető.
Célzott és transzferekhez kapcsolt támogatások
A tanulási ösztönzők rendszere bővítésének egyik leghatékonyabb módja az ösztöndíjak, célzott támogatások és a tanulási tevékenység különböző foglalkoztatási és szociális
transzferekhez kapcsolása. Az államnak kiemelten fontos szerepe van a hátrányos helyzetű csoportok oktatásában, képzésében finanszírozási tekintetben, ezért olyan, a tanulás és
képzés költségeire rakódó terhekkel is számolni szükséges (pl. közlekedés, szállás, gyermekfelvigyázás, peremfeltételek stb.), melyeket a képzésben és tanulásban részesülő nem
tud finanszírozni. A felnőttképzési támogatások módjait úgy szükséges bővíteni, hogy
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azok jobban figyelembe vegyék a képzésben részt vevő jellemzőit (programfinanszírozás,
projektfinanszírozás, közvetlen támogatás, adótámogatás, visszatartható szakképzési
hozzájárulás, tanulási célú távollét, voucher, kölcsönök).

7.3.2. A
 tanulás minőségének és minőségbiztosításának,
minőségirányításának fejlesztése
Beavatkozási területek
Tanulási eredmény szempontú kritériumok erősítése a felsőoktatás minőségbiztosításában
A hazai felsőoktatási intézményekben a minőségügy meglehetősen eltérő súllyal van jelen, a minőségirányítási gyakorlat nem egységes, és főleg a minőségkultúra kialakulása kezdetleges. A problémák nem elsősorban a diplomások mennyiségi kibocsátásában,
hanem a képzési struktúrák rugalmatlanságában, a képzési programok belső koherenciájának hiányában keresendők, amelyek lerontják a nyújtott képzések relevanciáját és
szakmai színvonalát. A képzési és kimeneti követelményekben megfogalmazott kimeneti
„kompetenciák” súlytalanok. Cél, hogy a minőségi követelmények maradéktalan betartása mellett a képzési és kimeneti követelmények rugalmassá váljanak, továbbá illeszkedjenek az Európai Képesítési Keretrendszerhez. A képzések felülvizsgálatában a foglalkoztatást erősítő, piacképes kimenet és a vállalkozói képességek erősítése kiemelt szempont.
A felsőoktatási intézmények minőségirányítási rendszereinek a belső képzésfejlesztést,
a hallgatói és oktatói teljesítmények folyamatos értékelését kell biztosítaniuk.
A Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) szempontrendszerében a szakok oktatását
értékelő tevékenysége során a bemeneti feltételek vizsgálatáról át kell helyeznie a hangsúlyt
az oktatási-kutatási tevékenység folyamatára, és még inkább a kimeneti eredményekre.
A felsőoktatási intézmények funkciójuknak megfelelő mértékben építsék be képzési és
kutatási tevékenységükbe a társadalom, a gazdaság, a munkaerőpiac igényeit, nem feladva a felsőoktatást meghatározó egyensúlyt a képzés és a kutatás kapcsolatában. A MAB az
Európai Sztenderdek és Irányelveken (ESG) alapuló intézményakkreditációs, valamint a
működő képzések oktatási-tanulási folyamat- és eredménycentrikus, párhuzamos programakkreditációs eljárása során ezt a felfogást is érvényesítve fogalmazza meg értékelési
és hitelesítési szempontjait, és felelős azért, hogy ezek a képzési kritériumok betartásra is
kerüljenek. A minőségi kritériumok közé fel kell venni a tudományos eredmények mellett
a gyakorlati relevanciával bíró szempontokat, mint a felhasználói szféra jelenléte a képzésben, az oktatási tevékenység tanulást elősegítő jellege, illetve a képzések során történő
nemzetközi kitekintés biztosítása.
Iskolarendszerű szakképzés minőségének fejlesztése
Az iskolai rendszerű szakképzés minőségének fejlesztése az EU szakképzési minőségbiztosítási iránymutatásaival összhangban történik. Magyarország aktív résztvevője a szakképzés minőségbiztosítása terén folyó európai szakmai együttműködésnek is (EQAVET).
A beavatkozás keretében kidolgozásra került az európai keretrendszeren alapuló, a
hazai sajátosságok figyelembevételével adaptált Szakképzési Minőségbiztosítási Keretrendszer (SZMBK). Az adaptáció után a keretrendszer elterjesztése, intézményi alkalmazásának támogatása a cél. További cél, hogy a keretrendszer egységesítse és összehangolja
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a szak- és felnőttképzés terén jelenleg működtetett minőségbiztosítási rendszereket, elősegítve ezzel az intézmények eredményességét és hatékonyságát, valamint összehasonlíthatóságát. A beavatkozás tartalmazza az Egységes Szakképzési Minőségirányítási Keretrendszer egyes elemeinek kipróbálását, illetve a rendszer teljes körű bevezetését. A Szakképzési Önértékelési Modell, az Egységes Szakképzési Önértékelési Modell fejlesztései,
eredményei biztosítani tudják az Európai Minőségbiztosítási Referencia Keretrendszer
bevezetését és továbbfejlesztését.
Az iskolai rendszerű szakképzés minősége szinte valamennyi vonatkozása fejlesztésének kiváló alapja lehet a készülő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program.
Felnőttképzési engedélyezési eljárás kidolgozása és alkalmazásba vétele
A felnőttképzés területén a képzés mint szolgáltatás minőségének biztosítását hivatott
megteremteni az új felnőttképzési törvény. A törvény a korábbi akkreditációs megközelítés helyett az egész minőségbiztosítási rendszer hatékonyabbá, hatásosabbá és átláthatóbbá tételét célozza. A szabályozás alapvető technikája az engedélyezés. Az új szabályozás az
Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szerinti képzésekre, az egyéb támogatott szakmai képzésekre és támogatott képzésekre, valamint a nyelvi képzésekre terjed ki. Célja, hogy jobban
koncentráljon a konkrét munkaerő-piaci igényekre, a képzések könnyebben ellenőrizhetők legyenek, és biztosítsa, hogy a képzésből kikerülő felnőttek jobb minőségű tudással
rendelkezzenek, a megszerzett tudás, készségek és kompetenciák legyenek egyenszilárdságúak az iskolarendszerben megszerezhetőkkel.
A törvény lehetővé teszi, hogy a felnőttképzési szakértői rendszer tevékenysége magasabb színvonalra emelkedjen, egyben szakértői testület jöhessen létre, amely javaslattevő,
véleményező, monitoring és egyéb szakmai feladatokat lát el.
A felnőttképzési engedélyezési eljárás kidolgozása és alkalmazásba vétele, beleértve
az engedélyért folyamodók költségeinek – bizonyos keretek közötti – megtérítését, összhangban van a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program vállalkozókat, vállalkozásokat, érintett egyéneket és intézményeket támogató céljaival.

7.3.3. T anulási életutak átláthatóságának, egymásra épülésének,
rendszerbe szervezésének elősegítése és az előzetesen megszerzett
tudás és képességek elismerése
Ahhoz, hogy az egyén számára a tanulás az élet bármelyik szakaszában és pillanatában,
bármelyik élethelyzetben valós és elérhető lehetőség legyen, elengedhetetlen az egész életen át tartó tanulás egységes rendszerként való értelmezése.

Beavatkozási területek
Képesítési keretrendszer alkalmazásba vétele
Az Európai Képesítési Keretrendszerhez illeszkedő Magyar Képesítési Keretrendszer
kidolgozása megkezdődött. A keretrendszer első körben csak az állam által elismert
végzettségek és képesítések körére fog kiterjedni. Szükséges a keretrendszer hatókörébe
beilleszteni a nem formális képesítéseket, s összekapcsolni a keretrendszert a validációs
rendszerrel, illetve erősíteni a kapcsolatát a pályaorientációval. Törekedni kell, hogy a képesítések ténylegesen tanulási eredményeken alapuljanak, a szemlélet hassa át az oktatás
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és képzés minden formáját és szintjét. Maximalizálni szükséges a keretrendszerben létező potenciális előnyöket mind az oktatás és képzés rendszerében (tanulási eredményeken
keresztül tartalmak közvetítése a tantervek felé és az értékelési standardok meghatározásához), mind a munka és gazdaság világában (képesítések átláthatósága, kapcsolat a
munka világával, HR).
A Magyar Képesítési Keretrendszer létrehozásának uniós forrásból történő támogatása nem előzmények nélküli, ugyanis a már megkezdett fejlesztések a korábbi TÁMOPkonstrukciókra támaszkodtak. A 2014–2020 közötti időszakban ésszerűsödő támogatási
térképnek megfelelően, új támogatási forrásként (különösképpen, de nem kizárólagosan)
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Program finanszírozási lehetőségei kínálkoznak.
Validációs rendszer kiépítése
Az egész életen át tartó tanulás szempontjából egyre hangsúlyosabb szerepet kapó, nem
formális és informális keretek között történő tanulás eredményeinek figyelembevétele és
a munkatapasztalatok elismerését szolgáló rendszerek megvalósítása. Az eljárás hazai bevezetésének előkészületei a TÁMOP keretébe illesztett projektekben kerülnek megvalósításra. A projektek szektorális megközelítésben, különböző mélységben és kiterjedtségben
tárják fel az egyes alágazatokban a validációs, elismerési gyakorlatot, helyzetet, érdekeltséget, szabályozási-intézményi sajátosságokat. Tekintettel arra, hogy 2018-ra Magyarország
is vállalta a nemzeti validációs rendszer kidolgozását, a jelenlegi programozási időszak
projektjeinek tapasztalataira és eredményeire építve szükséges egy átfogó, „országos” elismerési modellt kidolgozni, amely alapján kialakítható a hazai oktatási, képzési intézmény- és jogrendszer keretei között működő, az európai normákkal összhangban lévő,
strukturált tudáselismerés rendszere. Olyan modell és rendszer kidolgozására van szükség, mely szolgálni tudja a leginkább érintett potenciális célcsoportok (pl. alacsony iskolai
végzettségű fiatalok és felnőttek) munkaerő-piaci, társadalmi reintegrációját. Szükséges a
validáció összekapcsolása az életpálya-tanácsadással. A beavatkozás keretében a korábbi
projektekben felhalmozott tudás disszeminációjára, felkészítési programokra, az egyes
alágazatok specifikus validációs eljárásainak feltárására, a képzési szolgáltatók és intézmények érzékenyítésére, kapacitásépítésre és szakemberek felkészítésre kell fókuszálni.
A szerteágazó tudástranszfer és tudásakkumulációs tevékenységek szervezése, stimulálása és összefogása igényli egy „validációs tudásközpont” létrehozását, mely a fejlesztések
központjaként működne.
A felnőttképzés jogszabályi és intézményi környezetének változásai mellett sorra kerülő validációs rendszer már meglévő elemeinek megerősítésére, új elemek rendszerszintű használatának kidolgozására a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
céljai is megfelelnek.
ECVET alkalmazása és elterjesztése
Az ECVET az Európai Bizottság kezdeményezése, melynek célja a kredit-megközelítés
elterjesztése és alkalmazása a szakképzésben, felnőttképzésben. Jelenleg zajlik az Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer (ECVET) tesztelése. Létrejött az ECVET
Nemzeti Koordináló Pont és a Nemzeti ECVET Szakértői Hálózat. A beavatkozás célja az
ECVET bevezetése nemzeti szinten, összhangban az európai eszközökkel.
Az ECVET rendszerét népszerűsítő, az Európai Bizottság által elvárt tevékenység már
folyik Magyarországon a Bizottság által külön támogatott projekt terhére. Ugyanakkor a
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komplett, konkrét rendszer kidolgozásának és bevezetésének fedezetére a készülő operatív programok közül elsődlegesen a GINOP, másodlagosan az EFOP látszik legalkalmasabbnak jelenlegi ismereteink szerint.

7.3.4. Életpálya-építés és pályakövetés fejlesztése
Az egyéni tanulási utak kidolgozásának, megtervezésének alappillérei közé tartozik,
hogy a tanulók, diákok, felnőttek részére megbízható és állandó információs és tanácsadói rendszer álljon rendelkezésre, mely segíti a tanulási út, az életpálya és karrier tervezését. A változó munkaerőpiac, valamint a felsőoktatás átalakításának folyamata, és
a változó felvételi rendszer is szükségessé teszi, hogy különös figyelmet szenteljenek a
középfokú oktatásból kilépő fiatalok továbbtanulással, foglalkoztatással és pályaválasztással kapcsolatos tájékoztatására, szakmai útmutatókra, melyek alapján felelős döntést
hozhatnak (AJB-2798/2012. jelentés).21

Beavatkozási területek
Pályaorientáció a köznevelésben
A tanulók pályaválasztása szempontjából elengedhetetlen, hogy az iskolarendszeren belül
egyre fontosabbá vált a pályaorientáció, az, hogy a tanult ismereteket hol és hogyan tudják felhasználni, és a munka világának megismerése. A köznevelés területén a Nemzeti
alaptanterv (Nat) a különböző műveltségterületeken, az alábbi képességek és készségek:
tanulás tanulása, kreativitás, ítéletalkotás, döntésképesség, önismeret, önmenedzselés,
pályakorrekció, kommunikáció képességének fejlesztésével és összehangolásával segíti
elő a pályatanácsadást.
Emellett elkerülhetetlen a pályaorientációs információs rendszerek továbbfejlesztése, bővítése, hogy minden tanuló számára biztosítsák a hozzáférhetőséget, valamint az
iskolarendszerben folyó pályaorientációs tevékenység összehangolását a munkaerő-piaci
tanácsadással.
Az életpálya-tanácsadás szerepének erősítése a szak- és felnőttképzésben
A szakképzési rendszer, valamint a felnőttképzés eredményességének javítása és a szakképzés esetében korábbra helyeződött szakmaválasztás támogatása érdekében érdemes
a rugalmas pályautakat biztosító módszerek kipróbálása és bevezetése, az egyéni rugalmas (korrekciós) képzési utak támogatása, az elhibázottnak ítélt vagy annak bizonyult
szakmaválasztások korrekciójának intézményes biztosítása. A fejlesztés során szükséges
a korábbi fejlesztések (például TÁMOP 2.2.2) során elért eredmények hasznosítása.
Karriertámogatás és tanácsadás a felsőoktatásban
A karrierút tervezhetősége érdekében a hallgatói tanácsadói rendszer és a karrierszolgáltatások területi és országos szintű fejlesztése szükséges. Cél, hogy a hallgató rugalmasan
tudjon a képzési és elismerési eljárások között eligazodni és a készségeit fejleszteni. Ennek
érdekében olyan hallgatói szolgáltatások (karrier-tanácsadási és tutorális tevékenységek)
biztosítására van szükség a felsőoktatásban résztvevők számára, melyek a hallgatók mi21
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előbbi diplomához, majd álláshoz jutását segítik elő. Szolgáltatásfejlesztés és munkaerőpiaci kapcsolatok erősítése érdekében az intézményi szervezetfejlesztés keretében célzott
tevékenységekkel kell támogatni a karrierszolgáltatások, a munkaerő-piaci szereplőkkel,
munkaadókkal, munkaközvetítőkkel, foglalkoztatási szolgáltatókkal való kapcsolatok
kiépítését, a felsőoktatási karrierirodák szakmai profiljának bővítését, az intézményi
beágyazottság növelését, az azonos szakterületeken működő karrierirodák közös szervezeti- és szolgáltatásfejlesztését.
Területi bázisú életpálya-tanácsadó rendszer
Az eddigi tapasztalatok felhasználásával szükséges egy országos hatáskörű, területi bázisú, hálózatban működő pályatanácsadói rendszer létrehozása. E rendszer segítségével
az egyén megalapozottabb döntéseket hozhat egyfelől arról, hogy adott pillanatban milyen végzettséggel, milyen szakmában van esély sikeres munkavállalásra, másfelől arról,
hogy távolabbi céljait milyen tanulási stratégiával érheti el. A tanácsadói rendszernek és
hálózatnak szorosan együtt kell működnie a munkaügyi központokkal, az oktatási, szakképzési és felnőttképzési felsőoktatási intézményekkel, a fenntartókkal, az önkormányzatokkal és a munkaadókkal.
Pályakövetés
A jelenlegi programozási időszakban a szakképzés területén megkezdődött egy országos
pályakövető rendszer kifejlesztése és implementálása. A rendszer célja, hogy információt
szolgáltasson a képzéstervezők és a képző intézmények számára, valamint adatokat szolgáltasson a pályaorientációs szolgáltatóknak is, így közelítse egymáshoz a képzési igényeket és kínálatot.
A felsőoktatás területén 2009-ben, kiemelt fejlesztési projekt keretében kezdődött
meg a Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) létrehozása. Az Educatio Kft. a projekt keretében működteti a központi rendszert, de emellett minden intézményben
2006 óta kötelező a pályakövetési rendszer, melyek 2010-től a központi rendszer részei.
A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény a hallgatók pályakövetési rendszerét a felsőoktatási
információs rendszer alrendszereként tartja nyilván, amelynek adatait a miniszter köteles
figyelembe venni, amikor évente határozatban megállapítja, hogy „mely, a felsőoktatási
intézmények által folytatott szakos képzésen vehető igénybe magyar állami (rész)ösztöndíj” (Nftv. 46. § (4), (6)).
A felsőoktatás tervezési rendszerét a felsőoktatás-irányítás információalapú rendszereire kell építeni, amelyek egyrészt a felsőoktatás irányítói, másrészt a felsőoktatás
„ügyfelei” számára szolgáltatnak hiteles információt. A jelenlegi programozási időszakban fejlesztett és működtetett rendszerek: Adattár Alapú Vezetői Információs Rendszer,
Felsőoktatási Információs Rendszer, valamint egyes felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű adatbázisai: Diplomás Pályakövető Rendszer, Diákhitel Központ adatai, a létrehozandó Országos Képesítési Keretrendszer lehetőségeinek maximális kihasználása kapacitásépítést, fenntartást és kapcsolódó disszeminációt igényel, annak érdekében, hogy a
felsőoktatás-politika szereplői, a felsőoktatási szolgáltatások potenciális igénybevevői, a
társadalmi-gazdasági szereplők között tényekre alapozott együttműködés és partnerségi
viszony létrejöjjön.
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A beavatkozás a pályakövető rendszerek fenntartását, folyamatos naprakésszé tételét és továbbfejlesztését célozza, annak érdekében, hogy módszertanilag minél megalapozottabb módon legyenek előállíthatók az iskolarendszerből kilépők munkaerő-piaci
sikerességét mérő adatok. A munkaadók, a szülők és az iskolát elhagyó tanulók véleményének vizsgálata egyaránt célszerű lenne. A pályakövető rendszereknek alkalmasnak
kell lennie arra, hogy az intézmény sikerességét a munkaerő-piaci beválás tükrében objektíven értékelje, aminek aztán úgy kell ösztönöznie az adott intézményt, hogy képzési
kínálatát megfelelően alakítsa.
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8. Megvalósítás és monitoring
8.1. Megvalósítás és partnerség
A keretstratégia megvalósítása elsődlegesen a Gazdasági Innovációs Operatív Program és
az Emberi Erőforrás Operatív Program intézkedésein keresztül történik. A keretstratégia
beavatkozási területei illeszkednek az operatív programok intézkedéseihez. A keretstratégia beavatkozásainak operacionalizálását az operatív programok akciótervi kibontásával szoros összhangban célszerű elvégezni, annak érdekében, hogy a keretstratégiában
megfogalmazott javaslatok a 2014–20. évi fejlesztéspolitikai tervezés és megvalósítás során a különböző operatív programok szerves részévé váljanak.
Az egész életen át tartó tanulás politika bizonyos elemei különböző közpolitikák
találkozási pontjában helyezkednek el, ideértve az oktatáspolitikát, a foglalkoztatáspolitikát, a szociálpolitikát, a gazdaságpolitikát, a kulturális politikát és a társadalmi felzárkózást. A stratégia megvalósításáért az érintett területekért felelős minisztériumok közösen
felelősek: az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzetgazdasági Minisztérium.
A keretstratégia megvalósítása során szükséges a társadalmi partnerekkel, az érintett
területek szakmai és civil szervezeteivel történő konzultáció.

8.2. Konzisztencia az ex-ante
feltételekkel
Az Európai Bizottság 2011 októberében tette közzé javaslatát a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó hétéves pénzügyi keretről. A megfelelő és kimutatható hatás érdekében
a Bizottság javaslata szerint a támogatások koncentrációjára van szükség. Ennek érdekében a Bizottság tematikus célkitűzéseket határozott meg, melyek az EU2020 stratégiához maximálisan illeszkednek, illetve abból levezethetők. Az Európai Szociális Alapból
finanszírozandó oktatási és képzési beruházások tekintetében előfeltételül szabta, hogy
egész életen át tartó tanulási keretstratégiát kell készíteni, mely az alábbi területekre terjed ki:
• Az egész életen át tartó tanulás programjaiban való részvétel erősítése a továbbképzést
és átképzést leginkább igénylő csoportokra összpontosítva, magas színvonalú
felnőttképzési rendszerek kifejlesztésének támogatása a vállalatok és a potenciális
résztvevők ösztönzésével.
• A tanulók kulcskompetenciáinak fejlesztése, különös tekintettel a szakképzési rendszernek a munkaerő-piaci részvétel hatékonyabb előkészítését szolgáló, a szociális partnerszervezetek szoros együttműködésében megvalósuló reformjára.
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• A vállalkozói és idegennyelvi kompetenciák, valamint az informatikai készségek

fejlesztése az oktatás minden szintjén; fokozottan környezetbarát készségek és
munkamódszerek fejlesztésének támogatása az alacsony szén-dioxid-kibocsátású
gazdaságra való átállásra tekintettel, olyan ágazatokban, mint például az energiaügy,
a közlekedés, a mezőgazdaság, mégpedig az oktatási és képzési rendszerek reformján
keresztül.
• Rugalmas átjárás biztosítása az oktatás és képzés, valamint az oktatás és a munka világa
között, különösen karriertanácsadáson, nemzeti képesítési keretrendszer megvalósításán,
a megszerzett kompetenciák érvényesítési és elismerési rendszerén, a szakképzés
minőségbiztosításán (a szakképzés európai minőségbiztosítási referenciakeretén) és
kreditrendszereken (az európai szakképzési kreditrendszeren és az európai kreditátviteli
és -gyűjtési rendszeren) keresztül.
A keretstratégia a részletes ex-ante feltételeknek megfelel.

8.3. Monitoring
A keretstratégia nyomon követésének célja a stratégia specifikus célterületein bekövetkező változások bemutatása, az elmaradások körülményeinek feltárása.
Az előrehaladási jelentéseknek lehetőleg törekednie kell a stratégia céljai számszerű
teljesülésének bemutatására, a nemzetközi összevethetőségre, (pl. EU-, OECD-statisztikák), illetve az operatív programok monitoringrendszeréből kinyerhető adatokkal való
összhangra. A monitoringtevékenység célja továbbá, hogy azonosíthatóvá tegye azokat
a területeket, ahol további beavatkozásokra van szükség a stratégiában megfogalmazott
célok érdekében.
A monitoringrendszert alátámasztó mutatókat a stratégia elfogadása után, a stratégia
helyzetelemzés fejezetében megfogalmazott összes területre, az átfogó és specifikus célokra tekintettel kell kidolgozni. A mutatórendszerre vonatkozó javaslat megfogalmazásában az EMMI indikátor munkacsoport szakmai tapasztalataira célszerű támaszkodni.
A monitoringadatok előállításában, összegyűjtésében, rendszerezésében nagyban támaszkodunk a háttérintézmények szakértői bázisára.
A monitoringjelentést kétévente – a kormányzat stratégiaalkotási előírásaival összhangban – összeállítjuk és a kormány honlapján nyilvánosságra hozzuk.
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Varga J. (szerk.): Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért. Ecostat, Budapest, 259–273.
A kulturális intézményrendszer oktatást támogató szolgáltatási és infrastruktúra fejlesztéseinek értékelése (2013).
In: Értékelési évkönyv 2013. NFÜ HEP IH, Budapest, 55–58.
Kulturális stratégia közművelődési szakpolitikai pillére 2014–2020. Tudás, kreativitás, kompetencia. Az élethos�szig tartó tanulás, felnőttképzés szakterületéhez kapcsolódó stratégiai irányok és fejlesztések (2013). Kézirat.
Liskó I. (2008): Szakképzés és lemorzsolódás. In: Fazekas K. – Köllő J. – Varga J. (szerk.): Zöld könyv a magyar
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Budapest.
PISA 2009 (2010). Összefoglaló jelentés. Szövegértés tíz év távlatában. Oktatási Hivatal, Budapest.
PISA 2009 (2010). Digitális szövegértés. Olvasás a világhálón. Oktatási Hivatal, Budapest.
Polyacskó O. (2013): Tanoda típusú programok. In: PSIVET Esélyteremtés szakképzéssel. Tempus Közalapítvány,
Budapest.
Radó P. (2007): Méltányosság az oktatásban: dimenziók, okok és oktatáspolitikai válaszok. OECD analitikus
országjelentés. In: Méltányosság az oktatásban. Két jelentés az oktatás méltányosságáról. Oktatási és Kulturális Minisztérium, Budapest.
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Veroszta Zs. (2012): Frissdiplomások 2011. Kutatási zárótanulmány. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit
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