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Az Európai Unió Oktatási  
és Képzési Munkaprogramjának szerepe  
a hazai oktatáspolitika alakításában 

Az Európai Tanács lisszaboni ülésén 2000-ben elfogadott stratégiai 
döntés értelmében az Európai Uniónak 2010-re a világ legverseny-
képesebb és legdinamikusabban fejlődő tudás alapú társadalmává 
kell válnia. Ebben a folyamatban az oktatásra és a képzésre kulcs-
szerep hárul. A lisszaboni cél megvalósítása érdekében az Oktatási 
Tanács és az Európai Bizottság 2002-ben egy részletes munkaprog-
ramot fogadott el az oktatás területére, amelyet 2010-ig kell megva-
lósítani. A munkaprogram három stratégiai célhoz – minőség, haté-
konyság, nyitottság – további alcélokat rendel, amelyek az oktatási–
képzési szakmapolitikai területek széles spektrumát ölelik fel. 
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Az európai uniós irányelvek 

Az EU Oktatási Miniszterek Tanácsa 2003. májusi ülésén 6 mérhető 
célt (benchmarks) fogadott el, amelyek alkalmasak arra, hogy a gazda-
sági verseny és a társadalmi fejlődés szempontjából kulcsfontosságú ok-
tatási kérdésekben összehasonlíthatóvá tegyék az egyes országok telje-
sítményét. Ezek a stratégiai fontosságú mutatók a következők (mellékel-
ten jelezzük a jelenlegi EU-s átlagértékeket, a magyar helyzetet és az 
EU által kitűzött, 2010-ig elérendő átlagértéket): 

1. A korai iskolaelhagyók arányának csökkentése (EU:18,8%; 
Mo:12,3%; EU-cél 2010:10,0%). 

2. A matematikai, természettudományi, műszaki felsőfokú végzett-
séggel rendelkezők számának növelése, a nemek közti egyenlőt-
len eloszlás mérséklése (matematikai és természettudományi 



végzettséget szerzettek száma EU:593 000; Mo:5900; EU-cél 
2010:15%-os növekedés). 

3. A felső középfokú végzettséggel rendelkezők arányának növelése 
(EU:75,4%; Mo:87,2%; EU-cél 2010:85,0%). 

4. A nagyon alacsony olvasási kompetenciával rendelkező 15 éve-
sek számának csökkentése (EU:17,2%; Mo: 22,7%; EU-cél 2010: 
13,7%). 

5. Az egész életen át tartó tanulásban résztvevő 25–64 év közötti kor-
osztály arányának növelése (EU:8,5%; Mo:3,3%;EU-cél 2010: 
12,5%). 

6. A humánerőforrás-befektetések egy főre jutó szintjének jelentős 
növelése. 

Az EU-tagállamok maguk határozzák meg, hogy saját „mérföldköve-
iket” hol helyezik el, helyzetüktől és oktatáspolitikai céljaiktól függően, 
ezzel járulnak hozzá a közös célok eléréséhez. 

A tagállamok feladata, hogy saját fejlesztési céljaikkal összhangban 
cselekvési tervet dolgozzanak ki, és konkrét lépéseket tegyenek a Ta-
nács által elfogadott célkitűzések megvalósítása érdekében.  

A statisztikai adatok és az elemzések azt mutatják, hogy négy mér-
földkő vonatkozásában Magyarországon intenzívebb figyelmet kell fordí-
tani a fejlesztésekre ahhoz, hogy 2010-re megközelítsük az EU által ki-
tűzött célokat, és ezek a következők: 

– Korai iskolaelhagyók számának csökkentése. 
– A matematikai, természettudományi, műszaki felsőfokú végzett-

séggel rendelkezők számának növelése, a nemek közti egyenlőt-
len eloszlás mérséklése. 

– Az alacsony olvasási kompetenciával rendelkezők számának 
csökkentése. 

– Az egész életen át tartó tanulásban részt vevők arányának növe-
lése. 

A lisszaboni célok megvalósítását elősegítő EU-munkaprogramot 
2003 februárjában ismertette az Oktatási Minisztérium az érintettek szé-
les körével. A munkaprogram megvalósításában való nemzeti részvétel 
főbb elemei: 

– az EU-munkacsoportok munkájában való részvétel nemzeti dele-
gáltak közreműködésével,  

– az EU-szinten folyó munka eredményeinek feldolgozása szakmai 
körökben, és javaslatok készítése a hazai teendőkről a döntésho-
zók számára,  

 



– a közös EU-s célok elérését elősegítő hazai feladatok meghatáro-
zása és beépítése a hazai fejlesztési folyamatokba, 

– tájékoztatók, beszámolók, szakmai anyagok készítése az EU szá-
mára a hazai helyzetről,  

– ezen belül eredményeink, jó gyakorlataink terjesztése. 

Elképzelések az irányelvek gyakorlati megvalósításáról 

Az Oktatási Minisztérium 2004. november 8-án az Európai Unió 
„Oktatás és képzés 2010” munkaprogramjának szerepe a hazai ok-
tatáspolitikában címmel konferenciát rendezett, amelynek keretében az 
OM felsővezetői bemutatták a tárca stratégiáit és elmondták, hogy a 
stratégiák miképpen segítik az európai uniós oktatási munkaprogram 
gyakorlati megvalósítását, és milyen változások várhatók az oktatási és 
képzési szektorban. A konferencia szervezője a Tempus Közalapítvány, 
amely Magyarországon a legnagyobb volumenű mobilitást lebonyolító 
szervezet. 

Az idei év legsokrétűbb oktatási konferenciájának közel háromszáz 
résztvevője (pedagógusok, oktatási-képzési intézmények vezetői, szak-
mai szervezetek képviselői) tájékoztatást kapott a munkaprogram meg-
valósításának jelenlegi állásáról, az előttünk álló feladatokról és lehető-
ségekről, valamint arról, hogy ők hogyan kapcsolódhatnak be, milyen 
szerepet vállalhatnak a folyamatban. 

A rendezvényen az OM felső vezetői tartottak előadásokat a tárca 
alágazatainak stratégiáiról. Az idei év legsokrétűbb oktatási konferenciá-
ján az európai uniós irányelvek gyakorlati megvalósításáról és az okta-
táspolitikát érintő változásokról volt szó. 

Arató Gergely, az OM politikai államtitkára megnyitó beszédében 
elmondta: a XXI. századra világossá vált, hogy az oktatás alapvető ver-
senyképességi kérdés. Ha akár nemzeti, akár uniós szinten meg aka-
runk felelni azoknak a kihívásoknak, amelyeket az újfajta gazdaság, az 
újfajta tudás alapú társadalom támaszt velünk szemben, erre csak úgy 
van esély, ha többet ruházunk be az emberi erőforrásba úgy, hogy ez 
hatékonyan érvényesüljön a gazdaság számára is. Ebben a tekintetben 
az EU céljai megegyeznek Magyarország nemzeti céljaival. Az „Oktatás 
és képzés 2010” munkaprogram ugyan uniós keretben jelenik meg, de 
Magyarország számára jelent többletlehetőséget. Ezért fontos, hogy az 
oktatás kérdéseiről folytatott összeurópai dialógus a saját határokon be-
lül is folytatódjon, egy igazságosabb, hatékonyabb, versenyképesebb, 
esélyteremtő oktatási rendszer létrehozása érdekében. 



Sipos János közoktatási helyettes államtitkár a 2010-ig megva-
lósítandó feladatokkal kapcsolatban emlékeztetett rá, hogy az EU célja 
az, hogy a világ legversenyképesebb, legdinamikusabban fejlődő, tudás 
alapú térségévé váljon. Ennek eléréséhez Magyarországon még nagyon 
sok a teendő, például az alacsony szintű alapkészséggel rendelkezők 
számát kell csökkentenünk. Nagy előrelépéseket tett a minisztérium idén 
az infrastrukturális fejlesztések terén: a megszokott támogatások mellett 
10 milliárd forintot fordítottak fejlesztésekre a „Beruházások a XXI. szá-
zadba” hitelkonstrukció keretében, közel 7 milliárdot az „Információs 
technológia az általános iskolákban” program keretében, óvodák, iskolák 
felújítására pedig 12 milliárdot költöttek a „Regionális Operatív Program-
ban”. A következő évek változásai között Sipos János a követelmények 
módosulását emelte ki, és ezzel kapcsolatban felhívta a tanárok figyel-
mét arra, hogy csak úgy tudnak sikeresek lenni az iskolában, illetve ta-
nítványaik az életben, ha a pedagógusok mernek kihagyni az egyre bő-
vülő tananyagból. 

Szitás József, az OM felsőoktatási területének képviselője elő-
adásában arról beszélt, hogy a felsőoktatásnak alapvető szerepe van a 
foglalkoztatási szerkezet kialakulásában, ezért a gazdasági kihívások 
felől érdemes közelíteni a felsőoktatás felé. Hangsúlyozta, hogy a felső-
oktatás finanszírozásának csökkentésére semmiképpen nem kell számí-
tani, de szerkezeti átalakításra szükség van Magyarországon. Jelenleg 
több mint 400 szak létezik, és a felsőoktatás működésére a „csőképzés” 
jellemző. 2010-re kiépül az új, többciklusú képzési rendszer, amelyben 
egymásra építhető szakokat, sokféleképpen hasznosítható tudást, gaz-
daságos, átjárható képzési rendszert valósítanak meg. 

Jakab János szakképzési helyettes államtitkár szerint nálunk 
megvannak az uniós munkaprogram végrehajtásához szükséges alapok, 
van mire építeni a szakképzés területén, de a fő kérdés az, hogy a kép-
zések valóban a munkaerőpiac igényeit elégítik-e ki. A következő évek-
ben ezért a gyakorlatorientált képzés kerül előtérbe. 2013-ig olyan térsé-
gi integrált szakképző központok jönnek létre, amelyek koncentrált fel-
adatellátást tesznek lehetővé: a fiatalok képzése mellett bekapcsolódnak 
a felnőttképzésbe is, hiszen az alacsony foglalkoztatottság leküzdésé-
ben, a foglalkoztatottság növelésében a felnőttek képzése fontos szere-
pet játszik.  

Kiemelt szerepet kap az oktatás, képzés során megszerzett kompe-
tenciák kölcsönös elismerése az Európai Unión belül. A mobilitást segítik 
például azok a dokumentumok, amelyek alkalmazása Magyarországon 
is lehetővé vált. Ezek közé tartozik például az európai formátumú önélet-

 



rajz vagy a bizonyítványkiegészítő. Ez utóbbi a külföldi munkavállaláskor 
nyújthat segítséget azáltal, hogy – egységes, közösen kialakított szerke-
zetben – részletesen leírja az oktatás, képzés során megszerzett kompe-
tenciákat. 2004. október 1-jétől hazánkban is lehetőség nyílt az 
„Europass szakképzés” dokumentum ingyenes igénylésére, amely a kül-
földön végzett szakmai gyakorlat igazolására szolgáló „útlevél”. Ennek a 
dokumentumnak is a külföldi munkavállalás során van jelentősége azál-
tal, hogy több nyelven tanúskodik a külföldön megszerzett szakmai ta-
pasztalatokról, kompetenciákról. 

Miltényi Gábor, az OM informatikai osztályának vezetője előadá-
sában leszögezte, hogy a Digitális Tudásbázissal nem a tankönyveket, 
vagy a pedagógusokat kívánják helyettesíteni. Céljuk, hogy olyan esz-
közt adhassanak az iskolák kezébe, amellyel hatékonyabban tudják az 
oktatás–tanulás folyamatát végigvinni, és ezáltal az oktatás szereplői 
nagyobb versenyképességgel tudjanak kilépni a munkaerőpiacra. A kor-
mány jövőre informatikai normatíva bevezetését tervezi, amellyel biztosí-
taná, hogy rendszeres informatikai forrás álljon az iskolák rendelkezésé-
re. Az infrastrukturális fejlesztéseken és a digitális tartalomszolgáltatáson 
túl pedig legfőbb feladatuknak a pedagógusok informatikai képzését te-
kintik. 

Bernáthné Mohácsi Viktória miniszteri biztos elmondta, hogy az 
Európa Parlamentben képviselőként az lesz a célja, hogy a magyaror-
szági romák integrációját elősegítő oktatáspolitikát példaként vigye az 
európai színtérre. Ezzel szeretné biztosítani, hogy ne rekesszék ki a ro-
mákat az oktatáshoz való egyenlő hozzáférésből, és megszűnjenek a 
roma gyerekeket elkülönítő osztályok/iskolák. A szegregáció felszámolá-
sa érdekében 2003 szeptemberében Magyarországon bevezették az in-
tegrációs normatívát , amely a roma és nem roma gyerekek együttneve-
lését tartja szem előtt, és azokat az iskolákat támogatja, akik vállalják, 
hogy felszámolják roma többségű vagy homogén roma osztályaikat. 
Fontos, hogy az oktatás színvonala azonos legyen roma és nem roma 
gyermekek esetében – szemben a korábbi felzárkóztató oktatással, ami 
gyakorta az alacsonyabb színvonalú tanítást jelentette. 

 
A rendezvény célja az volt, hogy az oktatásban és képzésben érin-

tett széles szakmai kör számára tájékoztatást nyújtson arról, hogyan tük-
röződik az „Oktatás és képzés 2010” munkaprogram megvalósítása az 
ágazat munkájában, illetve az európai célkitűzések miként jelennek meg 
a legfrissebb szakmapolitikai dokumentumokban.  

 



Az előadások anyagai megtalálhatók a Tempus Közalapítvány hon-
lapján (www.tka.hu), és az Oktatási Minisztérium gondozásában a közel-
jövőben tanulmánykötetben is megjelennek. 

(A Szerkesztőség) 
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