
Projektszám: 2016-1-HU01-KA202-022981    

SZAKPOLITIKAI AJÁNLÁSOK
a CARMA projekt
tapasztalatai alapján



 

 

 
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZAKPOLITIKAI AJÁNLÁSOK 

© CARMA projekt partners (Raabe Klett Kft., Raahen koulutuskuntayhtymä, Budapesti Komplex 

Szakképzési Centrum Weiss Manfréd Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma, Budapesti 

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Selfinvest Ltd.) 2017 

Minden jog fenntartva a nemzetközi szerzői jogi egyezmények értelmében.  

Az Európai Bizottság támogatása a jelen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti azt, hogy a Bizottság 

elfogadja a szerzők véleményét, és a Bizottság nem vonható felelősségre a dokumentumban foglalt 

információk bárminemű felhasználásáért. 

Kiadó: Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft., Budapest 2018 

 

Internet: www.carma.hu, www.raabeklett.hu 

A „Career Management Skills at VET school level”projektet az Erasmus+ KA2 – Strategic 

Partnerships – 2016-2018 – támogatja, projektszám: 2016-1-HU01-KA202-022981. 

 

 

 

http://www.carma.hu/
http://www.raabeklett.hu/


 

 

 

 

2 

Tartalom 

BEVEZETÉS .............................................................................................................................................3 

A CARMA PROJEKT HÁTTERE ÉS MOTIVÁCIÓJA .....................................................................................4 

ÉLETPÁLYA-VEZETÉSI KÉSZSÉGEK AZ OKTATÁSI RENDSZERBEN ÉS PÉLDÁK A JÓ GYAKORLATOKRA – 

EURÓPAI ÁTTEKINTÉS ............................................................................................................................8 

ÉLETPÁLYA-VEZETÉSI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE ......................................................................................8 

A CMS KERETSZABÁLYOZÁS HASZNÁLATA NÉHÁNY EURÓPAI ORSZÁGBAN  ..................................... 10 

ESETTANULMÁNYOK ........................................................................................................................... 11 

HOGY MŰKÖDIK MÁS ORSZÁGOKBAN? PÉLDÁK JÓ GYAKORLATOKRA ÉS A SZAKKÉPZÉSRE 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKRA NAPJAINKBAN ................................................................................. 13 

A PILOT ÓRÁK TAPASZTALATAI A RÉSZTVEVŐ ISKOLÁKBAN .............................................................. 19 

A CARMA PILOT ÓRÁK KÉRDŐÍVEINEK ÉRTÉKELÉSE ........................................................................... 21 

AJÁNLÁSOK ......................................................................................................................................... 22 

IRODALOMJEGYZÉK ............................................................................................................................ 25 



 

 

 

 

3 

BEVEZETÉS 

 

„A szakoktatási és szakképzési rendszereknek (VET) a 

képességek olyan elegyét kell nyújtaniuk, mely megfelel a 

diákok igényeinek és a munkaerő-piaci elvárásoknak.”1 
 

A Szakpolitikai ajánlás az Erasmus+ CARMA – Career Management Skills at VET School Level c. 

projekt eredménye, mely nemzetközi stratégiai partnerek együttműködésével jött létre. A 

konzorcium 3 országot képviselt – Magyarország, Finnország és Bulgária – és egy egyetemet, 

szakiskolákat, egy oktató-képző céget és kiadót foglalt magában.  

Szakpolitikai ajánlásunk azért született meg, hogy tájékoztassa a döntéshozókat és a jogalkotókat a 

projekt kulcsfontosságú következtetéseiről, és konkrét ötleteket és lépéseket kínáljon szakpolitikai 

változtatások kidolgozásához. 

A projekt fő célja volt, hogy a tanárokat, más oktatókat, életpálya tanácsadókat és közvetetten a 

szakoktatási intézmények tanulóit olyan innovatív eszközzel lássa el, mely támogatja az iskolai 

rendszerben megvalósuló életpálya-vezetési készségek fejlesztését. Ezért a projekt eredménye, a 

Kézikönyv több szervezett tevékenységet tartalmaz az életpálya-vezetési készségek fejlesztésének 

keretén belül, a várt tanulási eredmények elérése érdekében.  
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A CARMA PROJEKT HÁTTERE ÉS MOTIVÁCIÓJA 

Az „életre szóló munka” foglalkoztatási minta már nyilvánvalóan a múlté a globális politikai, 

gazdasági, társadalmi és technológiai változások miatt. A munkavégzés, a munkakörök és a 

hivatások szünet nélküli átalakulása szükségessé teszi a folyamatos személyes, szakmai, és 

tudományos fejlődést.  

Statisztikai bizonyítékok támasztják alá, hogy a fiatalok nehézen találják meg első munkahelyüket, 

és a fiatalkori munkanélküliség mértéke komoly aggodalmat jelent az EU-ban.2  

„A fiatalkori munkanélküliség aránya általában duplája, vagy akár ennél is magasabb a más 

életkorú személyek munkanélküliségi arányánál.”3  

Egyre növekszik azon tanulók száma, akiket veszélyeztet a lemorzsolódás a szakközépiskolákból. A 

jelenség különböző nemzeti és helyi sajátosságokban gyökerezik, azonban „a korai iskolaelhagyás 

mindenhol akadályozza a gazdasági növekedést és a foglalkoztatást. Ez rontja a termelékenységet 

és a versenyképességet, valamint táptalaja a szegénységnek és a társadalmi kirekesztésnek. Azokat 

a fiatalokat, akik túl korán hagyják el az oktatást és a szakképzést, akadályozza a képességek és a 

szaktudás hiánya. Nagyobb munkanélküliségi kockázattal, társadalmi kirekesztéssel és 

szegénységgel szembesülnek. Az Európa 2020 stratégia célul tűzte ki, hogy a 18-24 év közötti, a 

szakoktatást és szakképzést korán elhagyók arányát 10% alá csökkentse. 2016-ban még mindig 

több mint 4 millió fő volt Európában a korai iskolaelhagyók száma. Csak körülbelül 45%-ukat 

alkalmazzák.”4 

 

1. ábra. Korai iskolaelhagyók a szakképzésben5 
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Mivel a korai iskolaelhagyásnak nem egyetelen oka van, így nincs egyszerű válasz. A korai 

iskolaelhagyás csökkentését szándékozó szakpolitikáknak számos kiváltó okot kell megcéloznia, és 

ötvöznie kell az oktatást és a szociálpolitikát, a fiatalok munkavállalását és az egészséggel 

kapcsolatos olyan kérdéseket, mint a droghasználat vagy a mentális és érzelmi problémák.6 

 
2. ábra. A szakoktatást és a szakképzést korán elhagyó 18-24 évesek száma, munkaerő-piaci helyzet 

szerint, 2016-ban  
(a 18-24 év közötti népesség %-ában)7 

 

Az európai országok kormányai hosszú távú stratégiákat alkalmaznak az iskolaelhagyás negatív 

hatásainak enyhítésére, a munkaalapú tanulás potenciáljának kiaknázására összpontosítva a 

szakiskolákban, valamint a minőségi és hatékony tanácsadó szolgáltatás fenntartására a tanulók 

számára, hogy ingyenes és információgazdag választék álljon rendelkezésükre az életpálya-

fejlesztésben. Ugyanakkor, a tanulók számára nyújtott hozzáférhető tanácsadás a szakoktatók 

aktívabb bevonását igényli. 

Jelenleg a szakiskolák többsége elsősorban egy adott szakmára való készségfejlesztésre 

összpontosít, és nem nyújt kellő útmutatást a tanulóknak az ún. horizontális képességeik 

megismerésére, amelyek megnövelnék alkalmazkodó-képességüket különböző foglalkoztatási 

környezetekben. A szakiskolákban alkalmazott tanácsadó szolgáltatásokat a jelenlegi oktatási 

kínálat és az üzleti kereslet közötti hídként tekintik, arra ösztönözve a tanulókat, hogy reagáljanak a 

sikeres életpálya-fejlesztéshez szükséges transzverzális kompetenciákra, állítsanak fel hosszú távú 

célokat, és szervezett és jól átgondolt intézkedéseket tegyenek meg ezen célok eléréséhez.  
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Projektünkben két kulcsfontosságú, speciális jellemzőkkel és konkrét igényekkel rendelkező 

célcsoportot azonosítottunk: 

• A szakiskolai tanulók: partneriskoláink tanulóinak jelenlegi helyzetét feltérképezve olyan 
általános mintákat fedeztük fel, amelyek megfelelnek az európai trendeknek:8 az 
körvonalazódott, hogy gyakran félrevezető annak feltételezése, miszerint a szakiskolai 
tanulmányokat folytató tanulók már előzőleg megalapozottan döntöttek arról, hogy milyen 
életpályát szeretnének követni.  

A szakiskolai szektor tanulói néha nem tudatos választás alapján döntenek a szakképzés 
mellett, hanem azért, mert az általános oktatási rendszer vezette őket oda, vagy mert nem 
volt egyéb választási lehetőségük. Egyes esetekben a szakiskolai tanulók a helyes úton 
járnak, de rossz programban. A tanulók gyakran csak csekély összefüggést látnak a formális 
tanulás és a munka világa között, és gyakran van szükségük életpálya-tanácsadásra, hogy 
jobban menedzseljék az oktatásukat és az életük fontos fordulópontjait.  

• A szakiskolai oktatókra leggyakrabban úgy tekintenek, mint informális életpálya-
tanácsadókra és -oktatókra. Számos országban ugyanakkor a szakoktatókat nem tanítják 
meg az életpálya-vezetési tanácsadásra, és az életpályára vonatkozó egyetlen beavatkozás 
a munka-alapú tanulás támogatására irányuló szerepükkel kapcsolatos. Magyarországon az 
életpálya-vezetési készségek fejlesztése az oktatók alap- és továbbképzésének tanterveiben 
szerepel. Mostanáig 3000 tanárnak ajánlottak fel ilyen továbbképzést, de máig nem 
szolgáltattak hivatalos bizonyítékot a hatékonysági szint igazolására. Finnországban 
általános gyakorlat az oktatóknak, csoportvezetőknek és életpálya-tanácsadóknak a tanulók 
részére nyújtott tanácsadásban megvalósuló csapatszintű együttműködése. Eközben a 
hangsúly inkább a tanácsadás „orientáció” oldalára helyeződik, és nem annyira az életpálya-
vezetési készségek fejlesztésére és a tanulók gondolkodásmódjára. Bulgáriában a 
szakiskolai rendszer széttagolt erőfeszítései ezt a változást szolgálták.  

 
„Amennyiben elfogadjuk, hogy (…) a tanárok szerepe fontos az orientációs folyamatban, akkor 
pontosan le kellene tudnunk írni azt is, hogy  

1. mit várunk el egy tanártól ezen a területen;  
2. milyen módon készíti fel a pedagógusképzés, a továbbképzés a tanárokat e feladatrendszer 

ellátására;  
3. hogyan illeszkedik mindez az iskola, mint rendszer működéséhez. Azaz (…) hogyan lehet 

elmozdulni egy követelményeket, de módszertani felkészítést és eszközöket is a 
pedagógusok rendelkezésére bocsátó rendszer felé.”9 

Az LLG (Lifelong Learning élethosszig tartó tanulás) -tanácsadók végzettsége általánosságban 
rendkívül eltérő. Ez azzal a ténnyel függ össze, hogy sem általános képzési szabványok, sem az 
adott szakmára vonatkozó rendelkezések nem léteznek. 

Nem létezik megfelelő, nyilvánosan hozzáférhető képzés az életpálya-tanácsadók számára, nincs 

szükség a végzettség igazolására, a szakma nem szabályozott. Még olyan országokban is, mint 

Németország, ahol a megfelelő végzettséget előírják, a kezdeményezések irányulnak arra, hogy a 

tanácsadó intézmények átmeneti lépcsőit ki kellene iktatni a fejvadászok előnyére.  

A projekttel az a célunk, hogy a partnerországok és a többi ország tanárai képesek legyenek 

életpálya-vezetési tanácsadást nyújtani, és erősítsük az életpálya-vezetési készségek fejlesztését a 
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szakiskolák tanulói között annak érdekében, hogy megelőzzük a korai iskolaelhagyást, növeljük a 

motivációt és a tudásszerzés szintjét csakúgy, mint a foglalkoztathatóságot.  

A tudásalapú gazdaságok jobban képzett munkaerőt igényelnek, így az életpálya-vezetési készségek 

(CMS – Career Management Skills) fejlesztése az alapfokú oktatási és képzési programokban 

alapvető fontossággal bír. Mindazonáltal az egész életen át tartó foglalkoztathatóságra vonatkozó 

karriermenedzsment készségek folyamatos igénye a készség alapú tanulási programokra és a 

különböző, nem iskola-elhagyó korosztályokat célzó különböző szolgáltatásokért kiált, segítve őket 

a munkaerőpiacra való visszatérésben, akár a munkahelyük megtartásában. 

„(…) a pályaválasztás aktusa helyett érdemesebb a pályafutás dinamikus megközelítésére és 

folyamatos alakítására koncentrálnunk. Ez a megközelítés a pedagógiai munkában felértékeli a 

szakmai pályafutáshoz kapcsolódó önismeret-pályaismeret szerepét.”10 

„A kereskedelem növekvő globalizációja és az aktív foglalkoztatás meghosszabbítása egyre inkább 

megkövetelik az egyénektől, hogy készségeiken változtassanak annak érdekében, hogy elébe 

menjenek az előre látható vagy szükséges változásoknak, illetve hogy bebiztosítsák 

életpályájukat.”11  

A Kézikönyv tervezésének és fejlesztésének kiindulópontja az életpálya-vezetési készségek (CMS) 

általános definíciójának készségként, tulajdonságként, magatartásként és tudásként történő 

elfogadása volt, amelyekre az egyéneknek szükségük van életpályájuk vezetéséhez. „A magasabb 

szintű képzés önmagában nem válik értékessé az oktatásban töltött idővel, inkább válik azzá a 

kulcsfontosságú készségek/szakértelem megszerzésén keresztül, amely bármikor mobilizálható az 

egyén életpályája során.”12 

A kiterjedt elméleti kutatást követően, melynek során a projketpartnerek az elérhető nyomtatott 

vagy az interneten publikált információkat gyűjtötték össze a létező CMS keretszabályozásokról és 

bevált gyakorlatokról, azt találták, hogy az EU tagállamai a fejlettség különböző fokán állnak, 

ugyanakkor vannak olyan jó gyakorlatok, amelyeket érdemes megosztani és tanulni belőlük. 

Miközben néhány ország már vezetett be CMS keretszabályozást ─ mint például a Gatsby 

Benchmarks az Egyesült Királyságban ─, mások részt vettek egyéb, EU által finanszírozott 

projektekben, keretszabályozás és/vagy tervezett képzési tevékenységek kifejlesztésére tanárok, 

oktatók számára, felkészítve őket a CMS fejlesztésére. Ennek ellenére nincs bizonyíték arra, hogy 

ezek a kezdeményezések tartós eredményt hoztak volna. Ezeket a tényeket figyelembe kellett venni 

az ajánlások kialakítása során.  

A CMS keretszabályozás kifejlesztése és bevezetése, a szisztematikus, strukturált és tervezett 

életpálya-vezetési készségek biztosítása a szakképzésben és a továbbképző intézmények minden 

típusában, a nemzeti keretszabályozásra alapozva segít a korai iskolaelhagyás megelőzését, 

lehetővé teszi az egyén folyamatos alkalmazkodását a szüntelen változó munkaerő-piachoz, ezzel 

javítva a foglalkoztathatóságot, erősebb készségeket eredményezve.  
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ÉLETPÁLYA-VEZETÉSI KÉSZSÉGEK AZ OKTATÁSI RENDSZERBEN ÉS PÉLDÁK A 

JÓ GYAKORLATOKRA – EURÓPAI ÁTTEKINTÉS 

„A legtöbb EU-országban az életpálya-vezetési oktatást azzal a céllal vezették be, hogy fejlesszék a 

pályaorientációs készségeket.”13 

„Az elért eredmények ellenére a legtöbb országban az életpálya-tanácsadás az iskolákban még 

fejlődési szakaszban van.”14 

Az általunk vizsgált országokban – a gazdaságban és a munkaerő-piacon az utóbbi években 

bekövetkezett változások okán – megváltoztak a szakképzés jogi, és az abból következő intézményi 

feltételei is. Csaknem minden országban egyre nagyobb figyelmet fordítanak a korai iskolaelhagyás 

megelőzésére és az életpálya-orientációra, egyrészről a karriertanácsadásnak a tantervbe történő 

kötelező bevonásával, másrészről tanácsadó intézmények iskolán kívüli hálózatának alakításával. 

ÉLETPÁLYA-VEZETÉSI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE 

Az életpálya-vezetési készségeket Európa-szerte különböző módokon oktatják: 

1. külön tantárgyként tanítják (pl. Ausztria és Málta),  
2. iskolán kívüli tevékenységek keretében tanítják (pl. Franciaországban, ahol különböző 

kezdeményezések vannak az oktatási rendszerben vagy azon kívül), 
3. választható életpálya-vezetési tantárgyként (pl. Franciaország és Szlovákia),  
4. különálló tantárgyként választható (pl. Észtország, Franciaország, Litvánia, Hollandia és az 

Egyesült Királyság) 
5. különböző megközelítések számos kombinációját alkalmazzák (pl. Ausztria, Finnország, 

Franciaország és Málta) 
6. az érintetteket (pl. közösségre alapuló szervezetek, ügynökségek) bevonják a rendelkezések 

kidolgozásába (pl. Portugália, Szlovákia, Szlovénia és Svédország) 

A francia példa – tanterven kívüli tevékenységek használata a CMS fejlesztésekhez – azt mutatja, 
hogy intenzív tanulási környezet alakítható ki, ha a tanterven kívüli CMS fejlesztési tevékenységeket 
jól szervezik. Továbbá, ez a megközelítési mód hasznos akkor, ha a tudásátadást speciális 
célcsoportokra kell szabni.15 

Az életpálya-vezetési készségeket a tantervbe oktatási követelményként illesztették be, külön 
tantárgyként, speciális időpont-kiosztással az alábbi országokban: Ausztria, Svájc, Ciprus, 
Görögország, Finnország, Magyarország, Horvátország, Litvánia, Málta, Hollandia, Norvégia, 
Románia, Szlovákia.16 

A CMS elsajátítását egyéb iskolai tantárgyakhoz rendelik, vagy az iskolák autonómiát élveznek, hogy 
meghatározott órákat szenteljenek erre az alábbi országokban: Németország, Dánia, Észtország, 
Franciaország, Írország, Portugália, Svédország.17 



 

 

 

 

9 

A finn CMS-fejlesztést beépítették a tantervbe: a 7-9. osztályban 76 óra ütemezett tevékenység 
szerepel be a tanulók tanrendjében.18 

Bizonyos országokban ad-hoc jelleggel szerveznek és nyújtanak CMS-fejlesztési programokat, amely 
jelentheti a tantervbe integrálandó CMS fejlesztés jelentőségének hiányát. 

Néhány országban a CMS-fejlesztés nemzeti CMS keretszabályozáson alapul a strukturált 

megközelítés biztosítása érdekében. „Miközben számos európai ország már bevezette – vagy 

bevezetés alatt áll – a CMS-t az oktatásban és a munkaerő-piacon, Európában nem találunk olyan 

formális keretszabályozást, amely biztosítja az élethosszig tartó CMS-tanulást szervezett módon, 

ugyanolyan módon és ugyanolyan mértékben mint az USA-ban, Kanadában és Ausztráliában.”19  
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A CMS KERETSZABÁLYOZÁS HASZNÁLATA NÉHÁNY EURÓPAI ORSZÁGBAN 

Görögország – kidolgozás alatt 

A National Organisation for the Certification of Qualifications and Vocational Guidance (EOPPEP) 

(2016 február) szervezetnek kell kidolgoznia a keretszabályozást.20 

Írország – igen 

A keretszabályozás tartalmazza a tanulmányi kimenetek részletes listáját a CMS-re koncentrálva, 

ideértve szélesebb körben a tanulási és szociális készségeket. A készségeket négy szinten 

határozzák meg (elsajátítás, alkalmazás, személyre szabott tudás, cselekvés).21 

Litvánia ─ igen 

Megpróbálták elfogadni és alkalmazni a kanadai tervezetet (CMS Keretszabályozás), azonban ez 

ellentétben állt a litván oktatási hagyományokkal.22 

Portugália ─ igen 

A szerkezetátalakítással járó kedvezőtlen foglalkoztatási hatások megelőzése érdekében 

Portugália olyan programot dolgozott ki, amellyel fejlesztheti a munkavállalók életpálya-vezetési 

készségeit az átalakítás alatt álló cégeknél.2324 

Skócia ─ igen 

A skót kormány felkérte a Skills Development Scotland (SDS) szervezetet, hogy készítsen olyan 

keretszabályozást, amely segíti a skót embereket életpálya-vezetési készségeik fejlesztésében. Ez a 

keretszabályozás olyan megközelítést alkalmaz, amely támogatja azon készségek fejlesztését és 

használatát, amelyek a leginkább lehetővé teszik az egyéneknek az életvitel, a tanulás és 

munkalehetőségek megtervezését és megvalósítását. 25 

UK ─ igen 

A „gyengén végrehajtott” (2016. február) – CMS-t jól ismerik a karrier-tanácsadó szakemberek, és 

ez képezi az alapját a National Careers Service (Anglia) és a Skills Development Scotland keretén 

belüli tevékenységeknek. A CMS struktúra létezik Angliában és Skóciában is (de azokat nem 

nagyon alkalmazzák). A résztvevők tudomásul veszik, hogy a CMS értelmezése eltérhet a 

különböző érdekelteknél.26 27 

Dánia ─ igen 

Dániában az oktatási és szakképzési tanácsadás és a munkaerő-piaci orientáció (pályaorientációs 

nevelés) kötelező az általános iskolai tanulók részére, valamint a középiskola első osztályaiban.28 
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ESETTANULMÁNYOK 

Az alábbi európai esettanulmányok relevánsak az életpálya-vezetési tanácsadás biztosítása vagy az 
életpálya-vezetési készségek fejlesztése szempontjából: 

1. Az élethosszig tartó tanácsadás rendszerének fejlesztése Magyarországon 
2. Az állampolgárok joga az élethosszig tartó tanácsadásra Franciaországban 
3. Finnország alaptanterve és a CMS népszerűsítése 
4. A Berufswahlpass (életpálya-választási útlevél): portfolió-alapú megközelítés a CMS 

támogatására a német általános iskolákban 
5. „STOP & GO” program, Luxembourg 
6. Job Exposure Máltán 
7. A szakoktatás átláthatóbbá tétele Olaszországban 
8. A tapasztalatok és kompetenciák portfóliója (PEC) Franciaországban 
9. Az életpálya-vezetési szolgáltatások modellje hallgatók számára a felsőfokú oktatásban 

Litvániában 
10. Életpálya-vezetési készségek egy portugál egyetemen 
11. Az előzetesen megszerzett tudás akkreditálása a svéd felnőttoktatásban 
12. A CMS fejlesztése az átalakítás alatt álló cégeknél Portugáliában 
13. Az IQ Roma Service – Tanácsadó és foglalkoztatási központ, Csehország 
14. Partnerségre alapuló CMS modell a fogyatékkal élők számára Horvátországban 
15. e-Tanácsadás Dániában 
16. Tanácsadás biztosítása a veszélyeztetett fiataloknak Németországban 
17. Életpálya-információ a fiatalok számára Ausztriában 
18. A mindenki számára szóló tanácsadástól az egyénenként személyre szabott útig, 

Franciaország 
19. Az életpálya-vezetés és tanácsadás ösztönzése a szakképzésben, Hollandia 
20. Tanácsadó szolgáltatások az egyetemeken a Szlovák Köztársaságban 
21. Helpline/internet alapú szolgáltatások az Egyesült Királyságban 
22. A felnőttoktatás elismerése, Lengyelország 
23. Tanácsadás az öregedő, 50 év fölötti népesség számára, Németország 
24. Életpálya-tanácsadás az idősebb korosztály számára a Szlovák Köztársaságban 
25. Tanácsadás a munkahelyen, Izland 
26. Voluntary Labour Corps, Lengyelország 
27. Tanácsadás hátrányos helyzetű vagy speciális igényű tanulók számára, Izlandi egyetem 
28. Szakiskolák speciális igényű tanulók számára Törökországban 
29. Szabályokhoz kötött általános útmutatások értékelési eszközökkel alátámasztva, 

Svédország 
30. Ifjúsági adatbázisrendszer és minőségbiztosítási projekt Dániában 
31. Minőségügyi kézikönyvek alkalmazása a tanulási kultúra fejlesztésére az életpálya-

fejlesztési szolgálatokon belül Észtországban 
32. Az életpálya-fejlesztő munkaerő professzionalizálása Finnországban 
33. Modellrendszer létrehozása az ELGPN Quality Assurance Evaluation Framework tükrében, 

Görögország 
34. Tanulási kimenetekről szóló tanulmány Magyarországon 
35. Szakmai fejlesztések az Egyesült Királyságban 
36. Minőségbiztosítás képzési tanterven keresztül a felsőoktatásban részt vevő továbbképzők 

számára Németországban 
37. Felsőoktatás és minőségbiztosítás Lettországban 
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38. „A felhasználók hangja” – a felnőtteknek szóló tanácsadás minőségének javítására az északi 
országokban 

39. A minőségi szabvány mátrix az Egyesült Királyságban 
40. Csoportos fejlesztés és képzés, valamint ügyfél adatkövetési rendszer alkalmazása 

Írországban 
41. Nemzeti minőségbiztosítási rendszer kialakítása Németországban 
42. Határon átívelő együttműködés a Bodensee régióban 
43. Partnerségre alapozott korai beavatkozási megközelítés Horvátországban 
44. Nemzeti együttműködés és irányítási mechanizmusok a tanácsadási gyakorlatban és a 

szabályozások kialakításában Norvégiában 
45. Platform az életre szóló tanácsadás megvitatásához, Lengyelország 
46. Warmia és Mazury paktum a szakmai tanácsadás fejlesztésére, Lengyelország 
47. A tanácsadók és a tanácsadás szervezeteinek görög nemzeti hálózata – ICT web forum 

(IRIDA) 
48. Munkaügyi és jóléti szolgálatok (NAV), illetve az összes korosztálybeli felhasználóra irányuló 

megyei oktatási adminisztráció regionális megállapodásai Norvégiában 
49. A tanácsadási szükségletek kutatása szektorok között Olaszországban  
50. Életpálya-vezetés Szlovéniában – a szabályzatoktól a megvalósításig29 
51. Nemzeti életpálya-tanácsadási díj, Cseh Köztársaság30 
52. A felnőttképzés napjai Lengyelországban31 
53. „One-stop guidance shops” Finnországban32 
54. TE (Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési) szolgálat Finnországban a munkát keresőknek és 

munkáltatóknak33 
55. Benchmark-okra alapozott életpálya-tanácsadás az Egyesült Királyságban34 
56. CREATE struktúra alkalmazása a készségfejlesztésre a Studio iskolákban az Egyesült 

Királyságban35 
57. Szakképzési pályaválasztási tanácsadók multimédiás alkalmazása „Doradca 2000” néven 

(Counsellor 2000) az összes munkaügyi iroda ügyfeleinek ajánlva, csaknem 540 
számítógépes állomáson Lengyelországban36 

58. Oktatási lánc kezdeményezés Németországban37 
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HOGY MŰKÖDIK MÁS ORSZÁGOKBAN? PÉLDÁK JÓ GYAKORLATOKRA ÉS A 

SZAKKÉPZÉSRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKRA NAPJAINKBAN  

AUSZTRIA 

Jó gyakorlat: Hans Henzinger Schule Allgemeine Sonderschule Kufstein 

Azoknak, akik a kufsteini szakképző iskolához csatlakoznak, biztosítanak tanácsadást. A program 
során az alábbiakat kell teljesíteniük: látogatás legalább egy konzultációs létesítményben 
szemeszterenként, legalább egy képző intézmény ismerete, egy életpálya-orientációs rendezvény, 
kiállítás vagy fesztivál meglátogatása. Számos személyiségi és önismereti feladatot kell elvégezni. A 
hallgatók megtanulnak önéletrajzot írni, jelentkezési lapokat kitölteni, motivációs leveleket írni. 
Különböző területekről érkező szakemberek látogatják meg az iskolát, és háromszor kell ellátogatni 
üzemekbe, gyárakba vagy intézményekbe.38 

CSEH KÖZTÁRSASÁG 

Jó gyakorlat: Az erősségek kiemelése 

Az erősségek kiemelése olyan projekt volt, amely lehetővé tette az embereknek, hogy felfedezzék 
erősségeiket és egyéb előnyeiket, miközben megtanulhatták azok használatát saját életükben, 
különösen a munkahelykeresés során. Ezen a hathetes kurzuson (6x3 óra) a projekt résztvevői 
először saját képességeiket derítették fel, így megerősítették képességeikbe vetett önbizalmukat. 
Később, a vizsgálati módszernek köszönhetően, megtanultak koncentrálni arra, hogy mi az, ami jó 
és jól működik bennük, illetve környezetükben. Megtanulták az erősségeiket felismerni, és 
munkájuk azon területeit, ahol ezek a leginkább alkalmazhatók, illetve felfedezhettek egyéb 
gyakorlatias információkat és tanácsokat, amelyek segítségükre lehetnek a munkakeresésben 
(hogyan kell a HR menedzser figyelmét felkeltő önéletrajzot írni, hogyan adja elő magát, mik az 
általa keresett munka részletei stb.).39 

FINNORSZÁG 

Szakpolitikai példa: Pályaválasztási és tanácsadó szolgáltatás  

Finnországban minden pályaválasztási tanácsadó szolgáltatás célja az egyének támogatása abban, 
hogy az életreszóló tanulás elvére alapozva hozzanak tanulási döntéseket és készítsenek életpálya-
terveket. Finnországban mindenki jogosult életvitel-vezetési és tanácsadó szolgáltatásokra, 
függetlenül attól, hogy tanul, dolgozik, munkanélküli, vagy a munkaerő-piacon kívül helyezkedik el. 
Az állami oktatási és foglalkoztatási hatóságok és az oktatást biztosító intézmények, általában 
önkormányzatok a pályaválasztási tanácsadási szolgáltatás fő szereplői. Az oktatási és 
továbbképzési intézményekre hárul a legnagyobb felelősség a tanulók pályaválasztási 
tanácsadásának tekintetében. A közfoglalkoztatásban és az üzleti szolgáltatásban elérhető szakmai 
pályaválasztási és karriertervezés, illetve az oktatási és szakképzési információs szolgáltatás 
elsősorban az oktatáson és képzésen kívül állóknak szól. A közfoglalkoztatásban és az üzleti 
szolgáltatásban elérhető pályaválasztási tanácsadás ugyanakkor elérhető a tanulók számára is.40 
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Jó gyakorlat: One-Stop-Shop tevékenységek (Ohjaamot) 

A kormányzati program egyik legfontosabb projektje a One-Stop-Shop tevékenységek (Ohjaamot) 
hálózat egész Finnországban törtőnő megalakítása. A One-Stop-Shop könnyen elérhető 
szolgáltatópont a 30 évnél fiatalabbak számára. Célja az információk, tanácsok, iránymutatás és 
támogatás biztosítása az alapvető szolgáltatást nyújtó számos, különböző adminisztratív ágazatból 
és a közreműködők széles hálózatából származó szektor között. A nyílt működésű modell bátorítja a 
fiatalokat, hogy saját helyzetük rendezése érdekében vegyék fel a kapcsolatot a szolgáltatással. A 
One-Stop-Shop speciális támogatást nyújt az átmeneti állapoton áteső fiataloknak, és bátorítja őket 
arra, hogy az oktatásban és munkában maradjanak. A szolgáltatást igénybe vevő fiatalok helyzetét 
számításba veszik a kezdeményezés által kínált iránymutatásban. 2016-ban megkezdődött a One-
Stop-Shops és a tanácsadó szolgáltatás digitalizációja, melyet a kormányprogram egy 
kulcsfontosságú projektjeként is kiemeltek; a digitális tanácsadó szolgáltatást fejlesztettek ki 
minden fiatal számára (internetes szolgáltatás, telefonos és video tanácsadás), és azokat beépítik 
olyan elektronikus kereső szolgáltatásokba, mint amilyen a Studyinfo.fi.41 

ROMÁNIA  

Szakpolitikai példa 

Romániában olyan szabályozást készítenek elő, amely segíti a fiatalokat olyan készségek és 
képességek fejlesztésében, melyekre szükségük lehet oktatási és munkahellyel kapcsolatos 
döntéseik meghozásában, egész életük során. Iskolára alapozott pályaválasztási iránymutatást és 
tanácsadást fejlesztettek, naprakésszé tették és alkalmazták munkaerőpiaci szakértő partnerek, 
valamint a munkahelyváltó lehetőségek, mint pl. a Szakképzési tanácsadó központok 
támogatásával. A MoNE akciótervet dolgozott ki az oktatás és a munkavállalás közötti kapcsolat 
erősítésére (İMEİGEP), mely a Nemzeti Kvalifikációs Keret (NQF) kifejlesztésére és alkalmazására, 
oktatási programok felülvizsgálatára hivatott, a nemzeti foglalkoztatási szabványoknak (NOS) 
megfelelően, szakképzési tanácsadó szolgálatot, munkaerő-képzési tanfolyamokat nyújtva, és 
biztosítva a szakképző intézmények akkreditációját. 42 

MAGYARORSZÁG 

Jó gyakorlat: Weiss Manfréd Műszaki Szakközépiskola 

Vannak olyan intézmények, amelyek foglalkoznak az életpálya-tanácsadással, de elsősorban az 
általános iskolás, még a nyolcadik osztályba járó gyermekekre összpontosítanak, megelőzve a 
belépést a szakközépsikolákba... A Weiss Manfréd Műszaki Szakközépiskola az alábbi programokban 
vesz részt: látogatások szervezése iskolai szakkörökbe és szakmai versenyek szervezése. Ilyenek „a 
Szakma világának” napja és a „Szakkörválasztó expó”, és a „Tanuljon szakmát!”. A Múzeumok 
éjszakájához hasonlóan létezik a „Szakmák éjszakája” ─ a szakiskolai oktatók éves rendezvénye, ahol 
bemutatják saját szakmájukat. A tanulók részt vesznek továbbá a Szakképzés európai hetén, az 
Európai Unió rendezésében, illetve ott van még a „What’s up?” rendezvény, valamint a „Nyílt 
napok” a nyolcadik osztályt végzetteknek az intézmények meglátogatására, a szakmák 
megismerésére, betekintésre az órákra, a találkozásra a tanárokkal és a diákokkal. A tanulók 
használhatják a „KOM-PASSZ” rendszert, egy online életpálya-tanácsadást (látogatás az életpályák 
és önismeret világában; segítve a gyakorlást és a feladatokat; elsősorban középiskolai tanulóknak). 
A továbbtanulást segítő hivatal segít a nyolc osztályt elvégzetteknek, akiket elutasítottak a normál 
középiskolai felvételik során, hogy találjanak egy intézményt, ahol továbbtanulhatnak.43 44 45 46 47 
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NÉMETORSZÁG 

Jó gyakorlat: Berufswahlpass und Profilpass  

Németországban a középiskolák tanterveiben fontos szerepet játszik a pályaorientáció, melynek 
nagy hagyománya van. Az összes tartományban külön tantárgyként tanítják a szisztematikus 
szakmai előkészítést és orientációt, amelyet sokféleképp neveznek (pl. tanórák a munkáról, munka-
gazdaság-technológia), vagy más tantárgyakba építik be. Itt a pályaorientáció és a CMS 
kulcsfontosságú tartalmak. Az oktatási folyamatok megkönnyítésére, támogatására és 
dokumentálására ezen a területen, a Berufswahlpass portfóliót (pályaválasztási útlevél) használják a 
16 tartomány közül 12-ben, beépítve a tanórákba. Az eszköz nem csak számos ajánlatot, partnert és 
információt tartalmaz a pályaorientációhoz, de segít az egyéni erősségek és érdeklődések 
értékelésében, ön- és külső értékelésen keresztül. Erre építve az eszköz számos témában tartalmaz 
ellenőrző listákat is, mint pl. a pályaorientáció és a személyes erősségek egyeztetése. Ezzel az 
eszköz megkísérli értékelni a szakmatanulást, és bátorítja a kritikus véleményformálást, illetve a 
véleménycserét más tanulókkal. A Berufswahlpass erőforrás-orientált portfólió megközelítésén 
keresztül megerősíti továbbá az öntudatosságot, az önbecsülést és az önbizalmat. A 
pályaorinetációs folyamatot és tervezést, illetve a CMS elsajátítását az életpálya-vezetésen 
keresztül támogatják és értékelik, többek között az együttműködésen keresztül a PES (állami 
foglalkoztatási szolgálat) tanácsadói szolgálattal.Az útlevél segít továbbá a tanulóknak a 
pályaválasztási folyamat lépéseinek dokumentálásában, illetve dokumentumaik kezelésében és 
értékelésében.48 

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 

Jó gyakorlat 1. Követendő példák – „A jövő ösztönzése” 

A program érdekes és izgalmas jövőbeni karriereket kelt életre a fiatalok számára azzal, hogy 
összeköti az iskolákat és főiskolákat, érdekes és kielégítő munkákat végző önkéntes szerepmodellek 
bemutatásával. Az önkénteseket, akik szemtől-szembe beszélnek a pályájukról fiataloknak 
iskolákban vagy főiskolákon, arra bíztatják, hogy meséljék el egy „átlagos napjukat”. Elmagyarázzák, 
hogy ők milyen tanulási pályát választottak. Egyetem? Főiskola? Gyakornoki képzés? Az önkéntesek 
megfontolják, milyen tanácsokat adnának azoknak a fiataloknak, akik most szeretnének bejutni az 
adott területre.49 

Jó gyakorlat 2. Studio iskolák 

A modern Studio iskolák az Egyesült Királyságban ötvözik a tanulást a munkában szerzett 
tapasztalattal. Mind tudományos, mind szakmai tárgyakat is oktatnak 14 és 19 éves kor közötti 
fiataloknak. A tantárgyakat kis létszámú osztályokban tanítják projekteken keresztül, az igazi 
munkavégzést imitálva, illetve helyi vállalkozásoknál és a közösségben végzett projekteken 
dolgozva. A szakmai specializáció mellett a Studio iskolák tanterve és tanítási módszerei a 
foglalkoztathatósági, vállalkozói képességek, valamint a kreatív gondolkodás képességének 
elősegítését célozzák, melyek fontosak a mai munkaerőpiacon, olyan munkaerőt képezve, amely az 
innováció hajtóereje lehet. A CREATE tantervet (ahol a CREATE a kommunikációt, a kapcsolódást az 
emberekhez, a vállalkozást, az alkalmazott készségeket, gondolkodási készséget és érzelmi 
intelligenciát jelenti) speciálisan a Studio iskolák számára fejlesztették ki. Míg a Studio iskola 
tanterve tartalmazza a fontos tudományos tantárgyakkal kombinált szakmai specializációt, lefedi a 
foglalkoztathatóságot és a gondolkodási készséget is. Az érdeklődésen és projekten alapuló 
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független típusú tanulás a tanulók kreativitásának és problémamegoldó-képességének, továbbá 
kommunikációs és szociális készségeik fejlesztését célozza.50 

 

3. ábra. CREATE tanterv51 

A CREATE tanterv a készségek tipológiájának széles skáláján nyugszik, melyet speciálisan a Studio 
iskolák számára fejlesztették ki, hogy felvértezzék a fiatalokat olyan fontos foglalkoztathatósági 
készségekkel, melyekre boldogulásuk érdekében szükségük van. 

GÖRÖGORSZÁG 

Szakpolitikai példa 

Görögország Oktatási prioritási zónákat (ZEP) állított fel, hogy megkönnyítse az oktatáshoz való 
hozzáférést a szociálisan-gazdaságilag hátrányos területeken azzal, hogy további forrásokat és 
emberi erőforrást biztosít az iskolába járásra (Törvény az élethosszig tanulás fejlesztéséről, 2010). A 
Tanárok szolgálat közbeni oktatása és képzése (INSET, 2012) arra szolgál, hogy képzési 
lehetőségeket nyújtson a tanároknak új tantervek bevezetéséhez a kötelező képzésben; 
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tanárképzési módszereket adjon a Kísérleti tevékenységek és projektek megszervezésére és 
bevezetésére; az ICT-re, drámára, zenére, művészetre vagy interkultúrális oktatásra specializálódott 
tanárok képzésére; újonnan kinevezett és helyettesítő tanárok bevezetéséhez; valamint az ICT 
általános használatához.  

Az Ifjúság és Élethosszig tartó Tanulás Intézetének felépítéséről és működtetéséről, a Képesítések 
Tanúsításáról, Szakmai Tanácsadásrról és egyéb Rendelkezékről szóló Nemzeti Szervezetről szóló 
törvény (2013) állapítja meg a jogi keretet, amely akkreditálja az oktatókat és tanulókat a nem-
formális oktatásra, valamint az informális tanulásra. A tanítás struktúrájáról, működtetéséről, 
minősségbiztosításáról, valamint a felsőfokú oktatásban részt vevő intézmények 
nemzetköziesítéséről szóló törvény (2011) időkorlátot állapít meg a képzettségi szint emelését 
jelentő tanulmányok tartamában. A gazdasági ügyek központi igazgatóságát az Oktatási 
Minisztériumon belül (110101/H/22-08-2013 számú miniszteri rendelet) azért alapították, hogy 
feltárja az oktatásra fordított költségvetés leghatékonyabb felhasználását.52 

BULGÁRIA 

Szakpolitikai példa 

Az új oktatási törvény erősíti a korrekciós együtthatók alkalmazását, a hátrányos helyzetű iskolák és 
tanulók támogatására. A célkitűzés az, hogy kritériumokat adjon az iskolai teljesítményhez és az 
oktatás minőségéhez, egy külső értékelési rendszeren keresztül. Az oktatási rendszerben létezik egy 
országos rendszer az életpálya-vezetésre és tanácsadásra. Minden tanuló, szülő és állampolgár 
hozzáférhet az ingyenes pályaválasztási szolgáltatáshoz, ahol specialisták az egyéni 
karrierfejlesztéshez szükséges készségek fejlesztésében segítenek. A Foglalkoztatási szolgáltatás 
rendszerében ingyenes pályaválasztási tanácsadó szolgáltatás is létezik. Karriertanácsadó és 
pszichológus segít a tanulóknak, és minden iskolában rendelkezésre áll egy oktatási tanácsadó. 
2017-ben Bulgária bevezette a duális oktatást a szakképzés keretén belül, és ugyanakkor a kormány 
változtatásokat eszközölt a munka törvénykönyvében, hogy lehetővé tegye a tanulóknak szerződés 
aláírását és a munkavégzést adott vállalatok számára.53 

TÖRÖKORSZÁG 

Szakpolitikai példa 

Törökország az egyik olyan állam Délkelet-Európában, mely Európai Uniós tagságra jelentkezett. Ez 
a speciális helyzete kihívást jelent oktatási rendszerére. A minisztériumon belül minden tanácsadói 
és pszichólgiai tanácsadó (GPC) szolgáltatást az iskolai tanácsadó szolgálatokon és a Tanácsadó és 
Kutató Központokon keresztül végeznek, a Nemzeti Oktatási Minisztérium Tanácsadó és 
Pszichológiai Tanácsadó Szolgálatainak keretén belül. Ezeket a szolgáltatásokat három főcím alá 
sorolják, nevezetesen a személyi és szociális tanácsadás, oktatási tanácsadás és szakképzési 
tanácsadás. 

A szabályozásnak a szakképzés fejlesztésre irányuló fő dokumentumai Törökország nemzeti 
rendszereiben a következők: Vision 2023, különös figyelemmel az oktatásra, képzésre és tanulásra, 
Tenth Fejlesztési Terv (2014–2018), Oktatási Minisztérium Stratégiai Terve (2015–2019), 
Szakképzési és Műszaki Szakképzési Startégis és Akcióterv (2014–2018), Élethosszig tartó tanulás 
Stratégiája (2014–2018), Nemzeti Foglalkoztatási Stratégia (2014–2023), Nemzeti Vállalkozói 
Stratégia és Akcióterv (2015–2018).54 
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LENGYELORSZÁG 

Szakpolitikai példa 

Bevezetett reformok és kezdeményezések: A tantervi reform (A 2008-as alaptanterv, ─ elmozdulás 
az általánosabb, átjárhatóbb készségek felé, egyúttal növelve az iskolák autonómiáját). Az új 
szakképzési alaptanterv tartalmazza az olyan egyéni készségek (pl. interperszonális és szociális 
kompetenciák) fejlesztését, mint az előre tervezés, nyitottság a változásra, megbirkózás a stresszel 
és annak kezelése, illetve a csapatban dolgozás képessége. A nemzeti szakképzési reform 
modernizálása. A szorosabb kapcsolat erősítése a munkáltatókkal. Digitális iskolai program (2012). 
A humán tőke fejlesztésének stratégiája 2020 (2013): az oktatási kínálat jobb igazítása a munkaerő-
piaci igényekhez. Élethosszig tartó tanulási lehetőség (2011) (a mobilitás és rugalmasság növelése a 
munkaerő-piacon). A szakképzési rendszer reformjai (kezdve 2012-ben – a szakképző szakemberek 
éve a készségek biztosítására tett kezdeményezésekkel, a munkaerőpiaci igényeknek megfelelően, 
az életpálya-vezetés és tanácsadás megerősítésére a szakképzésben tanulók számára): az életpálya 
tanácsadás- és a tanácsadó szolgáltatás középiskolák alsóbb évfolyamaiban kötelező. Az iskolai 
oktatásra vonatkozó törvény módosítása (2015), nagyobb hangsúlyt fektetve az olyan tesztelési 
készségekre, mint a gondolkodás, problémakezelés és transverzális tudás. Bevezették a duális 
oktatás új formáját, mivel a szakoktatás és képzés minőségének és piaci jelentőségének szerepe 
még mindig korlátozott.55 

SZLOVÁKIA 

Szakpolitikai példa 

Szlovákiában számos irányelv létezik a szakképzésre vonatkozóan. Az élethosszig tartó oktatás 
koncepciójának átvétele az LLE értékelés következtetéseiből ered az EU tagállamokban, és az 
oktatásról és képzésről szóló nemzetközi dokumentumokból (elsősorban az EB oktatási és képzési 
kiadványából – Towards Learning Society (1995), az EB memorandumából az LLE-ről (2000), illetve 
az LLE fejlesztések koncepcióiból származó szándékból, valamint az Oktatás és képzés nemzeti 
programjából a Szlovák Köztársaságban (2002) dokumentumból és a Továbbfejesztés 
koncepciójából (2002). A fenti dokumentumok alapján a koncepció az LLE fejlesztés hat elsődleges 
szándékát és előfeltételét jelöli meg: mindenki számára újabb alapvető készségek biztosítása, több 
emberi erőforrásra irányuló befektetés biztosítása, innováció az oktatásban, az oktatási 
eredmények elismerése, új megközelítések felismerése a szakmai életpálya-vezetés és tanácsadás 
terén, elsősorban az életpálya-tanácsadásban, hogy az oktatást közelebb vigyük a hallgatókhoz.56 

MACEDÓNIA VOLT JUGOSZLÁV KÖZTÁRSASÁG 

Szakpolitikai példa 

Macedóniában a bevezetett reformok és kezdeményezések a nagy mértékű munkanélküliség 
csökkentését célozzák, növelik a munkaerőpiaci részvételt, különösen a fiatalok és a nők körében, 
növelik a bejutást a minőségi oktatásba és képzésbe, javítják a készségek és munkahelyek 
megfelelését egymásnak, és modern, rugalmas szociális védőrendszert hoznak létre. 2016 óta új 
életpálya-központok működnek minden szakképző iskolában. 

A szakpolitika fő dokumentuma: Szakképzési Stratégia (2013–2020) és akció terv, Az összehasonlító 
stratégia terve az oktatásra 2016–2020 évekre, valamint az Akcióterv koncepciója a nem-formális 
oktatásra és a felnőttek informális oktatására.57   
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A PILOT ÓRÁK TAPASZTALATAI A RÉSZTVEVŐ ISKOLÁKBAN  

A programban és a pilot szakaszban két szakképző iskola vett részt. 

A Raahe Municipal Education and Training Consortium (Raahenkoulutuskuntayhtymä) minősített 
felső középiskolai oktatást és képzést biztosít három különböző iskolában, Finnország Raahe 
régiójában. Minden ilyen iskola számos oktatási programot kínál. A három iskola ─ Raahe Vocational 
Institute, Lybecker Institute of Craftsand Design and Ruukki Agriculture Institute ─ együttesen kb. 
1000 tanulóval rendelkezik, a legtöbben közülük alap szakképzésben részesülnek 16-19 éves koruk 
között. A képzési program átlagos hossza három év, amely szakmai alapképzést nyújt a tanulóknak, 
valamint készségeket a választott helyen történő munkavégzésre. A hároméves képzési program 
elméleti tanulmányokból, gyakorlati tanulmányokból, valamint minimum hat hónapos gyakorlati 
képzésből áll. Büszkeségre ad okot az intézmény számára, hogy a korai iskolaelhagyók száma a 
Raahe régió esetében 9% alatt marad. 

A budapesti Weiss Manfred Szakképző iskola (Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Weiss 
Manfréd Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma), 67 éves múltra visszatekintő 
intézmény, amely magában foglal egy középiskolát, egy műszaki iskolát és egy kollégiumot. Az 
iskola kb. 50 osztályteremmel és 4000 négyzetméternyi műhellyel rendelkezik. Az 1980-as évekig 
olyan intézmény volt, ahol elsősorban fémipari és gépész szakembereket képeztek a helyben lévő 
gyár számára, melyet korábban Weiss Manfréd, majd Csepel Művek néven ismerünk. Mindeközben, 
a gazdaságban bekövetkezett változások miatt a képzés területei átalakultak, manapság az ─ 
elektronikai és számítástechnikai képzés a meghatározó. A 2017/18-as tanévban az iskolának 640 
tanulója volt, közülük 352-en szakiskolai oktatáson vettek részt. Jelenleg az iskolának 92 tanára van. 

Az iskolák 2 hónapon át tesztelték a Kézikönyvben foglalt tevékenységeket, összességében több 
mint 100 tanuló bevonásával. Tapasztalataikat és visszajelzéseiket alább összegezzük.  

Visszajelzés a Weiss Manfred Szakközépiskolából  

• A tesztelési időszak alatt kiderült, hogy nagyon fontos elismerni a CMS készségeket fejlesztő 
tanórák szükségességét a magyar szakközépiskolai oktatásban – ahogy az a finn tantervnek 
már most is része. Magyarországon, ahogy azt a tapasztalatok mutatják, a tanulók nagyon 
csekély tudással rendelkeznek a munka világában szükséges készségekről, információkról, 
módszerekről, mivel senki sem kezdi tapasztalattal, és ezeket a készségeket a tanórákon 
nem tanítják megfelelően.  

• Habár bizonyos szempontok szerepelnek a Nemzeti Tantervben (önéletrajzok írása, az 
álláshirdetések értelmezése stb.), ezek nem elég gyakorlatiasak, számos esetben nem elég 
rugalmasak, és meglehetősen ódivatú módon mutatják be azokat. Szükség lenne az üzleti 
világnak megfelelő, vagy HR szempontú megközelítésre, hogy relevánsabbá, korszerűbbé és 
érdekesebbé tegyük azt a tizenévesek számára.  

• Fontos lenne továbbá, hogy kiemeljük a különbséget a magasabb társadalmi normák 
szerinti életpálya-vezetési módszerek és a „mindennapi” vagy „valós életű” életpálya-
vezetési módszerek között, a ─ tanulók tapasztalata szerint ─ bizonyos készségek, 
képességek és módszerek nem fontosak az utóbbi esetében. Például az állásinterjúk sokszor 
nem is valósulnak meg, és a digitális készségek és keresési módszerek helyett az 
álláskeresés informális módjait helyezik előtérbe (hirdetés a kirakatban, barát által 
közvetített állás stb.) 
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• A magyar szakképző iskolák IKT eszközökkel való felszereltsége meglehetősen hiányos, és ez 
a digitális készségek tanítását/bemutatását/alkalmazását gyakorlatilag lehetetlenné teszi. A 
legtöbb iskola nem rendelkezik vezeték nélküli internetes kapcsolattal, illetve az 
informatika órákon kívül számítógép-hozzáféréssel, mellyel egyébként sem rendelkezik 
minden tanuló, vagy nem nagy számban.  

• A magyar oktatóknak kevés idejük van és csekély a tudásuk ahhoz, hogy megfelelően 
dolgozzanak a tanulók önismeretén. Iskoláinkban vannak szociális munkások vagy 
pszichológusok, de ők nem tudnak részt venni ebben a munkában, mivel képességeik és 
kapacitásuk teljes mértékben kihasználtak.  

• A tanulók általában távolságtartók az iskolával és tanáraikkal (esetenként akár társaikkal) 
szemben, negatív (vagy legjobb esetben semleges) a hozzáállásuk az iskolához és az ott 
folyó munkához, és ez igen megnehezíti a személyesebb témák feldolgozását. A gyakorlatok 
ugyanakkor segítettek azonosítani a területeket, ahol javításra, beavatkozásra van szükség.  

• Ilyen területek – csak néhány példával élve – a kommunikációs készségek fejlesztése, tér és 
mód biztosítása önkifejezésükhöz, véleményük és gondolataik kifejtéséhez bizonyos 
témákban, a helyzet kialakítása, hogy valamivel mélyebben gondolkodjanak el magukról és 
pályaválasztási lehetőségeikről, az önismeret fejlesztése, lehetőség biztosítása az 
osztálytermi tanórákon való személyes elkötelezettségre, aktív munkára és tevékeny 
részvételre. Szükség lenne teret adni a személyes tanácsadásnak, amikor szükség van rá.  

• A tankötelezettség visszaállítása 18 éves korra segítené ezen készségek megszerzését, 
számos más előny elérésével együtt.  

• A Kézikönyvben leírt tanórák extra felkészülést igényeltek, és szükség van a nyomon 
követésre is, amely egyúttal mutatja a formalizált képzés szükségét is a tanárok számára 
arról, hogy miként kell ezeket a tevékenységeket hatékonyan, profi módon továbbadni.  

• Összegzésként, a projektben részt vevő tanároknak az a véleményük, hogy a magyar iskolák 
jobb helyek lennének a rendszeres és alapos CMS oktatás révén, mivel ez segítené a 
tanulókat sokoldalúbb munkavállalókká, illetve olyan felnőttekké válni, akik képesek kezelni 
a változásokat és kihívásokat. Bele lehetne szőni egyes tantárgyakba, vagy külön tárgyként 
szerepelne, mindenesetre rendszeresnek és céltudatosnak kellene lennie.  

• Mivel a szakiskolai tanulók óraszáma már most is meghaladja a 35-öt, és közelít a heti 40-
hez, azt javasoljuk, hogy a tanrendben bekövetkező lehetséges változtatás ne emelje 
tovább az iskolai órák számát – vagyis óvatos tantervi reformot javasolunk.  
 

Visszajelzés a Raahe Municipal Education and Training Consortium részéről 

• Legtöbb tanulónk hasznosnak tartja ezeket a Carma tanórákat. Legalábbis ez némileg eltért 
a mindennapi tanulásuktól. A leghasznosabbak a Carma tanórák alatti és azokat követő 
viták voltak. A kérdőíveket általában túl gyorsan töltötték ki, és a tanulók nem igazán 
gondolták át a válaszokat. A legjobb visszajelzés azoktól a tanulóktól érkezett, akik azt 
mondták, a Carma tanórák valóban rávették őket későbbi pályájuk átgondolására és a 
szakiskola utáni időkre. Finnországban minden alapiskola órarendjében szerepel a 
tanácsadás. Ezeken a tanórákon a Carma tanórákkal csaknem egyező tevékenységet 
folytattak. Részben ez lehet az oka annak, hogy a tanulóink meglehetősen elégedetlenek 
volt a kérdőívben megadott válaszok szerint. Tanulóink visszajelzése szerint (a megvitatást 
követően), ezek a Carma tevékenységek hasznosak és/vagy érdekesek voltak. 

• Finnországban a Carma kézikönyv legnagyobb haszna az, hogy a szakképzésben oktatók 
egységes kézikönyvet kaptak a pályaválasztási tanácsadásról. Már korábban is 
rendelkeztünk ezekkel az információkkal, de sok különböző forrásból. Így a tanárnak igen 
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aktívnak kellet lennie, és sok időt kellett szánnia a pályaválasztási tanácsadó tanórákhoz 
szükséges anyagok összegyűjtésére.  

• Finnországban most éljük meg a legnagyobb változást a szakképzés történetében. Erre az 
ún. Szakképzési reformra 2018 elején került sor. Ez a reform korszerűsíti a teljes 
szakoktatást és képzést. A jövőben a munkával töltött élet új típusú kompetenciát igényel, 
miközben kevesebb pénzügyi forrás áll az oktatás számára rendelkezésre.  

• A szakképzésnek gyorsabban kell reagálnia a munka világában és az azt működtető 
környezetben bekövetkező változásokra, illetve alkalmazkodnia kell az egyéni kompetencia 
igényekhez. Mindez azt jelenti, hogy a pályaválasztási tanácsadás a jövőben felértékelődik. 
Az oktatás nagyobb része az iskolaépületeken kívül zajlik majd: a munkát különböző tanítási 
környezetekben kell majd végezni, ahol a tanárok munkahelyeken biztosítják a tanácsadást. 
A tanárok munkájában nagy hangsúlyt kap a tanácsadás és a felkészítés, továbbá a Carma 
kézikönyv néhány új ötletet és anyagot biztosít a szakiskolai tanárok szükségleteihez.  

A CARMA PILOT ÓRÁK KÉRDŐÍVEINEK ÉRTÉKELÉSE  

A kisérleti órákon résztvevő tanároktól 10 választ rögzítettünk. A kisérleti órák csoportjainak 

mérete 4 és 22 tanuló között volt. Az alábbi tevékenységeket tesztelték az órákon: 

Konfliktuskezelés, Havi költségvetés készítése, Szociális kompetenciafejlesztés, Mi az én 

munkám?, Alkalomhoz illő öltözék, Számít-e a megjelenés?, A munkaerőpiaci nyelvezet 

megismerése, Munkaköri jellemzők elemzése, Nélkülözhetetlen tippek állásinterjúkhoz, Idegen 

nyelv tanulása online forrásból, Önmotiváló technikák, Karrierkutatás, Nyelvi kommunikációs 

készségek, LinkedIn profil létrehozása és szakmai hálózat építése, Online is biztonságban, 

Együttműködés és csapatmunka, Konfliktuskezelés, Önmotiváló technika, Piacképes vagyok?, 

Erősségeim és gyengeségeim, Csapatjátékos vagy?, Készségeim önértékelése, Mi a munkám?, 

Jól informáltnak lenni: Hogyan ismerem fel a hamis álláshirdetéseket és a nem valódi 

munkalehetőségeket?  

A legtöbb csoportban a tanulók „elég jól” működtek együtt, míg egy csoport csak részben volt 

hajlandó részt venni a képzésben, egy pedig nem igazán volt együttműködő.  

Az említett tevékenységek közül kiemelkedik, hogy a kommunikációval, költségvetés-kezeléssel 

és a LinkedIn profil létrehozásával kapcsolatos feladatok ragadták meg leginkább a tanárokat és 

a tanulókat egyaránt. Ugyanakkor, a szóbeli kommunikációs készségekre vonatkozó 

tevékenységeket nehezen kezelték. A szükséges készségek felsorolása kihívást jelentett. 

Kaptunk javaslatokat is, amelyeket az alábbiakban foglalunk össze: 

Igen hasznos lenne a CMS és az Élethosszig tartó tanácsadás beépítése a szakoktatásba, 

rendszeres, kurzusszerű jelenségként. A tanórákon kívül a személyes tanácsadás is fontos. 
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AJÁNLÁSOK  

1. Javasoljuk, hogy az életpálya-vezetési készségfejlesztés két pilléren alapuljon minden 
országban:  

• az életpálya-vezetési készségek fejlesztése legyen beépítve a szakképző intézmények 
tantervébe,  

• az élethosszig tartó tanácsadás lehetősége, beleértve a képzési programokat 
(munkakörökhöz szükséges készségekhez, különböző szolgáltatók együttműködésében), a 
sajátos célcsoportok igényeire alapozva, sajátos szakképzési és pályaválasztási információk 
és tanácsadás, munkaközvetítési szolgáltatások, valamint a szociális partnerek bevonásával 
képzési támogatási szolgáltatások. 

Ez magában foglalja a készségek fejlesztésének integrálását és világos azonosítását a formális 
tantervben. 

2. Javasoljuk, a korai iskolaelhagyás megelőzésének érdekében, a tanulók számára egyéni célok 
követésének lehetővé tételét, egyéni szükségleteiknek megfelelően személyes tanácsadást 
biztosítva. 
 

3. Javasoljuk, hogy minden érintettet ─ mint az állam, oktatási intézmények és ipari/szakmai 
szervek (fontos gazdasági szereplők, életpálya-vezetési szolgáltatók, munkáltatói és 
munkavállalói szervezetek, kereskedelmi kamarák, munkaügyi/szakképzési kutatóintézetek) ─ 
vonjanak be az életpálya-vezetési készségfejlesztésbe, hogy gyorsabban reagáljanak a 
munkaerőpiac igényeire.  

Ez magában foglalja a globális és regionális munkaerőpiac és az új foglalkoztatási trendek 
folyamatos nyomon követését, mivel a trendek megértése kulcsfontosságú az azokra adott 
válaszlépésekhez. Az érintettek együttműködése és a köztük zajló koordináció kiemelt 
területnek minősül, mivel a munka világának (és annak változásának) közvetlen és azonnali 
hatást kell kifejtenie az életpálya-vezetési készségfejlesztésre, ami annak tartalmát és az 
alkalmazott stratégiákat illeti.  

4. Javasoljuk, hogy a szakképzési intézmények vezetői különleges CMS-fejlesztési irányítási 
szerepet kapjanak a más országok releváns bevált gyakorlataival és az alulról felfelé építkező 
megközelítésekkel kapcsolatban, megosztva az erőforrásaikat és a szakértelmüket, hatékony 
hálózatokon és partnerségeken keresztül.  
 

5. Javasoljuk, hogy a CMS fejlesztési programokban részt vevő tanárok, mivel ők kulcsfontosságú 
befolyásoló tényezői a pályaválasztásnak, kapjanak meg minden szükséges segítséget, 
beleértve a speciális ─ alap- és továbbképzést és szakmai fejlesztést, illetve egyéb segédleteket 
(mint a készségszükséglet-előrejelzések stb.), hogy megértsék, a helytelen döntések miként 
befolyásolhatják tanulóik jövőbeni karrierjét és életét, és általánosságban, a CMS tanácsadók 
képzettségét javítani kell. 
 

6. Javasoljuk, hogy a személyes készségeket építsék be az egyes tantárgyakba (a fejlesztendő 
területek: önkifejezés képessége, célok megfogalmazásának képessége, információszerzés 
képessége, döntéshozatali képesség). Szükség lenne a folyamatkezelés és döntéshozatal 
kihangsúlyozására a minőségi döntések elősegítése érdekében.  
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7. Javasoljuk egy átfogó (ön)értékelési rendszer és CMS eszköztár bevezetését, annak 
biztosítására, hogy a CMS értékelése a tanulást szolgálja és ne a tanulásért legyen. A tanulási 
folyamat egésze alatt biztosított formatív értékelés a tanulók érdekét szolgálja, mivel az 
növelheti motivációjukat és támogathatja tanulásukat. 
 

8. Javasoljuk minőségi kritériumok kidolgozását és bevezetését a CMS fejlesztési programok 
minőségének biztosítására, beleértve az életpálya- és képzési tanácsadáshoz szükséges 
szakmai minősítéseket és szabványokat.  
Az életpálya-vezetési készségfejlesztési programokat bármely szinten hatékonyan kell 
alkalmazni, mivel a nem hatékony és elégtelen képzési programok a motiváció elvesztéséhez 
és a célcsoportok elbátortalanodásához vezethetnek. 
 

9. Javasoljuk a finn Szakképzési Reform modelljének figyelembe vételét.  
 

 
 

4. ábra. Új szakoktatás és szakképzés Finnországban58 
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5. ábra. Mi változik a tanulók számára az új finnországi szakképzési rendszerben?59  
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