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A felnőtt társadalom negyedének prob-
lémái vannak az írással és olvasással

Az alapok megerősítése:  
alapkészségek 

Európa számára kihívást jelentenek az 
alapkészségek. Ahhoz, hogy megfelelő ál-
láshoz jussanak és teljes mértékben részt 
tudjanak venni a társadalomban, az embe-
reknek rendelkezniük kell az alapkészsé-
gek minimumszintjével, így a számolási, 
szövegértési és alapvető digitális készsé-
gekkel. Ezek ugyancsak a továbbtanulás 
és a karrierépítés alapkövei. Az európai 
felnőtt társadalom mintegy negyedének 
problémái vannak az írással és olvasás-
sal, valamint gyenge számolási és digi-
tális készséggel rendelkezik. Az EU-ban 
több mint 65 millió embernek nincs felső 
középfokú végzettsége. Ez az arány jelen-
tősen eltér az egyes uniós országok között, 
némelyikben az 50%-ot is eléri, vagy meg-
haladja. 

Mivel a legtöbb munkahely komplex 
készségeket igényel, az alacsony végzett-
ségűek számára kevesebb álláslehetőség 
kínálkozik. Érzékenyebben érintik őket a 
bizonytalan munkahelyek, és a magasab-
ban képzett embereknél kétszer nagyobb 
valószínűséggel maradnak tartósan mun-
kanélküliek. Az alulképzett emberek szin-
tén gyakran kiszolgáltatott fogyasztók, 
különösen az egyre komplexebb piacokon. 
 

1.Az alacsony képzettségű európai 
felnőttek foglalkoztatási lehetősége-

inek javítása érdekében a tagállamoknak 

továbbképzési útvonalakat kell létrehoz-
niuk a Készséggarancia révén – együtt-
működve a szociális partnerekkel, az ok-
tatási és képzésszolgáltatókkal, valamint 
a helyi, regionális és nemzeti hatóságok-
kal. A továbbképzést mind a dolgozó, 
mind az álláskereső emberek számára 
elérhetővé kell 

2. A Bizottság, együttműködve a szoci-
ális partnerekkel, valamint az okta-

tási és képzésszolgáltatókkal, az alábbiak 
révén fogja támogatni a rigai következ-
tetések végrehajtását a minőségi és mun-
kaerőpiac-orientált szakmai készségek és 
képesítések kialakítása érdekében: 
• a tanulók számára a tanulmányaik ré-

szeként megszerzendő munkaalapú ta-
nulási gyakorlat lehetőségének támoga-
tása. 

• a szakképzésben tanulók számára a kü-
lönböző kereteken belül megszerzett 
tanulási gyakorlatok vegyítésére több 
lehetőség biztosítása a már meglévő 
szakképzési minőségbiztosítási eszkö-
zökre7 és kreditekre8 építve, valamint 
összhangban a felülvizsgált EKKR-ja-
vaslattal. 

• magasabb szintű szakképzési lehető-
ségek olyan kialakításának és látható-
ságának támogatása, amely az oktatási 
szolgáltatók, valamint a kutatási és üz-
leti szereplők közötti partnerség révén 
valósul meg – különös figyelmet fordít-
va az ágazati szinten meglévő, maga-
sabb szintű készségek iránti igényekre. 

• a szakképzés munkaerő-piaci eredmé-
nyeivel kapcsolatos adatok jobb elérhe-
tősége. 

• a szakképzési ágazat jelenlegi uniós 
szintű irányítását észszerűsítő módo-
zatok feltérképezése, ideértve a Szak-
képzési Tanácsadó Bizottságnak adott 
egyértelműbb koordinációs szerepet,. 

• 2016-ban a szakképzési készségek 
első európai hetének elindítása és a 
Készségek Világszervezetével való 
együttműködés annak érdekében, hogy 
a szakképzés mint elsőrangú opció ke-
rüljön bemutatásra. 

3. A Bizottság elindította a digitális 
készségekkel és munkahelyekkel 

foglalkozó koalíciót, hogy széles körű 
digitális tehetségbázist hozzon létre, vala-
mint biztosítsa, hogy az egyének és az eu-
rópai munkaerő megfelelő digitális kész-
ségekkel van ellátva. 

A digitális munkahelyekkel foglalkozó 
nagykoalíció és az e-készségekkel kapcso-
latos uniós stratégia pozitív eredményeire 
alapozva, valamint az Oktatás és képzés 
2020 együttműködés keretében végzett 
munkával összhangban a tagállamokat 
felkérték, hogy 2017 közepére a digitális 
készségekre vonatkozó átfogó nemzeti 
stratégiákat dolgozzanak ki a 2016 vé-
gére kitűzött célok alapján. Ide tartoznak 
a következők: 
• Az állami hatóságokat, a vállalatokat, 

az oktatást, a képzést és a munkaerő-pi-
aci érdekelt feleket összekötő nemzeti 
digitáliskészség-koalíciók létrehozása. 

• Konkrét intézkedések kidolgozása an-
nak érdekében, hogy a digitális kész-
ségeket és kompetenciákat a tanárok és 
oktatók támogatásával az üzleti és más 
szervezetek aktív bevonásának ösztön-

Új európai készségfejlesztési program

Röviden: 2016-ban került jóváhagyásra a programjavaslat, amely a következő fő elemeket foglalja 
magába: A készséggarancia intézményét. (Lásd külön az erről szóló ismertetőt) Kezdeményezik 
a szakképzési készségek európai hetének megrendezését. Meg akarják újítani az Európai Képe-
sítési Keretrendszert, és felülvizsgálják az Europass-t. Nagy hangsúly kerül a digitális készségek 
és a munkahelyek koalíciójának erősítésére. Készségfelmérő eszköz készül a migránsok számára, 
továbbá idegen nyelvi programok. A Bizottság elemezni fogja az elitelvándorlás ügyét és tervezetet 
ad ki a készségekkel kapcsolatos ágazati együttműködésről. Az alábbiakban részleteket közlünk a 
dokumentumból. 
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zésével az oktatás és képzés minden te-
rületére kiterjesszék. 
A Bizottság össze fogja hozni a tag-

államokat és az érdekelt feleket, köztük 
a szociális partnereket, hogy cselekvésre 
szólítsa fel őket, valamint hogy azonosít-
sák és megosszák a legjobb gyakorlatokat 
a könnyebb felhasználásuk és javításuk 
érdekében. Javítani fogja a rendelkezésre 
álló uniós forrásokkal (európai strukturális 
és beruházási alapok, ifjúsági foglalkozta-
tási kezdeményezés, Erasmus+) kapcsola-
tos tájékoztatást és feltérképezi a finanszí-
rozási lehetőségeket például utalványalapú 
mechanizmusok alkalmazásával. 

A Bizottság évente nyomon fogja kö-
vetni a fejlődést az európai digitális fejlő-
désről szóló értékelő jelentésében (EDPR).

4. A képesítések és a kapcsolódó kész-
ségek könnyebb megértése, valamint 

az EU munkaerőpiacán való jobb felhasz-
nálásuk érdekében a Bizottság javaslatot 
nyújt be az Európai Képesítési Keret-
rendszer felülvizsgálatára vonatkozóan13 
(lásd COM(2016 383). A felülvizsgálat: 
• támogatja a nemzeti képesítési rendsze-

rek rendszeres frissítését; 
• biztosítja, hogy az EKKR-szintre beso-

rolt képesítéseket közös minőségbizto-
sítási elvek támasztják alá14; 

• biztosítja, hogy a kreditrendszerekre 
vonatkozó közös elveket alkalmazzák 
ott, ahol az EKKR-szintre besorolt ké-
pesítések kreditekre épülnek; 

• az EKKR használatára bátorítja a szo-
ciális partnereket, az állami foglalkoz-
tatási szolgálatokat, az oktatási szol-
gáltatókat és az állami hatóságokat a 
képzések átláthatóságának és össze-
vethetőségének támogatása érdeké-
ben; 

• előmozdítja a képzések összevethetősé-
gét az EKKR-ben résztvevő országok 
és más országok között, különösen a 
szomszédságpolitikai partnerországok 
és más, bevált képzési keretrendszerrel 
rendelkező országok között – az EU 
nemzetközi megállapodásaival össz-
hangban. 

5. A harmadik országbeli állampolgá-
rok gyorsabb beilleszkedését elősegí-

tendő a Bizottság: 
• létre fog hozni egy a harmadik or-

szágbeli állampolgárok készségeinek 
felmérését segítő eszközt. Ez az esz-
köz segítséget fog nyújtani a fogadó 
és a befogadó országok szolgálatainak 
a harmadik országokból újonnan érke-
zettek készségeinek, képesítéseinek és 

szakmai tapasztalatának azonosításá-
hoz és dokumentálásához. 

• együtt fog működni a nemzeti hatósá-
gokkal a migránsok, köztük a menekül-
tek készségei és képesítései elismerésé-
nek támogatása érdekében, támogatni 
fogja a fogadólétesítmények személy-
zetének képzését az elismertetési eljá-
rások felgyorsítása érdekében, valamint 
elő fogja mozdítani a készségek és ké-
pesítések megértésével és elismerésé-
vel kapcsolatos információk és legjobb 
gyakorlatok megosztását. 

• az Erasmus+ online nyelvi támoga-
tás révén online nyelvi képzést fog az 
újonnan érkezett migránsok, ideértve a 
menekültek számára elérhetővé tenni (3 
év alatt 100 000 engedélyt fognak a me-
nekültek részére biztosítani az online 
nyelvi kurzusokhoz). 

6. Az emberek tájékozott életpálya- és 
tanulási választásait megkönnyítendő 

a Bizottság javasolni fogja a Europass ke-
retrendszer felülvizsgálatát egy intuitív 
és olajozottan működő online szolgáltató 
platform létrehozása érdekében. Ez weba-
lapú eszközöket fog nyújtani a készségek-
kel és képesítésekkel kapcsolatos informá-
ciók dokumentálásához és megosztásához, 
valamint ingyenes önértékelési eszközö-
ket. 

A készségigényekkel és -trendekkel 
kapcsolatos adatokat tovább javítják a ke-
resőrobotok és az adatelemzők, valamint 
alátámasztják a különböző ágazatokból ér-
kező tények, amelyek ily módon pontos és 
valós idejű információkat összesítenek az 
integrált Europass szolgáltatás már meglé-
vő „készségkörkép” eszköze által  nyújtott 
szolgáltatásban. 

7. A Bizottság tovább fogja elemezni az 
elitelvándorlás ügyét, és ösztönözni 

fogja a probléma kezelésének hatékony 
módjára vonatkozó legjobb gyakorlat 
megosztását. 

8. A készségekkel kapcsolatos informá-
ciógyűjtés fejlesztése és a gazdasági 

ágazatokban jelentkező készséghiány ke-
zelése érdekében a Bizottság tervezetet 
ad ki a készségekkel kapcsolatos ágazati 
együttműködésről. Ez segít majd mobili-
zálni és összehangolni a kulcsszereplőket, 
bátorítani a magánbefektetőket és előz-
mozdítani a megfelelő uniós és nemzeti 
támogatási programok stratégikusabb fel-
használását. 

A készségekkel kapcsolatos ágazati 
partnerségeket az iparban és a szolgáltatási 
ágazatban uniós szintjén fogják felállítani, 
majd legörgetik nemzeti (vagy adott eset-
ben regionális) szintre, hogy: 
• a következő 5-10 évre vonatkozó ága-

zati stratégiák alapján azonosítani tud-
ják a készségigényeket és konkrét meg-
oldásokat tudjanak felvázolni, úgymint 
a jobb szakképzési lehetőségek közös 
kidolgozása és a kereskedelmi-oktatá-
si-kutatási partnerségek; 

• adott esetben támogassák az ágazati 
képesítések és bizonyítványok elisme-
réséről szóló megállapodásokat. 
A terv végrehajtásához szükséges fi-

nanszírozást már meglévő uniós források 
fogják biztosítani18. A végrehajtásra kez-
detben kísérleti jelleggel, keresletvezérelt 
folyamat keretében kerül sor hat ágazatban, 
az előkészületek pedig 2016-ban indulnak 
meg: gépjárműgyártás, tengerészeti tech-
nológia, űrkutatás, védelem, textilipar és 
turizmus. További területeket (építőipar, 
acélipar, egészségügy, zöld technológiák és 
megújuló energiák) a 2017-től kezdődő má-
sodik végrehajtási ütem során fognak érté-
kelni. A kiválasztott ágazatok között vannak 
hosszú távú versenyképességet biztosítani 
hivatott csúcstechnológiák és hagyományo-
sabb, egyedi rövid és középtávú kihívások-
kal szembesülő ágazatok is. 
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