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Úti beszámoló az Európai Pályaorientációs Szak-
politikai Hálózat rigai üléséről

2015. március 2–6. között Rigában rendezték 
meg  az Európai Pályaorientációs Szakpolitikai 
Hálózat (European Lifelong Guidance Policy 
Network, ELGPN) 2015-re vonatkozó munka-
program szerinti, tizennyolcadik Plenáris Ülését 
és a hetedik Policy Review Cluster (PRC) ülést. 
A rendezvényen a nemzeti delegációt Szent-
Léleky György (NGM, Szakképzési és Felnőtt-
képzési Szabályozási Főosztály) és Dr. Lukács 
Éva Fruzsina (NGM, Projekt-végrehajtási Fő-
osztály) képviselte.

A korábbiakban az együttműködés kétéves 
munkaterv alapján folyt, most 2015-ben, válto-
zatlanul a fi nn fő-koordinátor alatt, egyévessé 
vált. A fi nn koordináció a stratégiai tanácsadók-
kal (Dr. Borbély-Pecze Tibor Bors és Dr. John 
McCarthy) előkészít egy szakmai anyagot, 
amelyet a Hálózat az Európai Bizottság elé kí-
ván terjeszteni, hogy a jövőről való tárgyalások 
alapja legyen. Ez a dokumentum az uniós szin-
tű együttműködés szükségességét, valamint 
eddigi eredményeit tartalmazza.

Forrás: www.elgpn.eu/
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Az Eurobarometer 2014 felmérések szerint 
az európai lakosság csak 24%-a vesz igénybe 
pályatanácsadást, azt is inkább a tanulási évei 
alatt, azonban a megkérdezettek közel 70%-a 
igényelné az életpálya-tanácsadási szolgáltatá-
sokban való részvételt. A hálózat tagjainak fon-
tos feladata a lakosság igényének érdekében 
végzett szakpolitikai képviselet.

A munkaügyi hivatalok együttműködését 
(PES NETWORK 2015) többen továbbra is fon-
tos Európai Unión belüli tevékenységnek gon-
dolják, hiszen ennek keretei között nyílnak meg 
olyan kölcsönös tanulási lehetőségek, amelyek 
az EMCO, az ESCO, az Ifjúsági Garancia és 
egyéb intézkedések sikerét elősegíthetik.

Az ELGPN következő ülését 2015 őszén 
Luxemburgban rendezik meg.

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

A Hálózat előző rendezvényeiről készült beszá-
molókat az Életpálya-tanácsadás folyóirat ko-
rábbi számainak Nemzetközi körkép rovatában 
olvashatja:
http://eletpalya.munka.hu/eletpalya-tanacsa-
das-folyoirat

Az ELGPN az eddig elért jelentős eredmé-
nyeken túl (pl. szószedet, toolkit), 2015-ben egy 
„termékcsomagot” tervez letenni az EU asztalá-
ra, ami a következőkből áll:

-  az életpálya-vezetési készségek („career 
management skills”, CMS) fejlesztésével 
kapcsolatos szakpolitikai javaslatgyűjte-
mény,

-  a minőségbiztosítás és a tény alapú mű-
ködés („quality assurance and evidence 
based”, QAE) kialakításával kapcsolatos 
szakpolitikai javaslatgyűjtemény,

-  18 témakört lefedő, Európai Uniós szin-
ten javaslatokat tartalmazó „Guidelines” 
(Szakpolitikai irányelvek),

-  valamint az újonnan elkészült három 
anyagban a korábbi anyagokra való uta-
lás, ezen anyagok termékcsomagba való 
rendezése. 

A plenáris ülést megnyitó lett oktatási minisz-
ter fontosnak tartotta kiemelni, hogy az egyén-
nek is folyamatos felelőssége van életpályája 
során. Amikor az állam a maga eszközeivel tá-
mogatja a területet (benne az egyént) egyszer-
re kell mérlegelnie a kapcsolódási pontokat, te-
hát a közoktatás, a szakképzés, a felsőoktatás, 
a felnőttképzés egészét – főként a munkaerő-
piaci ma ismert keresleti és kínálati trendek 
szerint.

Elhangzott, hogy a pályaorientáció, a pálya-
választás és a pályakorrekció – egyébként min-
den uniós tagállamban meglévő – rendszeré-
nek közvetlen fejlesztése nem gyakori, viszont 
igen gyakran az iskolaszerkezet, a fi nanszíro-
zási eszközök, a tanári előmenetel és a munka 
változásának lehetnek a pályaorientációs rend-
szerre vonatkozó következményei.


