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Úti beszámoló az Európai pályaorientációs 
szakpolitikai Hálózat római üléséről

2014. október 21-22. között Rómában került meg-
rendezésre az Európai Pályaorientációs Szakpolitikai 
Hálózat (European Lifelong Guidance Policy Network, 
ELGPN) a 2013-2014-re vonatkozó munkaprogram 
szerinti, tizenhatodik Plenáris Ülése és hatodik Poli-
cy Review Cluster (PRC) Ülése. A rendezvényen a 
nemzeti delegációt Dr. Lukács Éva Fruzsina (NMH, 
PRC1-be delegált tag) képviselte.

Az ülést Ms. Ismene Tramontano (ISFOL) nyitotta 
meg, aki kiemelte az olasz Munkaügyi és Társada-
lompolitikai Minisztérium, valamint az olasz Oktatási, 
Egyetemi és Kutatási Minisztérium közreműködését 
az esemény létrejöttében. Ms. Marianna D’Ange-
lo a Munkaügyi és Társadalompolitikai Minisztérium 
képviselője bemutatta az Ifjúsági Garancia Program 
olaszországi eredményeit. Kiemelte, hogy az Európai 
Unión belül Olaszország kapta a legtöbb financiális 
támogatást a program megvalósításához, amihez je-
lentős hazai forrás is társult. Ms. Speranzina Ferraro 
az Oktatási, Egyetemi és Kutatási Minisztérium kép-
viselője a korai iskolaelhagyás megelőzését szolgá-
ló, szisztematikus megközelítést mutatta be, melyben 
kiemelt szerepet kap az életpálya-tanácsadás is. Az 
életpálya-tanácsadás kapcsán jó gyakorlatként emlí-
tette, azt a nemzeti fórumot, amelyben a szakminisz-
tériumok, az ISFOL, szociális partnerek, szakértők 
és a régiók képviselői a módszertan és a szakpolitika 
megújításán fáradoznak.

Dr. Raimo Vourinen, az ELGPN koordinátora el-
mondta, hogy a 16. Plenáris Ülés és 6. Policy Review 
Cluster Ülés célja kettős, egyrészt az egyes PRC mun-
kacsoportokban elvégzett feladatok lezárása, más-
részt a 2015-ös munkaprogramra való felkészülés. 

Mr. Koen Nomden az Európai Bizottság Oktatási és 
Kulturális Főigazgatósága nevében videókonferenci-
án mondta el, hogy az életpálya-tanácsadás szakpoli-
tikai területe az Európai Parlamenti választásokat kö-
vetően átkerült az Európai Bizottság Foglalkoztatási 
Főosztályához, Marianne Thyssen biztos portfóliójá-
ba. Kiemelte, hogy most először jelenik meg a portfó-
lióban önállóan a képességek, készségek témaköre, 
amely jelentős hatással lehet az életpálya-tanács-
adásra is.  

Dr. Pedro Moreno da Fonseca arról az európai 
uniós szintéren használt mérőeszközről adott be-

számolót, amelyet a nem formális és az informális ta-
nulás, tudás elismerésének vizsgálatára fejlesztettek 
ki a CEDEFOP keretein belül. A kutatás eredményei 
alapján 2010 óta a nem formális és informális úton 
megszerzett ismeretek és tudás elismerésének ará-
nya tizenhat országban növekedett, öt országban a 
2010-es szintnek megfelelő volt, míg négy ország-
ban csökkent. A legtöbb országban az elismerés és a 
képzési keretrendszer összeköttetése kapcsán folyik 
az egyeztetés valamilyen formája. 

Az ülésen Dr. Raimo Vourinen bejelentette, hogy 
az ELGPN honlapján (www.elgpn.eu) már elérhetőek 
a következő termékek: ’Progress Report 2013-14’ 
(„Előrehaladási jelentés 2013-14”), valamint az ’ Evi-
dence Base on Lifelong Guidance: A Guide to Key 
Findings for Effective Policy and Practice’ („Tény-alap 
az életpálya-tanácsadásban: Útmutató a hatékony 
szakpolitikával és gyakorlattal kapcsolatos legfonto-
sabb kutatási eredményekhez”). 

A Plenáris Ülés során a tagállamok az Európai 
Irányelvekre (’Guidelines’) újabb változatát vélemé-
nyezték, valamint a Hálózat 2015 utáni jövőjével kap-
csolatos lehetőségekkel kapcsolatos véleményüknek 
adtak hangot. 

A PRC 1 munkájának összegzéseként, Michel LeF-
ranc, a munkacsoport vezetője kiemelte azt a két bel-
ső munkaanyagot, amelyet külső szakértők bevoná-
sával készített el a csoport az életpálya-tanácsadás 
megjelenéséről a tanárképzésben, valamint a szol-
gáltatások finanszírozásáról. 

Az ELGPN 17. Plenáris Ülés és 7. Policy Review 
Cluster Ülése 2015. március 3-5. között Rigában ke-
rül megszervezésre.

A Hálózatról bővebb információt talál a Nemzeti 
Pályaorientációs Portálon: 
http://eletpalya.munka.hu/elgpn

A Hálózat előző rendezvényeiről készült beszámo-
lókat az Életpálya-tanácsadás folyóirat korábbi szá-
mainak Nemzetközi körkép rovatában olvashatja:
http://eletpalya.munka.hu/eletpalya-tanacsadas- 
folyoirat


