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ÖÖSSZEFOGLALÓSSZEFOGLALÓ
Szakmapolitikai összefogás az európai oktatási és képzési rendszerekSzakmapolitikai összefogás az európai oktatási és képzési rendszerek
jövõbeli célkitûzéseinek megvalósításáértjövõbeli célkitûzéseinek megvalósításáért

Az Európai Unióban egyre erõsödik a szakmapolitikai együttmûködés az oktatás és a képzés területén,

miután 2002. február 14-én elfogadásra került az oktatási és képzési rendszerek jövõbeli célkitûzéseihez

kapcsolódó munkaprogram. A középpontban az alábbi három stratégiai célkitûzés áll, amely további 13

kapcsolódó célkitûzésre oszlik:

-     Az EU-s oktatási és képzési rendszerek minõségének és hatékonyságának javítása;

-     az oktatási és képzési rendszerekhez való hozzáférés biztosítása mindenki számára;

-     az oktatási és képzési rendszerek megnyitása a külvilág felé.

Az oktatási és képzési együttmûködéssel kapcsolatos szakmapolitikai eredmények döntõ mértékben

járulnak hozzá a lisszaboni stratégia sikeréhez, mint azt az Európai Tanács által a barcelonai ülésén

megvitatott Bizottsági Szintézis Jelentés is megállapította. Az oktatási és képzési rendszerek átfogó külde-

tését fel kell ismerni annak érdekében, hogy e rendszerek maradéktalanul hozzájárulhassanak a lissza-

boni célkitûzések sikeréhez, és jelentõs támogatásra van szükség az oktatók és az egész társadalom ré-

szérõl egyaránt. A Tanács és a Bizottság kérése az, hogy egy Oktatási és Képzési Térség kialakítása legyen

a lisszaboni stratégia egyik kulcsfontosságú eleme. 

A Tanács és a Bizottság hangsúlyozzák határozott szándékukat, amely szerint átfogó megoldást szeretné-

nek kínálni a tudás alapú társadalom, a globalizáció és az EU-bõvítés által jelentett kihívásokra. Ennek

érdekében nagyra törõ, ám reális célokat tûztek ki maguk elé. A polgárok és az egész Unió érdekében

2010-ig az alábbi célokat kell megvalósítani az oktatás és képzés területén:

-     Európa az oktatás és képzés területén a legmagasabb színvonalat képviselje, hogy oktatási és kép-

zési rendszereinek, intézményeinek minõsége referenciául szolgáljon szerte a világon;

-     az európai oktatási és képzési rendszerek kellõen kompatibilisek legyenek ahhoz, hogy az állam-

polgárok számára lehetõvé váljon az átjárás közöttük, és sokszínûségük kihasználása;

-     az EU bármely tagállamában különféle végzettséget, tudást és ismeretet szerzett állampolgárok kar-

rierjük vagy további tanulásuk során képesek legyenek ezeket az egész EU területén elismertetni;

-     az európai polgárok minden korosztálya elõtt nyitva álljon az élethosszig tartó tanulás lehetõsége;

-     a kölcsönös elõnyök érdekében Európa legyen nyitott a más régiókkal való együttmûködésre, és

váljon a világ más pontjain élõ diákok, tudósok és kutatók legkedveltebb célállomásává.

Az új alapkészségekkel, információs technológiákkal és matematikával, tudománnyal és technikával

foglalkozó három célkitûzéssel kapcsolatos munka már elkezdõdött, és legkésõbb 2003-ban a többi cél-

kitûzéssel kapcsolatban is megtörténnek az elsõ lépések. A már egyeztetett célkitûzések megvalósításá-

hoz az új Nyitott Koordinációs Módszeren alapuló politikai együttmûködés alkalmazására lesz szükség

az európai hozzáadott érték növelése érdekében, az Európai Unió létrehozásáról szóló szerzõdés 149.
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és 150. cikkelyével összehangolva. Ez a módszer a közös problémák és célkitûzések meghatározásán, a

helyes gyakorlat terjesztésén és az elõmenetel elõzetesen közösen meghatározott eszközeivel történõ

nyomon követésén alapszik, amelyek mind a tagállamok közötti, mind a világ más térségeinek viszony-

latában összehasonlítják az eredményeket. A tagjelölt országok hatékony részvételéhez szükséges intéz-

kedések az EU és a tagjelölt országok oktatási minisztereinek következõ, nem hivatalos ülésén kerülnek

kidolgozásra 2002 júniusában, Pozsonyban. Az Oktatási Tanács és az Európai Bizottság közösen felelnek

az egész stratégia irányításáért és nyomon követéséért. Terveik szerint a következõ közös jelentést 2004-

ben terjesztik az Európai Tanács elé.

! ! !
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Az Európai Tanács és a Bizottság közös,  

az Európai Tanács barcelonai ülésére beterjesztett jelentése

11 BBEVEZETÕEVEZETÕ
1.11.1 A 2000 márciusában Lisszabonban megrendezett ülésén az Európai Tanács elismerte, hogy az

Európai Uniónak szembe kell nézni a globalizáció és a tudás alapú gazdaság miatt fellépõ kvan-

tumeltolódással, és megállapodás született egy 2010-ben elérendõ stratégiai célról, amely sze-

rint: az Európai Uniónak a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudás alapú társadal-

mává kell válnia, amely fenntartható gazdasági növekedésre képes a több és jobb minõségû

munkahely teremtése, illetve a nagyobb társadalmi kohézió által.

Kiemelve, hogy ezek a változások nem csupán az Európai Unió gazdaságának gyökeres átala-

kítását, hanem egy igazi erõpróbát jelentõ programot is szükségessé tesznek a társadalmi jólét

és az oktatási rendszerek modernizálásához, az Európai Tanács ezzel egyidõben felkérte az

Oktatási Tanácsot arra, hogy „a nemzeti különbözõségek tiszteletben tartása mellett gondolkod-

jon el az oktatási rendszerek konkrét célkitûzéseirõl, koncentráljon a közös gondokra a luxem-

burgi és a cardiffi folyamatok elõsegítése érdekében, és 2001 tavaszán egy átfogó jelentést

nyújtson be az Európai Tanácshoz”.

1.21.2 Az oktatási és a képzési rendszerek jövõbeli, konkrét célkitûzéseirõl szóló jelentés 2001 már-

ciusában, a stockholmi ülésen került az Európai Tanács elé. A jelentés az alábbi három egyez-

tetett stratégiai célkitûzést jelöli meg (melyek további 13 kapcsolódó célkitûzésre tagolódnak):

-     Az EU-s oktatási és képzési rendszerek minõségének és hatékonyságának javítása;

-     az oktatási és képzési rendszerekhez való hozzáférés biztosítása mindenki számára;

-     a kölcsönös haszon érdekében az európai oktatási és képzési rendszerek megnyitása

-     a külvilág felé.

A Stockholmi Konklúziókban megfogalmazódott az oktatási és képzési rendszerek jövõbeli cél-

kitûzéseivel kapcsolatos munka megvalósításának, illetve egy munkaprogram elkészítésének az

igénye az Európai Tanács 2002 tavaszi ülése elõtt. A munkaprogram tartalmazza az elért ered-

ményeknek a nyitott koordinációs módszer keretében és globális szemszögbõl való vizsgálatát.

1.31.3 A mellékelt Munkaprogramot a Tanács és a Bizottság 2002 február 14-én közösen elfogadta. A

Munkaprogram felvázolja azokat a kulcsfontosságú feladatokat, amelyeket el kell végezni a

három stratégiai célkitûzés és a 13 kapcsolódó célkitûzés eléréséhez. A Munkaprogram foglal-

kozik az oktatás és képzés különbözõ elemeivel, az alapismeretek megszerzésétõl a szakképzésig

és felsõoktatásig, különös tekintettel az élethosszig tartó tanulás elvére. A program meghatároz-

za a folyamatértékeléshez használandó fõbb eszközöket, összehasonlítva az európai eredménye-

ket a tagállamok között és más térségek viszonylatában is.

1.41.4 Ez alapján, az Oktatási Tanács és az Európai Bizottság közösen terjeszti e jelentést az Európai
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Tanács elé a 2002 márciusában Barcelonában megrendezendõ ülésén. A jelentés kiemeli az

oktatás és képzés alapvetõ szerepét az európai polgárok képzettségi szintjének emelésében,

amely nem csupán a lisszaboni kihívásnak tesz eleget, hanem az állampolgárok és a társadalom

szélesebb körû szükségleteit is kielégíti. Ez a közös jelentés tükrözi a Tanács és a Bizottság azon

elkötelezettségét és célját, mely szerint az oktatás és a képzés legyen az „Európai Tudás-Térség”

alapvetõ része. Végül pedig a jelentés meghatározza, hogyan érhetõ el eredmény a Nyitott

Koordinációs Módszer alkalmazásával az oktatás és a képzés területén az Európai Unió létre-

hozásáról szóló szerzõdés 149. és 150. cikkelyének megfelelõen (lásd az alábbi 4. és 5. pontot).

22 OO KTATÁSKTATÁS ÉSÉS KÉPZÉSKÉPZÉS ,  ,  AA LISSZABONILISSZABONI STRATÉGIASTRATÉGIA KULCSELEMEKULCSELEME
2.12.1 Az Európai Tanács két évvel ezelõtti, lisszaboni ülése óta a tagállamok számos kezdeményezés-

sel álltak elõ és európai szinten jelentõs eredményeket értek el a mobilitás, az élethosszig tartó

tanulás, a szakmai és szakképzés, a felsõoktatás, a minõségfejlesztés és minõségbiztosítás, az

e-learning és a nemzetközi együttmûködés területén.

2001 novemberében, az élethosszig tartó tanulásról folyó széles körû konzultáció nyomán a

Bizottság benyújtott az Európai Parlamenthez és az Európai Tanácshoz egy Közleményt, amely-

ben kinyílvánította, hogy az oktatás/képzés vezérelve az élethosszig tartó tanulás, és meghatá-

rozta a legfontosabb konkrét tennivalókat. Jó úton halad az e-learninggel kapcsolatos cselekvési

terv, és két fórum is alakult, amely a szakképzési képesítések átláthatóságával, illetve a szakkép-

zés színvonalával foglalkozik. 

A 2001-ben megrendezett Nyelvek Európai Éve hangsúlyozta az európai oktatás és képzés nyel-

vi sokszínûségének fontosságát. Az európai felsõoktatás kompatibilitását és vonzóvá tételét se-

gítõ bolognai folyamatban elõrelépés történt a 2001 májusában Prágában megrendezett

Miniszteri Konferencián, és az Oktatási Tanács úgy látja, hogy a Konferencia segítette az EU

oktatási és képzési rendszereinek jövõbeli célkitûzéseivel kapcsolatos munkát.

A harmadik országbeli1  felsõoktatási intézményekkel való együttmûködés erõsítését célzó Köz-

lemény 2001 szeptemberében került a Tanács és az Európai Parlament elé. Azóta egyre na-

gyobb figyelmet kap a politikai és kulturális határokat átszelõ oktatási együttmûködés. Az ifjú-

ságpolitikával kapcsolatos Fehér Könyv tartalmaz passzusokat az iskolarendszerû és a nem isko-

larendszerû oktatás szerepérõl is. A Bizottság pedig a közelmúltban tett javaslatot egy cselekvési

tervre az Európai Tanács stockholmi ülését követõen felállított, a készségekre és mobilitásra

összpontosító magas szintû akciócsoport jelentése alapján.

2.22.2 Az Európai Tanács lisszaboni ülése óta az említett rendezvények és kezdeményezések mind azt

mutatják, hogy világszerte egyre inkább elismerik az élethosszig tartó tanulás elvén alapuló

oktatás- és képzésfejlesztést, és a tudás korszakában egyre fontosabbnak tartják azt Európa jövõ-

je szempontjából. 

101 Az EU-, EGT-tagországokon és a tagjelölt országokon kívüli országok elnevezése



2.32.3 Miközben az oktatási és képzési rendszereknek a tudás alapú társadalom és a globalizáció kihí-

vásaihoz igazodva kell változniuk, a rendszerek tágabb célokat állítanak maguk elé, és nagyobb

felelõsséget vállalnak a társadalom irányában. Fontos szerepet játszanak a szociális kohézió kia-

lakításában, a diszkrimináció, a kirekesztés, a faj- és idegengyûlölet megelõzésében, és ezáltal

elõsegítik a toleranciát, valamint az emberi jogok tiszteletben tartását. Az oktatási és a képzési

rendszerek szerepét az európai társadalmak közös, alapvetõ értékeinek terjesztésében az oktatási

és képzési rendszerek konkrét jövõbeli célkitûzéseirõl szóló jelentés és az élethosszig tartó tanu-

lásról szóló Közlemény is kiemeli. Mindkét dokumentum hangsúlyozza, hogy a társadalom által

az oktatási és képzési rendszereknek tulajdonított általános célok nem csupán arra korlátozód-

nak, hogy felkészítsék az európai polgárokat szakmai pályafutásukra, hanem ezen túlmenõen

különös tekintettel vannak az állampolgárok jobb élet eléréséhez szükséges személyes fejlõdé-

sére, és a demokratikus, a kulturális és nyelvi sokszínûséget tiszteletben tartó társadalmakban az

aktív állampolgári szerepvállalásra.

Az Oktatási Tanács és a Bizottság ismét hangsúlyozza, hogy a lisszaboni stratégiában betöltött

fontos szereptõl függetlenül az oktatás/képzés nem csupán a foglalkoztathatóságot biztosító

eszköz. Az oktatási/képzési rendszerek átfogó küldetését továbbra is szem elõtt kell tartani annak

érdekében, hogy maradéktalanul hozzájárulhassanak a lisszaboni célkitûzések sikeréhez. Ehhez

jelentõs támogatásra van szükség az oktatók és az egész társadalom részérõl is.

2.42.4 Az oktatási/képzési események és kezdeményezések magas száma jelzi a terület növekvõ fontos-

ságát, de ezek mennyisége, sokfélesége és más szakpolitikákkal való kapcsolata (különösen a

foglalkoztatási stratégiával és a társadalmi kirekesztés elleni harc stratégiájával) miatt nõtt a

koherensebb stratégia iránti igény. A Tanács és a Bizottság célja, hogy erõfeszítéseik koncen-

trálásával megfelelõ keretet alakítsanak ki ehhez az átfogó Munkaprogramhoz, és megvalósítsák

e koherenciát az Európai Közösség különbözõ oktatás- és képzéspolitikáiban.

2.52.5 A Tanács és a Bizottság kérése az, hogy egy Oktatási és Képzési Térség kialakítása legyen a lisz-

szaboni stratégia egyik kulcsfontosságú eleme. Ez továbbítja majd azt a világos üzenetet, mely

szerint, függetlenül attól, hogy milyen hatékonyak a politikák más területeken, az Európai Unió

csak akkor válhat a világ vezetõ, tudás alapú gazdaságává, ha az oktatás és képzés kulcstényezõvé

válik a gazdasági növekedés, az innováció, a fenntartható foglalkoztathatóság és a szociális kohé-

zió szempontjából. Az oktatásért és képzésért felelõs miniszterek tudatában vannak felelõsségük-

nek ebben a folyamatban, és megerõsítik e kihívás leküzdésével kapcsolatos elhatározásukat.

33 NNAGYRAAGYRA TÖRÕTÖRÕ , , ÁMÁM REALISZTIKUSREALISZTIKUS CÉLOKCÉLOK KITÛZÉSEKITÛZÉSE
3.13.1 Azon túl, hogy az Európai Tanács kérésének eleget téve részt vesz az oktatási és képzési rend-

szerek közös célkitûzéseinek meghatározásában, illetve egy közös, részletes munkaprogram ösz-

szeállításában, a Tanács és a Bizottság feltett szándéka, hogy mindent megtegyen annak érdeké-

ben, hogy átfogóan tudja kezelni a tudás alapú társadalom és a globalizáció, illetve az EU-

bõvítés jelentette kihívásokat.
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3.23.2 Ezért a Tanács és a Bizottság olyan ambiciózus, ám reális célokat tûz maga elé, amelyeket az

elkövetkezendõ években EU-taggá váló országoknak is követniük kell. A polgárok és az Unió

egészének érdekében az alábbi oktatási és képzési célokat kell megvalósítani 2010-ig:

1.     Európa az oktatás és képzés területén a legmagasabb színvonalat képviselje, hogy oktatási

és képzési rendszereinek, intézményeinek minõsége referenciául szolgáljon szerte a világon;

2.     az európai oktatási és képzési rendszerek kellõen kompatibilisek legyenek ahhoz, hogy az

állampolgárok számára lehetõvé váljon az átjárás közöttük, és sokszínûségük kihasználása;

3.     az EU bármely tagállamában különféle végzettséget, tudást és ismeretet szerzett állampol-

gárok karrierjük vagy további tanulásuk során képesek legyenek ezeket az egész EU

területén elismertetni;

4.     az európai polgárok minden korosztálya elõtt nyitva álljon az élethosszig tartó tanulás

lehetõsége;

5.     a kölcsönös elõnyök érdekében Európa legyen nyitott a más régiókkal való együttmûkö-

désre, és váljon a világ más pontjain élõ diákok, tudósok és kutatók legkedveltebb célál-

lomásává.

44 AAZZ ELÕTTÜNKELÕTTÜNK ÁLLÓÁLLÓ ÚTÚT : : AA NNYITOTTYITOTT KKOORDINÁCIÓSOORDINÁCIÓS MM ÓDÓD--
SZERSZER ALKALMAZÁSAALKALMAZÁSA AZAZ OKTATÁSOKTATÁS ÉSÉS KÉPZÉSKÉPZÉS TERÜLETÉNTERÜLETÉN

4.14.1 Az új Nyitott Koordinációs Módszert alkalmazzák majd egy következetes és minden részletre

kiterjedõ oktatási/képzési stratégia kialakításához az Európai Unió létrehozásáról szóló szerzõ-

dés 149. és 150. cikkelye értelmében. A Lisszaboni Konklúziók meghatározása szerint a Nyitott

Koordinációs Módszer a legjobb gyakorlat elterjesztésének és az EU fõbb céljai irányában tör-

ténõ konvergencia elérésének az eszköze. A Konklúziók szerint a módszer teljes mértékben de-

centralizált, a különféle partneri kapcsolatokra építõ megközelítési mód. Célja a tagállamokat

segíteni abban, hogy progresszív módon fejlesszék saját politikáikat. 

A Nyitott Koordinációs Módszer eszközei többek között az elérésben mutatott elõrelépés mérésére

szolgáló indikátorok, a tapasztalatok és a legjobb gyakorlat cseréje, a rendszeres monitorozás, vala-

mint a társak általi ellenõrzés (peer review), amelyek kölcsönös tanulási folyamatokat alkotnak.

4.24.2 A Részletes Munkaprogram a három stratégiai célkitûzést további tizenhárom kapcsolódó cél-

kitûzésre, illetve 42 kulcsterületre bontja, amelyek felölelik az oktatáshoz és képzéshez kapcso-

lódó területek egész sorát. A munka már megkezdõdött három (az új alapismeretekkel, infor-

mációs technológiákkal, matematikával, tudománnyal és technikával foglalkozó) célkitûzés meg-

valósítása érdekében. Az egyeztetett ütemtervnek megfelelõen a többi tíz célkitûzés realizálása

2002-ben vagy 2003-ban indul. Ez azt jelenti, hogy 2004-ig valamennyi célkitûzés megvaló-

sítása megkezdõdik.

4.34.3 Az európai hozzáadott érték kihasználása érdekében a Nyitott Koordinációs Módszert minden

célkitûzésnél alkalmazzuk. Ennek módja azonban célkitûzésenként változik; minden esetben a
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legmegfelelõbb eszközök kerülnek alkalmazásra, ami lehetõvé teszi a cselekvés összpontosítását,

illetve a rendelkezésre álló, korlátozott pénzügyi és emberi erõforrások minél hatékonyabb fel-

használását. A kijelölt célok megvalósításának ellenõrzése minden szempontból biztosított, és ez

az ellenõrzõ munka mindig a rendelkezésre álló legmegfelelõbb mennyiségi és/vagy minõségi

eszköz segítségével történik majd.

55 EEGYSÉGESGYSÉGES ÁTFOGÓÁTFOGÓ OKTATÁSIOKTATÁSI ÉSÉS KÉPZÉSIKÉPZÉSI STRATÉGIASTRATÉGIA
5.15.1 A Nyitott Koordinációs Módszeren belül egységes, átfogó stratégiát kell megvalósítanunk a mel-

lékelt Részletes Munkaprogram szerint. A stratégia két fõ eleme: 1. támogatni a tagállamokat

abban, hogy javítsák oktatási és képzési rendszereiket, 2. megteremteni a nemzetek közötti

oktatási és képzési tevékenységek lehetõségét.

A Munkaprogram megvalósítása koherenciát teremt az oktatással és képzéssel kapcsolatos

ágazati politikák között, miközben tiszteletben tartja, a nemzeti ágazati politikák egyedi hang-

súlyait. A Bizottság élethosszig tartó tanulásról kiadott közleményében javasolt speciális vagy új

típusú tevékenységek nem eredményezik egy párhuzamos koordinációs folyamat elindulását,

ám, ahol szükséges, integrálják ezeket a 3 stratégiai célkitûzésbe és 13 kapcsolódó célkitûzésbe.

5.25.2 A Részletes Munkaprogram megvalósítását az európai együttmûködés más formában, pl. közös-

ségi programok, cselekvési tervek, döntéshozók látogatása, összehasonlító és elõretekintõ tanul-

mányok, statisztikai és egyéb felmérések, kísérleti projektek, stb. keretében is támogatni fogja.

E programok nagy része felhasználja, illetve kiegészíti más nemzetközi szervezetek (mint például

az OECD és az Európa Tanács) és hálózatok munkáját, illetve az együttmûködési projekteket vagy

kísérleti projekteket a tagállamok között vagy tagjelölt országokkal (pl. a fenntartható szakmai

tudásról vagy az alapkészségekrõl).

5.35.3 Ezenkívül együttmûködést keresünk más tevékenységben is, különös tekintettel azokra, amelyek

az átláthatóság, az elismerés és a minõségbiztosítás javítását célozzák az EU oktatási és képzési

rendszereinek valamennyi szektorában, valamint más uniós tevékenységi szektorokban (pl.

kutatás).

Ugyanez vonatkozik azokra a tevékenységekre, amelyeket nem az EU-n belül végeznek, mint

például a bolognai folyamat vagy a Lisszaboni Elismerési Egyezmény a felsõoktatás területén.

5.45.4 Az Oktatási Tanács a Bizottsággal együttmûködve irányítja és figyeli majd a stratégiát és az egész

megvalósítási folyamatot, a Tanács 2001 novemberében elfogadott konklúziói szerint (Az

oktatási és képzési rendszerek konkrét jövõbeni célkitûzéseirõl szóló jelentés következmé-

nyeirõl). 2004 tavaszán elõmeneteli jelentést kell benyújtani az Európai Tanácshoz.
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66 A A FOLYAMATFOLYAMAT MEGNYITÁSAMEGNYITÁSA MÁSMÁS EURÓPAIEURÓPAI ORSZÁGOKORSZÁGOK ELÕTTELÕTT
A 2001 márciusában Stockholmban megtartott ülésén az Európai Tanács már hozzájárult ahhoz,

hogy a tagjelölt országokat is bevonják a lisszaboni stratégia céljainak és folyamatainak meg-

valósításába. Az oktatási és képzési rendszerek változtatása és reformja csak közép- és hosszú

távon képzelhetõ el. A párbeszédet ezen a területen haladéktalanul el kell kezdeni, többek

között azért, mert a tagjelölt országok számos területen szolgálhatnak igen jó gyakorlati pél-

dákkal. A tagjelölt országok hatékony részvételéhez szükséges intézkedéseket az EU-tagállamok

és a tagjelölt országok oktatási minisztereinek szokásos találkozóján dolgozzák ki, a tervek szerint

2002 júniusában, Pozsonyban.

! ! !
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RÉSZLETES MUNKAPROGRAMRÉSZLETES MUNKAPROGRAM
A A 1313 KAPCSOLÓDÓ CÉLKITÛZÉSKAPCSOLÓDÓ CÉLKITÛZÉS
MEGVALÓSÍTÁSÁHOZMEGVALÓSÍTÁSÁHOZ
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1. 1. STRATÉGIAISTRATÉGIAI CÉLKITÛZÉSCÉLKITÛZÉS
AAZZ EU-EU-SS OKTATÁSIOKTATÁSI ÉSÉS KÉPZÉSIKÉPZÉSI RENDSZEREKRENDSZEREK
MINÕSÉGÉNEKMINÕSÉGÉNEK ÉSÉS HATÉKONYSÁGÁNAKHATÉKONYSÁGÁNAK JAVÍTÁSAJAVÍTÁSA

1.11.1 célkitûzés – A tanárok és oktatók oktatásának és képzésénekcélkitûzés – A tanárok és oktatók oktatásának és képzésének
fejlesztésefejlesztése
Egy tudás alapú társadalomban a legfontosabb dolog a tudáshoz való hozzáférés. Ezért a tár-

sadalom és a gazdaság fejlõdését ösztönzõ stratégiáknál a tanárokra és a képzõkre kulcsfontos-

ságú szerep hárul. A legtöbb európai országban rövid, illetve középtávú feladat a jól képzett és

motivált tanárok, oktatók toborzása és pályán tartása, hiszen a tanárok öregedése miatt jelentõs

számú új tanárra, oktatóra van szükség.

Ha Európa sikerrel akarja megoldani ezt a kontinens-szerte egyre nehezebbé váló feladatot, ak-

kor a tanárok és képzõk támogatását változó szerepüknek és a változásokról a közvéleményben

kialakult képnek megfelelõen kell fejleszteni. Fontos, hogy a célkitûzés megvalósítását egyhan-

gúlag támogassák az oktatási és képzési szakma mûvelõi, és a szükséges jártasságokról egyetértés

legyen köztük.

KKULCSFONTOSSÁGÚULCSFONTOSSÁGÚ FELADATOKFELADATOK

! Meg kell határozni, hogy a tudás alapú társadalomban betöltendõ változó szerepüknekMeg kell határozni, hogy a tudás alapú társadalomban betöltendõ változó szerepüknek
megfelelõen milyen jártasságokkal rendelkezzenek a tanárok és a képzõk megfelelõen milyen jártasságokkal rendelkezzenek a tanárok és a képzõk 

! Meg kell teremteni azokat a feltételeket, amelyek segítségével a tanárok és a képzõk szemMeg kell teremteni azokat a feltételeket, amelyek segítségével a tanárok és a képzõk szem--
be tudnak nézni a tudás alapú társadalom kihívásaival, beleértve az alap- és munka melbe tudnak nézni a tudás alapú társadalom kihívásaival, beleértve az alap- és munka mel--
letti képzést az élethosszig tartó tanulás elve alapjánletti képzést az élethosszig tartó tanulás elve alapján

! Biztosítani kell, hogy megfelelõ számú ember válassza a tanári pályát valamennyi tantárgy-Biztosítani kell, hogy megfelelõ számú ember válassza a tanári pályát valamennyi tantárgy-
banban és valamennyi szinten, és biztosítani kell a szakma hosszú távú igényeinek a kielégí-és valamennyi szinten, és biztosítani kell a szakma hosszú távú igényeinek a kielégí-
tését a tanári /oktatói pálya vonzóbbá tételéveltését a tanári /oktatói pálya vonzóbbá tételével

! Tanárokat és képzõket kell toborozni a más területen szerzett szakmai tapasztalattal renTanárokat és képzõket kell toborozni a más területen szerzett szakmai tapasztalattal ren--
delkezõk körébõldelkezõk körébõl

AZ ELLENÕRZÕ MUNKA MEGSZERVEZÉSE

! Kezdés: 2002 folyamán (második szakasz)

! Az elõmenetel mérését szolgáló mutatók:

-     A képesített tanárok és képzõk hiánya vagy túlkínálata a munkaerõpiacon

-     A képzési programokra jelentkezõk számának emelkedése (tanárok és képzõk)

-     A tanárok és képzõk hány százaléka vesz részt folyamatos szakmai képzéseken 

! Az elérésben mutatott elõrelépés mérésére szolgáló indikátorok; a tapasztalatok és a leg-

jobb gyakorlat cseréjét, valamint a társak általi ellenõrzést (peer review) elõsegítõ témák:  
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-     A tanárok és oktatók képzési programjainak értékelése 

-     A tanárrá/képzõvé válás feltételei tanulmányi szinttõl függõen 

-     A következõ témák felvétele a tanulmányi és képzési tervekbe: információs és kommu-

nikációs technológiák (ICT), nyelvtanulás, az oktatás európai dimenziója, illetve inter-

kulturális oktatás

-     Elõmeneteli rendszerek a tanári pályán

-     A tanárok munkakörülményeinek javítása

1.21.2 célkitûzés – A tudás alapú társadalom által megkívántcélkitûzés – A tudás alapú társadalom által megkívánt
ismeretek fejlesztéseismeretek fejlesztése
Az Európai Unión belül jelenleg nincs egységes elképzelés az alapvetõ jártasságokról. Az „alap-

vetõ” jelzõvel sokan a számok és a betûk ismeretét azonosítják, míg az általános elképzelés szerint

a „jártasságok” szó a „kompetenciával” ellentétben nem vonatkozik a viselkedésmódokra, az al-

kalmasságra és tudásra. A Bizottság egy olyan elsõ dokumentum elkészítésén dolgozik, amely

felvázolja a lehetséges kulcsfontosságú kompetenciákat. A Lisszaboni Konklúziókat és az oktatási

és kutatás-fejlesztési miniszterek upsalai, nem hivatalos megbeszélését, valamint az élethosszig

tartó tanulásra való hajlandóságot szem elõtt tartva, a személyes erõfeszítések és kulturális di-

menziók szempontjából a kulcsfontosságú kompetenciák az alábbi fõbb területeken keresendõk:

! Számolás és olvasás (alapkészségek)
! Alapvetõ kompetenciák a matematika,

a tudomány és a technika területén 
! Idegen nyelvek
! Számítástechnikai jártasságok és

a technikai eszközök használata

A tanítás színvonala rendkívül fontos tényezõ a kulcsfontosságú kompetenciák megszerzése

terén, így aztán szoros a kapcsolat az 1.1. számú, „A tanárok és oktatók oktatásának és képzésé-

nek fejlesztése” célkitûzéssel.

A kulcsfontosságú kompetenciák mindenki által történõ elsajátításának biztosításához és figye-

lemmel kíséréséhez megfelelõ iskolai tanterv, valamint a felnõttek – különösen a hátrányos

helyzetû csoportok – szempontjából az élethosszig tartó tanulási lehetõségek hatékony kihasz-

nálása szükséges.

Nélkülözhetetlen a kulcsfontosságú kompetenciák megfelelõ eszközökkel történõ érvényesítése.

Ezen a téren módszertani munkára van szükség még akkor is, ha egyes területeken (pl. a szo-

ciális kompetenciák megszerzésével kapcsolatban) nehéznek bizonyulhat az értékelés. Ezekre

azonban feltétlenül szükség van a szociális kohézió és az aktív állampolgári szerepvállalás

érdekében.
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! Vállalkozó szellem
! Általános kultúra



KKULCSFONTOSSÁGÚULCSFONTOSSÁGÚ FELADATOKFELADATOK

! Azonosítani kell az új alapismereteket, illetve azt, hogy ezek az ismeretek és a hagyomá-Azonosítani kell az új alapismereteket, illetve azt, hogy ezek az ismeretek és a hagyomá-
nyos alapkészségek hogyan építhetõk be a tantervekbe, hogyan sajátíthatók el, illetvenyos alapkészségek hogyan építhetõk be a tantervekbe, hogyan sajátíthatók el, illetve
tarthatók fenn egy életen át.tarthatók fenn egy életen át.

! Az alapismereteket valóban mindenki számára elérhetõvé kell tenni, beleértve a hátrányosAz alapismereteket valóban mindenki számára elérhetõvé kell tenni, beleértve a hátrányos
helyzetûek, a speciális szükségletekkel rendelkezõk, az iskolából kimaradt emberek és a felhelyzetûek, a speciális szükségletekkel rendelkezõk, az iskolából kimaradt emberek és a fel--
nõtt tanulók csoportjait is.nõtt tanulók csoportjait is.

! Támogatni kell az alapismeretek hivatalos érvényesítését a folyamatos oktatás és képzés,Támogatni kell az alapismeretek hivatalos érvényesítését a folyamatos oktatás és képzés,
illetve a foglalkoztathatóság megkönnyítése érdekében.illetve a foglalkoztathatóság megkönnyítése érdekében.

AZ ELLENÕRZÕ MUNKA MEGSZERVEZÉSE

! Kezdés: 2001 második fele (elsõ szakasz)

! Az elõmenetel mérését szolgáló mutatók:

-     A középfokú oktatási intézményt befejezõk száma 

-     Folyamatos tanártovábbképzés a szükségessé váló jártasságok területén

-     Olvasási szintek (PISA)

-     Számolási, matematikai tudást tükrözõ szintek (PISA)

-     Az Eredményszintek elsajátításának megtanulása

-     Felnõttoktatásban vagy képzésben részt vett, középfokú (upper secondary school) vég-

zettséggel rendelkezõ felnõttek száma korcsoportonkénti megosztásban

! Az elérésben mutatott elõrelépés mérésére szolgáló indikátorok; a tapasztalatok és a leg-

jobb gyakorlat cseréjét, valamint a társak általi ellenõrzést (peer review) elõsegítõ témák:

-     Az iskolaköteles kor végéig az anyanyelvbõl, idegen nyelvbõl és matematikából nyúj-

tott teljesítmény, illetve elért eredmény

-     Az olvasási és számolási készségek javulása az iskolákban, illetve a felnõtteknél

1.31.3 célkitûzés – Az információs és kommunikációs technológiákhozcélkitûzés – Az információs és kommunikációs technológiákhoz
(ICT) való hozzáférés biztosítása mindenki számára (ICT) való hozzáférés biztosítása mindenki számára 
Amint azt az elsõ kulcsfontosságú feladatnál jeleztük, a megfelelõ eszközök és oktatási szoftverek

biztosításával kapcsolatban számos területen akad tennivaló. Minden iskolát megfelelõ infra-

struktúrával kell ellátni, ami a minõségi oktatás egyik alapfeltételének számít, s ez integrálná a

kapacitást az ICT teljes körû kihasználása érdekében. Idetartoznak a berendezések, a szélessávú

kommunikációt biztosító eszközök (Internet/Intranet), és ezek általános karbantartása. Ezenkívül

biztosítani kell az oktatási követelmények széles spektrumát átfogó szolgáltatásokat és azok tar-

talmát: magas színvonalú digitális oktatási tartalom, oktatási szoftverek, táv- és helyi (virtuális

és valódi) szolgáltatások, tutorálás, tanácsadás, megfelelõ szintû tanítási és irányítási támogatás.
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Az ICT-n alapuló innovatív tanítási és tanulási technikák maximális kihasználása szempontjából

más feltételek is rendkívül fontosak. Ezeket a második kulcsfontosságú feladat körében tárgyaljuk:

-     Az ICT-t fel kell használni az oktatás színvonalának emelésére. Olyan gyakorlatokat kell

támogatni, ahol az ICT jó hatással van a tanításra és a tanulásra. Erre azért van szükség,

hogy az oktatási rendszerekbe olyan tanulóközpontú módszerek épüljenek be, amelyek

maximálisan figyelembe veszik a diákok eltérõ tanulási stílusait, illetve a különbözõ peda-

gógiai követelményeket. Ebben az összefüggésben fontos, hogy a tanárok támogatást kap-

janak egyre bõvülõ szerepkörük ellátásához.

-     Fontos felmérni, hogyan és mennyire használják ki az információs és kommunikációs tech-

nológiákat, illetve azt, hogy az ICT hogyan befolyásolja a tanulási folyamatok eredményét

(jártasságok és tudás elsajátítása).

-     Minden szinten támogatni kell a döntéshozókat annak érdekében, hogy foglalkozzanak

olyan aktuális oktatáspolitikai kérdésekkel, mint az új tanulórétegek bevonása, az innová-

ció, európai és nemzetközi együttmûködés, és biztosítani kell számukra azokat az eszközö-

ket, amelyekkel megvalósíthatják az ICT alapú változtatásokat a tantervben.

Végül a 2001-es Foglalkoztatási Útmutató az alábbiakra emlékeztetett:

-     2001 végéig minden iskolának legyen internetes hozzáférése és multimédiás forrásanyaga 

-     2002 végéig valamennyi tanár sajátítsa el e technikai eszközök használatát, hogy alaposan

fel tudják készíteni a diákokat a számítógép és az Internet használatára 

KKULCSFONTOSSÁGÚULCSFONTOSSÁGÚ FELADATOKFELADATOK

! Biztosítani kell a megfelelõ berendezéseket és oktatási szoftvereket az ICT és az e-tanulásiBiztosítani kell a megfelelõ berendezéseket és oktatási szoftvereket az ICT és az e-tanulási
folyamatok maximális kiaknázásához a tanítási és a képzési gyakorlatbanfolyamatok maximális kiaknázásához a tanítási és a képzési gyakorlatban

! Ösztönözni kell az ICT-n alapuló innovatív tanítási és tanulási technikák maximálisÖsztönözni kell az ICT-n alapuló innovatív tanítási és tanulási technikák maximális
kiaknázását kiaknázását 

AZ ELLENÕRZÕ MUNKA MEGSZERVEZÉSE

! Kezdés: 2001 második fele (elsõ szakasz)

! A folyamat mérését szolgáló mutatók:

-     A tanárok hány százaléka részesült olyan képzésben, amely felkészítette õket az ICT

iskolai használatára

-     A tanulók és a hallgatók hány százaléka használja az ICT-t tanulmányai során

-     Az oktatási és képzõintézményekben folyó kurzusok hány százalékában használják az

ICT-t

! Az elérésben mutatott elõrelépés mérésére szolgáló indikátorok, valamint a tapasztalatok

20



és a legjobb gyakorlat cseréjét, és a társak általi ellenõrzését (peer review) elõsegítõ témák:

-     Minõségi számítógépek és számítógépes programok az iskolákban

-     Az ICT-k alkalmazása a különbözõ tantárgyak oktatásában

-     Az ICT-k használata a nem iskolarendszerû oktatásban

-     Az ICT oktatásban való használatának minõségi értékelése 

1.4.1.4. célkitûzés – A tudományos és mûszaki tanulmányokat folytatócélkitûzés – A tudományos és mûszaki tanulmányokat folytató
diákok számának emelésediákok számának emelése
Egy versenyképes, tudásalapú társadalomban alapvetõ fontosságú a tudományos és technikai

fejlõdés. A szakmai és a hétköznapi életben, a nyilvános vitákban, a döntéshozásban és a tör-

vénykezésben egyre nagyobb igény mutatkozik az általános és szakirányú tudományos vagy

mûszaki tudásra. Fontos, hogy valamennyi polgár rendelkezzen alapvetõ matematikai, tudomá-

nyos és mûszaki ismeretekkel. Ha Európa meg akarja õrizni, sõt javítani szeretné a világban el-

foglalt pozícióját, és teljesíteni akarja a lisszaboni csúcson kitûzött célokat, még inkább fel kell

kelteni a gyerekek és a fiatalok érdeklõdését a tudomány és a matematika iránt; és biztosítani

kell, hogy a tudományos és kutatómunkát végzõk oly mértékben elégedettek legyenek pályájuk

alakulásával, kilátásaikkal, illetve munkájuk jutalmazásával, hogy ne hagyják el a tudományos

kutatói pályát. Ebben az összefüggésben szükség van a nemek közötti egyenletesebb megoszlás

biztosítására.

2001 márciusában az oktatási és kutatási miniszterek nem hivatalos upsalai találkozójának

résztvevõi hangsúlyozták, hogy növelni kell a tudományos és mûszaki tanulmányokat folytató

diákok számát, pedagógiai újításokkal, valamint a munka világával és az iparral való kapcsola-

tok elmélyítésével. Mindez hozzájárulna az európai kutatási térség kialakításához.

KKULCSFONTOSSÁGÚULCSFONTOSSÁGÚ FELADATOKFELADATOK

! Már egészen fiatal korban fel kell kelteni a matematika, a természettudomány és a techniMár egészen fiatal korban fel kell kelteni a matematika, a természettudomány és a techni--
ka iránti érdeklõdést ka iránti érdeklõdést 

! Motiválni kell a fiatalokat arra, hogy a matematika, a természettudomány és a technikaMotiválni kell a fiatalokat arra, hogy a matematika, a természettudomány és a technika
területén folytassanak tanulmányokat, illetve válasszanak pályát, különös tekintettel aterületén folytassanak tanulmányokat, illetve válasszanak pályát, különös tekintettel a
rövid és középtávon szakképzett munkaerõhiánnyal küszködõ kutatói és tudományosrövid és középtávon szakképzett munkaerõhiánnyal küszködõ kutatói és tudományos
pályákra; különösen fontos stratégiákat kidolgozni az oktatási és szakképzési tanácsadókpályákra; különösen fontos stratégiákat kidolgozni az oktatási és szakképzési tanácsadók
részérerészére

! Javítani kell a nemek arányát a matematikai, a természettudományos és a mûszaki tanulJavítani kell a nemek arányát a matematikai, a természettudományos és a mûszaki tanul--
mányokat folytatók közöttmányokat folytatók között

! Megfelelõ számú és képzettségû tanárt kell biztosítani a matematika, illetve természet-Megfelelõ számú és képzettségû tanárt kell biztosítani a matematika, illetve természet-
tudományos és mûszaki tárgyak oktatására tudományos és mûszaki tárgyak oktatására 
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AZ ELLENÕRZÕ MUNKA MEGSZERVEZÉSE

! Kezdés: 2001 második fele (elsõ szakasz)

! A folyamat mérését szolgáló mutatók:

-     A matematikai, természettudományos és mûszaki kurzusokat felvevõ diákok számának

növekedése (a középfokú oktatásban – upper secondary school, illetve felsõoktatás-

ban, nemenkénti megoszlásban)

-     A matematikai, természettudományos és mûszaki területen diplomát szerzõ hallgatók

számának növekedése, nemenkénti megoszlásban

-     A tudósok és mérnökök számának növekedése a társadalomban, nemenkénti megoszlásban

-     A matematikát, természettudományos és mûszaki tárgyakat oktató tanárok számának

növekedése (a középfokú oktatásban)

! Az elérésben mutatott elõrelépés mérésére szolgáló indikátorok; a tapasztalatok és a leg-

jobb gyakorlat cseréjét, valamint a társak általi ellenõrzést (peer review) elõsegítõ témák:

-     A természettudományos és mûszaki tantárgyak beépítése a középfokú oktatásba

-     Fejlesztési stratégiák, amelyekkel az iskolák mûszaki és természettudományok, illetve

matematika tanulására ösztönzik a diákokat, stratégiák e tárgyak oktatására 

1.5.1.5. célkitûzés – Az erõforrások legjobb kihasználásacélkitûzés – Az erõforrások legjobb kihasználása
A tudásalapú társadalomban az egész életet átfogó, illetve élethosszig tartó tanulás célkitûzé-

sének eléréséhez növelni kell az oktatásra és képzésre fordított összegeket. Ez vonatkozik az

állami humánerõforrás ráfordításokra, a magánvállalkozások által eszközölt kiadásokra, és az

egyéni befektetésekre is. Bár az állami források egyre apadnak az EU tagállamaiban, Európa

nem engedheti meg magának, hogy ezen a területen visszalépés történjen. A lisszaboni kon-

klúziók2 az éves, egy fõre jutó humánerõforrás ráfordítások lényeges emelését sürgetik, rámu-

tatva arra, hogy az európai gazdaság jövõje nagyban függ polgárai jártasságaitól, amelyeket

éppen ezért folyamatosan frissíteni kell, ez a frissítés pedig a tudás alapú társadalmak egyik

jellemzõje. Ugyancsak fontos, hogy az oktatási és a képzési szektor a pénzügyi nyomást kihasz-

nálja a források lehetõ leghatékonyabb elosztására és felhasználására, illetve a legmagasabb

minõség elérésére. 

KKULCSFONTOSSÁGÚULCSFONTOSSÁGÚ FELADATOKFELADATOK

! Növelni kell a humánerõforrás befektetéseket, miközben biztosítani kell a rendelkezésreNövelni kell a humánerõforrás befektetéseket, miközben biztosítani kell a rendelkezésre
álló eszközök méltányos és hatékony elosztását az oktatáshoz való általános hozzáférésálló eszközök méltányos és hatékony elosztását az oktatáshoz való általános hozzáférés
megkönnyítése, valamint az oktatás színvonalának emelése érdekébenmegkönnyítése, valamint az oktatás színvonalának emelése érdekében

! Támogatni kell a kompatibilis minõségbiztosítási rendszerek kidolgozását az európai sokTámogatni kell a kompatibilis minõségbiztosítási rendszerek kidolgozását az európai sok--
színûség tiszteletben tartása mellettszínûség tiszteletben tartása mellett

! Meg kell teremteni az állami és magánszervezetek közötti partneri kapcsolatok lehetõségétMeg kell teremteni az állami és magánszervezetek közötti partneri kapcsolatok lehetõségét
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AZ ELLENÕRZÕ MUNKA MEGSZERVEZÉSE

! Kezdés: 2002 folyamán (második szakasz)

! Az elõmenetel mérését szolgáló mutatók:

-     Az egy fõre jutó humánerõforrás befektetések növekedése (strukturális mutató)

! Az elérésben mutatott elõrelépés mérésére szolgáló indikátorok; a tapasztalatok és a leg-

jobb gyakorlat cseréjét, valamint a társak általi ellenõrzést (peer review) elõsegítõ témák:

-     Önértékelés a biztosított oktatás színvonalának emelése érdekében

-     Oktatásra fordított állami és magánkiadások (strukturális mutató)

2. 2. STRATÉGIAISTRATÉGIAI CÉLKITÛZÉSCÉLKITÛZÉS
AAZZ OKTATÁSIOKTATÁSI ÉSÉS KÉPZÉSIKÉPZÉSI RENDSZEREKHEZRENDSZEREKHEZ VALÓVALÓ HOZZÁFÉRÉSHOZZÁFÉRÉS
BIZTOSÍTÁSABIZTOSÍTÁSA MINDENKIMINDENKI SZÁMÁRASZÁMÁRA

2.1.2.1. célkitûzés – Nyitott tanulási környezetcélkitûzés – Nyitott tanulási környezet
A tudás alapú társadalomra való áttérés azt jelenti, hogy egyszerûbbé és demokratikusabbá kell

tenni az oktatáshoz és a képzéshez való hozzáférést; ezenkívül meg kell könnyíteni az oktatási és

képzési rendszer egyes részei közötti átjárást. Ugyanakkor el kell érni, hogy a lakosság lehetõ leg-

nagyobb keresztmetszete munkához juthasson, növelve ezzel nem csak a foglalkoztatási arányt,

hanem a jártasságok általános szintjét is. Az oktatási és képzési rendszerek bonyolultsága álta-

lában a lehetõ legjobb képesítési rendszer bevezetését célzó szándékból ered. A rendszereket

azonban egyszerûsíteni kell annak érdekében, hogy ha valaki váltani kényszerül, akkor korábbi

erõfeszítései és eredményei ne vesszenek kárba, és megfelelõ számú kreditpontot vihessen

magával. 

KKULCSFONTOSSÁGÚULCSFONTOSSÁGÚ FELADATOKFELADATOK

! Információszolgáltatással, tanácsadással, útmutatással kell bõvíteni a hozzáférést azInformációszolgáltatással, tanácsadással, útmutatással kell bõvíteni a hozzáférést az
élethosszig tartó tanuláshoz a tanulási lehetõségek egész skálájánélethosszig tartó tanuláshoz a tanulási lehetõségek egész skáláján

! Az oktatást és képzést úgy kell szervezni, hogy a felnõttek is hatékonyan részt vehessenekAz oktatást és képzést úgy kell szervezni, hogy a felnõttek is hatékonyan részt vehessenek
benne, és összeegyeztethessék a tanulást más egyéb feladatukkal és tevékenységükkel benne, és összeegyeztethessék a tanulást más egyéb feladatukkal és tevékenységükkel 

! A tudásalapú társadalom kihívásainak való minél jobb megfelelés érdekében biztosítaniA tudásalapú társadalom kihívásainak való minél jobb megfelelés érdekében biztosítani
kell, hogy a tanulás mindenki számára hozzáférhetõ legyenkell, hogy a tanulás mindenki számára hozzáférhetõ legyen

! Mindenkit ösztönözni kell a rugalmas tanulási módszerek használatáraMindenkit ösztönözni kell a rugalmas tanulási módszerek használatára
! Ösztönözni kell a különbözõ szintû oktatási és képzõintézmények hálózatépítését azÖsztönözni kell a különbözõ szintû oktatási és képzõintézmények hálózatépítését az

élethosszig tartó tanulás jegyében élethosszig tartó tanulás jegyében 
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AZ ELLENÕRZÕ MUNKA MEGSZERVEZÉSE

! Kezdés: 2002 második fele és 2003 vége között (harmadik szakasz)

! Az elõmenetel mérését szolgáló mutatók:

-     A 25–64 évesek hány százaléka vesz részt képzésben vagy oktatásban (strukturális

mutató)

! Az elérésben mutatott elõrelépés mérésére szolgáló indikátorok; a tapasztalatok és a leg-

jobb gyakorlat cseréjét, valamint a társak általi ellenõrzést (peer review) elõsegítõ témák:

-     Gyermekelhelyezési lehetõség és rugalmas tanulási idõk a tanulók számára 

-     Lehetõség arra, hogy a munkavállalók tanulmányi szabadságot vegyenek ki

-     A korábbi tanulás akkreditálása

-     A felnõttoktatás mechanizmusainak és ösztönzõinek finanszírozása

2.2.2.2. célkitûzés – A tanulás vonzóbbá tételecélkitûzés – A tanulás vonzóbbá tétele
A tanulást egy életen keresztül vonzóvá tenni elsõsorban azt jelenti, hogy tudatosítani kell a tan-

ulóban, a tanulás hogyan érinti õt. Már egészen fiatal korban meg kell értetni mindenkivel,

milyen fontos az egész életen át tartó oktatás és képzés. Ebben jelentõs feladat hárul az oktatási

és képzési rendszerekre, de a családoknak, helyi közösségeknek és munkaadóknak szintén fontos

szerepet kell vállalniuk abban, hogy a tanulás része legyen minden ember tevékenységi körének.

Vonzóvá kell tenni a tanulást ahhoz, hogy az elérni kívánt magasabb foglalkoztatási ráta együtt

járjon a szükséges magasabb szintû jártasságokkal. Ha az emberek nem látják, hogy személy sze-

rint mennyit profitálhatnak a folyamatos tanulásból, akkor soha nem teszik meg az ehhez szük-

séges erõfeszítéseket, és soha nem jutnak el a tudás alapú társadalom által megkövetelt azon

jártassági szintekre, amelyeket az Európai Tanács a lisszaboni ülésen elõirányzott.

A 2001-es Foglalkoztatási Útmutató célja, azaz 2010-ig felére csökkenteni az oktatásban vagy

képzésben nem részesülõ, csak alacsonyabb középfokú végzettséggel rendelkezõ 18–24 éves

emberek számát, az egyik módszer annak a mérésére, hogy a fiatal felnõttek vonzónak találják-

e a tanulást.

KKULCSFONTOSSÁGÚULCSFONTOSSÁGÚ FELADATOKFELADATOK

! Ösztönözni kell a fiatalokat arra, hogy a kötelezõ tanulmányok befejezése után is vegyenekÖsztönözni kell a fiatalokat arra, hogy a kötelezõ tanulmányok befejezése után is vegyenek
részt oktatásban vagy képzésben; valamint motiválni kell a felnõtteket, és lehetõséget kellrészt oktatásban vagy képzésben; valamint motiválni kell a felnõtteket, és lehetõséget kell
biztosítani számukra, hogy késõbbi életük során is tanuljanakbiztosítani számukra, hogy késõbbi életük során is tanuljanak

! Ki kell dolgozni a nem iskolarendszerben szerzett tudás hivatalos érvényesítésének mód-Ki kell dolgozni a nem iskolarendszerben szerzett tudás hivatalos érvényesítésének mód-
szereit szereit 

! Meg kell keresni azokat a módszereket, amelyekkel vonzóbbá tehetõ a tanulás, mind azMeg kell keresni azokat a módszereket, amelyekkel vonzóbbá tehetõ a tanulás, mind az
iskolarendszerû, mind az iskolán kívüli oktatási és képzési rendszerek keretébeniskolarendszerû, mind az iskolán kívüli oktatási és képzési rendszerek keretében

! Mindenkiben táplálni kell a tanulás kultúráját, a potenciális tanulókban pedig tudatosítaniMindenkiben táplálni kell a tanulás kultúráját, a potenciális tanulókban pedig tudatosítani
kell a tanulás társadalmi és gazdasági elõnyeitkell a tanulás társadalmi és gazdasági elõnyeit
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AZ ELLENÕRZÕ MUNKA MEGSZERVEZÉSE

! Kezdés: 2002 második fele és 2003 vége között (harmadik szakasz)

! Az elõmenetel mérését szolgáló mutatók:

-     A munkavállalók munkaidejük hány százalékát töltik képzéssel? (korcsoport szerinti

megoszlásban) 

-     Felsõoktatásban való részvétel

-     A 18–24 éves, oktatásban vagy képzésben nem részesülõ, csak alacsonyabb középfokú

végzettséggel rendelkezõ fiatalok aránya (strukturális mutató)

! Az elérésben mutatott elõrelépés mérésére szolgáló indikátorok; a tapasztalatok és a leg-

jobb gyakorlat cseréjét, valamint a társak általi ellenõrzést (peer review) elõsegítõ témák:

-     Folyamatos tanfolyamok a tanulók motiválására

-     A nyílt kurzusokon, távoktatásban való részvétel lehetõsége

-     A megszerzett tapasztalatok érvényesítése

2.3.2.3. célkitûzés – Az aktív állampolgárság, az egyenlõ esélyek és acélkitûzés – Az aktív állampolgárság, az egyenlõ esélyek és a
társadalmi kohézió támogatásatársadalmi kohézió támogatása
Európában az oktatási és képzési rendszerek fontos szerepet játszanak a demokratikus társadal-

mak fenntartásában. Fontos, hogy az oktatás és képzés minden polgár számára egyformán elér-

hetõ legyen. A tagállamoknak gondoskodniuk kell a hátrányos helyzetû csoportok, elsõsorban a

fogyatékos és a tanulási nehézségekkel küzdõ, illetve a vidéken, nehezebben megközelíthetõ

területeken élõ emberek, vagy azok tanulási igényeinek kielégítésérõl, akiknél nehézségbe ütkö-

zik a munkahelyi és családi kötelezettségek összeegyeztetése. Elfogadhatatlan, hogy a lakosság

jelentõs hányada az iskola befejezése elõtt abbahagyja a tanulást, és ezért nem rendelkezik azok-

kal a lényeges alapismeretekkel és képesítésekkel, amelyek révén aktív tagja lehetne a társa-

dalomnak. Nem szabad beletörõdni abba sem, hogy mennyi veszteség éri a társadalom és a

gazdaság egészét a potenciális lehetõségek elmulasztása miatt. Az állampolgári szerepválla-

láshoz, esélyegyenlõséghez és a társadalmi kohézióhoz kapcsolódó egyéb szempontok önma-

gukban is az oktatás és képzés lényeges dimenzióit jelentik.

A lisszaboni csúcson a tagállamok már elfogadták azt a célkitûzést, amely szerint 2010-re felére

csökkentik az oktatásban/képzésben nem részesülõ, csak alacsonyabb középfokú végzettséggel

rendelkezõ 18–24 éves fiatalok számát (2001-es Foglalkoztatási Útmutató, 4. pont).

KKULCSFONTOSSÁGÚULCSFONTOSSÁGÚ FELADATOKFELADATOK

! Az aktív állampolgári szerepvállalásra való felkészítés érdekében hatékonyan kellAz aktív állampolgári szerepvállalásra való felkészítés érdekében hatékonyan kell
ösztönözni a demokratikus értékek elsajátítását és valamennyi iskolai partner demokratikusösztönözni a demokratikus értékek elsajátítását és valamennyi iskolai partner demokratikus
részvételétrészvételét
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! Az esélyegyenlõséggel kapcsolatos megfontolásokat maximálisan be kell építeni a célki-Az esélyegyenlõséggel kapcsolatos megfontolásokat maximálisan be kell építeni a célki-
tûzésekbe, illetve az oktatás és képzés egészébetûzésekbe, illetve az oktatás és képzés egészébe

! A hátrányos helyzetûeknek méltányos hozzáférést kell biztosítani a jártasságok megszerzé-A hátrányos helyzetûeknek méltányos hozzáférést kell biztosítani a jártasságok megszerzé-
séhez, és motiválni kell õket a tanulásraséhez, és motiválni kell õket a tanulásra

AZ ELLENÕRZÕ MUNKA MEGSZERVEZÉSE

! Kezdés: 2002 folyamán (második szakasz)

! Az elõmenetel mérését szolgáló mutatók:

-     A 18–24 éves, oktatásban vagy képzésben nem részesülõ, csak alacsonyabb középfokú

végzettséggel rendelkezõ fiatalok aránya (strukturális mutató)

! Az elérésben mutatott elõrelépés mérésére szolgáló indikátorok; a tapasztalatok és a leg-

jobb gyakorlat cseréjét, valamint a társak általi ellenõrzést (peer review) elõsegítõ témák:

-     A tanulók, szülõk és más érdekeltek részvétele az iskola irányításában

-     Nemek közötti egyenlõség a felsõoktatásban és a továbbképzésben

-     A hátrányos helyzetû csoportok integrálásának és oktatáshoz/képzéshez juttatásának

modelljei; hivatalos képesítés megszerzésére ösztönzõ modellek

3. 3. STRATÉGIAISTRATÉGIAI CÉLKITÛZÉSCÉLKITÛZÉS
AAZZ OKTATÁSIOKTATÁSI ÉSÉS KÉPZÉSIKÉPZÉSI RENDSZEREKRENDSZEREK MEGNYITÁSAMEGNYITÁSA
AA KÜLVILÁGKÜLVILÁG FELÉFELÉ

3.1.3.1. célkitûzés – A kapcsolódási pontok megerõsítése a munka és a kutatáscélkitûzés – A kapcsolódási pontok megerõsítése a munka és a kutatás
világával, valamint a társadalommal általábanvilágával, valamint a társadalommal általában
Az elmúlt évtizedben az európai oktatási és képzési rendszerek nagy lépést tettek elõre, ám sok

tekintetben még ma is befelé fordulnak. Jelentõsebb együttmûködésre van szükség az üzleti

világ, a kutatási szféra és az egész társadalom szereplõivel, köztük a szociális partnerekkel: min-

dez azért lényeges az oktatási és képzõintézményeknek, hogy maguk is tanulási szervezetekké

váljanak, nyitottak maradjanak a kívülrõl jövõ változások, ötletek és szellemi tõke iránt, és fon-

tosak maradjanak az általuk kiszolgált egyének életében. Ez képessé teszi az intézményeket arra,

hogy elõsegítsék a vállalkozói szellem és a kezdeményezõkészség fejlõdését, amely nélkü-

lözhetetlen a diákok és a gyakornokok számára. Egy oktatásban és képzésben érdekelt társa-

dalom minden tagja legyen képes hozzájárulni a folyamathoz, az oktatási és képzõintézmények

pedig legyenek nyitottak és fogadják be a külvilágtól érkezõ intellektuális és gyakorlati ered-

ményeket. 
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! Ösztönözni kell a szoros együttmûködést az oktatási és képzési intézmények, illetve azÖsztönözni kell a szoros együttmûködést az oktatási és képzési intézmények, illetve az
egész társadalom közöttegész társadalom között

! Partneri kapcsolatot kell kiépíteni a különbözõ típusú oktatási és képzõintézmények, cégekPartneri kapcsolatot kell kiépíteni a különbözõ típusú oktatási és képzõintézmények, cégek
és kutatóintézetek között a kölcsönös elõnyök kiaknázása érdekébenés kutatóintézetek között a kölcsönös elõnyök kiaknázása érdekében33

! Ösztönözni kell a képzésfejlesztésben (így az alapképzés és a munkahelyi tanulásÖsztönözni kell a képzésfejlesztésben (így az alapképzés és a munkahelyi tanulás
fejlesztésében) érdekeltek szerepvállalásátfejlesztésében) érdekeltek szerepvállalását

AZ ELLENÕRZÕ MUNKA MEGSZERVEZÉSE

! Kezdés: 2002 második fele és 2003 vége (harmadik szakasz)

! Az elõmenetel mérését szolgáló mutatók:

-     Azon alapképzésben részt vevõ diákok és gyakornokok aránya, akik gyakorlati prog-

ramokban („szendvicsképzés”) vesznek részt

! Az elérésben mutatott elõrelépés mérésére szolgáló indikátorok; a tapasztalatok és a leg-

jobb gyakorlat cseréjét, valamint a társak általi ellenõrzést (peer review) elõsegítõ témák:

-     A szülõk részvétele az iskola életében és a gyermekek tanulásában

-     A helyi képviselõk részvétele az iskolai életben

-     Az iskolák és a helyi szervezetek együttmûködése

-     Együttmûködés az oktatási és képzõintézmények, illetve az üzleti vállalkozások között,

például a külföldi gyakorlati és képzési lehetõségek terén

-     A tanárok részvétele üzleti vállalkozásokkal együtt szervezett és bonyolított képzésben 

-     Leíró tanulmányok arról, hogy az oktatási és képzõintézmények hogyan próbálják

megnyerni a jelenleg oktatásban, illetve képzésben nem részesülõ egyéneket

3.2.3.2. célkitûzés – A vállalkozó szellem fejlesztésecélkitûzés – A vállalkozó szellem fejlesztése
Az oktatás és képzés során az egyénekben tudatosítani kell a vállalkozás értékét, a sikeres vál-

lalkozási modelleket, a kockázatvállalás értékét, és annak fontosságát, hogy mindenkiben legyen

kezdeményezõkészség. A tudás alapú társadalom által életre hívott társadalmi és gazdasági vál-

tozások, valamint a szolgáltatásalapú gazdaság irányába mutató trendek sok millió ember szá-

mára biztosítanak lehetõséget saját üzleti vállalkozás elindításához. Fontos, hogy ezt a diákok is

életképes karrierlehetõségnek tekintsék. Az elmúlt években – a gyakran a helyi közösségek

igényeire építõ – új vállalkozási formák kialakításának fontosságát egyre többen ismerik fel. A

vállalkozó szellem fejlesztése fontos az egyének, a gazdaság és az egész társadalom szempont-

jából. 

A vállalkozó szellem és az egyéni vállalkozásokra felkészítõ oktatás ösztönzése szintén olyan cél,

amely a 2001-es Foglalkoztatási Útmutatóban is helyet kapott (9. sz.).
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! Ösztönözni kell a kezdeményezõkészség és kreativitás fejlesztését az oktatási/képzési rendÖsztönözni kell a kezdeményezõkészség és kreativitás fejlesztését az oktatási/képzési rend--
szerben, a vállalkozó szellem fejlesztése érdekében („vállalkozói ismeretek”)szerben, a vállalkozó szellem fejlesztése érdekében („vállalkozói ismeretek”)

! Meg kell könnyíteni az üzleti vállalkozás irányításához szükséges jártasságok megszerzésétMeg kell könnyíteni az üzleti vállalkozás irányításához szükséges jártasságok megszerzését

AZ ELLENÕRZÕ MUNKA MEGSZERVEZÉSE

! Kezdés: 2002 második fele és 2003 vége elõtt (harmadik szakasz)

! Az elõmenetel mérését szolgáló mutatók:

-     Az egyéni vállalkozók aránya a tudás alapú gazdaság különbözõ ágazataiban (különös

tekintettel a 25–35 éves korosztályra)

-     Azon oktatási és képzõ intézmények aránya, amelyek üzleti vállalkozás indításához

nyújtanak segítséget 

! Az elérésben mutatott elõrelépés mérésére szolgáló indikátorok; a tapasztalatok és a leg-

jobb gyakorlat cseréjét, valamint a társak általi ellenõrzést (peer review) elõsegítõ témák:

-     A frissen végzett, vállalkozást indító fiatalok minõségi értékelése gazdasági ágazaton-

ként; a vállalkozások életképessége

-     Az egyéni vállalkozások ösztönzése

-     A vállalkozási ismeretek tanítása a különbözõ oktatási szinteken.

3.3.3.3. célkitûzés – Az idegennyelv tanulás fejlesztésecélkitûzés – Az idegennyelv tanulás fejlesztése
Európa sokszínûsége leginkább az itt élõk által beszélt nyelvekben nyilvánul meg. Ha azonban

Európa elõnyt akar kovácsolni ebbõl a sokféleségbõl, fontos, hogy polgárai tudjanak egymással

kommunikálni. Az európai tudásalapú társadalomban alapvetõ a nyelvtudás; általános szabály

kellene legyen, hogy mindenki két idegen nyelvet beszéljen. Ehhez, ahol csak lehet, már egészen

fiatal korban, javítani kell a nyelvtanulás feltételeit; vonatkozik ez a nyelvoktatási módszerekre,

a tanárok és tanulók, illetve a tanult idegen nyelv kapcsolatára. Ezért e célkitûzés szempontjából

a nyelvtanárok képzése kulcsfontosságú.

1995 óta az Unió az anyanyelvvel kapcsolatos célkitûzéseken kívül már többször támogatta az

idegen nyelvek tanulására vonatkozó célkitûzéseket (a Tanács 1995. március 31-én és 2002.

február 14-én kelt határozatai, illetve a 2001. július 10-én kelt mobilitási ajánlása). Az ajánlás-

ban és a határozatokban foglalt célkitûzések teljesítésének sajátos módja, hogy lényegesen ala-

csonyabb legyen azon 15 éven aluli polgárok száma, akik anyanyelvükön (anyanyelveiken) kívül

más nyelvet nem beszélnek.
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! Mindenkit arra kell ösztönözni, hogy anyanyelvén kívül két, vagy ahol szükséges, többMindenkit arra kell ösztönözni, hogy anyanyelvén kívül két, vagy ahol szükséges, több
nyelvet elsajátítson; minden korosztályban tudatosítani kell a nyelvtanulás fontosságát nyelvet elsajátítson; minden korosztályban tudatosítani kell a nyelvtanulás fontosságát 

! Ösztönözni kell az iskolákat és a képzõintézményeket a hatékony tanítási és képzési módÖsztönözni kell az iskolákat és a képzõintézményeket a hatékony tanítási és képzési mód--
szerek alkalmazására; motiválni kell a nyelvtanulás folytatását idõsebb korban isszerek alkalmazására; motiválni kell a nyelvtanulás folytatását idõsebb korban is

AZ ELLENÕRZÕ MUNKA MEGSZERVEZÉSE

! Kezdés: 2002 második fele és 2003 vége között (harmadik szakasz)

! Az elõmenetel mérését szolgáló mutatók:

A Tanács és a Bizottság megjegyzése szerint nincs megbízható adat a fiatalok nyelvtudásáról;

ennek megszerzése további munkát igényel. Közben elfogadták az alábbi indikatív listát. 

-     Azon tanulók és hallgatók aránya, akik két idegen nyelvbõl szereznek magas szintû tudást

-     A nyelvtanárok hány százaléka vett/vesz részt alapképzésben vagy szakmai tovább-

képzésben mobilitási projektek keretében, amely lehetõvé tette/teszi számukra az

általuk tanított nyelvvel való élõ kapcsolatot 

! Az elérésben mutatott elõrelépés mérésére szolgáló indikátorok; a tapasztalatok és a leg-

jobb gyakorlat cseréjét, valamint a társak általi ellenõrzést (peer review) elõsegítõ témák:

-     A nyelvtanítás szervezése és módszerei 

-     Korai nyelvtanulás

-     A nyelvtanulás ösztönzésének módszerei

3.4.3.4. célkitûzés – A mobilitás erõsítésecélkitûzés – A mobilitás erõsítése
A mobilitás erõsíti az Európához tartozás érzését, az európai öntudat fejlõdését, az európai állam-

polgári szerepvállalás kialakulását. Lehetõvé teszi a fiatalok számára, hogy fejlesszék személyes

képességeiket és foglalkoztathatóságukat, és lehetõséget kínál a képzõk számára, hogy bõvítsék

tapasztalataikat és fejlesszék jártasságaikat. Az egyre összetettebbé váló Európában maximális

hatékonysággal kell felhasználni minden rendelkezésre álló eszközt a mobilitás elõsegítésére és

ösztönzésére, hogy az emberek – elsõsorban a fiatalok – azonosulni tudjanak Európával. Az

oktatás és képzés területén, ideértve a doktori fokozat megszerzésére irányuló kutatóképzést is, a

mobilitásnak abban is szerepe van, hogy létrejöjjön egy európai oktatási és képzési térség, és hoz-

zájáruljon az Európai Kutatási Térség kialakulásához.

E területen az Európai Unió már szilárd alapokkal rendelkezik. A SOCRATES, a Leonardo és a Youth

programok, valamint a kutatók mobilitását segítõ támogatás olyan területek, amelyeken az EU

jó példával jár az egész világ elõtt, még akkor is, ha a konkrét tapasztalatok szerint a mobilitás

mint eszköz még nem aknázta ki teljesen a benne rejlõ lehetõségeket a lisszaboni célkitûzés

támogatása érdekében. 
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Az Európai Tanács nizzai ülése az Európai Parlament és a Tanács ajánlására számos egyéb

közösségi kezdeményezést – mint például a mobilitási cselekvési tervet – fogadott el ugyanezen

témában, és az új európai munkaerõpiacokkal kapcsolatos munkacsoport felállítása (amelyrõl

stockholmi ülésén döntött az Európai Tanács) mind arról tanúskodnak, mennyire fontos a mobi-

litás és e fontosság politikai elismerése. Mindezek megvalósítására az Európai Kutatási Térség

mobilitási kezdeményezéseivel összhangban kerül majd sor.

A specifikus célokat az Európai Tanács lisszaboni konklúziói tartalmazzák (a 13. konklúzió a

kutatók mobilitására, míg a 26. a diákok, tanárok, képzõk és kutatói személyzet mobilitására

vonatkozik).
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! Biztosítani kell a legszélesebb körû hozzáférést az egyéni, illetve oktatási és képzõinBiztosítani kell a legszélesebb körû hozzáférést az egyéni, illetve oktatási és képzõin--
tézmények (köztük a hátrányosabb helyzetûekkel foglalkozók) mobilitási programjaihoz,tézmények (köztük a hátrányosabb helyzetûekkel foglalkozók) mobilitási programjaihoz,
valamint el kell hárítani a mobilitási programokat nehezítõ, még fennálló akadályokatvalamint el kell hárítani a mobilitási programokat nehezítõ, még fennálló akadályokat

! Egész Európában figyelemmel kell kísérni a mobilitás mértékét, irányait, részvételi ará-Egész Európában figyelemmel kell kísérni a mobilitás mértékét, irányait, részvételi ará-
nyait, illetve minõségétnyait, illetve minõségét

! Meg kell könnyíteni a mobilitási programok során szerzett kompetenciák érvényesítését ésMeg kell könnyíteni a mobilitási programok során szerzett kompetenciák érvényesítését és
elismerését elismerését 

! Fokozni kell az európai oktatás és képzés jelenlétét és elismertségét a világban, illetveFokozni kell az európai oktatás és képzés jelenlétét és elismertségét a világban, illetve
vonzóvá kell tenni a világ más pontjain élõ diákok, egyetemi oktatók és kutatók számáravonzóvá kell tenni a világ más pontjain élõ diákok, egyetemi oktatók és kutatók számára

AZ ELLENÕRZÕ MUNKA MEGSZERVEZÉSE

! Kezdés: 2002 folyamán (második szakasz)

! Az elõmenetel mérését szolgáló mutatók:

-     Azon hazai diákok és gyakornokok aránya, akik tanulmányaik egy részét egy másik EU-

tagállamban, vagy harmadik országban folytatják 

-     A különbözõ oktatási szinteken foglalkoztatott, más EU-tagállamból érkezett tanárok,

kutatók és egyetemi oktatók aránya

-     EU-s és nem EU-s diákok és gyakornokok száma és megoszlása az oktatásban és a

képzésben

! Az elérésben mutatott elõrelépés mérésére szolgáló indikátorok; a tapasztalatok és a leg-

jobb gyakorlat cseréjét, valamint a társak általi ellenõrzést (peer review) elõsegítõ témák:

-     Uniós és nemzeti csereprogramok finanszírozása és földrajzi megoszlása, részvétel

ezekben a programokban

-     Szociális juttatások, pl. tömegközlekedéshez, múzeumlátogatáshoz, stb. a mobilitási

programok részt vevõi számára

-     Az EUROPASS eredményeinek és fejlõdésének értékelése
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-     Az EU és a tagállamok mobilitási lehetõségeirõl és feltételeirõl szóló információk

-     ECTS (európai kredittranszfer-rendszer) a szakképzésben

-     A képesítõ bizonyítványhoz csatolt „Melléklet” megszerzésének biztosítása a szak-

képzésben (hasonlóan a felsõoktatásban ismert oklevélmellékletekhez)

-     A nemzeti támogatások felhasználhatósága külföldi oktatásban és képzésben való

részvétel esetén

3.53.5 célkitûzés – Az európai együttmûködés erõsítésecélkitûzés – Az európai együttmûködés erõsítése
Az új, tudásalapú európai társadalom polgárainak képesnek kell lenniük arra, hogy egész

Európában tanulhassanak és dolgozhassanak, és maximálisan kiaknázzák képesítéseiket, bárhol

is legyenek. Már elkezdõdött a munka – elsõsorban a felsõoktatásban – a mobilitás és a képe-

sítések elismerése útjában álló akadályok felszámolására, mind uniós eszközökkel (mint például

az európai kredittranszfer-rendszer vagy a SOCRATES program keretében megvalósuló egyetemi

partneri kapcsolatok), mind pedig a „bolognai folyamaton” keresztül. Ugyanakkor sok területen

számos tennivaló van még. Ezért ösztönözni kell a felsõoktatási intézményeket és más oktatási

hatóságokat, hogy az európai képesítésekkel kompatibilisebb képesítési rendszereket dolgoz-

zanak ki, és állapodjanak meg arról, hogy az akkreditációhoz milyen minimális minõségi köve-

telményeknek kell megfelelni. Erõsíteni kell a képesítések átláthatóságára és elismerésére vonat-

kozó irányelveket. Támogatni kell a közös fokozatok és képesítések, illetve akkreditációs rend-

szerek kialakítását, ha azt akarjuk, hogy az európai oktatási és képzõintézményeket a világ leg-

magasabb színvonalú központjaiként tartsák számon.

KKULCSFONTOSSÁGÚULCSFONTOSSÁGÚ FELADATOKFELADATOK

! Növelni kell az elismerési folyamat hatékonyságát és idõszerûségét a további tanulNövelni kell az elismerési folyamat hatékonyságát és idõszerûségét a további tanul--
mányok, képzések és foglalkoztatás céljából egész Európábanmányok, képzések és foglalkoztatás céljából egész Európában

! Ösztönözni kell a felelõs szervezetek és hatóságok közötti együttmûködést annak érdeké-Ösztönözni kell a felelõs szervezetek és hatóságok közötti együttmûködést annak érdeké-
ben, hogy növekedjen a minõségbiztosítás és akkreditáció kompatibilitásaben, hogy növekedjen a minõségbiztosítás és akkreditáció kompatibilitása

! Ösztönözni kell az oktatási és képzési lehetõségekkel és struktúrákkal kapcsolatos informáÖsztönözni kell az oktatási és képzési lehetõségekkel és struktúrákkal kapcsolatos informá--
ciók átláthatóságát annak érdekében, hogy kialakuljon egy nyitott európai oktatási térségciók átláthatóságát annak érdekében, hogy kialakuljon egy nyitott európai oktatási térség

! Ösztönözni kell a tanítás és a képzés európai dimenziójátÖsztönözni kell a tanítás és a képzés európai dimenzióját

AZ ELLENÕRZÕ MUNKA MEGSZERVEZÉSE

! Kezdés: 2002 folyamán (második szakasz)

! Az elõmenetel mérését szolgáló mutatók:

-     Azon egyetemi alapképzésben, illetve posztgraduális képzésben részt vevõ diákok és

kutatók aránya, akik egy másik EU-tagállamban, illetve egy harmadik országban foly-

tatnak tanulmányokat
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-     Olyan végzõsök aránya, akik közös fokozatokat szereznek Európában 

-     Az európai kredittranszfer-rendszer (ECTS) vagy EUROPASS keretében tanuló és/vagy

diplomát/kiegészítõ képesítést szerzõ diákok vagy gyakornokok

! Az elérésben mutatott elõrelépés mérésére szolgáló indikátorok; a tapasztalatok és a leg-

jobb gyakorlat cseréjét, valamint a társak általi ellenõrzést (peer review) elõsegítõ témák:

-     Az akkreditáció ösztönzése a felsõoktatásban

-     Közös, nemzetközileg is elismert európai kurzusok és fokozatok ösztönzése; megfelelõ

marketingkezdeményezések ösztönzése 

-     Az európai dimenzió megvalósítása az oktatásban és a képzésben
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ÜTEMTERV A CÉLKITÛZÉSEKKEL KAPCSOLATOSÜTEMTERV A CÉLKITÛZÉSEKKEL KAPCSOLATOS
ELLENÕRZÕ MUNKA MEGKEZDÉSÉHEZ ELLENÕRZÕ MUNKA MEGKEZDÉSÉHEZ 

1. szakasz (kezdés: 2001 második fele)1. szakasz (kezdés: 2001 második fele)
1.2. célkitûzés – A tudásalapú társadalomhoz szükséges jártasságok kifejlesztése

1.3. célkitûzés – Az információs és kommunikációs technológiához (ICT) való hozzáférés

biztosítása mindenki számára

1.4. célkitûzés – A tudományos és mûszaki tanulmányokat folytató diákok számának növelése

2. szakasz (kezdés: 2002 folyamán)2. szakasz (kezdés: 2002 folyamán)
1.1. célkitûzés – A tanárok és képzõk részére biztosított oktatás és képzés színvonalának emelése

1.5. célkitûzés – A források maximális kihasználása

2.3. célkitûzés – Az aktív állampolgári szerepvállalás, az esélyegyenlõség és

a szociális kohézió támogatása

3.4. célkitûzés – A mobilitás elõsegítése és a csereprogramok számának emelése

3.5. célkitûzés – Az európai együttmûködés erõsítése

3. szakasz (kezdés: 2002 második fele és 2003 vége között)3. szakasz (kezdés: 2002 második fele és 2003 vége között)
2.1. célkitûzés – A nyitott tanulási környezet megteremtése

2.2. célkitûzés – A tanulás vonzóvá tétele

3.1. célkitûzés – A munka világával, a kutatási szférával és a társdalom egészével fenntartott

kapcsolatok elmélyítése

3.2. célkitûzés – A vállalkozó szellem fejlesztése

3.3. célkitûzés – A nyelvtanulás fejlesztése

2002 vége elõtt fognak rendelkezésre állni a mutatókkal kapcsolatos elsõ eredmények, valamint, ahol

szükséges, az 1. szakaszra vonatkozó teljesítménymutatók. A 2. szakaszra vonatkozó eredmények 2003

közepére, míg a 3. szakasz eredményei 2003 végére születnek meg. 

Az 1. szakaszbeli tapasztalatcserék eredményei várhatóan 2003 végén lesznek elérhetõek. Ezenkívül

hasonló intézmények/rendszerek megtekintésére is sor kerül a tagállamok kérésének megfelelõen. 

A munkaterv megvalósításáról szóló idõközi jelentést a Tanács és a Bizottság együttesen terjeszti be az

Európai Tanács 2004-es tavaszi ülésén.

_____________ 
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TTÁBLÁZATÁBLÁZAT
A mennyiségi mutatók ellenõrzése során alkalmazandó modellA mennyiségi mutatók ellenõrzése során alkalmazandó modell
a célkitûzések Nyitott Koordinációs Módszerrel történõ megvalósításához a célkitûzések Nyitott Koordinációs Módszerrel történõ megvalósításához 

Forrás: .....

1 Az egyes célkitûzésekhez kiválasztott mutatók alapján várhatóan idõközi jelentés készül 2004-ben.

A tervek szerint az elért eredményeket értékelõ jelentés 2010-ben készül el. Ahol lehet, a Tanács,

megállapodás alapján, kijelölhet európai teljesítménymutatókat az Európai Unió létrejöttérõl szóló

szerzõdés 149. és 150. cikkelyének megfelelõen. Ezenkívül, a 2004-re és 2010-re vonatkozó refe-

rencia kritériumokat (teljesítménymutatókat) a tagállamok önkéntes alapon adják meg. A meg-

valósítási folyamathoz szükség lesz a kiválasztott mutatóknak megfelelõ nemzeti statisztikai ada-

tokra.
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Mutató

Mutató

Mutató

EU-átlag

A 3 legjobban
teljesítõ

EU-tagállam
átlaga

USA és Japán 2004 2010 2004-re 2010-re

Jelenlegi szintekJelenlegi szintek Elõmenetel

Teljesítménymutatók
(ahol ilyenek alkal-

mazhatók) * ,
Referencia kritériumok

(lásd a megjegyzést
alább1)



1.2. CÉLKITÛZÉS1.2. CÉLKITÛZÉS
A TUDÁSALAPÚ TÁRSADALOMHOZ SZÜKSÉGES JÁRTASSÁGOK FEJLESZTÉSEA TUDÁSALAPÚ TÁRSADALOMHOZ SZÜKSÉGES JÁRTASSÁGOK FEJLESZTÉSE

Forrás: PISA, OCDE, 2001
(1) Hollandia kivételével – 14 tagállam átlaga

1.4. CÉLKITÛZÉS1.4. CÉLKITÛZÉS
A TUDOMÁNYOS ÉS MÛSZAKI TANULMÁNYOKAT FOLYTATÓA TUDOMÁNYOS ÉS MÛSZAKI TANULMÁNYOKAT FOLYTATÓ
DIÁKOK SZÁMÁNAK NÖVELÉSEDIÁKOK SZÁMÁNAK NÖVELÉSE

Forrás: PISA, OCDE, 2001

MegjegyzésMegjegyzés
GR: nincs adat

L: Az országban nincs teljes körû oktatási rendszer. A természettudományokba a matematika és a tudomány is
beletartozik

A: Nem tartalmaz adatokat a szakmai felsõfokú képzésrõl (ISCED 5B)
NL: Hiányoznak a PhD szintû tanulmányokra vonatkozó adatok (ISCED 6)
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Számtan/Számtan/
matematika matematika 

(eredmények)(eredmények)

Olvasás Olvasás 
(eredmények)(eredmények)

EU átlag (1)EU átlag (1)
A 3 legjobbanA 3 legjobban

teljesítõteljesítõ
EU-tagállam átlagaEU-tagállam átlaga

USAUSA JapánJapán

494 528 493

498 532 504

557

522

JJELENLEGIELENLEGI SZINTEKSZINTEK

Természet-Természet-
tudományoktudományok

Matematika ésMatematika és
számítástechnikaszámítástechnika

EU átlagEU átlag
A 3 legjobbanA 3 legjobban

teljesítõteljesítõ
EU-tagállam átlagaEU-tagállam átlaga

USAUSA JapánJapán

5,1% 8,3% -

3,8% 7,3% -

-

-

Mérnöki, gyártásiMérnöki, gyártási
és építésiés építési

technológiatechnológia
14,3% 20,1% - -

A végzettek számaA végzettek száma
az összlétszámaz összlétszám
százalékábanszázalékában

(2000 a legtöbb(2000 a legtöbb
ország esetében)ország esetében)



1.5. CÉLKITÛZÉS1.5. CÉLKITÛZÉS
A FORRÁSOK MAXIMÁLIS KIHASZNÁLÁSAA FORRÁSOK MAXIMÁLIS KIHASZNÁLÁSA

1 A strukturális mutató alapján (http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/print-product/ENcatalogue=
Eurostat&product=1-ir010-EN&mode=download)

MegjegyzésMegjegyzés
F: Az oktatási kiadásokra vonatkozó adatok nem tartalmazzák a tengerentúli megyék (Departements d'Outre Mer)

ráfordításait
UK: Az április 1-tõl március 31-ig tartó brit pénzügyi évekre alapuló becslések

L: Nincs adat

2.2. CÉLKITÛZÉS2.2. CÉLKITÛZÉS
A TANULÁS VONZÓBBÁ TÉTELEA TANULÁS VONZÓBBÁ TÉTELE
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Állami oktatásiÁllami oktatási
kiadások a GDPkiadások a GDP
százalékábanszázalékában11

EU átlag EU átlag 11

(1999)(1999)

A 3 legjobbanA 3 legjobban
teljesítõ EU-tagállamteljesítõ EU-tagállam

átlaga (1999)átlaga (1999)

USAUSA

(1998)(1998)

JapánJapán
(1998)(1998)

5,0% 7,3% 5,0% 3,5%

JJ ELENLEGIELENLEGI SZINTEKSZINTEK

A felsõfokú oktatás-A felsõfokú oktatás-
ban részt vevõban részt vevõ

hallgatók számahallgatók száma
(ISCED 5, 6)(ISCED 5, 6)

az összes tanuló ésaz összes tanuló és
hallgató százalé-hallgató százalé-

kában, 1999/00 kában, 1999/00 (a)(a)

A 25–34 éves kor-A 25–34 éves kor-
osztályba tartozó,osztályba tartozó,
magasabb középmagasabb közép --
fokú végzettséggelfokú végzettséggel
nem rendelkezõknem rendelkezõk

aránya, 2000 (b)aránya, 2000 (b)11

EU átlag EU átlag 
A 3 legjobbanA 3 legjobban

teljesítõteljesítõ
EU-tagállam átlagaEU-tagállam átlaga

USAUSA JapánJapán

15% 20,8% -

25,9% 12,1% -

-

-



(a) Forrás = Eurostat, UOE
(b) Forrás = LFS

Számítás:Számítás:
a) = diákok az ISCED5,6-nál / hallgatói összlétszám
b) = (iskolai végzettséggel rendelkezõ, 25–34 éves válaszadók <=ISCED2) / az összes  25–34 éves válaszadó
1 IRL: nincs adat. UK: A GCSE vizsga magasabb középfokú képesítésnek számít

2.3 CÉLKITÛZÉS2.3 CÉLKITÛZÉS
AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRI SZEREPVÁLLALÁS, AZ ESÉLYEGYENLÕSÉG ÉSAZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRI SZEREPVÁLLALÁS, AZ ESÉLYEGYENLÕSÉG ÉS
A SZOCIÁLIS KOHÉZIÓ TÁMOGATÁSAA SZOCIÁLIS KOHÉZIÓ TÁMOGATÁSA

Forrás:
(a) LFS (Strukturális mutató: Az iskolából idõ elõtt kimaradók) (b) Eurostat UOE adatgyûjtés 
(a)1 IRL: nincs adat. UK: A GCSE vizsgák magasabb középfokú iskolai végzettségnek számítanak

_______________
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A csak alacso-A csak alacso-
nyabb középfokúnyabb középfokú
végzettséggel renvégzettséggel ren--
delkezõ, oktatásdelkezõ, oktatás--
ban vagy képzésban vagy képzés--

ben nem részesülõben nem részesülõ
18–24 éves fiata-18–24 éves fiata-
lok aránya (2000)lok aránya (2000)

(a)(a)11

EU átlagEU átlag
A 3 legjobbanA 3 legjobban

teljesítõ EU-tagállamteljesítõ EU-tagállam
átlagaátlaga

USAUSA JapánJapán

17,8% 7,8%1
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