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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
az egész életen át tartó tanulásnak a tudás, a kreativitás és az innováció fejlesztése
érdekében történı megvalósításáról – az „Oktatás és képzés 2010” munkaprogram
megvalósításáról
(2008/2102(INI))
Az Európai Parlament,
– tekintettel az EK-Szerzıdés 149. és 150. cikkére,
– tekintettel a Bizottság „Az egész életen át tartó tanulás megvalósítása a tudás, a kreativitás
és az innováció fejlesztése érdekében. A Tanács és a Bizottság 2008. évi közös idıközi
jelentése az »Oktatás és képzés 2010« munkaprogram megvalósításáról” címő 2007.
november 12-i közleményére (COM(2007)0703), valamint a Bizottság ehhez csatolt
személyzeti munkadokumentumára (SEC(2007)1484),
– tekintettel az európai oktatási és képzési rendszerek célkitőzéseinek nyomon követésérıl
szóló részletes munkaprogramjára1, valamint e program végrehajtásának elırehaladásáról
szóló közös idıközi jelentésre,
– tekintettel az oktatásról és képzésrıl mint a lisszaboni stratégia egyik fı hajtóerejérıl
szóló, 2007. november 15-i tanácsi állásfoglalásra2,
– tekintettel az egész életen át tartó tanulás terén cselekvési program létrehozásáról szóló
2006. november 15-i 1720/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra3,
– tekintettel a Tanács az új munkahelyekhez szükséges új készségekrıl szóló, 2007.
november 15-i állásfoglalására4,
– tekintettel „Az oktatási és képzési politika és gyakorlat egyre inkább tudásalapúvá tétele”
címő 2007. augusztus 28-i bizottsági személyzeti munkadokumentumra
(SEC(2007)1098),
– tekintettel az egész életen át tartó tanulás európai képesítési keretrendszerének
létrehozásáról szóló, 2008. április 23-i európai parlamenti és tanácsi ajánlásra5,
– tekintettel a felsıoktatás terén a minıségbiztosítással kapcsolatos további európai
együttmőködésrıl szóló, 2006. február 15-i európai parlamenti és tanácsi ajánlásra6,
– tekintettel az európai mobilitásminıségi chartára7,
– tekintettel 2007. november 13-i állásfoglalására a sport szerepérıl az oktatásban1,
1

HL C 142., 2002.6.14., 1. o.
HL C 300., 2007.12.12., 1. o.
3
HL L 327., 2006.11.24., 45. o.
4
HL C 290., 2007.12.4., 1. o.
5
HL C 111., 2008.5.6., 1. o.
6
HL L 64., 2006.3.4., 60. o.
7
HL L 394., 2006.12.30., 5. o.
2
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– tekintettel az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról szóló, 2006.
december 18-i európai parlamenti és tanácsi ajánlásra2,
– tekintettel „A felnıttkori tanulásról. Tanulni sohasem késı” címő, 2008. január 16-i
állásfoglalására3,
– tekintettel a bolognai folyamatról és a diákok mobilitásáról szóló, 2008. szeptember 23-i
állásfoglalására4,
– tekintettel a tanárképzés minıségének javításáról szóló 2008. szeptember 23-i
állásfoglalására5,
– tekintettel az Európai Tanács 2008. március 13–14-i ülésének elnökségi következtetéseire,
– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,
– tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság jelentésére és a Nıjogi és Esélyegyenlıségi
Bizottság véleményére (A6-0455/2008),
A. mivel 2010-ig az Európai Uniónak világszinten vezetı szerepet kell elérnie az oktatási és
szakképzési rendszerek tekintetében, ugyanis a lisszaboni folyamat további elırehaladása
szempontjából az ilyen rendszerek életbevágóan fontosak,
B. mivel az egyetemek autonómiájának növelése és elszámoltathatóságának javítása terén
elırelépés történt, és mivel fokozni kell az e téren számukra nyújtott támogatást,
C. mivel az oktatási és képzési rendszereknek biztosítaniuk kell a férfiak és nık közötti
esélyegyenlıséget,
D. mivel az európai munkaerıpiacokon a nık és a férfiak közötti egyenlıtlenségek
felszámolását, nevezetesen 2010-ig a nık 60%-os foglalkoztatási arányát célul kitőzı
lisszaboni stratégia sikere szempontjából elengedhetetlen, hogy a képzési és oktatási
szakpolitika kiterjedjen a nemek közötti egyenlıségre,
E. mivel a tagállamoknak együttmőködés és a bevált gyakorlatok cseréje révén tovább kell
folytatniuk országos oktatási és szakképzési rendszereik reformját,
F. mivel az egész életen át tartó tanulásnak az Európai Parlament és a Tanács által
jóváhagyott, összefüggı és átfogó stratégiáit és eszközeit a lisszaboni célkitőzések elérése
és a tudásháromszög erısítése érdekében következetesen alkalmazni kell,
G. mivel Európának magasabb szintő szaktudásra van szüksége, és mivel a kreativitást és
innovációt az oktatás és képzés minden szintjén elı kell segíteni,
H. mivel a környezetismeret és társadalomtudomány területén a jövıben szükséges
1

HL C 282. E, 2008.11.6., 131. o.
HL L 394., 2006.12.30., 10. o.
3
Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0013.
4
Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0423.
5
Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0422.
2
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szaktudást illetıen elıre kell gondolkodni, például azáltal, hogy az éghajlatváltozást és az
egyéb környezetvédelmi kérdéseket minden tanulási módban érintjük,
I.

mivel a tananyagoknak elı kell segíteniük a diákok egyéni fejlıdését azáltal, hogy
magukban foglalják az emberi jogok és az európai értékek oktatását,

J.

mivel fontos európai szintő politikai célnak tekintendı az oktatási és képzési rendszerek
minısége és hatékonysága, illetve az, hogy a polgárok számára elérhetıek legyenek,

K. mivel az oktatásnak és szakképzésnek mindig tekintettel kell lennie a helyi és regionális
lehetıségekre, sajátosságokra és igényekre,
1. üdvözli a Bizottság fent említett, 2007. november 12-i közleményét, valamint az abban
részletezett elırelépéseket;
2.

megjegyzi, hogy az oktatás és szakképzés terén tett fellépéseket következetesen alá kell
támasztani társadalmi-gazdasági jellegő kiegészítı intézkedésekkel az európai polgárok
általános életszínvonalának emelése érdekében;

3.

hangsúlyozza, hogy integrálni kell a bevándorlókat és kisebbségeket (különösen a
romákat), és támogatni kell a sajátos igényekkel bíró csoportok (fıleg a fogyatékkal élık
és az idısebbek) beilleszkedését az oktatás minden szintjén és területén; úgy véli, hogy
még több segítséget kell nyújtani a bevándorlóknak, az etnikai kisebbségeket és romákat
pedig olyan képzett szakembereknek kell támogatniuk, akik ugyanahhoz a kisebbséghez
tartoznak vagy legalább beszélik annak nyelvét;

4.

hangsúlyozza a testnevelés jelentıségét az oktatás és képzés terén, és azt, hogy a sportnak
különleges jelentıséget kell tulajdonítani, például a testnevelésórák és a sport valamennyi
oktatási formájának fellendítésével, az iskola-elıkészítı szakasztól az egyetemig, és
szorgalmazza, hogy a tanterv legalább heti három testnevelésórát tartalmazzon, illetve,
hogy az iskolák kapjanak támogatást ennek ez elıírt minimális óraszámnak a lehetıség
szerinti túllépésére;

5.

hangsúlyozza a családok és a társadalmi háttér alapvetı szerepét az oktatás és képzés
minden szempontjából;

6.

megjegyzi, hogy az oktatás mind a nık, mind a férfiak társadalmi és személyes
fejlıdéséhez nélkülözhetetlen; ezért hangsúlyozza az oktatás és a képzés mint a nık és
férfiak közötti egyenlıség elımozdításának alapvetı eszköze támogatásának fontosságát;

7.

sajnálja, hogy az oktatási rendszerek nem ösztönzik jobban a nıket olyan tanulmányi és
szakképzési területekre való belépésre, ahol hagyományosan túlsúlyban vannak a férfiak,
és fordítva; üdvözli a nemek közötti egyenlıséget elımozdító intézkedéseket, és sürgeti a
tagállamokat, hogy kínáljanak a nık részére minél változatosabb szakmai orientációs
programokat, és ezeket követıen támogatást a munkaerıpiacon való elhelyezkedéshez;

8.

hangsúlyozza, hogy a jó minıségő oktatás és az egész életen át tartó tanulás terén az
esélyek tekintetében a férfiak és nık között tapasztalható egyenlıtlenségek sokkal
kiélezettebbek a szigeti régiókban, illetve a földrajzi vagy szociális hátrányokkal küzdı
régiókban; kéri ezért, hogy a regionális politikán belül fektessenek nagyobb hangsúlyt az
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oktatáshoz kapcsolódó kezdeményezésekre;
9.

megjegyzi, hogy bizonyos tanulmányi területeken, minden szinten, valamint a kutatási
ágazatban megfigyelhetı a nık tartós alulreprezentáltsága; a helyzet orvoslására
gyakorlati és pozitív lépések megtételét ösztönzi ezért;

10. megjegyzi, hogy a tanulmányaikat megszakító diákok, különösen a fiatal anyák
diszkriminációnak lehetnek kitéve, és rugalmasabb megközelítés elfogadására szólít fel a
tanulmányok, illetve a képzés szülés utáni folytatásának, valamint a tanulás és a szakmai,
illetve a családi élet összehangolásának megkönnyítése érdekében;
11. megjegyzi, hogy a tananyagok és a tanítás színvonalát átfogó jelleggel javítani kell,
valamint erısíteni kell a tanárok szociális biztonságát, és kiemelt figyelmet kell fordítani
továbbképzésükre és mobilitásukra;
12. hangsúlyozza, hogy az ikt-készségeket (információs és kommunikációs technológia) és
általában a médiamőveltséget ösztönözni kell, és javasolja, hogy a médiaoktatás minden
iskolai szinten képezze a tananyag szerves részét, a tanárok és az idısek pedig
médiapedagógiai modulok közül választhassanak;
13. rámutat, hogy a különbözı oktatási és képzési rendszerek és a kötött, nem kötött és
kötetlen tanulás közötti átmenetet meg kell könnyíteni;
14. sürgeti a Tanácsot, hogy kísérje figyelemmel, hogy az egyes tagállamok a gyakorlatban
miként hajtják végre az európai oktatási és tanulási stratégiákat; úgy véli, hogy a
kormányoknak országos célokat kell e tekintetben kitőzniük, átlátható módon megfelelı
jogszabályokat és vonatkozó intézkedéseket kell bevezetniük az európai szabványok
elérésének biztosítása és különösen az európai képesítési keretrendszer, az Europass és az
olyan uniós szinten elfogadott eszközök alkalmazása érdekében, mint például az egész
életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról szóló ajánlás;
Iskola-elıkészítı oktatás
15. hangsúlyozza, hogy az iskola-elıkészítı oktatás színvonalának emelése érdekében több
eszközt kell rendelkezésre bocsátani a pedagógusok anyagi keretfeltételei és az
oktatásnak helyet adó helyiségek berendezése, a folyamatban lévı továbbképzési
intézkedések javítására, valamint azt, hogy a befektetésekhez több erıforrást kell
rendelkezésre bocsátani. A színvonalas iskola-elıkészítı oktatáshoz történı általános
hozzáférés hatékony módja annak, hogy valamennyi gyermek, különösen a hátrányos
szociális hátterő, vagy a kisebbségekhez tartozó gyermekek számára lehetıség nyíljon az
egész életen át tartó tanulásra;
16. ismételten hangsúlyozza, hogy nagyon fontos, hogy mielıbb kifejlıdjenek a gyermekek
alapvetı készségei, hogy minél korábban megtanuljanak anyanyelvükön vagy a
tartózkodási helyükül szolgáló ország nyelvén beszélni, olvasni és írni;
17. úgy véli, hogy a második nyelv megtanulását is ebben a korai szakaszban kell elkezdeni,
de a gyermekek korai nyelvoktatásának játékosan, teljesítménykényszer nélkül kell
zajlania;
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18. felszólítja a tagállamokat, hogy tegyék kötelezıvé az iskola-elıkészítı oktatást;
Általános és középiskolai oktatás
19. hangsúlyozza, hogy különleges figyelmet kell fordítani azokra, akik egyébként az oktatás
késıbbi szakaszában kimaradnának az iskolából; úgy véli, hogy a kimaradás magas
arányának csökkentése érdekében különleges programokat kell bevezetni és
intézkedéseket kell elfogadni, és amennyiben a kimaradás elkerülhetetlen és továbbra is
elıfordul, az érintetteket támogatni kell, és esélyt kell nekik adni a társadalomba való
visszailleszkedésre, valamint a számukra megfelelı képzésben való részvételre;
20. hangsúlyozza, hogy az általános és középiskolai oktatás során a gyermekeknek meg kell
tanulniuk önálló, kreatív és innovatív módon gondolkodni, és a médiával szemben
kritikus, önmagukért kiálló polgárokká kell válniuk;
21. kiemeli annak jelentıségét, hogy valamennyi tagállam iskolai tananyaga tartalmazzon
olyan tanórákat, amelyek a gyermekek alkotókészségét és innovatív gondolkodását
hivatottak elısegíteni és fejleszteni;
22. úgy véli, hogy a tanterveket és azok tartalmát folyamatosan frissíteni kell, hogy
idıtállóak legyenek, a személyiségfejlesztés elısegítése érdekében a vállalkozókészség és
az önkéntes szerepvállalás fontos szerepét kiemeljék, és hangsúlyozza, hogy valamennyi
tagállamban nagyobb jelentıséget kell tulajdonítani a tanárok képzésének, és több
eszközt kell rendelkezésre bocsátani a lisszaboni stratégia célkitőzéseinek az „Oktatás és
képzés 2010” elnevezéső munkaprogram keretében történı megvalósítása elısegítésére,
illetve az egész életen át tartó tanulásnak az Európai Unióban történı elımozdítására;
23. meggyızıdése, hogy a gyermekeknek a lehetı legkorábban el kell kezdeniük a második
idegen nyelv tanulását;
24. erıteljesen ösztönzi az idegen nyelvek korai életkortól történı tanulását, és az
idegennyelv-oktatás minden alapfokú iskolai tantervbe való beépítését; hangsúlyozza,
hogy e cél eléréséhez elengedhetetlenek a megfelelı beruházások az idegennyelv-tanárok
felvétele és képzése terén;
25. úgy véli, hogy az oktatásnak ezen a szintjén a diákok egyéni tehetségének, különleges
képességeinek és természetes adottságainak fejlesztését elsırendő célként kell kezelni;
rámutat arra, hogy ezek a képességek szolgálhatnak majd késıbb a munka és
foglalkoztatás alapjául;
26. hangsúlyozza, hogy az alapvetı képességekkel nem rendelkezı és azokat meg nem
szerzı diákokat különleges figyelemben kell részesíteni, akárcsak a különösen tehetséges
diákokat, hogy a lehetı legnagyobb mértékben továbbfejleszthessék átlagon felüli
adottságaikat és tehetségüket;
27. ajánlja, hogy a tagállamok jelentısen javítsák tanáraik felsıoktatásban szerzett és
szakmai képesítéseinek minıségét, valamint szakképzésüket és egész életen át tartó
tanulásukat;
28. határozottan támogatja a tanárok folyamatos és következetes szakmai fejlıdésének
RR\754766HU.doc
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elısegítését egész pályájuk során; úgy véli, hogy minden tanárnak rendszeresen meg kell
kapnia a lehetıséget készségei, képesítése valamint pedagógiai ismereteinek frissítésére;
29. javasolja, hogy a tantervekbe mielıbb kerüljön be az európai polgári ismeretek oktatása,
amely az új generációkat az európai értékek szellemében neveli olyan téren, mint például
az emberi jogok, a kulturális sokféleség, a tolerancia, a környezetvédelem és az
éghajlatváltozás;
Szakoktatás és -képzés
30. megjegyzi, hogy a szakoktatás és szakképzés színvonalát és vonzerejét egyaránt növelni
kell;
31. rámutat, hogy a szakoktatást és szakképzést jobban, összehangoltabban kell integrálni az
európai és a nemzeti gazdaságokba egyaránt, hogy a nevelés folyamata jobban igazodjék
a munkaerıpiachoz;
32. ismételten megerısíti, hogy a diákok és tanárok mobilitását jelentısen növelni kell,
nemcsak földrajzi értelemben, hanem a szakoktatás, a szakképzés és a felsıoktatás
közötti mobilitás tekintetében is;
Felsıoktatás
33. úgy véli, hogy korszerősíteni kell az egyetemi tananyagot, hogy megfeleljen a jelenlegi
társadalmi-gazdasági igényeknek;
34. javasolja, hogy a felsıoktatási intézmények elsıdleges fontossággal dolgozzanak ki
interdiszciplináris, azaz egyik tudomány területérıl a másikéra átnyúló programokat
olyan szakemberek képzése érdekében, akik képesek lesznek napjaink egyre összetettebb
problémáit megoldani;
35. kiemeli, hogy még inkább fel kell kelteni az iskolások és a diákok érdeklıdését a
mőszaki, természettudományi és környezetvédelmi tanulmányi programok, és azok
tartalma iránt;
36. felhívja a tagállamokat, hogy hatékonyan segítsék az egyetemek és a vállalatok, illetve az
egyetemek és a vállalkozói szféra sok más országos, regionális és helyi szereplıje közötti
partnerségeket;
37. megjegyzi, hogy komoly lökést kell adni az európai felsıoktatási intézmények közötti
együttmőködésnek, és lehetıség szerint meg kell könnyíteni a képesítések átvitelét;
38. rámutat arra, hogy a tanárok és egyetemi oktatók munkáját, a programokat, valamint ezek
tartalmát és a munkamódszereket folyamatosan frissíteni kell;
39. javasolja az Európai Innovációs és Kutatóintézet bevonását a bolognai folyamatba, és
annak figyelembevételét az európai felsıoktatás reformjának keretében;
40. határozottan ajánlja, hogy a tagállamok segítsék elı a diákok és tanárok mobilitását,
ideértve az országok, programok és tantárgyak közötti mobilitást; ezzel kapcsolatosan
hangsúlyozza az európai mobilitásminıségi charta végrehajtásának jelentıségét az egész
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életen át tartó tanulás és a továbbképzés igazi európai térségének megteremtése és a
gazdasági, szociális és regionális együttmőködés fellendítése érdekében;

Egész életen át tartó tanulás
41. úgy véli, hogy a munkáltatókat folyamatos jelleggel bátorítani kell arra, hogy
munkavállalóik számára oktatást és képzést szervezzenek, továbbá ösztönzı
intézkedésekkel kell ıket rávenni, hogy tegyék lehetıvé alacsony képesítéső
alkalmazottaik számára az egész életen át tartó tanulási programokban való részvételt;
42. megjegyzi, hogy nagy figyelmet kell fordítani a hátrányos szociális hátterő, hosszú távon
munkanélküliekre, a különleges szükségletekkel bíró munkavállalókra, a
javítóintézetekben nevelkedettekre, és az egykori fogvatartottakra;
43. hangsúlyozza, hogy mindenekelıtt a nıket kell a szakmai képzésben és továbbképzésben
való részvételre bátorítani, és hogy ezzel összefüggésben külön programokat is ki kell
alakítani és szorgalmazni a nık egész életen át tartó tanulásban való részvételének
elımozdítására;
44. hangsúlyozza, hogy különösen bátorításra szorulnak az alacsony képesítéső és az idısebb
munkavállalók, továbbá vonzóvá kell tenni számukra az egész életen át tartó tanulási
programokban való részvételt;
45. kéri, hogy a felnıttoktatási és az egész életen át tartó tanulási programok fordítsanak
különös figyelmet a munkaerıpiacon kedvezıtlen helyzetben lévıkre, elsısorban a
fiatalokra, a nıkre – kiváltképp a vidékiekre – és az idısebb korosztályokra;
46. kéri, hogy vegyék figyelembe, hogy a szülıképzés – mind a nık, mind a férfiak esetében
– alapvetı fontosságú a személyes jólét, a szegénység elleni küzdelem és a társadalmi
kohézió szempontjából; ezért kéri, hogy kerüljenek bevezetésre az egész életen át tartó
tanulásra és a szülıképzést végzı nevelık oktatására irányuló többcélú programok az
oktatás és tanulás keretében .
47. hangsúlyozza, hogy az egész életen át tartó tanulás során elsajátított tudást és megszerzett
képesítéseket szélesebb körben és könnyebben el kell ismerni, és ezért úgy véli, hogy az
európai képesítési keretrendszer és az Europass mint az egész életen át tartó tanulás
eszközeinek megvalósítását is szorgalmazni kell;
48. úgy véli, hogy az európai és nemzeti hatóságoknak egyaránt több pénzt kellene
biztosítaniuk a mobilitást elısegítı intézkedésekre az egész életen át tartó tanulás minden
szakaszában;
49. szorgalmazza, hogy a tagállamok ismerjék el és használják ki az európai
mobilitásminıségi charta elınyeit, továbbá hajtsák végre a chartát, a Bizottság pedig
mérje fel, hogy a tagállamok milyen mértékben hajtották azt végre;
50. ismételten hangsúlyozza, hogy minden diák és családos munkavállaló számára garantálni
kell a lehetı legtöbb szociális szolgáltatást és támogatást (pl. gyermekgondozás);
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51. úgy véli, hogy az „Oktatás és képzés 2010” elnevezéső munkaprogram végrehajtása
során önkéntesek szolgálatait is igénybe kell venni és el kell ismerni;
52. meggyızıdése, hogy fel kell lendíteni a különbözı korcsoportok közötti tapasztalatcserét,
kölcsönös tanítást és tanulást;
53. hangsúlyozza, hogy az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos programoknak
támogatniuk kell a vállalkozásindítási kedvet, lehetıvé téve a polgárok számára, hogy
kis- és középvállalkozásokat indítsanak, és mind a gazdaság, mind pedig a társadalom
igényeinek megfeleljenek;
54. felhívja a figyelmet, hogy a fenti célkitőzések támogatása érdekében útbaigazító és
tájékoztató szolgáltatásokat kell indítani az egész életen át tartó tanulás kapcsán a
különbözı korcsoportokba tartozó tanulók számára.
o
o

o

55. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak,
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
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INDOKOLÁS

A Bizottság közleménye:
2007 novemberében a Bizottság elıterjesztette „Az egész életen át tartó tanulás megvalósítása
a tudás, a kreativitás és az innováció fejlesztése érdekében” címő közleményt1. Ezt a
dokumentumot, amely a Bizottság javaslatát képezi az Oktatás és képzés 2010 munkaprogram
megvalósításáról a Tanács és a Bizottság által készítendı harmadik közös idıközi jelentés
vonatkozásában, kétévente teszik közzé, és átfogó értelemben a lisszaboni stratégia
célkitőzéseinek keretén belül az oktatás és képzés területén folytatott nyílt együttmőködés
módszerével kapcsolatos állapotfelmérésnek tekintendı.
A dokumentum az európai szintő oktatási és képzési politikák helyzetérıl szóló jelentésbıl
áll, amely bemutatja a sikeres és sikertelen nemzeti kezdeményezéseket ezen a területen. A
Bizottság azonban nemcsak az elırelépésrıl ad képet és nemcsak azokat a területeket mutatja
be, ahol elégtelen az elırelépés, hanem intézkedésekre tesz javaslatot további fejlesztések
megvalósításához: ezért politikai nyilatkozat is, továbbá az elkövetkezı évekre vonatkozó
ütemtervnek is tekinthetı.
A közlemény az Oktatás és képzés 2010 munkaprogram megvalósításáról szóló tagállami
nemzeti jelentések elemzésén (e jelentések részletes elemzése megtalálható egy kapcsolódó
munkadokumentumban2), valamint statisztikai mutatókon és összehasonlító adatokon alapul.
A jelenlegi helyzet:
Bár a fejlıdés nem mindenhol egyforma (a reform ütemét növelni és állandósítani kellene,
továbbá még mindig jelentıs erıfeszítésekre van szükség), az alábbi területeken elırelépés
történt az elmúlt években:

1
2

•

Az egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolódó stratégiák és képzési rendszerek:
a) A legtöbb ország explicit stratégiát dolgozott ki ezen a területen, amely
általában tartalmazza az oktatás és képzés átfogó áttekintését és
következetesebb megközelítését.
b) A legtöbb tagállamban országos képesítési keretrendszert alakítanak ki, amely
új hangsúlyt helyez a tanulás eredményére. A nem kötött és kötetlen tanulás
validálási rendszereit is bevezették, bár ezek a rendszerek lassabban fejlıdnek
és még mindig kísérleti szakaszban vannak.

•

Iskola-elıkészítı oktatás: Az iskola-elıkészítı oktatást egyre inkább elismerik új
megközelítési módszerek és stratégiák keretében, bár a legtöbb esetben ez kísérleti
projektek keretében történik. Sok ország új intézkedéseket vezet be ezen a területen,
amelyek részben kötelezıvé teszik az iskola-elıkészítı oktatást, felülvizsgálják a
tananyagot, fejlesztik a tanárok képességeit, minıségértékelést vezetnek be és növelik
a beruházásokat.

COM(2007)703 (végleges), 2007.11.12.
SEC(2007) 1484.
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•

Felsıoktatás: Az európai felsıoktatás modernizációjának szükségessége és a bolognai
reformok végrehajtásának fontossága (pl. az egyetemek irányításának,
finanszírozásának és vonzerejének javítása) egyre nagyobb hangsúlyt kap. Az
egyetemek önállósága jelentısen nıtt és vizsgálják új szereplık bevonásának
lehetıségeit ezen a területen. Továbbá eszközök kerültek bevezetésre a
magánbefektetés ösztönzésére (mint például adóösztönzık és reformok, a köz- és
magánszektor közötti együttmőködés és magántámogatás). Ami a nemek közötti
esélyegyenlıséget illeti, a nıi egyetemi hallgatók száma sok országban meghaladja a
férfi hallgatók számát. Ez a változás részben a nemek közötti esélyegyenlısséggel
kapcsolatos jogszabályok következménye.

•

Az oktatás és képzés jelentısége a tudásháromszög, a lisszaboni stratégia és a
legszélesebb értelemben vett uniós politikai környezet keretében: az oktatás, a képzés
és a készségfejlesztés a legtöbb tagállam nemzeti reformprogramjában központi helyet
foglal el. Ugyanakkor figyelemreméltó elırelépés történt a strukturális alapok
keretében folyó mőködési programoknak az Oktatás és képzés 2010 munkaprogram
elsıdleges céljaihoz való kapcsolása, valamint a reformokat támogató európai
referenciaeszközök, mint például a kulcskompetenciákkal, a mobilitás minıségével, a
felsıoktatásban alkalmazandó minıségbiztosítással és az európai képesítési
keretrendszerrel kapcsolatos ajánlások terén.

Fejlesztést igénylı területek:
Általánosságban szólva három, külön figyelmet érdemlı, kihívást jelentı terület került
meghatározásra a jelentésben: a készségek alacsony szintje, az egész életen át tartó tanulással
kapcsolatos stratégiák és a tudásháromszög (oktatás, kutatás és innováció). Konkrétabban
tekintve a Bizottság közleményében megállapít bizonyos hiányosságokat és igényeket, és
bizonyos fejlesztéseket kér:
•

•
•

•

Folyamatos erıfeszítésekre, jobb tájékoztatásra és a beruházások növelésére van
szükség az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos átfogó stratégiák
végrehajtásához, amelynek során az ágazati politikákat az iskola-elıkészítı, általános
iskolai, középiskolai és felsıoktatáshoz, a szakoktatáshoz és -képzéshez és a
felnıttoktatáshoz kell kötni.
Az oktatásra költött közpénzek és magánberuházások: a mindkét területen
tapasztalható pozitív tendenciák 2004-ben megálltak és a szintjüket tekintve még
mindig óriási különbségek vannak az országok között.
Korai iskolaelhagyás és kulcskompetenciák: túl sok fiatal hagyja el az iskolát
mindössze alacsonyabb középfokú végzettséggel, ezért hiányoznak alapvetı
készségeik és kulcskompetenciáik (pl. idegennyelv-tudás vagy olvasás, ahol az adatok
negatív tendenciát mutatnak a teljesítmény terén és a 2010-re kitőzött uniós célértéket
nem fogjuk elérni), amelyek mindenképpen szükségesek ahhoz, hogy a tudásalapú
társadalom tagjaivá tudjanak válni és sikeresen elkerülhessék a munkanélküliséget.
Kiemelt figyelmet kell fordítani a bevándorlók, az etnikai kisebbségek és a társadalmigazdasági szempontból hátrányos helyzetben lévı csoportok általában gyengébb
teljesítményére.

PE409.772v03-00

HU

12/19

RR\754766HU.doc

•

•

•
•

•

A tanárképzés (az új kompetenciák, készségek és feladatok iránti növekvı igény,
amely részben az iskolák növekvı önállóságából ered), a tanári szakma megújulása és
a tanárok folyamatos továbbképzése, beleértve az egész életen át tartó tanulást és a
szakmai fejlıdést.
Felsıoktatás:
a) az egyetemek kulcsszerepének növelése nemcsak az oktatás és képzés, hanem
a kutatás, az innováció és a tudásátadás terén is;
b) az egyetemekbe történı állami és különösen a magánberuházás ösztönzése;
c) az egyetemi dolgozók és vezetık támogatása a növekvı önállóságra és az
egyetemek elszámoltathatóságára való tekintettel.
Az idısebb, alacsony képesítéső és bevándorló felnıtt munkavállalók egész életen át
tartó tanulásban való részvételét különösen növelni kell (az uniós célértéket nem
fogjuk elérni ezen a területen).
A szakoktatásnak és -képzésnek sokkal vonzóbbá és a munkaerıpiac igényeihez
szabottabbá kell válnia. A tagállamoknak ezért rendelkezéseket kell hozniuk az
európai társadalom és az európai gazdaság számára az elkövetkezı években
nélkülözhetetlen speciális készségekkel és képesítésekkel kapcsolatban. A
szakoktatást és -képzést továbbá sokkal jobban össze kell hangolni az oktatási
rendszer többi részével, és minıségét nemcsak javítani kell, hanem garantálni is.
A tanulók országok közötti mobilitását nemcsak uniós programoknak, hanem nemzeti
intézkedéseknek is lehetıvé kell tenniük. A szakoktatás és -képzés területén külön
erıfeszítéseket kell tenni a mobilitás növelésére.

Az elıadó megjegyzései:
A Bizottság e különösen széles körő dokumentuma keretében az elıadó úgy ítéli meg, hogy
az Európai Parlament és a Tanács által jóváhagyott következetes és átfogó, az egész életen át
tartó tanulásra vonatkozó stratégiákat és eszközöket (mint például az európai képesítési
keretrendszer, az Europass, a kulcskompetenciák kerete és a mobilitással és a felsıoktatásban
alkalmazott minıségbiztosítással kapcsolatos ajánlások) minden tagállamnak következetesen
végre kell hajtania a lisszaboni célkitőzések elérése, valamint a tudásháromszög erısítése és a
nem kötött és kötetlen tanulás, valamint a szakmai képesítések elismerésének javítása
érdekében. Az olyan horizontális kérdésekkel, mint a nyelvtanulás, a készségek szintjének
növekedésével kapcsolatos európai igény, a fenntartható finanszírozás és az önállóság
támogatása, a kreativitás és az innováció az oktatás és a képzés minden szintjén, továbbra is
foglalkozni kell.
Az oktatás és képzés terén tett intézkedéseket következetesen támogatni kell társadalmigazdasági jellegő kiegészítı intézkedések révén, mint például az európai polgárok általános
életkörülményeinek javítására irányuló stratégiák, valamint a bevándorlók és kisebbségek
(különösen a romák) integrálása, és a sajátos igényekkel bíró csoportok (fıleg a fogyatékkal
élık és az idısebbek) beilleszkedése az oktatás minden szintjén és területén. Továbbá nagy
szükség van nemcsak a diákok, hanem a tanárok és a kutatók mobilitását növelı ösztönzıkre
is. A testnevelést különösen figyelembe kell venni és végig ösztönözni kell az iskolaelıkészítı, általános és középiskolai oktatás során. Hangsúlyt kell fektetni a családok
szerepére is az oktatás és képzés minden szempontjára való tekintettel, a diákoknak nyújtott
támogatásuk alapvetı jelentıségétıl kezdve (különösen a bevándorlók és a kisebbségek
körében) a diákok és a családos munkavállalók számára nyújtott széles körő szociális
szolgáltatások szükségességéig.
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Míg az oktatást és annak minıségét általában javítani kell, sokkal nagyobb figyelmet kell
fordítani a tantervekre, amelyeknek hatékonyan hozzá kell járulniuk a diákok
személyiségének alakításához, valamint meg kell tanítaniuk ıket az emberi jogok és az
európai értékek, mint például a demokrácia, a kulturális sokszínőség, a béke és a nemek
közötti egyenlıség tiszteletben tartására. Mivel számolni kell mind a társadalommal, mind a
gazdasággal kapcsolatos jövıbeli igényekkel, a kulcskompetenciáknak, mint például a
mőszaki, tudományos és olvasási készségeknek külön hangsúlyt kell kapniuk, míg az iktkészségeket és általában a médiamőveltséget különösen ösztönözni kell a tanárok és az
idısebbek körében. Továbbá figyelembe kell venni a környezettel kapcsolatos sajátos
készségeket is, például a környezetvédelmi kérdésekkel és az éghajlatváltozással kapcsolatos
hatékony oktatás minden tanulási formára való kiterjesztése és a tagállamok arra történı
felhívása révén, hogy ismerjék el a környezetvédelemmel kapcsolatos korai munka
szükségességét az óvodai, általános és középiskolai oktatásban. Továbbá kulcsfontosságú a
különbözı oktatási és képzési rendszerek (iskolák, szakoktatás és -képzés, felsıoktatás,
felnıttoktatás) és a nem kötött és kötetlen tanulás közötti átmenet megkönnyítése.
Általánosabban szólva az oktatásnak és képzésnek mindig kapcsolódnia kell a helyi és
regionális lehetıségekhez, például azáltal, hogy figyelembe veszik a fejlesztési tervek vagy
stratégiák keretében. Ha igaz, hogy európai szinten többet lehet tenni ezen az átfogó területen,
hangsúlyozni kell azt is, hogy a tagállamok kormányainak sokkal dinamikusabb szerepet kell
játszaniuk az Európai Unió által már elfogadott stratégiák és eszközök gyakorlati
megvalósításában, például azáltal, hogy konkrét célokat tőznek ki maguk elé nemzeti oktatási
és képzési rendszerük reformját illetıen.
Végül az elıadó megjegyzéseket fogalmaz meg és fontossági sorrendet állapít meg az oktatás
és képzés egyes szakaszaira vonatkozóan:
1. Iskola-elıkészítı oktatás:
Az elıadó véleménye szerint a nyelvtanulást (azaz az anyanyelv és/vagy a tartózkodási hely
nyelve és legalább az elsı idegen nyelv) fokozni és ösztönözni kell már e korai szakaszban,
különösen a bevándorlók és az etnikai kisebbségek, mint például a romák európai
társadalmakba való beilleszkedésének elımozdítására.
2. Általános és középiskolai oktatás:
Külön figyelmet kell fordítani az egyre magasabb iskolai kimaradási arányokra, amelyeket
olyan intézkedések révén lehet javítani, mint a tantervek korszerősítése, az önálló
gondolkodás, a kreativitás és az innováció növelése, és a diákok motiválása személyes
tehetségük és sajátos szükségleteik szerint.
3. Szakoktatás és -képzés:
A szakoktatás és -képzés minıségének és vonzóképességének javítása és gyakorlatiasabbá
tétele szerepel az elıadó e területtel kapcsolatos elsıdleges céljai között.
4. Felsıoktatás:
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Az elıadó úgy ítéli meg, hogy az egyetemek és vállalkozások közötti partnerségek, a tanárok,
diákok és kutatók mobilitása és a jelenlegi és jövıbeli társadalmi-gazdasági igényeknek
megfelelı frissített tartalom kulcsfontosságú elemek a felsıoktatási rendszerek reformja
keretében.
5. Egész életen át tartó tanulás:
Az egész életen át tartó tanulással kapcsolatban az elıadó szeretné hangsúlyozni a
munkavállalók arra való ösztönzését, hogy egész életükön és szakmai pályafutásukon
keresztül tanuljanak, valamint annak hatékony biztosítását, hogy minden munkavállaló részt
vegyen ebben, beleértve az alacsonyan képzett és idısebb munkavállalókat is.
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VÉLEMÉNY A NİJOGI ÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI BIZOTTSÁG RÉSZÉRİL

a Kulturális és Oktatási Bizottság részére
az egész életen át tartó tanulásnak a tudás, a kreativitás és az innováció fejlesztése érdekében
történı megvalósításáról – az „Oktatás és képzés 2010” munkaprogram megvalósításáról
(2008/2102(INI))
A vélemény elıadója: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

JAVASLATOK
A Nıjogi és Esélyegyenlıségi Bizottság felhívja a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következı
javaslatokat:
A. mivel az oktatási és képzési rendszereknek biztosítaniuk kell a férfiak és nık közötti
esélyegyenlıséget,
B. mivel az európai munkaerıpiacokon a nık és a férfiak közötti egyenlıtlenségek
felszámolását, nevezetesen 2010-ig a nık 60%-os foglalkoztatási arányát célul kitőzı
lisszaboni stratégia sikere szempontjából elengedhetetlen, hogy a képzési és oktatási
szakpolitika kiterjedjen a nemek közötti egyenlıségre;
1. megjegyzi, hogy az oktatás mind a nık, mind a férfiak társadalmi és személyes
fejlıdéséhez nélkülözhetetlen; ezért hangsúlyozza az oktatás és a képzés mint a nık és
férfiak közötti egyenlıség elımozdításának alapvetı eszköze támogatásának fontosságát;
2. sajnálja, hogy az oktatási rendszerek nem ösztönzik jobban a nıket olyan tanulmányi és
szakképzési területekre való belépésre, ahol hagyományosan túlsúlyban vannak a férfiak,
és fordítva; üdvözli a nemek közötti egyenlıséget elımozdító intézkedéseket, és sürgeti a
tagállamokat, hogy kínáljanak a nık részére minél változatosabb szakmai orientációs
programokat, és ezeket követıen támogatást a munkaerıpiacon való elhelyezkedéshez ;
3. hangsúlyozza, hogy a jó minıségő oktatás és az egész életen át tartó tanulás terén az
esélyek tekintetében a férfiak és nık között tapasztalható egyenlıtlenségek sokkal
kiélezettebbek a szigeti régiókban, illetve a földrajzi vagy szociális hátrányokkal küzdı
régiókban; következésképpen kéri, hogy a regionális politikán belül fektessenek nagyobb
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hangsúlyt az oktatáshoz kapcsolódó kezdeményezésekre;
4. megjegyzi, hogy bizonyos tanulmányi területeken, minden szinten, valamint a kutatási
ágazatban megfigyelhetı a nık tartós alulreprezentáltsága, ezért a helyzet orvoslására
konkrét pozitív fellépéseket ösztönöz;
5. megjegyzi, hogy a tanulmányaikat megszakító diákok, különösen a fiatal anyák
diszkriminációnak lehetnek kitéve, és rugalmasabb rendszerek elfogadására szólít fel a
tanulmányok, illetve a képzés szülés utáni folytatásának, valamint a tanulás és a szakmai,
illetve a családi élet összehangolásának megkönnyítése érdekében;
6. sajnálja, hogy a nık és férfiak részvétele a felsıoktatásban a szintek emelkedésével egyre
inkább egyenlıtlen; úgy véli, hogy az esélyegyenlıség javítása alapvetı változásokat
kíván meg a hozzáállásban, amelyeket konkrét pozitív fellépéseknek kell erısíteniük;
7. kéri, hogy a felnıttoktatási és az egész életen át tartó tanulási programok fordítsanak
különös figyelmet a munkaerıpiacon kedvezıtlen helyzetben lévıkre, elsısorban a
fiatalokra, a nıkre – kiváltképp a vidékiekre – és az idısebb korosztályokra;
8. kéri, hogy vegyék figyelembe, hogy a szülıképzés – mind a nık, mind a férfiak esetében
– alapvetı fontosságú a személyes jólét, a szegénység elleni küzdelem és a társadalmi
kohézió szempontjából; ezért kéri, hogy kerüljenek bevezetésre az egész életen át tartó
tanulásra és a szülıképzést végzı nevelık oktatására irányuló többcélú programok az
oktatás és tanulás keretében .
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