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VizsgVizsgáálandlandóó terterüületek letek 

TTáársadalmirsadalmi--gazdasgazdasáági elvgi elváárráások sok 
Az LLL tAz LLL táársadalmi funkcirsadalmi funkcióói i éés jellemzs jellemzőőii
Az LLL tartalma Az LLL tartalma –– kulcskompetencikulcskompetenciáákk
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A hazai jogi szabA hazai jogi szabáályozlyozááss

intintéézmzméényrendszer nyrendszer 
szakkszakkéépespesííttéési rendszer (OKJ)si rendszer (OKJ)

SzakSzak-- éés felns felnőőttkttkéépzpzéési programsi program--rendszerekrendszerek
KorszerKorszerűű szakszak-- éés felns felnőőttkttkéépzpzéési msi móódszerekdszerek
SzemSzeméélyi lyi éés ts táárgyi feltrgyi feltéételektelek
FinanszFinanszíírozrozáási rendszersi rendszer



Európai Szociális Karta
(1999.évi C. törvény)

Társadalmi célok

pályaválasztáshoz 
szükséges tájékozódás joga

megfelelő szakképzéshez való jog

megélhetés biztosítása
szabadon választott foglalkozás révén



A piacgazdaságon alapuló társadalom 
(európai) követelményei 

az oktatási-képzési rendszerrel szemben

Az alkalmazkodAz alkalmazkodóókkéépesspesséég fejlesztg fejlesztéése se 

A foglalkoztathatA foglalkoztathatóóssáág g 
szakkszakkéépzpzéési rendszersi rendszer--feltfeltéételeinek biztosteleinek biztosííttáásasa

Az egyAz egyéén n öönmegvalnmegvalóóssííttáássáának tnak táámogatmogatáásasa

Az aktAz aktíív v áállampolgllampolgáárrrráá vváálláás segs segííttéése se 



Az alkalmazkodAz alkalmazkodóókkéépesspesséég g 
fejlesztfejlesztéésese

Iskolai vIskolai véégzettsgzettséég ng nöövelveléésese
(meghat(meghatáározza a megszerezhetrozza a megszerezhetőő szakkszakkéépzettspzettséég  szintjg  szintjéét)t)

TanulTanuláási ksi kéépesspesséég fejlesztg fejlesztéésese
(magasabb iskolai v(magasabb iskolai véégzettsgzettsééggel nggel nőő))

PiackPiackéépes munkavpes munkaváállalllalóói tulajdonsi tulajdonsáágok megszerzgok megszerzéésese
((„„egyenegyenéértrtéékkűű a szakka szakkéépzettspzettsééggelggel””) ) 



A foglalkoztatA foglalkoztatáás s 
szakkszakkéépzpzéési feltsi feltéételeitelei

ÁÁtjtjáárhatrhatóó szakkszakkéépespesííttéési rendszer si rendszer 
((„„szakmastruktszakmastruktúúrara””))

Rugalmas alapRugalmas alap--, , áátt--, , éés tovs továábbkbbkéépzpzéési rendszersi rendszer

KKéépzpzéést st öösztsztöönznzőő „„fizikaifizikai”” éés s „„anyagianyagi”” hozzhozzááfféérrééss

MunkaerMunkaerőőpiacipiaci szszüükskséégletnek megfelelgletnek megfelelőő
szakkszakkéépzettspzettséég megszerzg megszerzéésséének biztosnek biztosííttáásasa

CCéél: a gazdasl: a gazdasáági gi éés a ks a kéépzpzéési szsi szüüksksééglet glet öösszhangja!sszhangja!



Az egyAz egyéén n öönmegvalnmegvalóóssííttáásasa
segsegííttéésséének nek „„kkéépzpzéésisi”” feltfeltéételeitelei

MegfelelMegfelelőő ppáályalya-- éés s öönismeret kialaknismeret kialakííttáása sa 

Kiterjedt tanKiterjedt tanáácsadcsadáási rendszersi rendszer

ÖÖsztsztöönznzőő kkéépzpzééss--ttáámogatmogatáási rendszersi rendszer



Az aktAz aktíív v áállampolgllampolgáársrsáág g 
megvalmegvalóóssííttáássáának knak kéépzpzééss--tartalmatartalma

MegfelelMegfelelőő áállampolgllampolgáári ismeretek elsajri ismeretek elsajááttííttáása  sa  

((„„iskolaiiskolai”” oktatoktatáásbsbóól, napi ml, napi méédiadia--ttáájjéékoztatkoztatáásbsbóól)l)

LehetLehetőősséégek a demokratikus jogok gek a demokratikus jogok 
„„ttéénylegesnyleges”” gyakorlgyakorláássáárara

(cselekv(cselekvéési si „„ttéérr””: r: réészvszvéétel a helyi (inttel a helyi (intéézmzméényi) nyi) 
demokratikusdemokratikus kköözzééletben)letben)



A „tudás-társadalom” fejlettségének 
néhány tényezője

• Tudás alapú gazdaság korszerűsége:
iskolázottság szintje, 

szakképzettség gazdaságnak való megfelelése

• Tanuló társadalom kiterjedtsége: 
korosztályonkénti részvétel

• Egész életen át tartó tanulás szervezettsége:
formális, non-formális, informális 

oktatási, képzési, művelődési rendszerek tudatos működtetése



Az egész életen át tartó tanulás 
társadalmi céljai

Általános műveltség és kulturáltság szélesítése
(közismeretek, társadalmi ismeretek, kommunikációs készségek,

idegen nyelvi tudás, műszaki és számítástechnikai alapkészségek)

Szakmai tudás megszerzése
és folyamatos fejlesztése

(els(elsőő szakkszakkéépzettspzettséég, tovg, továábbkbbkéépzpzéés, s, áátktkéépzpzéés, s, 
ppáálya(foglalkozlya(foglalkozáás) s) -- mmóódosdosííttáás)s)

Munka világa ismereteinek / készségeinek
elsajátítása és fejlesztése

(pályaorientáció, pályaválasztás, és pályakorrekció, 
álláskeresés, munkahelymegtartás)



A felnA felnőőttkttkéépzpzéés alapvets alapvetőő ccééljailjai

A A „„tudtudááststáársadalomrsadalom”” kialakulkialakuláássáának nak 
éés funkcions funkcionáálláássáának segnak segííttéése se 

Az egAz egéész sz ééleten leten áát tartt tartóó tanultanuláás kiterjeszts kiterjesztéésese



Az egAz egéész sz ééleten leten áát tartt tartóó tanultanulááss
éérdekrendszererdekrendszere

A tA táársadalom rsadalom éérdekerdeke
(lehet(lehetőő legszlegszéélesebb mlesebb műűveltsveltséég g éés szakks szakkéépzettspzettséég)g)

A gazdasA gazdasáág g éérdekerdeke
(piack(piackéépes szakkpes szakkéépzettspzettséég a legkisebb rg a legkisebb rááfordfordííttáással)ssal)

Az egyAz egyéén n éérdekerdeke
(legc(legcéélirliráányosabb karrier a legmagasabb jnyosabb karrier a legmagasabb jöövedelem mellett)vedelem mellett)

FOLYAMATOS CFOLYAMATOS CÉÉL:L: A HA HÁÁROM ROM ÉÉRDEK RDEK ÖÖSSZEHANGOLSSZEHANGOLÁÁSA!SA!



FEJLFEJLŐŐDDÉÉS: S: 

EredmEredméények nyek –– ProblProbléémmáák k –– KihKihíívváásoksok



A felnA felnőőttkttkéépzpzéés s 
ttáársadalmi funkcirsadalmi funkcióóinak vinak vááltozltozáásasa

HiHiáányos iskolai vnyos iskolai véégzettsgzettséég / szakmaig / szakmai
kkéépzettspzettséég pg póótltláása sa –– cscsöökkenkkenéés      s      eredmeredméény!ny!

PiacgazdasPiacgazdasáág g ááltal megkltal megköövetelt szakkvetelt szakkéépespesííttééss--,,
éés szakmavs szakmavááltoztatltoztatáások sok –– nnöövekedvekedéés      s      kihkihíívváás!s!

MunkaadMunkaadóók k ááltal megkltal megköövetelt vetelt 
folyamatos kfolyamatos kéépzpzéési funkcisi funkcióó –– ererőőssööddéés      s      kihkihíívváás!s!



A népesség iskolázottságának alakulása
1949 és 2001 között 

A népesség iskolázottságának alakulása
1949 és 2001 között 
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Forrás: Magyar Demográfiai Évkönyv 2002. KSH

A 10 éves és idősebb 
népességből iskolai 
végzettsége nincs

A 15 éves és idősebb 
népességből legalább az 
általános iskola 8. osztályát 
elvégezte

A 18 éves és idősebb 
népességből legalább befejezett 
középiskolai végzettséggel 
rendelkezik

A 25 éves és idősebb népességből 
befejezett felsőfokú végzettséggel 
rendelkezik
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Különböző iskolai végzettségű népesség megoszlása 
korcsoportok szerint (2001)

Különböző iskolai végzettségű népesség megoszlása 
korcsoportok szerint (2001)

Átlag:
88,8 %

Átlag:
38,2 %

Átlag:
12,6%

Százalék

Következtetés:

A népesség nagyobb arányú szakmai képzésének végzettségi akadálya nincs! 
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A gazdaságilag aktív (15-64 év közötti)
népesség megoszlása iskolai végzettség szerint (2005)



A foglalkoztatottak megoszlása 
a legmagasabb iskolai végzettség szerint

A foglalkoztatottak megoszlA foglalkoztatottak megoszláása sa 
a legmagasabb iskolai va legmagasabb iskolai véégzettsgzettséég szerintg szerint

16

2,4

26,8

18,7

13,2
8,1 0,6

10,2
3,9

Általános iskola 0–7 oszt.  Általános iskola 8 osztály   Szakiskola  

 Szakmunkásképző   Szakközépiskola   Technikum  

 Gimnázium   Főiskola   Egyetem 

Min. középfokú
érettségi
54,2 %

Max. szakmunkás 
végzettség

45,8 %
!

Következtetés: a min. k.fokú végzettségű népesség foglalkoztatottsága arányos !



A foglalkoztatottak és a munkanélküliek megoszlása 
iskolai végzettség szerint (2005)

A foglalkoztatottak és a munkanélküliek megoszlása 
iskolai végzettség szerint (2005)
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A A ““biztonsbiztonsáági indexgi index”” alakulalakuláása 1992sa 1992--2005 k2005 köözzöötttt

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1992 1997 2002 2005

Minimum 
felsőfok

Maximum 
középfokú
érettségi

Maximum 
szakmun-
kásképző

max:
0,92

max:
1,61

min:
2,52

min:
3,44



Az iskolai formAz iskolai formáális oktatlis oktatáásban sban éés az iskolarendszeren ks az iskolarendszeren kíívvüüli li 
nem formnem formáális klis kéépzpzéésben rsben réésztvevsztvevőő

felnfelnőőttek szttek száámmáának alakulnak alakuláása (1996sa (1996--2004)2004)
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A felnA felnőőttkttkéépzpzéés komplex s komplex 
ccéélrendszerelrendszere éés s aktivitaktivitáásaisai

A gazdasA gazdasáág vg vááltozltozóó igigéényeinek megfelelnyeinek megfelelőő, , 
szakkszakkéépzett munkaerpzett munkaerőő kkéépzpzéésese

A munkaerA munkaerőő alkalmazkodalkalmazkodáássáát segt segííttőő
képességek és készségek fejlesztfejlesztéésese
(a munka vil(a munka viláággáával kapcsolatos tulajdonsval kapcsolatos tulajdonsáágok gok 

éés kulcsks kulcskéépesspesséégek)gek)
A A hháátrtráányos helyzetnyos helyzetűűekek ttáársadalmi rsadalmi éés s 
munkaermunkaerőő--piaci beilleszkedpiaci beilleszkedéésséének segnek segííttéésese

Mindenki Mindenki ááltal hozzltal hozzááfféérhetrhetőő
oktatoktatáásisi––kkéépzpzéési si infrastruktinfrastruktúúrara biztosbiztosííttáásasa



A felnA felnőőttkttkéépzpzéés jogi rendszeres jogi rendszere

KKöözoktatzoktatáási tsi töörvrvéény ny (iskolai rendszer(iskolai rendszerűű felnfelnőőttkttkéépzpzéés)s)
SzakkSzakkéépzpzéési tsi töörvrvéény ny (feln(felnőőttkttkéépzpzéésre is vonatkozsre is vonatkozóóak)ak)
FelsFelsőőoktatoktatáási tsi töörvrvéény ny (feln(felnőőttkttkéépzpzéésre is vonatkozsre is vonatkozóóak)ak)
FelnFelnőőttkttkéépzpzéési tsi töörvrvéény ny ((„„programprogram”” éés s „„szerzszerzőőddééss””))
FoglalkoztatFoglalkoztatáási tsi töörvrvéény ny (t(táámogatmogatáások, sok, intintéézm.rszzm.rsz.).)
SzakkSzakkéépzpzéési si h.jh.jáár.r.--rróóll sz.tvsz.tv. . (saj(sajáát t munkav.munkav.--kk kkéépzpz.).)
AkkreditAkkreditáácicióóss kormkormáányny-- éés miniszteri rendeleteks miniszteri rendeletek
ÁÁllamhllamhááztartztartáási tsi töörvrvéényny ((ppüü. tervez. tervezéés s éés elszs elszáámolmoláás)s)



MinMinőősséégbiztosgbiztosííttáás s –– fogyasztfogyasztóóvvéédelem I.delem I.

FelnFelnőőttkttkéépzpzéési tsi töörvrvéény:ny:

17.17.§§ (1) A k(1) A kéépzpzéési programnak igazodnia kell a si programnak igazodnia kell a 
kkéépzpzéésben rsben réésztvevsztvevőő felnfelnőőttek eltttek eltéérrőő
elelőőkkéépzettspzettsééggééhez hez éés s kkéépesspesséégeihegeihe

17.17.§§ (2) A k(2) A kéépzpzéésre jelentkezsre jelentkezőő felnfelnőőtt ktt kéérheti rheti 
tudtudáásszintjsszintjéének elnek előőzetes felmzetes felméérréésséét, amelyet a t, amelyet a 
felnfelnőőttkttkéépzpzéést folytatst folytatóó intintéézmzméény kny kööteles teles 
éértrtéékelni kelni éés figyelembe venni.s figyelembe venni.



MinMinőősséégbiztosgbiztosííttáás s –– fogyasztfogyasztóóvvéédelem II.delem II.

FelnFelnőőttkttkéépzpzéési tsi töörvrvéény:ny:

20.20.§§ (1) A feln(1) A felnőőttkttkéépzpzéést folytatst folytatóó intintéézmzméény ny éés a s a 
kkéépzpzéésben rsben réészt vevszt vevőő felnfelnőőtt felntt felnőőttkttkéépzpzéési si 
szerzszerzőőddéést kst köött

20.20.§§ (2) A feln(2) A felnőőttkttkéépzpzéési szerzsi szerzőőddéés tartalmazza: s tartalmazza: 
a) a ka) a kéépzpzééssel megszerezhetssel megszerezhetőő kkéépzettspzettsééget vagy get vagy 

kompetencikompetenciáát,t,
b) a rb) a réésztvevsztvevőő teljesteljesíítmtméénye ellennye ellenőőrzrzéésséének, nek, 

éértrtéékelkeléésséének mnek móódjdjáát. t. 



A felnA felnőőttkttkéépzpzéés ints intéézmzméényrendszere I.nyrendszere I.

ÖÖtptpóóluslusúú,  b,  bőővvüüllőő intintéézmzméényrendszer !nyrendszer !

„„iskolaiiskolai”” felnfelnőőttkttkéépzpzéési intsi intéézmzméények nyek 
felsfelsőőoktatoktatáási intsi intéézmzméényeknyek
regionregionáális klis kéépzpzőő kköözpontok hzpontok háállóózata zata 
felnfelnőőttkttkéépzpzéési gazdassi gazdasáági tgi táársasrsasáágok gok 
felnfelnőőttkttkéépzpzéést folytatst folytatóó civil szervezetekcivil szervezetek

ÖÖsszesen sszesen 
-- ttööbb, mint 5000 nyilvbb, mint 5000 nyilváántartott intntartott intéézmzméény !ny !

-- ttööbb, mint 1300 akkreditbb, mint 1300 akkreditáált intlt intéézmzméény !ny !



A felnA felnőőttkttkéépzpzéés ints intéézmzméényrendszere II.nyrendszere II.

a megfelela megfelelőő „„lefedettslefedettséégg””, a fizikai hozz, a fizikai hozzááfféérréés biztoss biztosííttáása                sa                 

hháállóózati egyzati együüttmttműűkkööddéés (szinergia) biztoss (szinergia) biztosííttáásasa

-- regionregionáális klis kéépzpzőő kköözpontok hzpontok háállóózata zata 
-- integrintegráált felslt felsőőoktatoktatáási intsi intéézmzméények nyek 
-- „„bbááziskzisköözpontzpont””--hháállóózatzat
-- ttéérsrséégi integrgi integráált szakklt szakkéépzpzőő kköözpontok (zpontok (TISzKTISzK))

minminőősséégi kgi köövetelmvetelméények teljesnyek teljesííttéése se 
(akkredit(akkreditáácicióó megszerzmegszerzéése)se)

MinMinőősséégbiztosgbiztosííttáás fejleszts fejlesztéése se –– folyamatos feladat!folyamatos feladat!



TTáársadalmi funkcirsadalmi funkcióó
vvááltozltozááss

AA hihiáányos iskolai vnyos iskolai véégzettsgzettsééget pget póótltlóó
funkcifunkcióók csk csöökkenkkenéésese

A piacgazdasA piacgazdasáág g ááltal megkltal megköövetelt vetelt 
folyamatos kfolyamatos kéépzpzéési funkcisi funkcióó ererőőssööddéésese



ProgramProgram--rendszerek fejlesztrendszerek fejlesztéésese
(foglalkoztat(foglalkoztatáási csi céélnak megfelellnak megfelelőően)en)

KIEGÉSZÍTŐ
PROGRAMOK

FELZÁRKÓZTATÓ

KÉPESSÉG-FEJLESZTŐ

MAGATARTÁS 
FORMÁLÓ

ELHELYEZKEDÉST 
SEGÍTŐ

ALAP-, ÁT- ÉS 
TOVÁBBKÉPZŐ
PROGRAMOK

SZAKKÉPESÍTÉST 
ADÓ

AKKREDITÁLT

BETANÍTÓ

TOVÁBBKÉPZŐ



Az Az úúj szakkj szakkéépespesííttéési rendszersi rendszer

SzSzéélesebb szakmalesebb szakma--vváálasztlasztéékot kkot kíínnáál l 

Jobb pJobb páályakorrekcilyakorrekcióós lehets lehetőőssééget nyget nyúújt (eljt (eláágazgazáások)sok)

Szakmai tovSzakmai továábbkbbkéépzpzéésre sre öösztsztöönnööz (rz (ráéáéppüülléés) s) 

GazdasGazdasáágosabb tanulgosabb tanuláást biztosst biztosíít (t (modularitmodularitááss))

HasznosHasznosííthatthatóóbb vbb véégzettsgzettsééget nyget nyúújt (kompetenciajt (kompetencia--elv)elv)

TTáámogatja az alacsonyabb iskolai vmogatja az alacsonyabb iskolai véégzettsgzettsééggel nemggel nem
rendelkezrendelkezőő tanultanulóókat a szakkkat a szakkéépespesííttéés megszerzs megszerzéésséébenben



FelnFelnőőttkttkéépzpzéési szolgsi szolgááltatltatáásoksok

KKéépzpzéésisi szszüükskséégletekgletek felmfelméérréésese éés s 
kkéépzpzéésisi tantanáácsadcsadááss

ElElőőzeteszetes tudtudáásszintsszint felmfelméérrééss (PLA)(PLA)

PPáályaorientlyaorientáácicióóss éés s --korrekcikorrekcióóss tantanáácsadcsadááss

ÁÁllllááskeresskereséésisi techniktechnikáákk oktatoktatáásasa ééss
eelhelyezkedlhelyezkedéésisi tantanáácsadcsadááss



?

Tanácsadás Egyéb 
szolgáltatás

• általános és 
középiskolai oktatás
(tanterv szerint)

• munkaerőpiaci képzés
(program szerint)

• pályaválasztási TA

• továbbtanulási TA

• elhelyezkedési TA  

• álláskeresési 
tréning

• állásbörze

Oktatás-képzés

A pályaorientációs tevékenység
fő területei 



Szolgáltatási funkció
változása

nnőő az igaz igéény a ny a nonnon--formformáálislis kkéépzpzéések irsek iráántnt

informinformáális lis csatorncsatornáák fejlesztk fejlesztéése, se, 
ererőőssöödik a dik a mméédiadia szerepeszerepe

ererőőssöödik a dik a fogyasztfogyasztóóvvéédelemdelem,,
a ka kéépzpzéések minsek minőősséégbiztosgbiztosííttáássáában                 ban                 



Mely rMely réétegek ktegek kéépzpzéési igsi igéényeire sznyeire szüüksksééges ges 
koncentrkoncentráálni?lni?

A képzés szempontjából hátrányos rétegekére, 
többek között

alacsony iskolai végzettségűek 
(általános iskolát nem végzettek)

gyenge tanulási képességűek 
szakképzetlenek
fogyatékkal élők
Gyes-ről, Gyed-ről visszatérők
50 év felettiek
hajléktalanok
roma származásúak



A kA kéépzpzéések sek 
komplex finanszkomplex finanszíírozrozáásisi--ttáámogatmogatáási rendszeresi rendszere

II.   .   Állami források 
-- Költségvetés – normatív támogatás
-- MunkaerMunkaerőőpiaci Alap  piaci Alap  -- SzakkSzakkéépzpzéési Alapsi Alap

II. MunkaadII. Munkaadóói forri forráásoksok
-- SzakkSzakkéépzpzéési hozzsi hozzáájjáárulrulááss
-- SajSajáát forrt forrááss

III. III. Pályázati források (hazai és uniós)
-- KKöözponti zponti éés decentralizs decentralizáált clt céélprogramoklprogramok

IV. EgyIV. Egyééni forrni forráás s 
-- TanulTanulóó felnfelnőőtt sajtt sajáát hozzt hozzáájjáárulruláásasa



Támogatások prioritásai

ÁÁltalltaláános knos kéépzpzéések sek éés programoks programok
(felzárkóztató, pályaorientációs, elhelyezkedést segítő, 

rehabilitáló, munkaerőpiacra beillesztő-, visszavezető) 

Szakmai kSzakmai kéépzpzééseksek
(állam által elismert/nem elismert szakképesítést nyújtó

szakképesítést nem nyújtó/betanító, stb.)

EszkEszköözz--, , éés infrastrukts infrastruktúúra fejlesztra fejlesztéésese

MinMinőősséégfejlesztgfejlesztéés s (akkreditációra történő felkészülést támogató) 

FelnFelnőőttkttkéépzpzéést nst néépszerpszerűűssííttőő(m(méédia) programokdia) programok



ÖÖsszegzsszegzéés s 

1.     a feln1.     a felnőőttkttkéépzpzéési rendszersi rendszer hihiáányznyzóó alapiskolai vagy elsalapiskolai vagy elsőő
szakkszakkéépespesííttéés megszerzs megszerzéésséét biztost biztosííttóó úún. pn. póótltlóó funkcifunkcióó szerepe szerepe 
jelentjelentőősen cssen csöökkent;kkent;

2.     er2.     erőőssööddöötttt ugyanakkor ugyanakkor az egaz egéész sz ééleten leten áát tartt tartóó tanultanuláástst intenzintenzííven ven 
biztosbiztosííttóó funkcifunkcióó;;

3.     a n3.     a néépesspesséég nagyobb arg nagyobb aráánynyúú szakmai kszakmai kéépzpzééssééneknek iskolai      iskolai      
vvéégzettsgzettséégi akadgi akadáályalya ma mma máár r nincsnincs; ; 

4.     a 4.     a „„biztonsbiztonsáágosgos”” foglalkoztatfoglalkoztatááshozshoz a gazdasa gazdasáágilag aktgilag aktíív(15v(15--64 64 éév) v) 
ééletkor folyamletkor folyamáán n minimum kminimum köözzéépfokpfokúú vvéégzettsgzettséég szg szüükskséégesges;;

5.    a j5.    a jöövvőőben vben váárhatrhatóóan tovan továább bb szszéélesedik a rendszer folyamatos       lesedik a rendszer folyamatos       
kkéépzpzéést biztosst biztosííttóó funkcifunkcióójaja: ez a k: ez a kéépzpzéési lsi léétsztszáám nm nöövekedvekedéésséében, ben, 
éés az igs az igéények differencinyek differenciáállóóddáássáában fog megjelenni.ban fog megjelenni.



Milyen kihívásokat 
szükséges folyamatosan „kezelni” ? 

A célcsoportok szerint differenciált igényeket
ppáárhuzamosanrhuzamosan, ugyanakkor szinergikus módon kell kielégíteni

A differenciált és személyre szóló igények kielkielééggííttééssééhez hez nnagy 
számú, variábilis program  program  éés tananyag szs tananyag szüükskséégesges

A fejlesztési igényeket súlyozni kell, ugyanakkor egyetlen 
terület fejlesztése sem állhat meg

A fejlesztések eredményességét rövid időn belül kísérleti 
programokon, illetve képzéseken keresztül igazolni kell

Az eredmAz eredméényes fejlesztnyes fejlesztééshez shez a szakemberek ka szakemberek köözzöötti tti 
szszéélesklesköörrűű éés folyamatos s folyamatos együttműködés szükséges

A fejlesztési eredményeket széleskörűen és folyamatosan 
szükséges terjeszteni



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Elérhetőségek:
www.nive.hu

www.szakma.hu
zachar.laszlo@nive.hu


