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Az Európai Pályaorientációs Szakpolitikai Hálózat 
(ELGPN, honlap: https://ktl.jyu.fi /ktl/elgpn) 13. ple-
náris ülése és a 3. Policy Review Cluster (szakpoliti-
kai monitorozással foglalkozó munkacsoport) ülése 
2013. december 12. és 13. között került megrendezés-
re Litvánia európai uniós elnöksége alatt, Vilniusban. 
Az ülésen hazánkat Tauszig Judit (Nemzetgazdasági 
Minisztérium) és Dr. Lukács Fruzsina (Nemzeti Mun-
kaügyi Hivatal, TÁMOP 2.2.2 -12 Projekt-végrehajtási 
Osztály) képviselték.

A rendezvény első napján a plenáris ülésre került sor. 
Darius Numgaudis, a litván Oktatási és Tudományos 
Minisztérium képviseletében köszöntötte a jelölteket, 
majd kolléganője, Aleksandra Sokolova mutatta be Lit-
vánia életpálya-tanácsadási rendszerét. Sokolova ki-
emelte, különösen fontosnak tartják, hogy 2013-ban 
megalakult a Karrier Szakemberek Országos Szövet-
sége, mely az életpálya-tanácsadásban dolgozó szak-
embereket fogja egybe. Az iskolai pályaorientáció fon-
tosságára is felhívta az egybegyűltek fi gyelmét, idézve 
egy friss kutatási eredményt, amely szerint a közok-
tatásban tanuló fi atalok 81%-a nyilatkozta azt, hogy 
az összes pályaorientációs tevékenység – legyen az in-
formációs tanácsadás vagy a tanácsadás más formája, 
mellyel az iskolában találkoztak – fontos és értékes volt 
számukra. A hárommillió lakosú Litvániában mintegy 
900 pályaorientációs koordinátor dolgozik az oktatási 
intézményekben.

Úti beszámoló az Európai Pályaorientációs Szakpolitikai 
Hálózat vilniusi üléséről

Az Európai Bizottság Oktatási és Kulturális Fő-
igazgatóságának munkatársaként Chiara Riondi-
no beszélt az ELGPN Hálózat tagjainak a Bizottság 
„A Képességek és Képesítések Európai Tere” (Euro-
pean Area of Skills and Qualifi cations) elnevezésű új 
kezdeményezéséről, amelynek lényege a képzések és 
az azokhoz kapcsolódó képességek átláthatóvá tétele 
az Európai Unión belül, ezáltal támogatva az állam-
polgárok mobilitását. A kezdeményezés a tanulásban 
és a tanításban egyaránt nagy hangsúlyt fektet az in-
novatív módszerek bevezetésére, valamint kiemelt 
szerepet szán az életpálya-tanácsadásnak, illetve a 
tanulmányi és karrierút tervezésének segítésében. Az 
Európai Bizottság Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és 
Társadalmi Befogadás Főigazgatóságáról Dr. Susanne 
Kraatz olyan uniós kezdeményezésekről beszélt, ame-
lyek szemlélete és céljai szorosan kapcsolódnak az élet-
pálya-tanácsadáshoz. Kiemelte az Ifj úsági Garancia 
Program (Youth Guarantee) fontosságát, beszámolt a 
Munkaügyi Szervezetek Vezetőinek berlini és párizsi 
találkozóiról (HoPES), valamint megfogalmazta, hogy 
a Főigazgatóság kiemelt területként kezeli az európai 
foglalkoztatási mobilitás, a tartós munkanélküliség, 
valamint a roma állampolgárok szociális inklúziójának 
kérdéseit.

Az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (CEDE-
FOP, European Centre for the Development of Voca-
tional Training) képviseletében Dr. Pedro Moreno de 
Fonseca két fontos kutatás eredményeiről számolt be. 
A bevándorlók munkaerő-piaci integrálásával kap-
csolatban végzett kutatásaik legfontosabb tanulsága, 
hogy a tagállamoknak fel kell készülniük a beván-
dorlók képességeinek, képesítéseinek elismerésére, 
valamint aktívabban kell bevonniuk a helyi közössé-
get a folyamatba, továbbá fontos lenne, hogy a jövőben 
több bizonyíték álljon rendelkezésre a szolgáltatások 
eredményességével kapcsolatban. Az időskorú állam-
polgároknak nyújtott tanácsadási szolgáltatások-
kal kapcsolatban készített tanulmány legfontosabb 
üzenetei: 
• szükséges, hogy anyagilag támogassuk az idősek 

életpálya-építési készségeinek fejlesztését, különös 
tekintettel az infokommunikációs képességekre; 

• fontos az egész életen át tartó tanulás szemléletében 
való gondolkodás,
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• több bizonyítékra – például hatékonyság- és elége-
dettség vizsgálatokra – van szükség a szolgáltatások 
hatékonyságával kapcsolatban.

A plenáris ülés délutáni szekciójában Dr. Raimo 
Vourinen, az ELGPN fi nn koordinátora beszámolt a 
munkaprogram eddigi teljesítéséről, valamint elmond-
ta, hogy a program értékelésének első eredményeit a 
Hálózat tagjai a 2014 februárjában, Athénban tartandó 
ülésen ismerik majd meg. 

Dr. Borbély-Pecze Tibor Bors és Jo Hutchinson, az 
ELGPN szakértői, az Ifj úsági Garancia Programról 
(Youth Guarantee) írt szakpolitikai tanulmányukat 
mutatták be. Az Ifj úsági Garancia Program keretein 
belül a tagállamoknak a jövőben biztosítaniuk kell, 
hogy minden olyan 25 év alatti fi atal, aki nem rendel-
kezik foglalkoztatási jogviszonnyal és nem is tanul 
(NEET: Not in Education, Employment, or Training), 
négy hónapon belül megfelelő állásajánlatot kapjon, 
vagy további oktatásban, tanulószerződéses gyakorlati 
képzésben vagy gyakornoki képzésben részesüljön. 

Dr. Tristam Hooley szakértőként egy olyan kézikönyv 
összeállításán dolgozik, amely az életpálya-tanácsadás 
„bizonyíték alap”-ját (evidence base) összegzi. Előadá-
sában bemutatta az eddigi munka eredményét, a fel-
használói elégedettséggel és a hatékonysággal, illetve 
a szolgáltatások monitoringjával kapcsolatban össze-
gyűjtött kutatási adatokat.

Dr. John McCarthy, a Karrier Tanácsadás és Szak-
politika Fejlesztéséért Felelős Nemzetközi Központ 
(ICCDPP: International Centre for Career Develop-
ment and Public Policy) képviseletében ismertette a 
jövőbeli Európai Uniós Irányelv (Guidelines) jelentő-
ségét az életpálya-tanácsadás szerepének növelésében. 
A 31 tagország megállapodott abban, hogy közös szán-
dékuk az életpálya-tanácsadással kapcsolatos irányelv 
elkészítése, amelynek pontos formáját a jövőben ha-
tározzák meg. Szükséges kiemelni azonban, hogy egy 
ilyen dokumentumnak ajánlásokat és jó gyakorlatokat 
is kell tartalmaznia a szakpolitikusok részére minden, 
a tanácsadásban érintett szektor számára, közvetítve 
azt is, hogy a tanácsadás szektorokon átívelő nézőpont-
ját a végrehajtás során is fi gyelembe kell venni.

A program második napján a Policy Review 
Cluster-ek (szakpolitikai monitorozással foglalko-
zó munkacsoportok) párhuzamos ülései zajlottak. 
Magyarország a PRC1 munkacsoportban vesz részt, 
amelynek feladata az ELGPN Hálózat mind a négy ki-
emelt prioritásának segítése. Ennek érdekében a mun-
kacsoportban részt vevő tagországok (Franciaország, 
Spanyolország, Ausztria, Egyesült Királyság, Izland 
és Magyarország) megállapodtak abban, hogy foly-
tatják a Resource Kit (az élethosszig tartó pályaorien-
tációs szakpolitika fejlesztéséről szóló európai kézi-
könyv) legfontosabb tanulságainak összegzését egy 
rövidebb munkaanyagban a szakpolitikusok számára. 
A PRC1 munkacsoport 2014 júniusáig két belső tanul-
mány elkészítését is vállalta. Az egyik tanulmány az 
életpálya-tanácsadási szolgáltatások fi nanszírozá-
sával, a másik a tanácsadás tanárképzésben játszott 
szerepével, valalmint a tanárok szerepvállalásával fog 
foglalkozni. 

Michel LeFranc, a PRC1 francia munkacsoport vezetője
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