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ABSZTRAKT

2014 novemberében a kormány döntést hozott az egész életen át tartó tanulás szakpoliti-
kájának keretstratégiájáról.1 Az alábbi tanulmány célja, hogy bemutassa a keretstratégiát 
különös tekintettel a szakképzési és felnőttképzési vonatkozásaira. A tanulmány kitér a 
stratégia tervezési környezetének és determinációinak ismertetésére, az egész életen át tar-
tó tanulás politika hazai helyzetére és megvalósításának lehetőségeire. 
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SZAKPOLITIKAI ELŐZMÉNYEK

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

1.  A Kormány 1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozata a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II., Az egész életen 
át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája, a Köznevelés-fejlesztési stratégia, továbbá a Végzettség nélküli iskola-
elhagyás elleni középtávú stratégia elfogadásáról. Magyar Közlöny, 2014. évi 150. szám.

2.  A Kormány 2212/2005. (X.13.) számú határozata az egész életen át tartó tanulás stratégiájának megvalósítását szolgáló 
feladatokról.

3.  Loboda Zoltán: Az egész életen át tartó tanulás – megjegyzések egy fogalom margójára. In: Üzenet a palackban: Fiatal 
kutatók godolatai az egész életen át tartó tanulásról. Budapest: Tempus Közalaptvány, 2013. Letölthető: oktataskepzes.
tka.hu/document.php?doc_name=Projektek/2012/ (Letöltés időpontja: 2014. december 21.)
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stratégia értelmezésében az LLL politika az oktatási és képzéspolitikai változások átfogó 
fejlesztési kereteként (overarching framework) jelent meg, amit a 2007–2013 közötti uniós 
pénzügyi ciklus kohéziós és regionális politkájának támogatási eszköze, az Európai Szo-
ciális Alap (ESZA) támogatásain keresztül szándékoztak előmozdítani. Az ESZA rende-
lete a konvergencia-célkitűzés régióira vonatkozóan a támogatható tevékenységeket az 
alábbi prioritások mentén határozta meg: 
a)  a humántő ke-beruházások bő vítése és javítása, különösen az alábbiak elő mozdítása révén: 

I.  az oktatási és képzési rendszerek reformjainak végrehajtása, különösen a tudásalapú 
társadalom és az egész életen át tartó tanulás igényeire való reagálóképesség növelése 
céljából; 

II.  a teljes életciklus alatti fokozott részvétel az oktatásban és képzésben, többek között 
a korai iskolaelhagyás csökkenésének, a szakok és szakmák nemek szerinti elkülönü-
lésének csökkentése, továbbá a jobb minő ségű  alap- és szakmai oktatásban és képzés-
ben, valamint a felső oktatásban és felső fokú képzésben való fokozott részvétel meg-
valósítását célzó intézkedéseken keresztül.4 

Vagyis az ESZA olyan oktatási és képzési reformokat és rendszerfejlesztéseket támo-
gatott, amelyek az LLL elveivel összehangban történtek.5 Ez a külső fejlesztéspolitikai 
determináció indokolta, hogy az LLL stratégia egyfajta ernyőként maga alá vonza az ösz-
szes fejlesztési forrásban részesülni szándékozó ágazat édekeit – ami egyértelműen ma-
nifesztálódott a stratégia elfogadásáról szóló kormányhatározat szövegében. A 2005-ben 
elfogadott stratégia meghatározása alapján koncepcionális keretet és beavatkozási irá-
nyokat kívánt lefektetni a 2007–2013 közötti fejlesztések tervezéséhez és megvalósításá-
hoz.6 A stratégia megvalósítása elsődlegesen a TÁMOP intézkedésein keresztül történt, 
amelyben az egész életen át tartó tanulás ugyanakkor már csak specifi kus célként jelent 
meg olyan más célok mellett, mint a változásokhoz való alkalmazkodás segítése, vagy 
a társadalmi összetartozás erősítése és az esélyteremtés támogatása. A stratégia megva-
lósításáról kétévente előrehaladási jelentésben számoltak be a felelős minisztériumok a 
kormánynak. A kormány által 2012-ben elfogadott utolsó előrehaladási jelentés aláhúz-
ta, hogy továbbra is szükség van egy LLL stratégia artikulálására, amely az oktatási, kép-
zési alrendszerek mindegyikét átfogja, és a szakpolitikai gyakorlatban közös orientációs 

4.  Az Európai Parlament és a Tanács 1081/2006/EK Rendelete (2006. július 5.) az Európai Szociális Alapról és az 1784/1999/
EK rendelet hatályon kívül helyezésérő l.

5.  Az egész életen át tartó tanulás a korábbi oktatási reformokhoz képest egy teljesen új, rendszerszerű megközelítés. A ta-
nulók sokszínűségének felismerése mellett kiemeli, hogy a szükséges kompetenciákat mindenki számára biztosítani kell, 
és szorgalmazza a diff erenciált megoldások alkalmazását. Az LLL tanulási rendszerkeretben már nem a szektorok/
alszektorok és azok kapcsolata a meghatározó, hanem az egyén és a tanulási utak. Az LLL keret nem intézményi struktú-
rákban gondolkodik, hanem tanulási utakban; jellemzője a tanulóközpontúság, amelyben kiemelt szerepe van a részvé-
telnek, a tanulásra irányuló képesség, a tanuláshoz szükséges alapkészségek biztosításának, a motiváció kialakításának 
és fejlesztésének. Az oktatáspoltikai célok koherenciájával kapcsolatosan implicite kimondja, hogy a tanulás formáival, 
céljaival és tartalmaival kapcsolatban az oktatásfejlesztésében a diff erenciált, kereslet- és szükségletorientált megközelí-
tésnek kell érvényesülnie.

6.  A stratégia megvalósításáról rendelkező 2212/2005. (X.13.) Korm. Határozat 1. pontja kimondta, hogy „A Kormány an-
nak 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 stratégi-
ájának dokumentuma legyen a cselekvés vezérfonala.”
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irányként érvényesül. Hangsúlyozta, hogy szorosabb ágazat- és intézményközi együtt-
működésre törekvés szükséges ahhoz, hogy egységes szemléletű, az érintett intézmények 
magas fokú kooperációja mellett megvalósuló, szervesen egymásra épülő fejlesztések 
indulhassanak a kora gyermekkori neveléstől az iskolarendszerű képzésen át a felnőtt 
tanulási szolgáltatásokig bezárólag. Az egész életen át tartó tanulás szemléletének és tu-
datosításának erősítése érdekében szükséges a tanulás kultúrájának társadalmasítása, 
hogy a tanulás értéke és megtérülése azok számára is tudatosuljon, akik egyelőre az ok-
tatási és képzési rendszer, illetve a tanulás margóján mozognak. 

Az LLL politika a korábbi stratégia ellenére sem tudott gyökeret ereszteni a hazai 
szakpolitika irányításban és szabályozásban, és megmaradt egyfajta „metafogalomként” 7 a 
fejlesztéspolitika és a stratégiai tervezés színterein. Ennek oka egyrészt az ágzatok szabá-
lyozási fetisizmusában, a szektorok és intézményrendszerek zártságában, másrészt a fej-
lesztéspolitikai források program- és projektfi nanszírozás-alapú, fragmentált beavatko-
zási logikájában található. A jelenleg érvényes kormányzati hatásköri és funkcionális 
szabályozó dokumentumok, SZMSZ-ek nem tartalmazzák az LLL-t, nincs a területnek 
kormányzati felelőse, és ugyanígy nem található semmilyen hivatkozás az LLL-re hazai 
oktatási és képzési jogszabályokban. 

A STRATÉGIAI TERVEZÉSI KÖRNYEZET DETERMINÁCIÓI

A 2014–2020 közötti programozási időszakra vonatkozóan jelentősen megváltozott a 
tervezési környezet. Számos új elvárást és szabályt fogalmaztak meg a kohéziós politika 
tervezésével és megvalósításával kapcsolatban. A változások többek között a stratégiai 
tervezés é s programalkotás megerősítését szolgálták. Az Európa 2020 stratégia számsze-
rű célkitűzéseit és tematikus céljait8 integrálták az alapok felhasználását szabályozó ren-
deletekbe és a forrásfelhasználást kijelölő tematikus célkitűzésekbe, beruházási prioritás 
területekbe. Szintén a stratégiai tervezés erősítését célozta a szigorodó előzetes feltételek 
rendszere, amelyek teljesí té si krité riumaikkal együ tt bekerültek a regionális politika 
alapjainak általános szabályozásába.9 Az előzetes feltételek a 2007–2013 közötti progra-
mozá si idő szak tapasztalataira é s az orszá gspecifi kus ajá nlá sokra is építettek, annak ér-
dekében, hogy a tagállamok a kö vetkező  programozá si idő szak megkezdé se elő tt minden 
egyes terü leten megfeleljenek a sikeres forrá sfelhaszná lá s elő felté teleinek. Az általános 
rendelet a strukturális alapok forrásainak felhasználási előfeltételéül szabta bizonyos 
nemzeti szakpolitikai stratégiák kidolgozását. Az Európai Szociális Alap 11 tematikus 
célkitűzéséhez ö sszesen 23 (főként EU 2020-hoz kapcsolódó stratégia meglétére vagy 

7.  „Metafogalom” alatt azt értem, hogy az LLL-nek van egy többé-kevésbé konszenzusos értelmezése, ami azonban csak a 
nemzetközi és európai uniós kommunikációs térben manifesztálódik.

8.  Az EU 2020 tematikus célkitűzéseit az Integrált Iránymutatások tartalmazzák, amelyek fi gyelembe vételével készítik el a 
tagállamok Nemzeti Reform Programjaikat.

9.  Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU Rendelete (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, 
az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tenger-
ügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az 
Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendel-
kezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
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irányelvek átültetésére vonatkozó) előfeltételt határoztak meg.10 Az „alkalmazandó 
elő zetes feltételrendszer” olyan konkrét és elő zetesen meghatározott kritikus tényező kön 
alapul, amelyek valamely beruházási prioritással vagy uniós politikai prioritással kap-
csolatban kitű zött egyedi célkitű zés eredményes és hatékony teljesítésének elő feltételei, 
és az ilyen teljesítéssel közvetlen és tényleges kapcsolatban állnak, és arra közvetlen ha-
tást gyakorolnak. Ezen előzetes feltételeket 2016 végéig kell a tagállamoknak teljesíteni-
ük, ellenkező esetben Bizottság felfüggesztheti az adott tematikus célkitűzés beruházási 
prioritása területén a kifi zetéseket.

Az EU új felzárkóztatási politikája koncentráltan azon területekre irányul, ahol a leg-
nagyobb hozzáadott-érték realizálható vagy a leghatékonyabban csökkenthetőek a tár-
sadalmi költségek. Ennek megfelelően a kohéziós politika eszközei közé tartozó Európai 
Szociális Alap oktatási és képzési célú beruházási prioritása is alapvetően három terüle-
ten támogatja a fejlesztéseket: 1) a felsőoktatás és felsőfokú képzés növelése, 2) a korai 
iskolaelhagyás és lemorzsolódás csökkentése (az első kettő összhangban áll az EU 2020 
számszerű célkitűzéseivel), illetve 3) az egész életen át tartó tanulás és készségfejlesztés 
területén. Ezekhez a beruházási prioritásokhoz kapcsolódóan az Európai Bizottság elő-
zetes feltételként nemzeti stratégiák elkészítését határozta meg. Az LLL vonatkozásában 
egy nemzeti és/vagy regionális politikai keretrendszer kidolgozását várja el a tagálla-
moktól az uniós szintű politikai iránymutatással összhangban. 

Az általános rendelet XI. melléklete – a tematikus előzetes feltételrendszerről tartalmi 
szempontból – részletezi az egész életen át tartó tanulás stratégiák tekintetében megfo-
galmazott uniós teljesítési kritériumokat, amelyekekre a stratégiáknak szükség szerint 
refl ektálniuk kell, úgymint:  

•  az egész életen át tartó tanulást célzó szolgáltatások fejlesztésének és összekapcso-
lásának támogatására, beleértve azok végrehajtását és a képességek fejlesztését, va-
lamint az érdekelt felek bevonásáról és a velük való partneri viszony kialakításáról 
való gondoskodást;

•  a különböző célcsoportok (például a szakképzésben résztvevő fi atalok, a felnőttek, 
a munkaerőpiacra visszatérő szülők, az alacsonyan képzett és az idősebb munka-
vállalók, a migránsok és más hátrányos helyzetű csoportok, különösen a fogyaték-
kal élők) készségfejlesztésére (amennyiben ezeket a nemzeti vagy regionális straté-
giai szakpolitikai keretekben prioritásként azonosították);

•  az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférés kiszélesítésére, többek között az 
átláthatósági eszközök (például az európai képesítési keretrendszer, a nemzeti képe-
sítési keretrendszer, az európai szakképzési kreditrendszer és az európai szakképzési 
minőségbiztosítási rendszer) tényleges alkalmazására irányuló erőfeszítésekre;

•  az oktatás és képzés munkaerő-piaci megfelelőségének javítására és az azonosított 
célcsoportok (például a szakképzésben részt vevő fi atalok, a felnőttek, a munkaerő-
piacra visszatérő szülők, az alacsony képzettségű és idősebb munkavállalók, a mig-
ránsok és más hátrányos helyzetű csoportok, különösen a fogyatékossággal élők) 
igényeihez való igazítására.

10.  Az előzetes feltételek szigorításának oka az, hogy biztosítani kell a források hatékony felhasználásához szükséges kiin-
dulási helyzet megfelelőségét. A múltban előfordultak olyan esetek, amikor az uniós alapokból fi nanszírozott beruhá-
zások hatékonyságát aláásták a nemzeti politikai, szabályozási és intézményi keret gyengeségei.
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Az ESZA támogatások igénybe vételéhez kapcsolódó LLL tartalmi elvárások a part-
nerségre, politikakoordinációra, a képességpolitikára, az egész életen át tartó tanulást 
megalapozó kulcskompetenciákra és a tanulás keresleti aspektusaira helyezik a hang-
súlyt. A teljesítési kritériumok világosan közvetítik az egész életen át tartó tanulás poli-
tikával kapcsolatos poszt-lisszaboni uniós gondolkodást, amelyre egyértelműen jellem-
ző az erős foglalkoztatáspolitikai kötődés és a társadalmi integrációs aspektus. 
Mindkettő az „LLL mint szolgáltatás” megközelítést erősíti. Ugyanakkor az oktatási és 
képzési rendszerre visszaható, implicit LLL rendszert építő eszközök (mint a rendszeren 
belüli horizontális és vertikális mozgást is elősegítő képesítési keretrendszerek, kredit-
rendszerek, validációs rendszer, tanulási szolgáltatásokhoz kapcsolódó pályaorientációs 
és tanácsadási szolgáltatások és információk stb.) fejlesztésének közösségi támogatása, és 
ezen eszközök kötelező beépülése a nemzeti stratégiákba afelé mutat, hogy az LLL-re egyre 
inkább rendszerkoordinációs és -integrációs szakpolitikai eszközként tekintsünk.11 

Az általános rendelet előzetes feltételrendszerének tartalmi kritériumai mellett az 
Európai Bizottság a Partnerségi Megállapodás dokumentumának tervezéséhez orientáló 
jellegű pozíciós papírt12 bocsátott a tagállamok rendelkezésére.13 A Bizottság pozíciós 
papírjában is hangsúlyozta a 2011-es és 2012-es Közös Foglalkoztatási Jelentést, amely 
szerint Magyarorszá gon az egé sz é leten á t tartó  tanulá s nem kap kellő  fi gyelmet és jelentő s 
az ellentmondá s az oktatá si rendszer kí ná lata é s a munkaerő piaci igé nyek kö zö tt.14 

Az explicit, külső stratégiai tervezési determinációk ellenére úgy tűnik, a Kormány 
2012-ben a kormányzati stratégiai irányítás rendszerében még nem tulajdonított jelentő-
séget sem a korai iskolaelhagyás elleni, sem az LLL stratégiának. A kormányzati stratégiai 
irányítási rendszer áttekinthetővé és egységessé tétele érdekében kiadott kormányhatáro-
zat felhívta az emberi erőforrások miniszterét, hogy dolgozza ki és terjessze a Kormány elé 
a köznevelésről szóló stratégiát, a felsőoktatásról szóló stratégiát, valamint a tudomány-
politikai stratégiát, a kulturális stratégiát, a komplex telepprogramokhoz kapcsolódó lak-
hatási stratégiát, az egészségügy fejlesztési stratégiáját, a társadalmi párbeszéd stratégiá-
ját, a civil stratégiát, valamint a nemzetiségpolitikai stratégiát.15 A határozat ugyanakkor 

11.  Lásd Loboda Zoltán: Az egész életen át tartó tanulás – megjegyzések egy fogalom margójára. In: Juhász Judit – Szegedi 
Eszter (szerk.): Üzenet a palackban: Fiatal kutatók godolatai az egész életen át tartó tanulásról. Budapest: Tempus Köz-
alapítvány, 2013, 15–30. Letölthető: http://oktataskepzes.tka.hu/documents/Projektek/2012/Kut%20program/phd_kotet_ 
honlapra.pdf. (Letöltés időpontja: 2014. december 21.)

12.  Lásd Hungarian Position Paper 2012, In: Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája 2014–2020, 6. oldal.
13.  Magyarországra alacsony foglalkoztatá si szint, illetve cseké ly mé rté kű tá rsadalmi kohé zió  jellemző. Feladat tehát, az 

alacsony ké pzettsé gű é s há trá nyos helyzetű csoportok foglalkoztatható sá gá nak növelése – aktí v é s megelőző munka-
erő-piaci inté zkedé sekkel, szemé lyre szabott szolgá ltatá sokkal é s taná csadá ssal. Cé lzott é s egyé nre szabott, a há trá nyos 
helyzetű vagy vidé ki né pessé g kulcskompetenciá inak fejleszté st cé lzó  ké pzé ssel (e-learning), a megszerzett kompe-
tenciá k é s ké szsé gek elismeré sé vel (pé ldá ul kihelyezé s), valamint innovatí v é s rugalmas foglalkoztatá si formá k ösztön-
zésével.  Feladat továbbá, az iskolá bó l a munká ba való  á tmenet megkö nnyí té sé nek tá mogatá sa a fi atal pá lyakezdők 
szá má ra, a földrajzi é s szakmaközi mobilitá s elősegí té se, az egé sz é leten á t tartó  tanulá sban való  ré szvé tel növelé se é s az 
atipikus foglalkoztatá si formá k tá mogatá sa.

14.  Lásd Országspecifi kus ajánlások 2012. A Közös Foglalkoztatáspolitikai Jelentés hangsúlyozza, hogy az oktatás és képzés 
nem megfelelő színvonala akadályozza a munkaerőpiacra történő átmenetet az egyének nagy részének nem megfelelőek 
készségei és képességei.

15.  Lásd 1657/2012. (XII. 20.) Korm. határozat a kormányzati stratégiai dokumentumok felülvizsgálatával kapcsolatos fel-
adatokról.
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felhívta a nemzetgazdasági minisztert, hogy dolgozza ki a 2014–2020 közötti uniós prog-
ramozási időszak foglalkoztatáspolitikával kapcsolatos fejlesztési célkitűzéseit és eszköz-
rendszerét megalapozó középtávú szakpolitikai stratégiát, amely alapul szolgál az Európai 
Szociális Alap foglalkoztatási, szakképzési és felnőttképzési célú intézkedéseinek tervezé-
séhez. A fentiek alapján vélelmezhető az LLL politikával kapcsolatos belső nemzeti szakpo-
litikai törekvések hiánya, valamint az, hogy az LLL keretstratégia elsősorban a külső elvá-
rásoknak megfelelés és a forrásfelhasználás kényszere miatt került kidolgozásra. 

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS SZAKPOLITIKÁJÁNAK 
KERETSTRATÉGIÁJA

A magyar kormány 2014 novemberében döntött az LLL stratégia elfogadásáról.16 A stra-
tégia címe alapján szakpolitikai keretsratégia kíván lenni, de helyesebb lenne az LLL 
szakpolitikák keretstratégiájának nevezni. A „keretstratégia” megnevezésnek kettős oka 
van: egyrészt a stratégia átfogó kereteket határoz meg az oktatási és képzési alágazatok 
számára és ennél fogva nem is szándékozik annyira kidolgozott lenni, hogy az oktatási 
rendszer valamennyi alrendszerében orientálja a szakpolitikai és fejlesztési folyamato-
kat; másrészt olyan stratégiai keretet kíván adni a humánerőforrások fejlesztéséhez, 
amely a kapcsolódó szakpolitikai területekkel és ágazatokkal összehangolt és fejlesztési 
irányokat kijelölő keretként funkcionálhat. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikai 
keretét meghatározó alapelvek a keretstratégia számára azt a megközelítést tükrözik, 
hogy az oktatási, képzési és tanulási tevékenységek fejlesztéséről való gondolkodás során 
ki kell lépni az ágazati szemlélet szorításából, és az átfogó társadalmi, gazdasági problé-
mákra adandó kormányzati válaszoknak kell előtérbe kerülniük. A keretstratégiában 
használt „egész életen át tartó tanulás”-defi níció17 az Európai Unióban elterjedt megkö-
zelítést és meghatározást alkalmazza. Hazai konszenzuson alapuló defi níció, valamint 
egyértelmű szakpolitika-területi (szabályozási, irányítási és intézményi) meghatározás 
hiányában a stratégia tervezői a keretstratégia tárgykörének, a stratégia beavatkozási te-
rületének kijelölésekor az LLL elvek szempontjait vették fi gyelembe, vagyis a stratégia 
alrendszerektől és ágazati szektorális területektől függetlenül olyan ügyekkel (issues) 
foglalkozik, amelyek az alábbi területekkel szoros kapcsolatban állnak: 
• tanulás életen át; 
• a tanuló egyén szükségleteihez növekvő alkalmazkodás; 
• a tanulási motiváció felkeltése, „második esély” biztosítása;
•  a szükségleteknek és életkori sajátosságoknak megfelelő készség- és képességfejlesztés; 
•  törekvés a tanulási lehetőségek és tanulási szükségletek egyensúlyára; 
•  új tanulási és innovatív pedagógiai kultúra elterjesztése. 

16.  A Kormány 1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozata a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II., Az egész életen 
át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája, a Köznevelés-fejlesztési stratégia, továbbá a Végzettség nélküli isko-
laelhagyás elleni középtávú stratégia elfogadásáról. Magyar Közlöny 2014. évi 150. szám.

17.  Az egész életen át tartó tanulás az iskolai előkészítéstől a nyugdíj utáni korig terjedően magában foglal minden formális, 
nem-formális és informális tanulást. Tehát az egész életen át tartó tanulás fogalmába minden olyan tanulási tevékenység 
beleértendő, amely tudás, készségek és képességek fejlesztése céljából történik, személyes, állampolgári, társadalmi és/
vagy foglalkoztatási szempontból.” In: Az Európai Tanács (2002/C 163/01) az egész életen át tartó tanulásról.



LOBODA ZOLTÁN: AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS… 11

Az LLL keretstratégia a foglalkoztathatóság javítását a tanulásban való részvétel növe-
lésén, a kapcsolódó szolgáltatások és az oktatási-képzési, kulturális és munkaerőpiaci in-
tézményrendszer fejlesztésén keresztül kívánja elősegíteni; a vállalatok alkalmazkodóké-
pességének javítását és az IKT–hoz kapcsolódó gazdaság fejlesztését pediga humán tőke 
munkaerőpiaci igényekhez történő hozzáigazításával a releváns és versenyképes tudás 
biztosítása révén; ugyanakkor hozzájárul a társadalmi egyenlőtlenségek újratermelésének 
megakadályozásához. Mindezen logikából fakadóan az egész életen át tartó tanulás keret-
stratégia felettes céljai olyan – a fent említett területekhez kapcsolódó – célkitűzések, 
amelyek teljesülésében az egész életen át tartó tanulás politikájának meghatározó szerepe 
van. Ebből következően az oktatási és képzési politikákon túl az egész életen át tartó tanu-
lás (és az abban való részvételre ösztönzés) a foglalkoztatás- és szociálpolitikában több 
esetben valamilyen transzfert kiegészítő elem, vagy egy komplex fejlesztési beavatkozás 
részeként megjelenő szolgáltatás, kapacitás-bővítés, alkalmassá tételt célzó tevékenység, 
amelyeknek meghatározó, kapcsolódó eleme a képzés, tanulás támogatása. 

A stratégiának három átfogó célja van: 
–  az egész életen át tartó tanulásban való részvétel növelése és a hozzáférés javítása; 
–  az egész életen át tartó tanulás alapelveinek erősítése az oktatási és képzési rendszerben 

és a felnőttkori tanulásban; 
–  a tanulás értékének és eredményeinek láthatósága és elismerése. Az átfogó célok terü-

letének meghatározása mögött kettős elv húzódott meg. Egyfelől a felosztásban érvé-
nyesül, hogy az első átfogó cél főként a nem-formális és informális tanulás területére, 
a második cél a formális tanulás, az oktatási és képzési alrendszerekre, míg a harma-
dik cél a tanulási tevé kenységgel kapcsolatos horizontális kérdésekre terjed ki. Másfe-
lől a felosztás mögött felfedezhető a nemzetközi kutatásokból is ismert, a tanulás aka-
dályaival kapcsolatos klasszifi káció, amely a tanulási akadályokat az alábbi három 
csoportba sorolja: 

•  Helyzeti, életkörülményekkel kapcsolatos akadályok, vagyis a tanulási lehetősé gekkel, 
elérhetőséggel kapcsolatos akadályok, amelyek magukban foglalják a nem megfelelő 
képzési-tanulási kínálatot, a fi nanszírozási, időbeli, fi zikai akadályokat stb. 

•  Intézményi akadályok. Ezek olyan, a formális tanulás intézményi világában és a 
pedagógiai kultúrában meglévő folyamatok és gyakorlatok, amelyek a későbbi ta-
nulással kapcsolatos ellentétes diszpozíciók kialakulásához vezethetnek és akadá-
lyokat képezhetnek. 

•  Hozzáállással, attitűddel kapcsolatos akadályok, például a korábbi rossz tanulási 
tapasztalatok, önbizalomhiány, alkalmatlanság érzése, a tanulás pozitív előnyeivel 
kapcsolatos ismeretek és transzparencia hiánya, stb. 

Ennek megfelelően az első átfogó cél elsősorban a helyzeti és életkörülményekből 
fakadó tanulási akadályok ellensúlyozásán keresztül kívánja a tanulási aktivitást növelni 
a rászoruló célcsoportok körében. A második átfogó cél azon intézményi gátló tényező-
kön kíván változtatni, amelyek meghatározó szerepet játszanak a későbbi tanulási rész-
vétel alakulásában és a tanulással kapcsolatos diszpozíciókban. A harmadik átfogó cél a 
tanuláshoz való hozzállással, atitűdökkel, ösztönzőkkel, információkkal kapcsolatos te-
rületekre irányul. 



12 SZAKKÉPZÉSI SZEMLE XXX. ÉVFOLYAM 2014/4

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 ta-
nulási tevékenységekben történő részvétel növelését és a tanulási alkalmakhoz való hoz-
záférés javítását öleli fel. A specifi kus célkitűzések alapvetően társadalmi felzárkózási és 
munkaerő-piaci integrációs célokhoz illeszkednek, amelyek tükröződnek a bevatkozási 
területekben is. A specifi kus célkitűzések célcsoportjai elsősorban azok a társadalmi vagy 
munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű csoportok, akiket megkülönböztetett 
oktatási-tanulási támogatásban kell részesíteni és akik számára bővíteni szükséges a ta-
nulási lehetőségeket. Ők azok, akik nem kapnak tanulásukhoz kellő ösztönzést, tanulási 
nehézségekkel vagy korábbi tanulási kudarccal küzdenek, alacsony végzettségűek vagy 
képesítés nélküliek. A tanulástól való távolmaradásuk okai közt az egész életen át tartó 
tanuláshoz szükséges alapkompetenciák hiánya, a tanulási szolgáltatások iránti fi zetőké-
pes kereslet, valamint a leginkább segítségre szoruló rétegeket megcélzó kínálat szűkös-
sége egyaránt fellelhető. 

Az első átfogó cél négy specifi kus cél teljesülésére irányul: 
•  az első a hátrányos helyzetű személyek és romák életesélyeinek javítását célozza a tanu-

lási esélyeik növelésén, a tanulási lehetőségekhez való hozzáférés javításán, és a tanu-
lásban való részvétel növelésén keresztül. Az alapvető kompetenciák megerősítésére és 
az alapkészségek megszerzésére irányuló programok komplex területi, felzárkóztatási 
és szociális programokba ágyazva jelennek meg; 

•  a második specifi kus cél a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű emberek 
(beleértve a romákat és megváltozott munkaképességűeket) foglalkoztathatóságának 
javítására, illetve munkaerőpiaci integrációjuk elősegítésére irányul az oktatás, kép-
zés, tanulás által; 

•  a harmadik specifi kus cél a végzettség nélküli iskolaelhagyók, lemorzsolódók, a sem 
az oktatásban, sem munkaerőpiacon nem jelen lévő fi atalok esélyeinek javítását tűzi 
ki céljául. Az alacsony – legfeljebb általános iskolai – végzettséggel rendelkező fi ata-
lok és felnőttek számára ösztönző programok kidolgozása az iskola befejezése vagy 
azzal egyenértékű alapkészség-fejlesztés, továbbá szakmai képzettség megszerzése 
céljából „második esélyt” kínáló alternatív tanulási lehetőségek biztosításával kell 
elősegíteni a visszatérést az oktatás és képzés világába vagy az átmenetet a munka-
erőpiacra;

•  a negyedik specifi kus cél a nem-formális és informális tanulási lehetőségeknek, az 
e-tanulásnak, valamint a munkahelyi tanulásnak és képzéseknek a fejlesztését és tá-
mogatását tűzi ki céljául. 

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS ALAPELVEINEK ERŐSÍTÉSE AZ 
OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZERBEN ÉS A FELNŐTTKORI TANULÁSBAN
A második átfogó cél az LLL alapelveit szándékozik erősíteni az oktatás és képzés 
rendszerében. A későbbi életkorokban történő tanulás akadályai között a hozzáférés 
problematikája csak az egyik szűk keresztmetszet; a másik legalább ennyire meghatá-
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rozó ok a motiváció és a képességek hiánya. Ezért különösen fontos, hogy az egész 
életen át tartó tanulást megalapozó oktatás és képzés mennyire készíti fel a tanulókat, 
diákokat a későbbi életkori szakaszokban történő tanulásra. 

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

alapkészségek és kulcskompetenciák oktatásának megerősítésére, a köznevelés hát-
ránykompenzációs szerepének erősítésére irányul;

•  a második a pedagógusok, szakoktatók és képzők felkészítését, folyamatos szakmai 
fejlesztését, önfejlesztő képességének növelését foglalja magában;

•  a harmadik a szakképzés, a gazdaság és munka világa közötti kapcsolatok erősíté-
sét, a gyakorlati képzés fejlesztését, a szakképzés hatékonyságának növelését tűzi 
ki céljául;

•  a negyedik a felsőoktatásos diverzifi kációjának és diff erenciálódásának támogatását, a 
felsőoktatás vonzerejének növelését a 25–55 évesek körében és a felsőoktatás gazdaság 
igényeinek megfelelő átalakítását célozza;

•  az ötödik a felnőttképzés hatékonyságának javítását valamint célzott felnőttképzési 
támogatási rendszer kialakítását célozza. A felnőttképzés minőségét és hatékonyságát 
úgy kell fejleszteni, hogy az magasabb szinten legyen képes biztosítani a hátrányos 
helyzetű rétegek képzését, illetve szélesebb körű és rétegek szerint diff erenciáltabb fel-
nőttképzési szolgáltatásokat nyújtson, azok elsajátítását biztosító programok, tan-
anyagok, taneszközök és módszerek, kompetencia-centrikus szakmai követelmények 
alkalmazása révén. 

A TANULÁS ÉRTÉKÉNEK ÉS EREDMÉNYEINEK LÁTHATÓSÁGA 
ÉS ELISMERÉSE
Az iskolai oktatás és képzés utáni tanulási tevékenységből azok maradnak ki, akiknek 
a leginkább szükségük lenne rá. Sok esetben nem is érzékelik, hogy a tanulás milyen 
előnyökkel járhat, nem elég informáltak a tanulási lehetőségeikről, nem látják át a kap-
csolatokat a tanulási tevékenység eredményei és azok társadalmi-gazdasági haszna kö-
zött. Hiányoznak a tanulás ösztönzői, az olyan költség-megosztási konstrukciók, me-
lyek ösztönzőleg hatnak az egyén tanulási aktivitására. Az egész életen át tartó 
tanulásban való részvétel növelésének sikere az egyén motiváltságán, a tanulási lehető-
ségek szélesítésén, valamint a nem-formális és az informális tanulás eszköztárának 
bővítésén is alapul. 

A harmadik átfogó cél ezért a tanulás ösztönző és támogató eszközrendszerére és 
szolgáltatások fejlesztésére irányul. 

A harmadik átfogó cél négy specifi kus célt foglal magában:
•  a tanulási ösztönzők rendszerének bővítése; 
•  a tanulás minőségének és minőségbiztosításának, minőségirányításának fejlesztése;
•  a tanulási életutak átláthatóságának, egymásra épülésének, rendszerbe szervezésének 

elősegítése és az előzetesen megszerzett tudás és képességek elismerése;
•  az életpálya-építés és pályakövetés fejlesztése. 



14 SZAKKÉPZÉSI SZEMLE XXX. ÉVFOLYAM 2014/4

A KERETSTRATÉGIA SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI 
BEAVATKOZÁSI TERÜLETEI

A keretstratégia a szakképzési és felnőttképzési célkitűzések és beavatkozási területek 
meghatározásakor abból indult ki, hogy a szakképzési rendszert befejezetlen átalakí-
tási folyamatok és innovációk jellemzik. A képesítési struktúra a korábbi fejlesztések 
nyomán átalakult, de további beavatkozásokat igényel. A szakiskola problématikája a 
szakképzési rendszer megoldatlan ügye. A szakképzési rendszer hatékonysági és fenn-
tarthatósági kérdései perzisztens módon jelenvalók, égetően szükséges a szakképzés 
irányítási hatékonyságának növelése. 

A duális képzés kiterjesztésével kapcsolatban kihívást jelent a kkv-k technológiai és 
humánerőforrás-korlátai. A tanulószerződéses kapacitás növeléséhez és a szakképzésben 
résztvevők foglalkoztathatóságának javításához vállalati tanműhelyi és munkahelyi kör-
nyezetben megvalósuló beruházások, infrastrukturális fejlesztések szükségesek. Külö-
nösen fontos a gyakorlati képzés minőségbiztosítása, a képzésben résztvevő fi atalok 
szakmai tudásának felmérése, pedagógiai fejlesztések megvalósítása. 

A felnőttképzésben való részvétel Magyarországon rendkívül alacsony (2012-ben 
2,8%), ami nem csak az Európai Unió tagállamainak átlagától tér el jelentős mérték-
ben, de számos, a térségbe tartozó országétól is (vö. Csehország: 10,8%, Szlovákia: 3,1%, 
Szlovénia: 13,8%, Lengyelország: 4,5%). 

További probléma, hogy a részvételi arányokon belül az iskolázottság szerinti bon-
tások azt mutatják, hogy a magasabb iskolai végzettség korrelál képzésben való részvé-
tellel. Így az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők a legkiszolgáltatottabbak a 
képzés tekintetében: az ő hozzáférésük a legalacsonyabb a (további) oktatáshoz és kép-
zéshez, az egész életen át tartó tanuláshoz. Mindebből fakadóan az oktatás-képzésnek 
a társadalmi egyenlőtlenségek felszámolásában csekély szerepe van. Számos tanul-
mány szerint a munkáltatók által nyújtott képzések bizonyulnak felnőttképzési szem-
pontból a leghatékonyabbnak. 

Azonban a vállalati és munkahelyi képzések fi nanszírozásával, adminisztrációjá-
val, a képzések szervezésének túlszabályozottságával, a túlzott bürokráciával és a kép-
zések minőségével problémák vannak. Szükség van az alacsony iskolai végzettségűek 
(és közfoglalkoztatottak) képzését fi nanszírozó programokra, a saját dolgozók képzé-
séhez nyújtott támogatásokra, valamint a szélesebb társadalmi rétegek számára elér-
hető kompetenciafejlesztő programokra. 

A felnőttképzési források döntő többségét koncentráltan kell felhasználni azokra a 
célcsoportokra, amelyek nem rendelkeznek a munkaerőpiacon versenyképes szaktu-
dással (illetve kompetenciákkal), vagy támogatás nélkül nem vennének részt felnőtt-
képzésben. 

A fentiek alapján a szakképzés és felnőttképzés területére vonatkozóan a keretstra-
tégia alábbi beavatkozási területeken irányoz elő intézkedéseket. 
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A KERETSTRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSA

A keretstratégiából nem származnak közvetlen szabályozási lépések, azonban fontos, 
hogy az ágazati szakpolitikák jogalkotási és strukturális intézkedései a stratégia 
bevatkozási területei kapcsán megfogalmazott elvekkel és fejlesztési célokkal összhang-
ban legyenek. A keretstratégia megvalósítása elsődlegesen a Gazdasági Innovációs Ope-
ratív Program (GINOP) és az Emberi Erőforrás Operatív Program (EFOP) intézkedésein 
keresztül történik,18 ezért a keretstratégia beavatkozásainak operacionalizálását az ope-
ratív programok akciótervi kibontásával szoros összhangban célszerű elvégezni, annak 

18.  Lásd GINOP v5.2 Az Európai Bizottság által elfogadott verzió (elérhető: http://palyazat.gov.hu/forum_topic_pate/765. 
Letöltés ideje: 2014. december 30.), valamint Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program. EFOP. 2014–2020. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma. Jóváhagyva: 2014.02.26.

Az egész életen át tartó 
tanulásban való részvétel 
növelése és a hozzáférés 

javítása cél
beavatkozási területei

Az egész életen át tartó
tanulás alapelveinek erősítése

az oktatási és képzési rendszerben
és a felnőttkori tanulásban cél

beavatkozási területei 

A tanulás értékének
és eredményeinek 

láthatósága és 
elismerése cél 

beavatkozási területei 

•  szakiskolai felzárkóztató 
programok: intézményes 
„második esély” biztosítása, 

•  Szakképzési Híd programok, 

•  az Ifj úsági Garancia rendszer 
kiépítése, 

•  nem-formális és informális 
tanulás célorientált bővítése,

•  E-tanulás
és távoktatás fejlesztése, 

•  kompetenciafejlesztésre 
irányuló felnőttképzési 
programok,

•  a munkahelyi tanulás 
támogatása és fejlesztése, 

•  munkahelyteremtő, valamint 
beruházásokhoz, vállalatok 
technológia váltásához 
kapcsolódó képzések 
támogatása, 

•  kis- és középvállalkozások 
szakmai (valamint
a szolgáltatások nyújtása 
színvonalának javításához 
kapcsolódó) képzéseinek
a támogatása

•  tanulószerződést kötő vállalkozások
és a diákok munkatapasztalat-szerzésének 
támogatása,

•  a gazdaságfejlesztési programokhoz 
kapcsolódóan a munkahelyi körülmények 
között megvalósuló gyakorlati képzés
és tanműhelyi kapacitások fejlesztése
a gazdálkodó szervezeteknél,

•  a szakképzés minő ségének javítása,
tartalmi, módszertani fejlesztések,

•  a gyakorlati oktatók továbbképzése, 
kompetenciafejlesztése, a szakképző  iskola
és a vállalati szféra együttműködése, 

•  a korábbi fejlesztésekre építve taneszközök, 
módszertanok, tananyagok fejlesztése,
a szakképzési rendszer változásainak 
megfelelően, az új OKJ-hoz és a komplex 
szakmai vizsga bevezetéséhez kapcsolódóan,

•  a szakképzés hatékonyságának növelése: 
felzárkóztató, alapkompetenciákat erő sítő  
programok a szakképzés sikeres befejezése 
érdekében, hiányszakmákra irányuló
át- és továbbképzések, 

•  a felnőttképzésben dolgozó szakemberek, 
szakoktatók képzése, továbbképzése,

•  a felnőttképzés hatékonyságának és 
munkaerő-piaci relevanciájának javítása

•  hátrányos helyzetű 
tanulók és diákok 
ösztöndíj rendszere, 

•  célzott és transzferek-
hez kapcsolt tanulási 
támogatások,  

•  az iskolarendszerű 
szakképzés
minőségének 
fejlesztése, 

•  a felnőttképzési 
engedélyezési eljárás 
kidolgozása
és alkalmazásba vétele,

•  a Magyar Képesítési 
Keretrendszer 
továbbfejlesztése, 
alkalmazásba vétele
és a tanulási
eredmény-szemlélet 
erősítse, 

•  validációs rendszer 
kiépítése,

•  életpálya-építés
és pályakövetés 
fejlesztése
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érdekében, hogy a keretstratégiában megfogalmazott javaslatok a 2014–20 közötti fej-
lesztéspolitikai tervezés és megvalósítás során a különböző operatív programok szerves 
részévé váljanak. 

Az EFOP és GINOP LLL szempontú lehatárolása szektorális és oktatási-képzési ága-
zati szempontok szerint történt. A társadalmi felzárkózás, köznevelés, felsőoktatás és 
kulturális- közművelődési területhez kapcsolódó LLL intézkedések az EMMI felelősségi 
körébe tartozó EFOP-ban jelennek meg, míg a foglalkoztatáshoz, vállalkozásokhoz, IT 
szektorhoz és a szakképzéshez, felnőttképzéshez kapcsolódó LLL a Nemzetgazdasági 
Minisztérium operatív programjában, a GINOP-ban jelennek meg. 

A GINOP 5. prioritási tengelye a foglalkoztatás ösztönzését és a vállalati alkalmazko-
dóképesség fejlesztését célozza. A prioritási tengely segíti elő az oktatásba és a képzésbe 
(többek között a szakképzésbe is) történő beruházást, a készségek fejlesztését és az egész 
életen át tartó tanulást. A beruházási prioritáson belül a legmarkánsabb intézkedés az 
álláskeresők – különösen az alacsony iskolai végzettségűek – foglalkoztathatóságának 
javítása hatékonyabb aktív eszközök segítségével. Ilyen eszközök többek között a gazda-
ság igényeihez igazodó munkaerő-piaci képzés (szakmai képzés, továbbképzés, készség-
fejlesztés, felkészítés a munkavállalásra, stb.), az egyéni képességek felmérését követő 
személyre szabott, a nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedést segítő munkaerő-piaci szolgál-
tatások megvalósítása, vagy az álláskeresést segítő tanácsadás. 

A prioritási tengely „Fiatalok fenntartható munkaerő-piaci integrációja” specifi kus 
cél további két, a foglalkoztatáspolitikához kapcsolódó képzési-tanulási tevékenységeket 
is tartalmazó művelete: 

Fiatalok fenntartható munkaerő-piaci integrációja : 
1.  Az Ifj úsági Foglalkoztatási Kezdeményezés, amelyre a fi atalok munkanélkülisége 

szempontjából négy legrosszabb helyzetű magyarországi régió (Észak-Alföld, Dél-
Alföld, Észak-Magyarország, Dél-Dunántúl) jogosult. Az intézkedés célcsoportja 
azok a 15–24 éves nem foglalkoztatott fi atalok, akik nem vesznek részt szakképzés-
ben és oktatási intézmény nappali tagozatán sem folytatnak tanulmányokat. Az in-
tézkedés az alábbi támogatások és szolgáltatások biztosítását teszi lehetővé az egyé-
nek számára a program ideje alatt: állásközvetítés, bértámogatás, munkatapasz-
talat-szerzés támogatása, szakképzési lehetőség, mobilitási támogatás, kompetencia-
fejlesztés, az oktatásba való visszalépés segítése, tranzitfoglalkoztatás. Ezen kívül az 
intézkedés fi nanszíroz személyes munkaerő-piaci szolgáltatásokat (mentorálás, pá-
lyaorientáció, tanácsadás stb.) is. 

2.  Az Ifj úsági Garanciához kapcsolódó foglalkoztatási támogatások intézkedés ugyan-
ezen célcsoport számára többek között az alábbi támogatások és szolgáltatások biz-
tosítását teszi lehetővé: állásközvetítés, bértámogatás, munkatapasztalat-szerzés tá-
mogatása, szakképzési lehetőség, mobilitási támogatás, kompetenciafejlesztés, az 
oktatásba való visszalépés segítése, tranzitfoglalkoztatás. A gyakornoki program és 
vállalkozóvá válás támogatása a fi atalok körében a fi atalok tartós munkaerő-piaci 
integrációját célozza. A duális szakképzés jogi, intézményi és fi nanszírozási keretei-
nek kialakításával megnyílt az út afelé, hogy a vállalatokat gyakornoki helyek kiala-
kítására ösztönözzék, így a fi atalok valódi munkatapasztalatot szerezhetnek, ami 
által javul foglalkoztathatóságuk és hosszabb távú munkaerő-piaci esélyeik. Ehhez 
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azonban elengedhetetlen a gyakorlati oktatáshoz szükséges feltételek megteremtésé-
hez nyújtott komplex támogatások biztosítása a munkáltatók (elsősorban a kkv-k) 
részére, hogy a gyakornokok alkalmazásával és betanításával járó többletköltségek 
kompenzálásra kerüljenek. 

A versenyképes munkaerő prioritási tengely a munkaerő-kínálat fejlesztését támo-
gatja, egyrészt a kompetencia-fejlesztés és a felnőttképzés támogatásával, másrészt a kép-
zési rendszernek a gazdaság igényeihez igazodó fejlesztésével. A prioritási tengely műve-
letei az alábbiakat foglalják magukban:
–  az alacsony képzettségűekre és közfoglalkoztatottakra fókuszáló célzott képzés, kom-

petenciafejlesztés, illetve képzési lehetőség biztosítása az elavult szakképesítéssel ren-
delkezők számára annak érdekében, hogy megszerezzék a szakképzésben való részvétel 
feltételét jelentő alapfokú végzettséget, pótolják hiányzó kompetenciáikat, és a munka-
erő-piaci igényeknek megfelelő szakképzettséget szerezzenek;

–  a munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése, illetve az egész életen át tartó tanuláshoz 
szükséges kulcskompetenciák elsajátításának támogatása. A fejleszteni kívánt kompe-
tenciák közé tartoznak többek között az idegen nyelvi kompetenciák, a munkavállalás-
hoz kapcsolódó ismeretek, a szociális és állampolgári kompetenciák, valamint a vállal-
kozói ismeretek és kompetenciák.

–  a munkaképes korú, digitálisan írástudatlan népesség digitális alapkompetenciáinak 
fejlesztése; az IKT technológiák megismerése és a használatukra vonatkozó készségek, 
tudás megszerzése, elsajátítása és folyamatos fejlesztése; 

–  a munkavállalók munkahelyi képzésének támogatása szakmai, illetve általános mun-
kahelyi képzések (a munkaerőpiacon maradáshoz szükséges alap- és személyes kompe-
tenciák fejlesztése), alkalmazkodást elősegítő képzési és átképzési programok révén. 
Ezek hozzájárulnak a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztéséhez, a versenyképesség 
javításához, ezáltal megtérülő befektetéssé válhatnak az üzleti szereplők számára. 

–  az oktatási és képzési rendszerek munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítá-
sa, a tanulásból a munkába történő átmenet megkönnyítése, a szakmai oktatás és a 
képzési rendszerek megerősítése és minőségének javítása (többek között a készségek 
iránti igény előrejelzésén alapuló mechanizmusok, a tananyagok kiigazítása, a munka-
alapú tanulási rendszerek, a tanulószerződéses gyakorlati képzések révén); 

–  a szakképzés és felnőttképzés minőségének javítása érdekében a korábbi kapcsolódó 
fejlesztésekre épülő, a szakképzési rendszer változásaihoz és az új OKJ-hez kapcsolódó 
tartalmi és módszertani fejlesztések; 

–  a szakképzés és felnőttképzés szakmai tanárainak és gyakorlati oktatóinak továbbkép-
zése; 

–  a duális rendszer kiterjesztése, a szakképzés irányítási hatékonyságának növelése és a 
szakképző iskolák szervezetfejlesztését szolgáló programok megvalósítása; 

–  a végzettség nélküli iskolaelhagyás stratégiájával összhangban a hátrányos helyzetű ta-
nulók lemorzsolódásának csökkentése, a társadalmi hátrányok mérséklése, valamint a 
szakképzés sikeres befejezését célzó felzárkóztató, alapkompetenciákat erősítő progra-
mok bevezetése; 

–  a szakképesítések szakmai tartalmának felülvizsgálati rendszere, amely a munkaerőpi-
ac igényeit és visszajelzéseit is becsatornázza; 
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–  a képzési életút követésének kialakítása, a pályaorientáció erősítése, az életpálya- és 
karrier-tanácsadás minél szélesebb körben történő – a partnerek együttműködésén ala-
puló és a korábbi fejlesztésekre építő – elérhetővé tétele.

Ahhoz, hogy az LLL stratégia megvalósítása során betöltse szerepét, oldani kell az 
operatív programok program- és projektfi nanszírozási logikájából fakadó széttagoltsá-
got, és erősíteni kell az intézkedések egymásra épülését, szinergiáinak kiaknázását. Ez a 
tervezési dokumentumokból nem olvasható ki, ahogyan erre az operatív programok ex-
ante értékelése is felhívta a fi gyelmet.19 Az LLL stratégiák megvalósításának elemzése 
során több olyan sikerkritériumot azonosítottak amelyek hozzájárulnak a hatékony imp-
lementációhoz, s amelyekre érdemes tekintettel lenni a hazai keretstratégia megvalósítá-
sa során: 
–  „széles érdekelti kör” bevonása, az intézkedések céljaitól és célcsoportjaitól függően a 

civil szférától a gazdasági szereplőkön át a kormányzati ügynökségekig. A tanulási fo-
lyamatban résztvevő egyén élethelyzetének rugalmas fi gyelembe vétele;

–  politikai, szakpolitikai, kormányzati támogatás, a stratégiák közötti összhang és koor-
dináció biztosítása, kapacitás-építés;  

–  intézkedések branding-je és tudatosítás; 
–  komplex és kombinált eszközök együttes alkalmazása, tanulástranszferekhez és közös-

ségi, társadalmi, foglalkoztatási tevékenységehez kötése; 
–  innovációk alkalmazása és alulról jövő kezdeményezések támogatása; 
–  monitoring és folyamatos visszacsatolások. 

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


