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Az Olvasó ezúttal az Európai Unió Tanítás és tanulds - A tanuló társadalom felé című 
kiadványának legfontosabb részeivel ismerkedhet meg. Az Unió 1995~ös Fehér Könyve 
- melyet Edith, Cresson yoltszpcialistapárti francia politikusasszonYr ,~. Bizottság. 
képzésért és ifjúságp()lit*áérrfelelős XXII. direktorátusának vezetője jórészt francia 
szakértőkkel készíttetett el.-o-azgk.tatásügyét elsősorban a munkaerőpiac ésa gazda
sági növekedés oldaláról közelíti meg. 

A szubszidiaritás sokat idéiett 'Uniós elvét egyre magabiztosabban használó (azaz a 
nemzeti kézben meghagyott oktatáspolitikákat prioritások, kulcsproblémák és mo
dellszerű megoldásókköiéppontbaállításával'mihd határozottabb ah befolyásoló) 
brüsszeli politikusok és szakéttők olyan murikaerő kiképzésében látják az oktatás 
szerepét, amely iugalniasan, életébentobbször is állást változtatva képes aJkalí:n.azkod:.. 
ni az európai munkaerőpiac yáltozásaihoz. Megjegyzendő, hogy e meglehetős'en tech:.. 
nokrata megköz~lít-é§p1indenko5,ha~gsúlyosankiegészül egyfajta szociális küldetéssel 
is: a "veszélyeztetett"fhtalok, a lemorzsolódók, hátrányos helyzetűek és l:>~vándorlók 
oktatási eredményességeJ~l(jn()s BgyellTIet élvez~zUnió oktatáspoliti~~jában. 

A dokumentu~ kétkjulcsfog~~aa munkaerőpiaci alkalmazhatósigés.~ tanuló 
társadalom. Az első Jogalo1TI>()p~r~cionalizálása, olyan szakmai köv~tk.~zményekkel 
jár, mint az oktatotttudásalapmj~dszélesebbrenyitása, a nem-hagy91TI~nyos úton 
szerzett készségekelismerésestb~Amásodik fogalom pedig az élethossziglani oktatás 
célkitűzésének általánosabb megfogalmazását jelenti. 

Setényi János 

FEHER KÖNYV AZ,OKTATÁSRÓL 

Az átalakulás három tényezője 

Az egés~ világhoz hasonlQan Eu,rópának is szembe, kell néznie az információs technológia 
világméretű terjedésével,világpi(icra gyakorolt hatásával, a tudomány és a tec;:hnológia kímé
letlen előretörésével. E kihívások előrelépést jelentenek azáltal, hogy az embereket egymás
hoz közelebb hozzák. 

A világméretű t~chl1ikaiés gazdasági fejlődés Európában a világ többi részében tapasztalha
tónál magasabbmp-nkanélki.iJi~éget'és növekvő szociális leszakadást eredményezett. Emiatt 
aztán némelyek szerint a technika egyértelmű akadálya a foglalkoztatás növelésének, míg má
sok szerint a leginkább érintett országok szociális rendszerének szint j e állandósult költségeket 

A fordítás alapja: Teaching and Learning. Towards the Learning Society. White Paper. Luxembourg, European 
Commission, 1996. pp. 22-48, 53-55. 62-65. 70-71. Fordította Várady Eszter. 

EDUCATIO 1996/4 DOKUMENTUM pp. 687-712. 



688 DOKUMENTUM 

alakított ki, amit alapvetően át kell alakítani~Máso~ naci()nalista védőburokba kényszerültek, 
ami egy új társadalmi modell kidolgozására és felépítéséreval6 alkalmatlanságként is értékel
hető. 

A Fehér Könyv szerint az európai társadalom átmeneti korszakát éli egy új társadalmi forma 
előtt, amely tlHmU:tat a jelenlegi rövidtávú elórejelzéseken. 

Az információs társadalom hatása 

A Martin Bangeminn által vezetett rangos csoporf.Eurqpaésa globális információs társadalom 
(1994. május) dmű jelentése hangsúlyózta.: " ... az informáCiós esá telekommunikációs technoló
giák világszerte ipari forradalmat idéznek elő, amely már most olyan jelentós és radikális, mint az 
azt megelózóek voltak': 

Az előzőekhez hasonlóan ez a forradalom egyaránt hatással. lesz a munka világára és a 
foglalkoztatásra; 

Nem bizonyított, hogy az új technQlógiák csökkentik ,a, Joglalkoz;tatási szintet .• Néhány 
technológiailagJejlett ország az új területekkel kapcsolatos tevékenysége,ket é,~munkahelye
ket teremr.~tt~ azonqs" sőt néhány ese,tpen Il1agasabb sz~mban,wint a más területeken qleg-

szűnt munkal:telrek száfIla" . '.. " ... ' " .. ,.. .' ..... ...•... . '. 
Mindamelletti?izonyos, h()gy.~z itlfonn~ciós techn9lógiák r<l4ikálisanmegváltoztatták a 

munka terIIlészetér,és a termelés szervezését. E változások jelenleg komoly hatást gyakorol-

nak az eur:ópai.;t,~rs~dalomra. '. . ....•.. '.> i .... 

A tömegterrpelés fS?ldtenés rugalmasa~b terniel~siIIloa~z~felffiekadhH~et. A fizetett 
munkavállalási~agyoÍnányos típusa, azaz.a ·teljesmunkaidő~ álland6,~sökkenéstmutat. A 
termelési viszonyokés a munkavállalás 'kö~ülményeiállándóan változnak. Avállalati szerve
zetek egyre '.' inkább •• rugalmasságtaés. a aecen tralizáCÍ'ora 'törekszenek.· Arugalmasságravalo 
törekvés, a hálózati együttműködésfejlesztése, az alváll alko zókkal való növekvő együttműkö
dés, a csoportmunka fejlesttése - íme néhány az inforn'1:.áciÓs te<::hnQlógiakövetkezményei-
ből. ' 

Az informácios technológiának köszönhetően eltűnik az ismétlődő fázisokból álló munka, 
amely immár kodolhato, programozható és automatizálható. A munka egyre inkább kezde
ményező- és alkalmazkodóképességet követelő feladatokból fog állni. 

A decentralizációs feladatok megkönnyítése mellett az információs technologia interaktív 
on-line kommunikáció§hálózatokQnh~g()Ija összeazpkat, aÍ1l9ly h~ózatok azonos minő
ségben működnek kontinensek, vagy éppen irodák ésemeletek között. Ennek eredménye a 
dolgozók magasabb szintű egyéni autonómiája, de tevékenységük.·kontextusának kevésbé 
világos ismerete. A~új technologiák kettős hatást fejte~ek ki. Egyrészt számottevőe~ növelik 
az emberi 'ténye~ő szerepét a termelési folyamatban, másrészt viszont kiszolgáltatott~bbá te
szik a szervezetben részt vevő dolgozőkat, minthogy azok csupán egyének egy kompleX háló
zatban. 

Az informácios technológiák jelentőseredményeket érn~k el a termeÍéssel k~pcsolatos te
vékenységek, az oktatás és képzés t~rén, így közelín,re egymáshoz ,az "oktatási rendszert" és a 
"termelést". Piaci konvergenc,iafigyelhető meg a munka világa és az oktatás/képzés világa 
között a szükséges kapacitások terén. . 

Az informáci6'stechrtológüík területen bekövetkező ,,:Utozások széleskörű gazdasági és tár
sadalmi hatást gyakorolnak a következő területek fejlődésére: vállalkozás, szolgáltatóipar, a 
munkaszervezetek "tanuló szervezet" néven ismert új formája, menedzsment.:.decentralizáció 
és rugalmas munkaidő. 
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Az információs társadalom révén' megisniert új tanulási technikák ellenére,felmerüLa kér:
dés: az általa hordozott oktatási tartalorrtnövelni vagy éppen ellenkezőleg, csökkenteni.fog
ja-e az egyén tudását. Ezidáig az, információs sztrádák potenciálja volt. a· középpontban; az 
Internet forradalmi,szinteazol1naliválasziadó szblgáltatásaival,amelypéldául cégek, kuta
tók és tudósok között teremt kapcsolatot. AmultiIhédia:"termékekkel, ,különösen az oktató
szoftverekkel kapcsolatos az a félelem; hogya ,Jegkisebbemberi nevezőre" jut a tudás, az 
emberek elvesztik történelmi, földrajzi és kulturális tájékozottságukat. 

Az Európa Tanács ,eZétt hangsúlyozta ..:.,kiváltképpaz információs társadalomróLBrüsszel
ben 1995 februárjában rendezettG7 -'országok találkozóján -az európai gyártású :oktatási 
szoftverek iránti igény felkeltését.Ai infonl1ációs társadalomban meg fog'változniatanftás 
módszere: a túlzottanpasszív tanár-diák viszonyt felvált j a egy új és Feltételezhetően Jgéretes 
interaktív kapcsolat. Ugyanakkor viszonna tanítási módszer megváltóiása nem. érinti a ta h

anyag tartalmát. 

A nemzetközivé válás hatása 

A gazdaság nemz~~k~zivé ~álása az átal~~lás más?diktényezője, ez a tőke,ázárukés éi szOl;.. 
gáltatások mozgásának~4dig nem tapaszt~t szab~dságát idé~te elő. Az ált~lánosanvélttlél 
hamarabb jön létre egy globális és tagolt n1Unkaerőpiac.:Kisés nagy.cége~,még amo~ilis 
szakmák is on-line háló~at?n" te1epor~álják" amun~aerőtala~sonyabbfizetés.úországokból. 

A növekedés, versenyképesség és foglalk~ztatás témáit felölelŐ EU Bizottsá~álta1készített 
Fehér Könyv egyértelműenavilágranyitott Európa l11éllettfoglalt ál1~s~;'de~a~gsú~yozta a 
jövőbeni fejlődés eu~óIJai~imenzióját,~~lönosenkiel11élve.élZ.e~rópaiszöciális .• ino~ell ~eg
őrzését. Ily módon a n~rr:zet~özivé vdldserósíti Európ~he7zetéta<vildgban. Aváltoz?ésbi
zonytalan világban Európa term?~zetes' szelYeZeti szint.Eztbi~onyítjaakereskedelempoliti
ka, műszaki harmonizáció,környetetvédeletn, a régi?k közötti szolidaritás, az oktatás és kép
zés terén tett valós dőrel ép és, például az .. Erasmus,programban~ Mindennek'ellenére,Eutópd
nak az dtlagemberekszdmdra tovdbbrd is ki kell nyilvdnítani, hogy nem csupdn szabdfyokatír 
elő, hanem mindennapos góndjaikhoz is közel dll. . 

Ez a lehetőség gazdaságaink versenyképességének fokozását feltételezi és avilágerőfortá
sainak hatékonyabb felosztása 'által fogja javítani azéletIIlinóséget.Et valámerinyi ország 
részéről nagyszabású előkésziileteket igényel.' . 

Fennáll a szo~iális···szaka.dék kialakulásának veszélye . annak minden káros, sőt kegyetlen 
következményével. 

A tudományos és műszaki tudás hatása 
A tudományos ésműszaki .tudás fejl6dése.és terJeclése gyors,u.l. Kialakulóban van.a tudáf és 

a know-how előállításának új modellje, amely egyesíti atúlzottspecializá(;iótés az interdisz
ciplináris kreatiy'it~t. Az ipar egyre inkább a tudománytól várja új tennékek fejlesztését (pl. 
speciális ötvözeteksportszerekhez, biológiai folyamatok a környezeti ipar számára). A tudo
mányos kutatásnak magas színyonalú1l1űszaki. fels:z;erelésre van· szüksége (pl. nagyteljesítmé
nyű számítógépek és kommun~káciQs h<tiózatok): 

A száz évvel ezelqttivélekedéstől eltérőenahaladás ünneplése helyett akijzvilemény gyak-
ran fenyegetést /dt.a tudomdnyoskísérletekben, és a. műszflkifejlódésben. " 

Az egyre növekvő aggodalom a szdzadvégjelentós ténye~őjr. Míg a tudomány jeleIltősen fejlő
dik (korlátozódott, ha nem is tűnt el az éhínség és .számos betegség, nőtt a várható él~tkor, 
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gyorsabb kommunikáció vált lehetővé stb.), :sokakban ez afejlődés ahhoz a félelemhez hason
lítható érzést kelt, arhely.aközépkorésareneszánsz közötti átmenetet j ell em elzte. 

A média jelentéseiszintért festenekképeterőszakról, megerősítik az aggodalmakat. 
A válság kezeléséhez jobb információs ellátás szükséges, de önmagában nem elég. Azirrac.Ír 

onálisképzetet atudasterjesztésévelJehet legyőzni. A tudomány és az emberi haladás közqtti 
kapcsolat bemutatásával, de a korlátai teljes tudatában, a jelenkor természettudományos. és 
műszaki világa elfogadottá válik és jobb helyzetbe kerül az újító szellemű' kultúra széleskörű 
terjesztése terén. Számos európai országban a válasz kulturális éserika:Íszinteri jelenik1Íl~g. 

A természettudomdnyosésműszaki kultúra megismerü:tése a közhivatalokállandósulterőfe;
szítéseinek célja .. Eteren a nemzeti szintű tevékenység 1993 óta fok()zódott és·inüriárkiegés;zí-: 
ti azt egy időszerűeutópaiesem~ny,:Ate1mészettudomtÍnyoskultűraeurópai hde) amely~gyre 
sikeresebb, az Európai Unió országaiban. Válójábanaz iskolában dől el a ketdés;. A termé$z<:;t~ 
tudományos és műszaki tájékoztatás akkor eredményes, ha az iskolában elsajátított s;zil:4ci 
természettudományos alapra épül. 

A második s~int etikai. A biotechnológia'fejlődése, az intelligens gep ek és az ember"kap"
csolata, ·az élet létrehozásálJ.ak.újmegközelítése, ~I11ásfajokkal valóegytittélés fokozódÓ~5zé
kelése, .a~örnye;z.~tvédelem,mind~~~kolyan új kérdések, amelyC!lffiel.Eur,ópáná.k szemp~ 
kell né.zIli~i. Ugyanez a pr()bléI11ajelentkezika~információs társadalommaLkapcsoIatba.n.~ A 
fiatalo!f,sőt gyefJ:rl~kekszárnára; egyre, lsöntWe,bb,en elérhető "info~m~ciós. sztrádákat" ". elpo-: 
rí thatjálc~zeIlJRerillléltósápo t sértő üzenete~~ ,~zJelveti gyermekC!~nk v~delmének ügyét. A 
felelős~égetikájáI1*'~ alap()ktatás ;~s.ak~tatókképzéseszerves rés~éyé ;kell ~álrlÍ, 

Eur41lt1jz~rte. minr/en ·tagdllarrtban, 4Z dtalakuldfehdr0rrt .tényezójét)L'lJaltlminta~ ipt!rra,.fs 
flglalkoztatdsrahaftj.kijvetk~z1J1ényeiket~gyrebehatóbban f(irgyaljdk ... P éld a erre,.(i l1é111et s;zöyet ~ 
ségi korrnányijlmetorsz4g mintJpariterü,letjövóje (Bundesministeriul"il fürWirtschaft, 1993. 
szeptember) .E:).irópai szin~er: a növekedés~ vers~nyképesség és foglalkozta,t~s témakörei ben 
született;Feh~r Köpyv, valamint a lll1111kájátCapnes~ban megismétlő esseni eur~p~i<:~úcst(l
lálkozO';lcierneli,a yers~nyképs:sség, afoglaikoztatá'3 és az okratás/k~pzés kö:zöt.ti kapcsolatot. 

Az átalakulás három tényezőjére adott válasz tÖbboldalú, hiszen .az eu{óp~t~fsadal.olll erő:-

teljes átal~kításával jár. ....... '., .' ..... ..... .... '. '. '. 
A képzés legfőbb célja.az; egyén.önbizallllár).ak ésfqglalkoztatásik,apa,citá,sának kifejles~té~e 

az alkalmazkodás és a változás lényege. E Fehér Könyv két fő válasz~te~át ennekmegfelelő:
en az, hogy mindeytki széleskörotuddshoz férjen/Jozzd). valamintkifejlesszeképfsségeit a foglal
koztatds és a gazdasdgi élet céljaira. 

Az első' szempont: széles tudásalap 

A jövőben' ai embereknek kómpléc, . d6re nenijelezhetően változó' helyzeteket kell felfögni
uk, anielyváltozásokatazonban a ni do III áI1y fejlődésével könnyebben figyelemmel kísérhe
tik. Szembesülniük kéll egyre növekvő" szám ú tárggyal, társadalmi szituációval, földrajzi, és 
kulturális közeggeL· RáadáSul Be kell érnilik töredékes és csonka infortnáci6halmazzal, amely 
különféleképpen imerprera:lhatóes' 'cészféhijlóan ele1llezhető. 

Fennáll tehát egy társadalmi szakadékkia:lakulásának veszélye: vannak, akik képesek in~ 
terpretálni, mások' használni, megint iIifsik :kirekesZtődnek a középponti társadalomból és 
szociális támogatásra szorulnak Máskéht fogalmazva: szakadék tátong az ismerettel rendelke
zők és az azzal nem reridelkezőkközött. 

Az ilyent<Írsádal'om szá1l1áraa legnágyobbkihívás a két csoport közötti távolság csökkenié,
se az emberi erőforrások haladása és fejlődése megengedésével. 
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A világ megértése lehetséges, ha kölcsönhatásának és működésének módja felfogható és a 
személyrészabott irányt meg lehet találni. Ez az iskola fő funkciója. Ez különösen kívánatos 
Európa kíalikításánál. A fiataloknak biztosított, a komplex rendszeren átsegítő és a célját 
megvitató széleskörű tudásalappal az oktatás megteremti a tudatosság és az európai állam-
polgárság' alapjait... . 

Széleskönltudása.lapkiaJakítása, azaz a dolgokjelentése felfogásának képessége, megértés 
és ítélet kialakítására-' ez a: gazdaságiésmunkaerő-piaciváltozásokhoz való alkalmazkodás 
első tényezője. Az eütópal'gyáriparosok kerekasztaláról (1995 .. Jebruár) készült jelentés a 
rugalmas képzés és széleskörű'tudásalap igényét hangsúlyozta és a "tanulásért tanulni" egész 
életet átfogó megközelítését hirdette. Leszögezte, hogy "az oktatás lényegi feladata, hogy 
mindenkit hozzásegítsel1.JsaIádehefŐséger kifejlesztéséhez és a teljes emberré váláshoz, szem
ben a gazdaság' szölgálatábanáll6 munkaeszközzel; a tudásnak és a szakértelemnek együtt 
kell j árnia a j ellemépítéssel, távlati szemlélettel és a társadalommal szembeni felelősség elfo
gadásával: " 

A szilárd és széleskörű'irodalmi,filozófiai,természettudotnányos, műszaki és gyakorlati 
tudásalap igénye·' nemcsupán·:akezdeti· képzésre vonatkozik. SzdrrlOs példa mutat arra, hogy 
az alulképzett vagy a nagyfokúan szakosodott dolgozóksZakmaidiképzése a Taylor-féle munka
fogalom értelmébenfüggazálapelsajdtítdsdtól >émelyaz új műszaki készségek alapja. Munká
sok átképzésekor a képzesiintézmények egyre ,növekvő számban kényszerül nek általános 
alapozást nyújtani az új szakma tanítása előtt. 

Az üzl~t .. és' az o~t~t~s "ilág~ kp.zq tt növe~ő konvergeIlcia áll fenn az általános oktatás és a 
szakosodép: képzés.~gyezt~tése ter~n. 

A széleskörű tuddsalap erőteljes visszatérése fedezhétő fel az ()ktatáson kívüli világ megértésé
nek kutcsak,ént. 

A dolgok jelentésének megértése 
Egy alapvetően univerzális; tudásra alapozott társadalomban a társadalmi és kulturális iden
titást csupán részben lehet közvetíteni. Fel kell építeni azt a szerepet, amely a továbbiakban 
nem helyettesíthető, nemcsak az iskolában, hanem az egyének által is, akik a kollektív emlé
kezetre támaszködva>dolgdzzcíkfel a rájuk zúduló különféle.információt, amit átszűrnek 
szakmai,.rkulturális;tárSadalmi é~icsaládi köreiken. 

Az európai kultúra jövője .. attól függ, hogy a.fiatalokat képessé tudja-e tenni folyamatos 
kérdésfeltevésreés új válaszok keresésére. azémbeiiértékek megkérdőjdezése nélkül. Ez az 
alapja az állampolgárilétriek és ez szükSéges ahhoz, hogy az európai társadalom nyitott, 
m ulti kulturális és demokratikus legyen. 

Ezzel összefüggésbena'legkiválóbb tudósok hangsúlyozzák a megfelelő tudomdnyos tudatos
sdgjelentőségét -' nernegyszetűen matematikai értelemben ~ademokrdcia megfelelő működésé
nek biztiJsításdrd.A demokráciajdentős ügyekb~n,hozott többségi döntés alapján működik. 
Az összetett·ügyek egyre·nagyobb háttérismeretet követelnek. Például a környezeti és etikai 
kérdések nerriképezhetik lényegi vita tárgyát, ha a fiatalOknem.rendelkeznek bizonyos termé
szettudományos ismeretekkel. Jelehlegaz e téren hozott döntések nagyon gyakran szubjektív 
és érzelmi alapon állóismérvekre alapulnak, a többség nemiendelkezik a tudatos választáshoz 
szükSéges általános ismere~ekkel. Ez természetesen I1em azember~k tudományos szakértővé 
képzését jelenti, cSll,Pán azt! hogy képesek legyenekfelvjlágosultan választani olyan ügyekben, 
amelyekhatt;lakkörnyezetükre é~'ll1egértsék a szakértők ~itáinak 't~sadalmi kihatásait. Ugyanígy 
szükSég van arra, hogy fogyasztóként is képeslegyen mind~nkiIIlérlegelni döntései t. 
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A természettudományos és műszaki területen történő radikális változások megköv~tdik az 
egyént ől (még ha nem is kutatói pályára készül) a dolgok jelentésének megértésér, Az egyén
nek meg kell tanulnia rendszerszinten gondolkozni, magára felhasználóként ésállampqlgár
ként, egyénként és valamely csoport tagjaként tekinteni. 

Az irodalom és a filozófia ugyanezt a funkciót tölti be a vdlogatds nélküli,információval 
bombdzó tömegkommunikdcióval és a közeljövőben a nagy informdciós hdlózatokkal szelJ'!ben. 
Az irodalom és a filozófia ítélőképességgel és kritikai .érzékkel fegyverzik fel az egyént. Ez a 
legjobb védelem a manipuláció ellen; képessé teszi az egyént a kapott.információmegér,tésé
re és értelmezésére. 

Érdemes mindamellett kiemelni. a tömegkommunikáció oktatásiszerepét. Széles közönség
rétegekhez szóló csatornák, mint például az Egye.sült KirályságbelíBBCvagy szakosodottabb 
programokat sugárzó adó, mint a Jrancia LaCinquieme oktatási programokat is műsorára 
tűz, amelyek tartalmasak. 

A közhivatalokkal együttműködve a tömegkommunikáció olyan célok elérését is lehetővé 
teszi, amire hagyományos módon nem lenne lehetőség. Remek példa erre a közelmúltból a 
BBC ,;Írás és olvasás" -kampánya, amellyel a hátrányos helyzetű szülőket és gye;rekek,et céloz
ták meg az analfabétizmusfelszárnolásara. 

A széleskörű ismeretek lehetővé teszik a tájékozódástaz informáoiós társadalomban, azaz a 
különböző forrásokból való képek és információk kritikus értelmezését; 

Megértés és kreativitds.. ... . .... . 
. A megértés az a képesség, amellyel elemezzük, hogyanállriak össze a dolgok és hogyan szed
hetők szét. E Fehér Könyv egyik célja felhívni a figyelinet· az iImbvációtanításáhak· döntő 
fontosságú ügyére. 

A tudás túlzott standardizációját tapasztalhatjuk. Az a benyomás támad, hógyrriindent 
szigorúan logikus sorrendben kell megtanítani és hogy a minőség'előállításához és felismeré
séhez absztrakt fogalmakon. alapuló deduktív érvrendszer elsajátítáSára van szükség, ;amely
ben matematikusoké a főszerep .. Bizonyos esetekben a deduktív megközelítés tehát .pa,sszivi
tásra kárhoztatja a tanulót és megkötiképzeletét. 

A megfigyelés, józan ész,kíváncsiság, érdeklődés a környező fizikai világ és társadalom iránt, 
valamint a kísérletező kedv olyan tulajdonságok,amelyekgyakran·háttérbe szorulnak. Mégis 
e tulajdonságok miatt lesz azegyénból feltaláló és nem műszaki tpenedzser. A közelmúltban 
Európában a tanulási folyamat, függetlenüLattól,hogymezógazda,sági vagy ipari: háttere volt, 
elsődlegesen elvont fogalmak elsajátítására· irányult, az iskolán kívüli 1.llÍndennapi életben 
ellesett gyakorlati készségek ellensúlyozására. E gyakorlati tuddsnagyobb. részemódosult és 
elfelejtődött városiasodott,automatizált.és a média által dominált;társad~munl<ban. Vissza 
kell hozni ezt egy szélesebb ·ismeretalap részeként, hogy·az egyén Jelkészüljönatechnikai 
eszközök használatára annak:érdekében,;hogya technika helyett azemberparancsoljon. 

E képességek kifejlesztése azt feltételezi, hogy megismertet jük a társadalommal a felfedezé
sek társadalomra gyakorolt kedvező .hatását és a felfedezés . létrejöttét. A tagállamok tudo
mánytörténeti és műszaki történelemoktatásánakiskolai bevezetését, valamint a kutatás és a 
közoktatás kapcsolatainak erősítését szorgalmazó lépéseittámogatni kell.· 

Véleményformdlds és döntéshozatal 
A döntéshozatal és a válaszdskéRessége~étolyan alapvető készsé~, amel~ek a l11inke~ körül
vevő világ megértésében segítenek A. következőket tartal1l1azzák: ismérveket a választásíhely
zet eldöntésére, a múltbeli tanulságok emlékezetét és a jövőfelmérésének képességét. 
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A választás képessége személyes és társadalmi értékeken alapul, továbbá a minket körülvevő 
világ racionalizálásának képességén. 

A múlt Jelidézéseés megértése alapvető jelentőségű a jelen döntéseinekmeghozatalakor. 
A történelem (ideértve: a tudomány és a technika történetét is) és: a földraj z ismeretének idó
és térbelikaliuzként kettős szerepe van gyökereinkelfogadásában, a valahová tartozás érzése 
kifejlesztés.ében és mások megértésében. Nemcsodálkozhatunkaion,.hogy. a tekintélyelvű 
rezsimekbenés diktatú:rákban dívott a történelemátírás ~s~hamisítás;A múltjdt e/feledő tár
sadalom a közös örökség nyujtotta gazdagsdg és hivatkozdsipontokelvesztésével bűnhődik. Nem 
meglepő;hogy ázeurópai történelem ismerete nélkül azolyan.kifejezések, mint "hordja a 
keresztjét"":,,Heuréka!'! ,,;salamoni döntés", "Bábel tornya" jelentésüket vesztették. 

AviHígot nem befejezett egészként, hanem felépítendő .1llűkéIlt bemutatva ébred fel ismét 
a jövőbe;tekint6ösztön. 

Az iskOldknaknemcsak engedniük kell a tanulókkritikai képességei1Jek fejlesztését minden 
szinten, :tandrok-és.:didkok.körében egyardnt, hanemösztifnözniisi .. kjskola nyílt légköre, 
együttműködési követelményei és az a köteless~ge;hQgya fiatal,okat_a·rnunkavállalásra ké
szítsefel; nem akadályozhatja meg legfőbb funkciójánakteljesítéséti az,az a fiatalok személyi 
és társadalmi fejlődésének irányítását. E Fehér Könyv reméli; hogy a holnap társadalmában 
e két követelmény a jelenleginél is jobban kiegészíti egymást. 

A m~s()dik válasz: Jelkészítés a munkavállalásra~ a,gaz4aságos életvitelre 

E Fehér Konyv egyik központi témája an-nak a. kétdéstlekinegvála.szolása, hogyan lehet az 
oktatástésképzésta legjobban felhasználni az európai drszágokrhunkahely-teremtési erő fe
szítéseihez, miközben a gazdaság nemzetközivé válása és az új technológiák bevezetése ellen-
őrzöttehf6lyik. . 
Mindebből két kérdés következik: milyen képességek szükségesek és hogyan lehet azokra 

szert tenni? 

Melyek a szükséges képességek? 
Világunkban a tudást tág értelemben így határozhatjuk meg: az alapvető és műszaki tudds 
szerzett gyűjteménye, amely tdrsadalmi készségekkel egés,zü{:ki:.J\z oktat~ire~dszerben, család
ban, munkavégzés_ közben és különféle egyéb infonn~ci~s.hálózatok rév,én szerzett tudás 
egyenlege, ál talv~lik sz~leskörű és dtadható tuddshalmazzd, amely _ a . fIl~nkavállalás szem po n t-

jából a ls~k~dvezó~b:. . . ..', . '.__>< 
Az alapvet~ tuads az egyéni alkalmazhatóság alapja. ~zaf6rmáliso~tatási és képzési rend-

szer valódi_területe. A.z alapoktatásban megfelelőegyens~ly~ kell találni a tudásanyag meg
szerzése és a tanulásra alkalmassá tevő módszeria~i képességék elsajátítása között. E területe-
ket kell mél fejleszteni. . . . ' . . .... , 

Az elmúltévekb~ri;az európai országok ismét, ai olvasás-írás.-sz~mt~ alapvető hármasára 
összpontosítanak aZ iskolai kudarcok elkerülése érdekéb~n, amelyek aztán a társadalmi kire-
kesztődésben játszanak fontos szerepet. ..... .... 

Az.oktatásba való korai belépés, vagyis az iskolael,okészítés szinté~egyre általánosabbá vá
lik. Az isk()laelőkészítésben részt vett tanulók további iskolai szereplése sikeresebb, mint a 
többieke •. Hosszabb ideig tanulnak és könnyebben 'ill(~sz~e~nek be~ 

A nyel-vt,a~ulástszip.tén ösztönözni kell. Ennek érdekében jöttlétre aSocrates programon 
belül az Euroling efnevezésű projekt, amely hárRIIl nyel,v~I1(olasz, spdJlyol, holland) állított 
elő tananyagot óvodák és általános iskolák részére. Az óvodábankézd6dő korai nyelvtanítás
nak az alapvető tudás részévé kell válni. Az Európa Unió Bizottsdga ugy vél i, hogy az iskoldban 
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elsajdtított legaldbb két idegen nyelv célkituzése szükséges, ahogy jelen Fehér Könyv második részé
ben ez szerepel 

AmúsZaki tudds egy szakmával való egyértelműazonosulástenged~ Eztrészben a szakkép
zés keretében, részben munkavégzés közben lehet elsajátítani. E tudás alapvető változáson 
ment keresztül az információs technológia beköszöntével, a szakmák közötti választóvo.n:alak 
eltűnőben vannak. E .tudás keretein hel ül néhány "kulésfontosságúképesség" központi"sze
reper játszik számos' különböző foglalkozásesetéb~n és ezért.alapvetóaz állásváltoztatáshoz. 
Ezért szükségessé vált az információs technológia. alapjainak elsajátítása. 

A m.úszaki tudás. megszerzése . azonban' nem szükségszerűenkorIátozódik ajelentős~s. a 
legújabbterületekre: léteznek nagy múltú,' de továbbra is hatékony iparágak, aholahozzá-:
értés valódi hagyománya együtt jár adolgoz6k munkájánakfigyelemmel'kíséréséveLéslirá
nyításával. Az effajta hagyomány továbbra is inspiráció forrása és olyan munkásOkat:álalcit, 
akik elsajátították szakmájukkülönböző fogásait és ezeket képesek másoknak továbbadni. 

A tdrsadalmi vonatkozdsokaz ·interperszonális képességek terén·mutatkoznak meg, azaz a 
munkahelyi magatartásban és a felelósségi körtóL függő számosképessegben, úgy· min:taz 
együttműködésre, illetve csapatmunkáta való képesség, kreativitás és a minőségre törekvés. 
E képeSségek teljes birtoká.ba kizárólag munkakörnyezetben lehet jutni, tehát főleg a szak
ma gyakorlása közben. 

Egy s,zeI11ély alkal~azhatósága. és alkalmazkodásiképessége .. összefügg azzal, hogy mi~ént 
tudja e különböző tudástípusokat elegyíterii és aZokra építeni. Eszétint az egyén' válik s~ját 
képesség~i>kovácsáyá":l hagyományos. intézményicsatorn<Íkon .keresztül szerzett képessAge
ket tudja vegyítel,1iaz alkal111:~ottként ésa sze1rl:4lyesképzésére irdnyulóer,őfis:z;ítések útjtjn 
szerzett· tapas~talatd1!a{. . .. . .' . ': 

Az oktatási ellátás diverzifikálódása, a különféle csatornák közötti hídverés, a.rnunkakez:
dés előtti tapasztalatszerzés növelése és a mopilitásle:hetpségszerinti legnagyobb mérvűfo
kozása révén az emberek kifejleszthetik alkalmafhatóságukat és pályájuk alakulását saját.ke
zükben tarthatják. 

Hogyan válunk alkalmazhatóvá? 

A hagyományoS'mőd' szakképzettse$ 
Manaps;íg.azember,ek:.a szakképzettséget ny~jtó'cíktat4si vagy.szakoktatási rendszerre tesZik 
le voksukat, a lehető leghosszabb ideig igyekeznek az oktatási rendszerb~nmaradni. 

A tagállarnokball, val.óban.1étszik tenden~iaa tanulmápyi idő meghósszabbítására és erős 
társadaltrli nyomás nyitja szélesre a felsőoktatási intézfi1ények kapuit, hogy így nagy. arány
ban növelje az abban rész~vevók számát; Ez érinti a szakképzésben tanuló fiéltalokat de 1l1ég 
azokat is, akik rendelkeznek munkahélyi tapasztalattal. E Helyzet megkérdőjelezi a szakkép,
zés VOl,1ferejét, a~el}'.tö?b . tagállambal1 kodátozott~ikereket hozó "más0clik lehetőség". A 
fiatalok~zért inkább,akÖz9ktatásban maradnak, megkock~tatva azt, hogy majdani munká
jukban túlképzettek lesznek. 

A fia~alQk ilyetén yiselke<iése ésszerű, hisz~n a magas .szintlíi~kolázot~ság és a szakképzet~seg 
még mindig a legjobbajánI.9levélilz elhelyezke<iésnél. Társa4al.~i szempontb?l azonban gon
dot okoz ez a tendencia. Az.alacsonyabb képzettségű fiat:U9kkénytelenek élbcsonyabban kYa-
lifikált. munkát v~gezni, mint amit kezde,tbell reméltek. Ez.a "dominóelv" érinti azokat, akik 
kevéssé vagy egyáltal<Ínnem képzettek és Aöntó sz~repet játsziktársadalmi elszigetélődésü~ 
ki alakul ásá,ban.A túlképzettségsZintén akaciálya az előlllenet~lnek. . . 
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A legtöbb eur6pai rendszerben a szakképzettséget az dllamigazgatdsban, a vdllalatok vezetésé
ben, a kutatdsban és az oktatdsban dolgoz6elitet szem előtt tartva alakítottdkki. Néhány ország, 
ban majdnem kizárólagos módon igazolják ci hozzáértést, amely erőteljesen ösztönöz a hossz;lÍ 
időtartamú tanulásra és a nagyori szelektív próbálkozásokra. Számösországban ráadásul á 

dolgozó foglalk~zását a képzettsége határozza meg. A szakképzettség ésa státusz közötti kap: 
csolat, bármennyire logikusnak is látszik, felnagyít ja a munkaerőpiac rugalmasságának belső 
hiányát. ' , 

A jelenség tehát úgymagyarázható,hogy,ilye~énképpen a tár~aidalom "kizár" tehetség~s 
egyéneket, akik ugyan általában kilógnak a sorból,deÚjító szel1el11tÍ.e~ és olyan elitethoz 
létre, amely valójában nem reprezentálja a rendelkezésre álló emJ~erierőforrásban rejlő pö
tenciált. Ezt a vélekedésttöbb közelmúltb(lnkészült felmérés tál11asztja alá, ainelyek szúin~ 
hosszú távon az elitista képzés egyre inkább a felső menedzser és érreimiségi réteg kiváltságá
vá válik. 

Mindez termés~etesennem jelenti azt, hogy a szakképzettség rhégszerzése nem megfeldő 
módszer. A tagállamo~ hatalmas erőfeszítéseit az alapképzés megszilárdításara természetese? 
továbbra is ki ke,II fejte~i, amely,et a S~crates és ,Leonardo progr~~okon. kereszt~l azeg1:sz 
európai közösség támog~~. Ezzel párhuzaII10sa~~onb~n a képes~égeketéiskészségeket, opti
málisan, forrásukra való tekintet nélkülkell hasz;nosítanunk, mi~~enki számára biztosítani 
kell az egyéni lehetőségek kihasználását az egyénI, üzleti és ipari igények kiszolgálásával.Nyi
tottabb és rugalmasabb l11egközelítésre van szükség. Ezahozzáállás a készségfejlesztés folya;' 
matos támogatásával ösz~önzőleg hat az ékthoss~iglani tanulásra. 

A modern pdlya: azegyüttmúködlh oktat6,kepző és tanuló hdlózatonbelüli in-: 
tegrdció '. ", . 
Ha az embereknek elvárás~ünk szerint felelősségte1jesenkell kialakitaniukképességeik tárha, 
zát, ennek érd~kében először is könnyebben kellbejutniuk az intézményes képzési rendsz~,. 
rekbe. Ez a rendszerek ismeretét, valamint széle~i körűbb hozzáférpetőségetés a,tanirányok 
közötti nagyobb mobilitást feltételez. 

Két lehetséges megoldás i létezik.' Vagy fennmarad a szakképzettség szint j e,amely esetb~J;l 
az ezzel nem rendelkező, fiatalok száma növeksZik, vagy a szakk~pzet~ségeket" illetve az ezzel 
rendelkező fiatalok számát kell növelni, amely elkerülhetetlenül megkérdőjelezi a végzettség 
minőségét. 

E kérdések mindet1 tagállamb(l~ felvetődnek,ahogy a képzett~ég nélkül, sZ~!llélyeskt1;
darcélménnyel az oktatási rendszerből kikerülő fiatalok magas száma is központi probléma. 
Ezek a fiatalok nem#lják meg helyüket a munkaerőpiacon, mivel nem rendelkeznek sem
miféle hivatalOSan eri~mert szakképzettséggel. 

A Fehér Könyvolyan harrYjadik megolddstjavasol amely néhdnytagdlla1J'lban mdris létezik. 
Ez a megoldds ium (;sökken#. tl szakképzettségj~lentóségét, éppen ellen~e~őlef.fenntartja an
nak minőségét és egy megbízható akkreditdciós rendsierben elismeri a részképess!geket. Az okta.; 
tási rendszerből kikerült személyek ösztönzésre találnának meglévő . képességeik kihasznál á.; 
sára. Ez nem a tág éri:ele~ben vett végzettséget jelenti, hanem az alap.: vag}'szakképzé~ben 
szerzett tudást (nyelvisrner~t, fl matematikabi~onyos, szintű ismerete,k~l1yvelés, adatbázis
kezelés, szövegsz~rkesztésst~.); Erészképességekke1 olyan felnőttekis".rendelkezhetnek, akik 
önképzés során tettek szert v~amilyelltudásra (pl. számítógépes ismeret~k) ésakiketösztö
nözni lehetne ismereteik bővítésére. Az ily~n típusú akkreditáció természetesen:lvezethetegy 
cégnél szerzett technikai tudás elismeréséhez, amelyet manapság kizárólag a cég szempohtjl-
ból értékelnek. . 
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Az egyént támogatni kell, akár a formális .pktatási rendszerben, akár azon kivül szerezte 
tudását. A leghatékonyabb oktatási és képzési'program~k hálózatszerűen működnek. A há
lózat lehet intézményi· (oktatási és képzési intézményekcsaládokkal és cégekkel együttműkö
désben) vagy gomba módra szaporodó informális hálózat (feln§ttoktatási intézmények, ok
tatási szövétkezetek stb.). 

Az oktatás és képzés elérésének támogat~sa 

Az alapvető feltételekbiztosításautánkéttéuyezőtszükséges figyelembe venni ahhoz, hogy az 
egyének képesék legyenek felelősenfelépítél1i pályájukat: 
• megfelelő tájékoitatóéstanácsadás; 
• elérhető képzés a mobilii:ás'valafnennyirendelkezesre állólehetőségével. 

Első feltétel: tájékoztatás és tanácsadlts . 
A fiatalok pályaválaf~tásánál illetv{:. a felnőttek szakmai vagy to~ábbkepzesenel a választek 
bősege és m!?gismertrtlseJelent probl~rnát.Fgyeurópaipolgár jelenlegtöbb információ alapján 
választhat szállqdátva.SY Itterm!?t mint képzési formát. 

Egy tájékozottabb p()lgárjob~.helxze.tblen V;l1~. a képzési választék.4ttekintésekor. Ezt hang
súlyozta a Versenyképességi TanácsaRÓ Testület jdeQ.tése, am~ly"képzési tájékoztatási köz
pontok" létreh()zását javas()lja, amelyek a kép~ssilehetőség;ekról sz616 információval szolgál-
nának. " 

Ez feltételezi a képzés teljesel1;fitggstlel1':1JélZ<il,()ktadsirendszerell kívüli felmérését, amely
nek egyszerűnek kelllennie, . feladata a sorrend felállítása és egyértelmű összehasonlítások 
megtétele lenne, ami a képzést valóban hasznossá tenné a munkaerőpiac számára. Fontos 
továbbá annak felmérése, hogyan csökkeIlti a képzés a munkaerő-piaci hátrányos megkü
lönböztetést azáltal, hogy növeli a női ·munkaerő jelenlétét a hagyományosan férfiak uralta 
szakmákball. Ez a felméresifolyamateltávblítanáazelsó akadályt a tanácsadás útjából. 

A tanácsadás·második·akadályaaszakm~ fejlódésének ésamunkaerőpiaéon keresett ké
pességeknek alakulása. E kérdés. európai szintű felvetése lehetóve tenne· azösszehasonlító 
szempont alkalmazását, amely széléskörűbbéshozz~járulhatna aniegoldáshoz. 

A harmadik akadálya hozzáállás. Jelentős: előre1épés tapasztalható, áni a társadalmi helyzet 
és körülmények tbvábbra is meghatározóak, aZ egyéni választásoka társadalmi érvényesülést 
akadályozhat j ák. 

Második feltétel: az egyéniadottságoklJt éS igényeket szolgáló széleskorű és nyílt 
elérhetőség 
E feltétel megvalósulása az oktatásiintézményekközötti~tjárást követéli. A mobilitás. nagy
mértékben nöyekeclett a tagállélmo~ban, e~t a tendenciát továbbra is ösztönözni kell. 

A mobilitás e~éSliE\lrópában szint*gynöv~keclfJt, az európai közösség jelentősen hozzájá
rult e folYaJ11ath6z,különös~n az.Er~smusprograrnáltal. A mobilitás fokaazonban továbbra 

sem kielégítő. . ... ..... ..'. .. .• 
A munkaerőpiaci mobilitásnak két fő akadflY<t van, akár adol&ozókról· (munkavállalók, 

tanárok, kutatÓK, munkanélküliek), .akárcliák()kfól,külön.ösene&yeterni:hallgatókról van szó. 
A legfontosabbk,érciés az i~.rnereteK EÚ-llbeliiliyalóságos elisl11erésé~el<. biztosítása. Bizo

nyos szabályozottszakrnák e~etében.biztosított a diAlomákkölcsönöselfog~dtísa, amelyet az Eu
rópai Kó'zii~segesetjogaer;4sít meg. A diplomákelis"';~résénekkérdéseazonbarz felmerül más szak
mákkal szembttni kor14tozdsok kapqán is. 4 diploma egyetemi elismerésijelent, de a diploma 
által tartalmazott összetevőket nem ismerik el . kiveve, ha ezt az Európai Közösseg támogatja a 
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felsőoktatdsi intézmenyekegyüttmúködéie, azaz a ;Közösség 4ltal finanszír(}zott program által. 
Példa erre a több minc40 fordító~tolmács iskola egyiittItnűködése .. a. Tradtitech hálózatán 
belül, amely 1986 óta' biztosítj a a mobilitást tanároknakésidiák~knak egyaráIltazErasmus 
részét képező eur6pai' kredit.,átváltási rendszeren (ECTS,. European course credit transfer 
system) belül. 

A szakképzettségénkiviili f0g1alkoztatasieredmények' elismertetése kétrtagál1a.m . között 
még nehezebb feladat:,.; 

A nemzetek közötti, 11'lobilitdsmdiodikakaddlyáa:jogL~s;adminisztratfv korldtozds. A hely
zettől és a kérdésestagállamtól függóenazakadályok a szociális: ellátásbót(különösen nyug:.. 
díjfizetés), tartózkodási engedélymegszerzésé~~knehézkességéból (különösenolyan személy 
esetében, aki törvényesen tartózkodik aza~?tttagá11amban;;deegyEU;..n kívüli ország ál~ 
lampolgára) és pénzügyi szabályokból(pl.tanulmányiösztöndíjakatvagy·kutatási támoga., 
tást kérelmezók esetében) adódnak. A mobilitás további kerékkötője,. hogy a felsőoktatási 
tanulmányi ösztöndíjak nem vih~tők át egyik országbóLa mási~ba; 

A tanuló társadalol11 felé tett lépést jelent az emberekJizikainiobilirasa akadályainak le
bontása Európában egy olyan korban, amikor az új kommunikációs technológia lehetővé 
teszi a nem-fizikai mobilitást is, 

Elérhetővé kell téflniazélethosszigla12tkepzés~ 
Az Essen-i és Cannes~i.Európa Taná<rs-~atározat?J<atag~llariYbk'i11etékeseihez és a társ ad ál
mi partnerekhez hasonlóan hangsúlyozzak a foly~matos képzés fejlés~téséhek igényét. 

Ennek ellenére az elrpúlt évekhen. nem, t~rt~nt, fejIQd~s;tér~n. ~ll~l1kezóleg, a gazdasági 
visszaesés, a m unkaer~-f?le.~leg /~.s;a.f t~lkép!z~tt, fi~talok .. ~egj9Ie~és\~ .egyaz()n.munkaerőpi~
con nem járult hozzá'.aképzésipia~ fej1őHésé~ez:.alnAk~lön.9~.enazidos.ebhéskevésbé kér 
zett munkaerő szám~r~ eJőnyös~ To~ábbrai~. fennáll áH~I?n.?sé$a.~~lönbözó jellegű cégek 
és munkaerócsopoitok köiött. Ez különösen háti-kyosan érinti akls- és középvállalkozások-

ban dolgozókat, azalul~.I~ e.gyált~áqfleIll. ~épzette~e~~ .~al~1l1i.ntanőket, mivel nem ~e1l6 
számban. képviseltetik;fIlagtlkat~, fel~ó\,ezet?k k?zött }~sam~száki·. tel";ületeken, vagy foglal
koztatási helyzetük miatt (pl. ,résziIlúnkai~ő):Nérrii f,ej16~~s ~!l'ldazonaIt~ltapasztalható .. Az 
"Ideals" elnevezésű program' az eur6p~ikÖzösség "teleniaticsálkalm<úásók" programj:inak 
támogatásával kis és középvállalkozásokkal és műszaki; okt;:i,tási, iI?-!éz1I}~hyekkel. együttmű
ködve lehetóvé tette a kis és középvállalkozások képzésének fejlesztését. Ca tanfolyami modu
lok adatbázisa a külöribözókis:. és köiépvállalkozások igenyei súriritiek)a munkahelyen vagy 
helyi képzési közpöritokbari. 

Az dtflgó képzésreírdnyuló erlJfeszftés m~glehetósenszerény. Azinfonnációs társadalom lét
rejötte és az abból adódó tartalmi és s~erkezeti váÍtozásoksürgóssé teszik a-dolgozók képzési 
lehetőségeinek javítását. Szükséges a tartalmi bővítés is, amely Ilemmeiülhet ki egy új állás-
hoz való adaptációba.n. . . 

Az informdciós ltlrsadalom nyűjtO:ttav~larne.n;nyilehet,jsigetmegkell ragadni ", 
Hogy mi a tét, lát?unk ~ellaziizleú éspktatásiszektorsz~~np()lltjá,?ól ~gyaránt. A tények 
ismertek. Az Egye~~ltÁllamokban k~molryers~IlYfárs_ a ptl1tiII?-édia,kűlöríösen az okt:nási 
multimédia területén: ; liu,~óRa nem sge1'l~ed '" kr~~tivttdi hidnltÍ~an. Ellenkezőleg. Az eurqpai 
feltalálók és gyárip~rosok,élzon~aIl h~trá~yqshelyze;:tb~!l "al1n~azeu,rópai lmlturális és nyel
vi különbségek mi<it\szét<tprózó9pttpiacon. EmIatt n~hé:z;a.hé:lyi)re!gion9is és országos beru
házások gazdaságossá térele, ezért olyan termékek gyirtáSátkell ösztönözni~:llnelyeket nem-
csak Európában, hanem világszerte érdeklődés fogad. . . 
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A tanárok számára szintén meg kell teremteni az újtechnológiákhoz és azok következmé-:
nyeihez való alkalmazkodás lehetőségét~ Az oktatási multimédia-eszközök iskolai megjelené
se mégmindig·lassú. Ennek több oka van. A manapsdg kapható termékek még nem elégják 
ahhoz, . hogy' a tandrokat a multimédiá/ haszndlatdra ösztönözzék. Az oktatdsi multimedia
szoftverek fejlesztése különösen fontos tehdt, ezt az EU Bizottsdga szakbizottsdg feldllításdval 
tdmogatja . . A tart:irok nem minden esetben rendelkeznek a megfelelő típusú és mennyiségű 
hardverrel, és főleg nem elég képzettek az oktatási multimédia használata terén. 

Az információs társadalom egy.más!kproblémát is Jelvet; Az EU regionális bizottsága "Ok
tatás és, képzés am,űszaki és társadalmi kih,íY:ások fényében: első gondolatok" (1995 szeptem
ber). címmel így teszi fel a kérdést:"hogjansegítsük előtfzoktatds elérésének egyenlőségétférfiak 
és nők szdmdra, hogyan,akaddlyozzuka.~dtrdnyos helyzefŰcsoportok (vidéken lakók, ,ialfsek, 
etnikai kisebbségek es, bevdndorlók) mdsodrendú dllampolgdrrdvdldsdt a tanu,lds új lehetőségei 
és technológidi közepette?" 

A Bizottsdg szerint óridsi egyenlőtle'nségtapasztalhatóa képzés ésa munkaerőpiac elérhető sé
ge terén, amely'csökkentésére az infofrndciós tdrsadalom nyújtotta lehetőségeket teljes mértékben 
ki kell haszndlni. 

Az információs technológia hatalmas növekedést eredményez majd atávoktatásban" Ezt a 
megállapítást tette az Európa Parlament: 1~93~ júliusi, a nyílt és távoktatásról szóló hatá,r()za-
tában,amelyetp. Pac~jelentése alapjánppzott. " .. , ,', '. ' 

A táyoktatást évekóta,fejlesztő NyitpttEgyetem eredményeit e helyütt feltétlenül meg kell 
említeni~·.' " 

V égezet~LolyanspecifikuspáJyavála~r~~i irányokat kelliUfeHeszteni, amelyek lehetővé te
szik atársélcialmilagparginalizál~d()tt; ,,~gyJci,rekesztei:t ,népesség. magára találását a képzési 
vagy IIlunkaerőpiacQn.Fehé~ Kö?~n~l?ripritásnak tekin~iezt a f~lad~tot. A tagállalIlok 
részérói kqmoly.erőfeszítések tÖrténte~·afI1;J.fginalizálódottcsoportoktársadalofI?ba való vissza-
emelésére~ '.' . ' 

Az, ereclmények, kü}öl1ösen a fi~talokvúszaintegrálásári1 tett,kísérletek ~t mutatják, hogy 
szükség vanún~ második lehet9~égetnYlÍjtó progratl10kra, amelyeket az Európai Unió a 
Fehér Könyv másocUk részébenismert~tett.J:rlÓd?ntárnogathatna. 

Az elsajátított ismeretek elismerése 

A tanuló társaqalombanaz egyénnek képesnek kelllellnie alapvető,rnűszaki és foglalkozási 
ismereteinek elismertetésére, tekintet nélkül azok megszerzésének;Plódjára.Ilyesmire, már 
vannak példák: az autóvezetői jogosítvány,; angol nyelvi (TEFL).és 1l1atematika (Kangaroo) 
vizsgák. Az ismereteket feltüntető,szern~lyhez kötődő"tudásigazolyányt" kellene kiá!ütani 
minden ilyet igéJ.lylőszeIIlély számára~ 

Az igazolvány alkalmazható lenne a könnyen tudásszintekre bontható. területeken (nyel
vek, m~tematika, menedzsment, informatika~iog, közga.zdaság stb~},~oyábbá olyan t~r~ete
ken, ahol a tudást~ alkalmazó cég éitékeli (könyvelés, pénzügyek, külkereskedelem,stb.), 
sőt olran tetületeken, is; 'amelyek több~kalm.azási körben lényegés~klehetflek (rendszeretet, 
a döritéshozatalbizohy,0sterületei stbJ. nre~ módon például egfszakképzettséggel nem ren
delkező al~m~ott be tudja mutatni )övőhyli munkaaf.ójának ~ok~rnentált képességeit, pl. 
műszaki rajz'JJ.yelvismeret, szövegszerkesztés,ádatbáziskeze1és, eZLÍtonigazQ~"a ismereteit, an
nak el1~nére~ ,110gy nernrendeIkezik titkárnői képesítéssel. Egyéb példák is vannak, pl. arne-
nedzsment éss~ámítógép-kezelés. ' . c ' 
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Eur6paivallalatoksaját' céljaikra dolgoztak ki rendszereket az ismeretek akkreditációjára és 
értékelésére, amelyeket általános célokra át lehetne alakítani. 

Egy effajta önkéntes, széles körben hozzáférhető és egyetemekkel, kereskedelmi kamará.k,~ 
kal és a, ga~daság kon.krét ;területeivel együttműködő akkreditációs rendszer kiegészíthetnéa 
hagyo~ányos minő~ítŐ rendszert, denem helyettesítené azt. . ' • 

Az ismeretek értékelése a Fehér Könyv másodi~részében részle;tezett új módszereinek 'Ip~ 
dolgozásáv:t11épésuennénk atanu1.ótársadal.om felé: 

Az egyén elhelyezése: a tdmogatási.,.együttmúkö·dési hd!Ózatqn belül 
Miközben a munkaerőpiaci alkalmasság.kidolgozásakor:egyre kevésbé kielégítő egyetlen in:-, 
tézményretárnaszkodni,az önellátás sem megfelelő módszer. Tapasztalatok szerint egy együ:tt
m űködéski].álózat tagj akéndehet alegj o bb oktatási lehetőségeket megragadni. 

EgyüHmuk8désazíntézrnények és egyéb tényezők között 
Az oktat~~~és ké~zési ?endszerek adaptálását és fejlesztését partnerkapcsolatok során kell 
erősíteni:~wetlen' intézll1.ény,' iskola vagy cég nem lehet képes az előnyös alkalmazhatóság
hoz si~~eges is~erete.khezhozzáse&fteni. 
Korai~erm~kk()rb~naziskol~ ésa család együttműködésebiztösíthatja leginkább az alap'~ 

vető isméretekelsajátítását. A családszerepének különleges figyelmet kell szentelni, különö
sen a hátrányos helyzetű régiókban. A családokn.ak szorosan. együtt kell működniük a"m~
sodik lehetőséget" nyújtó, felzárkóztató intézinényekkel, valamint támogató programokkál 
kell segíteni őket. 

Kés~~boktatásiinté,zI11énrek és vállalkozások között áll fenn.az együttműködés. Több 
tagáll~lllJ?~ mun~a~é.gzés melletti k~pzést fejlesztenek ki, külö~ösen a szakrnunkástanuló.~ 
gyakod~~iképzé~e~aték~n~eg}'ütq~űködési forma. A szakmun~ástanulók gyakorl~t~.kég~ 
zését eUf()p,ai ,szinten kell ösztönözni, a tagállamok közötti átjárnatóságot biztosítani ItaLA 
Fehér Könyv másodikrészéhen az eddigiekkélössfhant,ban javasoljuk az szakmunkástanuiók 
gyakorlati képzése és a gyakornoki rendszer európai szintű fejlesztését. 

Kívánatos lenne a vállalatok és az oktatási intézmények közötti partneri kapcsolatok kiépí
tése. 

Az ilyen jellegű együttműködés terjedőben van, különösen az.európai közösség Cornett 
programja keretében .• ' Említhető"meg a nemzetek. feletti ECATA.(Európai Konzorcium az 
Úrhaj ózáSiTovábbképzésért) , ameLy hét ország hét egyetem ét és. Ll európai termelő vállala7 
tot fog össze fiatal· mérnökök képzésére, amelyet diplomával ismernek el. A Biomerit hét 
EU-országból származó 33 résztvevővel - egyetemek, vállalatok, különösen kis- és középvál
lalkozások;...;.'működik. 

Az oktaHsiintézményekés a vállalkozások közöttiegyütúnűködés lényege a vállalkozás 
teljes jogú 'partnerkéht való 'elfogaaása akepzési.folyamat sorárL' Nem tartható fenn aza 
gyakörlat,amely a v~llalatökata .kiképzettmunkaerő felhasználójának, illetve továbbképző
jének t~kinti. Ezzel iszeinbenavállalkozásokazismeretek és az új technológia forrásai. 

Meg kell jegyeznünk, hogy a képzési folyamattendenciái (különösen az olyan interdiszcip
lináris területeken, minca környezetvédelem, egészségügy, fogyasztás) egyre inkább feltétele
zik a széleskörűegyüttmúködést, pL önkormánYzatokkal, fogyasztói és szakmai szervezetek
kel (turizmus, energia,'környezetvédelem). 

Tanítás~kö~poritú hd!óza.~a~ely egyútta{tanuldsi rendszer 
Amint azt Carnoy és Castells hangsúly~zzak (Fenntartható rugalmasság: munka) család és tár
sadalom az információs korszakban. Tanárképző Kar, University of Stanford, Berkeley Univer-
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sity, 1995. április), ez a feltétel szervezeteh belüli, hálózatok közötti és helyi szintű együttmű
ködésre vonatkozik. 

Belső képzési hdlózatok 
Egy vállalkozás esetében elismert tért y, hogy 'egy felelosséggel rendelkező csapat tagjának 
munkája lehetővé teszi a termelés. minő~ég~nek)avítását. A minőségbiztosításban alkalma
zott minőségi körök, állásbővítés, a dolg~zókkö~e1ebb~erülése a termelési- -és a marketing
menedzserekhez lehetővé tették a tanítást.és tanulást, amely mindenki számára hasznos volt. 
A szakmai tapasztalat alapjári az ilyenegyiittITlűködés lehetővé teszi az automatikus techno
lógiai tudás öIiállóalkalmazását,.azaz a tudás_valódi formájának létrejöttét. 

Ez egyre inkább terjed aminőségi köröl{önt\Ílis .. Egy vezető európai autó gyártó cégnél 
gondot jelentett az autóktetejénekfelhólyagosodása, amit úgy oldottak meg, hogy a dolgo
zók maguk készítették a statisztikaikimutatásokat, a n;tegfigyelést és a problémaelemzést 
(FO RCE-prografTI:). . 

Ez az együ~úködés gyökeres változástfog ho~nia.v411alatoknál végzett szakképzésben, amely 
egyre növekvő mértékben olyan képzési terv keretébenvalós1f1 meg, amelynek kidolgozásdban a 
dolgozók, illetveképvi~előik. részt. vettek. ,A .legh~~clóbb.~s leghatékonyabb vállalatoknál a 
képzést egyre kevésbé. szervezik. egy~iz(}nyQs fdad~t. ell#~sához szükséges ismeretek, vagy 
egy világosan körülhatárolt mUl}~akör~ö.r~ .• A sp~cifikusképzés manapság kiegészíti az isko
lapadból vagy ygyetemről a vállalathozkerü.19)iat.alok k~pzését. 

Az oktatási intézmények módszereit is egyre jobban kéll közelíteni az együttműködési kész
ségek tanításaJelé. 

Máris születte],< kiernelkedóeredmények, Azarns;z~er.~ami egyetemen működő Műszaki és 
Együ~tműködési: Inl1ovációs.· ,KözBont "E',urópai iskolaicBf<?jekt" elnevezésű kezdeményezé
séhez például40Q iskol~ csatlakozott. Az qn; "te~eutazást"alkalmazzák, amely a tanári karok 
együttműködéséből született oktat~si prpjekt, információkutatással, az eredmények cseréjé
vel és problémamegoldássalJ()glalkoznak . .T()bq~zer"teleutazás" történt különböző nyelve
ken, sok ezer diák r~szvétdév~L -

Külső együttműködési hdlózatok . 
Szerte Európában elmozdulás történt a helyi együttműködés irányába (tudományos-műsza
ki parkok, városi technológiai körzetek stb.); amely információcserén és a kutatóintézetek, 
vállalatok és oktatási intézmények közötti képzésen alapul. Valamennyi érdekelt fél, különö
sen az országos és ahelyi hatóságokbevonásávalaz efféle helyi hálózatok újabb lökést adhat
nak az egyének alkalmazhatóságának javításához-. 

Az egyéneket és közösségeket összefogó, helyi fejlesztéssel foglalkozó és a közösségi életben 
aktív szerepet játszóhálózatokhasonlóképpenmunkahely-hez segíthetnek, ami még alacsony 
szintű állás esetén is megelőzi az egyén kiszorulását a. társadalom perifériájára. E hálózatok 
nemcsak a munkahely felkutéltásábansegítik a fiatalokat. és amunkaerőpiacról kiszorultakat, 
de kommunikációra,hasznös időtöltésre, társadalmi környezetük átalakítására is megtaníta
nak. Mozgatórugóikemberbarátiak,általában nem'fizetettmunkatársak, céljuk a tanuló tár
sadalomban szükséges kulcsfontosságú ismeretek terjesztése. 

A regionális és helyi együttmúködésezérte!sőrendú -fontossággal bír az alkalmazhatóság javí
tásában, magasabb színvonalú állások teremtése mellett olyan módszereket dolgoz ki, amelyek a 
marginalizált csoportokat visSZf4vezetik a társtldalomb(l, egyúttal ef az egyik fő módja a szakkép
zés általánossátételének és. a; Európai· Uniókohéziófa erős/tésének. 
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Európa-szerte terjednek a helyi ismeretátadó-hálózatok (Franciaországban, Németország
ban, Ausztriában, Belgiumban, Spanyolországban és Svájcban működnek), amelyek hozzá
segítenek a ismeretek.:cseréjéhez és az önképzésen alapuló ismeretátadáshoz, amely során 
egy-egy személy először tanárként, majd diákként szerepel. Az informatikától a nyelvtanulá
sig, a sakkigsokféleterületen alkalmazható az ismeretátadás. Fontos tényező, hogy e hálóza
tok általában hozzájárulnak az írástudatlanság felszámolásához és támogatJák az iskolai mun
kát. Ez kiindulásipdntként szolgált egy informatikai alapról, csoportok képzése céljára kifej
lesztett készségfejlesztő móds~erhez, amelyet j elenleg több vállalatnál tesztelnek. 

A jövő irányai 

A munkaerőpiac' alapvető fontosságú egy állandóan változó gazdaságban, amely folyamatos 
megújulásra ~énysze~íti az oktatási és képzési rendszert. Jelentős gond tehát az oktatási és 
képzési stratégiak kialakítása. 
Mindenki meggyőződött a változás szükségességéről, ennek bizonyítékai az oktatás céljairól 

folytatott ideológiai viták. 
A legfőbb kérdés jelenleg az, hogyan lehet rugalmasabb oktatási és képzési rendszert létre

hozni, amely. figyelembe veszi az emberi igények sokféleségét. Az EU-n belüli vitának e 
kérdésre kell összpoiltosulnia. 

A tagállamokban használatos oktatási módszerek sokszínűsége arra enged következtetni, 
hogy máris születnek válaszok e kérdésre. 

Komoly fejlőges taBa~ttalható az oktatás és képzés átalakítás ának három területén: szélesebb 
önállósága kéB~~s?ell résztvevők részére; az oktatás hatékonysága felmérésének szükséges
sége; a hátr~y()~;h.Slyietű csoportok igényeinek felismerése. 

Az oktatdsi elvekrő!szóló víta vége 
Az elmúlt években hevés viták folytak az oktatás szervezetéről és a képzési rendszerekről, 
valamint az oktatás tartalmáról és a képzési módszerekről. 
A legtöbb vitamáiacsillapodni látszik. 
A széleskörűalapismeretek és a munkaerő-piaci igények szerinti képzés immár nem ellent

mondó fog~mak.Egyre növekszik a szakképzésben részt vevők általános ismeretei jelentő
ségének elismerése. 

Összeköttetés épülaziskolák és az üzleti világ között, ami azt mutatja, hogy az oktatást és a 
vállalközásokateddig,elválasztó ideológiai és kulturális falak leomlanak - mindkét fél szá
mára előnyös módon. A tagállamok hagyományaival összhangban az együttműködés az 
alap- és a továbbképzésben egyaránt tükröződik. 

Az oktatásba.nis érVényes egyenlő jogok elve egyre inkább esélyegyenlőségként jelenik meg, 
ami a hátrányos helyzetűek rossz iskolai eredményeinek megelőzését szolgáló pozitív diszk
riminációt is jelenti. 

Az információs társadalom kiépülése kezdetben aggodalmat okozott a tanárok körében, ám 
mára világossá y41f' hogy újabb oktatási-képzési igényeket eredményez, megújítja a tanári 
szakrnát,qgy<I?akkor.megkönnyíti a tanárok és intézmények európai szintű kapcsolattartását. 

A nagyobb.rugalmassdg középponti kérdés . 
Az oktatási .és képzési intézmények jelenlegi szerkezetének változáson kell átesnie a különfé

le társadalmi csoportok igényeinek kielégítéséhez. 
Ezen intézmények merevek a polgárok állandó munkavállalásra való felkészítéséhez. Néhány 

tanár és intézmény kísérletezik új módszerekkel, ám ezek elszigetelt próbálkozások. 
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Nagyobb elkötelezettséget kell vállalni az intézmények működése rugalmassá tételére a fokozott 
és differendáltabbigények kielégítése érdekében. 

Hogyan érhető d mindez? Erről sürgősen vitát kell kezdeményezni a következő alapvető 
kérdések alapj án.' 

Hogyan tartnató'fenn;az.oktatás minősége annak fejlesztésével és a diákok számának növe
lésével egyideju.I:eg? 

Hogyari hangolható k össze az oktatási célok az igények sokszínűségével, amikor az oktatási 
intézmények nem szívesen differenciálnak? 

Hogyan tartható fenn és javítható a tanárok és szakoktatók társadalmi státusza, miközben a 
tanuló társadalom sokrétű igényeinek kielégítésében kívánjuk őket érdekeltté tenni? 

Hogyan készíthetjükfelatap~okat és szakokt<itókat az oktatási célok fejlődésére és az okta
tási módszerek'ésészkö.zök<ibból következő átalakulására? 

Hogyan teremthet jük meg az élethossziglani tanulás, azaz az ismeretek állandó megújításá-
nak és újtu,dás m<:;gszerzé$ének feltételeit? 

A tagállamok teend(Si 

Jelentős fejlődés tapasztalhato;Európában. Minden oktatási rendszer a minőség fejlesztésére, 
képzési lehetőségek kialakítására, az élethossziglani tanulás biztosítására és a pénzügyi forrá
sok felhasználáSának optimalizálására törekszik: 

A minóségnyomdban . 
Az alapképzéshangs1Jyiegyré inkább visszakerül az alapvető ismeretek, különösen az olva
sás, írás, számtan elsajátítására: Általános tendencia- a magas szintű nyelvtanulás is. A tagál
lamok igyekeznek eljuttatni a fiatalokhoz az új;információs technológiákkal kapcsolatos is
mereteket. 

A tanárok ésaszakoktatók újító szellemű modszereket dolgoznak ki intézményes kerete
ken kívül és azokon belül. Iskolai szinten több módszer létezik (pl. Decroly Belgiumban, 
Steiner Németországban, Montessori Olaszországban és Freinet Franciaországban). A fel
nőttoktatásban is' felbukkantak új módszerek,; pl. ' a felnőttoktatási iskolák vagy az angliai 
"Outward Bound" tanfolyamok, amelyek a hagyományos továbbképzésben az elvont tudás 
helyett viselkedési mintákat mutattak be. 

A kísérletező kedv arra mutat, hogy a tanárok és szakoktatók kreativitása további kifejezési 
lehetőségeket keres. Az oktatásban dolgozó tanárok és szakoktatók általában az oktatási rend
szernél előbbre járnak,', köztük. találhatóak a tanuló társadalom úttörői. 

A felsőoktatásban tapasztalható trendek - hosszabb tanulmányi idő, jobb hozzáférhető
ség, magasabb hallgatói létszám -..világosan jelzik az emberi erőforrások minőségének javu
lását. Ugyanakkor minden felsőoktatási rendszer számára komoly gondot jelent a hallgatói 
létszámnövekedés kezelése a képzés minőségének fenntartása mellett. 

új dpusú végzéttségek 
Valamennyi tagál~amkulCsfdntosságúnak tartja ,az oktatás és képzés kapcsolatát. Néhány kö
zülük az alapvetóismeretek oktatási rendszeren belüli elsajátítása érdekében a szakmunkásta
nulói-gyakornoki rendszert alkalmazza. N émely országban iskolák és vállalkozások együtt
működnek. A legfontosabb cél minden esetbenaz, hogy a fiatalok "munkavégzési helyzet
be" kerüljenek, miközben a tanítás minősége is fennmarad. Más tagállamok késleltetik a 
szakképzés alapismereteket adó szakaszát. 
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A vállalkozások és egyéb társadalmi tényezők együttműködése a szakképzésben és a fiatalok 
a munka világába való bevonásábanáltalános tendenciának tűnik, mégpedig a munkavégzés 
melletti képzés keretében(pL~,k<=~tős". rendszerben). 

NéhánytagaIlalIlban ,~rein'teirdciótJanilletve "garantdIt képzéssel" próbálkoznak, amelynek 
célja a végzettséggeln.emrendel~ezŐfiatalmunkakeresőknek új abb lehetőség biztosítása, nél
külözhetetlen szakmai' és alapvetŐ . ismeretek oktatásával. 

Több tagállam folyb.tVitátakepesftés, ervenyesítes és a szükséges tudds elismerésének eijdrdsd
ról, különösen a munka közben elsajátított ismeretek esetében, mivel a hagyományos eljárás 
ál talában .formális .ésmerev. . 

A folyarrt~f?s kép~~s::.·*ia~~It~sa 
A képzésh]n terfed a.k,1flf.sfln,ross~~ú i~me~etek fogalma. A foglalkozások és végzettségek egy
re rugalmasaBbak. A tagál1aín0k ~élemé:nye szerint az oktatás és a szakképzés közötti különb-

ség egyre ipkábbm.eg~~~~i.k;: 
A társa~allllí k!~~k~~ztő~éistlöve~edése és. a középtávú demográfiai előrej elzések arra ösz

tönözték a tagállamoka.r; hógy fejlesszék a felnóttoktatdst, kivált helyi s~inten. 
Számo~tagáll~~a,~.,a,táts.~c1a~Illi;~sszefogás nyomán javulnak a képzési lehetőségek. Pél

dául a mun~végzésry~lJét~í ~épzéslvalárniÍlt a munkát és tanulást vegyítő képzési formák 
esetébenesrre többr~fg~l~ba~:szer~petjátszik a közös megegyezés. 

A finanszfrozásés; .értékeJésújmódszerei 
Néhány tagáll;lmtÍjt,ttak,a,tkerestl?pktatds és képzes finanszírozdsa terén. Az új módszerek az 
oktatási csekktől a folyamatos képzés közösfinanszírozásáig terjednek. Az utóbbi esetben a 
résztvevőK.magt,tkfiz.etik;<l:ls()lts~g~k:egy részét (adókedvezmények, támogatott hitelek vagy 
"képzési alapbql" .. nye:rtt~@9gr-tásforIl1ájában). 

Az oktatás'. é~ k;épz~~ter~Il tÍjfjnanszírozási formákat keresnek. Annak ellenére, hogy a 
közkiadásokhatalrn~h~f1yac1átfordítják erre a területre, az elmúlt években csökkenés tapasz
talható. 

A tagállamok:b:w az .~kwt~;aésk;épzésre fordított állami pénzügyi forrásokról folyó vitát 
végigkíséri a rendszerjo.bb dtldt!;atósdgdntlk és a flrrdsfelhaszndlds hatékonysdga értékelésének 
igénye. Gondot okoz,megqízljaffJ:.adatok megszerzése és mindenekelőtt az oktatásra, képzésre 
fordítottmag~nf9rrás~kkaJtkaPcsolatos adatok hiánya (háztartások, vállalatok, stb.). A tagál
lamokban;vitál<JoJYIl<ikaforrásqk átruház;ásáról, egyidejűleg a felelős helyzetben lévők egy
re növekvő ... érdeklő~éstiJ;111tatflakaköltség-haszon értékelési módszerek fejlesztése iránt. 

Új fejlemények 

E ·változások.é~:tapaszt:alatokfény~ben· az új fejlemények három fő irányba mutatnak. Az 
első az oktatásban és képiésben resztvevők öndllósdga. Az oktatásért felelős szakembereknek 
adott nagyobb öriállósággaLés az oktatás céljának egyértelmű megjelölésével érhetjük el, 
hogy az oktatás ésképzés .. alkalmazkodjon a mai igényekhez. 

Felmerül a nagyobbisk()laLönállóságkérdése. A tapasztalat azt mutatja, hogy a decentrali
zált rendszerek egyúttal a>legrugalmasabbak; gyorsabban reagálnak a változás okra, ezért na
gyo bb valószínűséggel. fqgnak társadalmi együttműködésbe. 

A folyamatos.képtésterületén.aszükséges önállóság része a különböző szintű társadalmi 
partnerek (vállalat; ,ágazat, régió, ágazatközi) közötti megállapodásnak, ám a tulajdonképpe
ni cél az, hogy ak:epzés elérhető legyen a munkavállalók számára, különös tekintettel a kis- és 
középvállalkozásokban do 19ozó kra. . 
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A második új vonási az értékelés, amelyre a megnövekedett finanszírozási igények miátt van 
szükség. . 

Az értékelés ugyanolyan fontos annak vizsgálatában"hogy,az :oktatás-képzésrnilyen· haté
konyan elégíti ki a 'célcsoportok igényeit, mint az ,~skolaiteljesítmény javításár<i.tett ;ldsérle
tekben, a munka világábárivalóbeilleszkedéshenésaszakm.ai>átképzéspen. Ax .. értékelés 
segítheti a szakképzési alap ismeretek és továbbképzésamunkanélküliséggel, valamint bizo
nyos területeken JIlunkaerőhi4nhyalküzdő ~unkaerőpiackövetelményeinek ITl~gfelelő ha
tékonyabbá tételéc 

Az értékelés következményeként a folyamatos képzést a vállalat és adolgozökbqektetésének 
tekinthetjük. A vállalaton belüli átképzés vagy szakmunkdstan.ulói,k,ipzésolyallftfkij~.a cég 

szdmára, mint p La k~Ftff~si.,1fk~erelés.A~ effélekeftkt~té{ekr~ \t~h4t~dó szernpon~d,bó {a?onos 
módon kell tekinteni;,.~.,4?lg?z6kszab<i.d mozgásál,lak' korlátozás~ f1~lkül. E jav~slat a.Fehér 
Könyv második résiébenizerepel. . " ci' '. .., ','. ' 

Az értékelés ~~ghs~gv.~~~}~~wt a t<tpasztalatok és. bfvált módsze~ek~özl<inc~sétételében, 
ezért is javasoljuk ~J~~,~rKö?r" második részébel]. azújJtó szell~rnű szaklféPz;,ési m9ds,zerek 

megfigyelő rend~Zt~~J:l~.*Jel~W~ását.. • ..•. ..... '. .>.;;!..,). ,.r' 
A harmadik{ej1~m~ny;a~l1~tráp.yos .h.~lyzetűekktlkap~oIatos er9feszítés~.k f~j~ődése,. 
Egyre világosabbá válW~'~9W.~ társ~4almon kívüLn;~~dttkpek különlegtsfj~elmet kell 

szentelni, alapvető ismeretekkel és értékekkel kellőketeH4rni.A.xnint azt ~~~r~pa Parla-
ment 1993. márciusi~Dü~r~~p-Dührkop által készítettjele~tése nyomán'a ~evándorlók 
gyermekeiről készül t 'liatáro~ata hangsúlyozza, az iskolaalapvetó 'szerepet j áisú.ká.társadalmi 

integrációban. .' > " ......•... '. ..•. . .... '. . '. ..... . .. ' .... " . 'i' .. '. 

A társadalmilag hátrányos helyzetűek számára alapve~őfontosságúa pozitív)diszkdmindció, 
különös tekinteftela. külvárosqkrals városi belso keriilétekre. Máskülönben. ~ennálla t~rsadal
mi szakadék további mélyülés~nek veszélye. E ierületekszám.áratíö~ekvőmérté~űköiösségi 
támogatást kell adni,aiintézniényi eszközöket helyiönkormánizati és civil közösségi' segít
séggel kiegészítve:Tap~ztalatlan és ideiglenes mu~kaerők helyett a legképz~tteb~ tanárok 
alkalmasak ilyenter~lete~e!.alcikJelh~,sználjak al~gúja?b információs techríológiit.Az is
kolai támogatásta cs.aJádoklGllvalószorosegyüttmú~ödéseg~s~íti ki. 

A tanuló társ.~d<JJ~~felévalóe1fl1ozd~lás kétszereskihívást,jelen,~. Az els~ gazdaságijelle
gű~ Az EU jelent6sexportőrkéntlogikus'döntést hozot~anefl1z:tközi gazdaságr~v~ó nyitás
sal, ami azt jelenti"li0g)' folyamatosanfokbzniakell.gazdasági~ersenyképes~é?~t,~ogy elérje 
"a fenntartható és azinJláCióf nem gerjesztő fejlődést,· amely egyúttal tiszteletben tartja a kör
nyezetet" és "a nagyarányú foglalkoztatást és szociális védőhálót", amely célok az. ~llrqpai Kö-
zösség alapító okiratának 2. cikkelyében szerepelnek. " . , 

Amint azt az EU Bizottsága fejIó déss el , . versenyképességgeLésfoglalkoztatással kapcsolatos 
Fehér Könyve hangsúlyozza~azemberi erőforrásokképezik az EUlegfőbb gazdasági erejét. 
Az Ipari versenyktfpességaz EU-ban címúkiadványban ez áll: "AzJ;urópai Unió'ipariverseny
képessége javítdsának legjobb eszköze az emberi tudás fljlesztések nagypotenciállalbírómun
kaerejének felhasználása az. azt megalapozó társadalmi konszenzus . segítségéveU' 

Európában oktatási befektetésekkelkellerpe1ni amunkav:állalók és a dqlgozók általános 
tudásszint jét az alapképzésben és az életh()ssziglani tanulás sorfu,egyaránt.Ez az elkerulhe
tetlen befektetés kieg'}'ensúlyozza a kedvezőtlenmunkaerő.:.piacitendenciákat, pLa. keresett, 
illetve kínált munkaerő'végzettsége közöhielleritétet; a demografiaiváltozásdkat, a szolgálta
tási szektor növekedését és a munka siervezetében és tartalmában beállt változásokat.. 
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A fenti fejlődést társadalrni téreni a tarsadalmi külöfzbségeksürgós kiküszöbölésének igénye 
kíséri. Az elmúlt években tetjedt;a;társada:lmi kitasZítottság Európában, következményeit 
szükségtelen részletezni. 

Különleges figyelmet kell' $zentdn'ÍanépességJegkiszolgáltatottabb rétegeinek, kivált a 
munkanélküliség által legsúlyosabban sújtott városokban. Az alapképzés és folyamatos kép
zés egyaránt gyógyírt jelenthet);'ós;}kúgy;[ mintaziskolábólképz~ttség nélkül kilépő fiatalok 
felkarolását célzó intézkedések; 

Minden az iskolábankez;dődikra'tanuló társadalom'JgJökerei oda vezethetők vissza. E 
Fehér Könyv kiemelkedőerL hangsúlyozza~z i egyén,tnint;társadalmi tényező szerepét, akit 
önbizalma és tudásszomja:tesi alkalmassá arra, J"iogyjövőjét kezébe vegye. Emellett ki kell 
emelni az iskola szerepét is.' Az iskolákflak alkalmazkodniuk kell, ugyanakkor az egyének 
személyes fejlődésénekésJtársadalmibeilleszkedésénekp6tolhatatlan bölcsői maradnak. So
kat várunk az iskolától,liisz;eflsokattudnYÚjtani.' 

Az első dItaldnos cél:, a~~jl~dífftlnjalfrn~~sz~tzes~nek ösztönzése 
A legfőbb prioritás az isrrieretszerz~s~ arllinegy személy :tltalános tudásszint jét értjük. Ennek 
érdekében a jelen dokumentum első részében tárgyalt intézkedésekre van szükség, amelyek 
bevezetéséért a tagállaniokIfelelnek.' 

Egy általános és egyeteriiesen;elfogaqott elvetflgyelembekell' venni: a tanuló társadalom 
létrehozásához az új tudásanyagniegs;zen;esénekÖsztönzése szükséges. 

A tanulásra való ösztön.i.ésttöbbféle· riiódonkell megvalósítani. 
A már létező tanulási.Pehetoségekrőlszólóinformaciószerzéstjavítani fogják az egyes orszá

gokban a Ciampi-jelentés nyomán;felállítándó"képzési tájékoztatási központok". 
Az egyén élete során megszerzett tudásának hasznosítását a tudds elismerési rendszerének 

megújítdsdra kell alapoznijárliely a.szakképzettségés.azahtpképzés mellett és felett működne 
országos és helyi szinten. 

A mobilitds tdmogatdsaszintémszerepet játszik ·az'ismeretszerzésre való ösztönzésben. A 
földrajzi mobilitás szélesíti a látókört, fokozza az intellektuális rugalmasságot és emeli a tanu
lás általános szintjét. Megerősíticatanulási képességet,. amelyet szintén fejleszteni kell. 

Az oktatásban és képz;ésbenteljes méhékbenJebkelfhasználni az új kommunikdciós tech
nikdkat. Hosszú távon minden egyes osztálynakbiztosítani kell a hozzáférést a számítógé
pekhez: 

Ez különösen Európ~bal1~:z,;~j~l~l1ti,hogy új ,!Ilagas ~zf~vonalúoktatási felszerelés felhasz
nálása szükséges, amdyig~o~i~ ahelyiolnatásiésk';llturális hagyományokhoz. 

A Fehér Könyv tehát akijy:etk,ez;ő ellrópai szint(~mJ.negvalósításra ajánlott javaslatokat teszi: 

Az ismeretek elismerése 
Valamennyi európai ország megpróbálja, felmérní.az,;alapvető ismereteket" és azok meg
szerzésének, értékelésének és igazolásának legmegfelelőbb módszereit. Javaslat született a 
m eghatdrozdso kat, módsze,r~keré{,eijd~4!~kat összehtlJo1;llító'ésterjesztó európai rendszer felállítá-
sára. Mi következik ebből? , . .... , ••. ,' ....• '. .. ,.' .' '., ...' 

A valamennyi európ~rérde!<:elt Jélegyütt~űk.?i~~sét€eltételező elképzelés a következő: 
• néhány körülhatároltterül~t(mat~,~atika, infC?rm~~il9, nyelvek, könyvelés, pénzügy, me

nedzsment, stb.) általinos szintű, illetve magas~bb szint4 tudásanyagának meghatározása; 
• értékelési rendszer kidolgozásarninden tet:ület sz~árf1,; 
• az ismeretek elismerésé!l~k:Új,.rugal1:?asabb l11óps~eJ:"~iI1ek kimunkálása. 
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Ez az elképzelés a hagyományos képzési rendszereket kiegészítve nagyobb egyéni szabadsá
got nyújt a képzettségek összeillesztésében. Újabb oktatási-képzési keresletet fog teremteni 
azok részéről, akik a hagyományos oktatásban nem akarnak vagy nem képesek részt venni. 

Az önkéntes alapon működő akkreditációs rendszer felállításával hatalmas lépést teszünk a 
tanuló társadalom felé. 

Program indul a ;,tudásigazolvány" beVezetésére. Ez a dokumentum lehetővé teszi, hogy a 
tudást és az ismereteket a megszerzésük idején és helyén ismerjék el. További vizsgálatok 
szükségesek arról, milyen adatok kerüljenekaz igazolványba és hogyan történjen az egyéni 
felhasználása. Nem egy egységes igazolvány. megalkotása és Európára való ráerőltetése a cél, 
hanem egy olyap eszköz kifejlesztése, alUely hozzásegíthet a különböző szakterületek közös 
szabványainak kij elöléséhez. 

A műszaki és szakképzésben megszerzettismeretekre vonatkozó európai akkreditációs rend
szer a felsőoktatási intézmények, vállalatok, szakképző intézmények, helyi kereskedelmi ka
marák és a társadalmi partnerek együttműködésével jön létre. 

Támogatást kap a tudásigazolvány"állal;lti és helyi szintű bevezetése. 

Mobilitás 
A hallgatók mobilitása könnyebbé válik. Az Európa Parlament határozatával és az Európai 
Miniszteri Tanács dokumentumával CI 993) összhangban a saját hazájában ösztöndíjra jogo
sult diák, saját kivánságára egy másik tagállam őt hallgatói sorába fogadó felsőoktatási intéz
ményében hozzájuthat ösztöndíj ához. A Bizottság ilyen értelmű javaslatot fog tenni. 

Új egyetemi szintű tanfolyamok indulnak több felsőoktatási intézmény emberi és anyagi 
erőforrásainak összevonásával, ami az"egységes piacon keresett és kölcsönösen elismert vég
zettséget eredményez majd. 

A kölcsönös egyetemi és szakképzési elismerést a kredit-átváltási rendszer fogja biztosítja, 
valamint az azonos módszerek alkalmazása a szakképzésben. A cél a képzési modulok kölcsö
nös elismerése, előnyben részesítve az oktatási-képzési intézmények és a gazdaság közötti meg
állapodásokat. 

El kell távolítani a diákok, gyakornokolqtanárok és kutatók cseréjét lassító (adminisztratív, 
jogi és szociális juttatásokkal kapcsolatos)·akadályokat. A Bizottság javaslatokat dolgoz ki a 
Zöld Könyvben szereplő irányelvek alaPjári. 

Oktatási multimédia-szoftver 
A élethossziglani tanulás európai éve (1996) keretében csatlakozva az "oktatási multimédia 
szakbizottsághoz" a szoftverfejlesztés tarnogatása a következőképpen történik: 
• közös felhívások kiadása a megfelelŐ EU'.programokhoz csatlakozó javaslatokra (Socrates, 

Leonardo, Esprit, Telematique, MEDIA- II, INFO 2000); 
• szervezet felállítása az oktatási szoftverek fejlesztésére és védjeggyel való ellátására, terjesz

tésére. 

A második d!talános cél- az iskolák ésa gazdaság kó"z,elítése 
Az iskola és a gazdasági élet egyaránt tanulási helyszín és mint ilyet, közelíteni kell őket egy
máshoz. Ez több európai országban régenfuegtörtént. Más országokban későn és fokozatosan 
vagy egyáltalán nem indult meg ez a folyarliat, utóbbi esetben az oktatás és a termelés tovább
ra is egymástól elszigetelten folyik. 

Az iskolák és a gazdaság összeköttetés~inek kiépítése, illetve a létező kapcsolatok erősítése 
mindkét fél számára kizárólag előnyöket hozhat, valamint elősegíti az azonos alkalmazási 
lehetőségeket. Az oktatás iránt érzett legnagyobb tisztelet mellett ki kell emelni, hogy a kép-
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zési tanfolyamokat az alapfoktól a felsőoktatásig jobban a munkaerőpiac lehetőségeihez kell 
igazítani. A gazdaságban olyan dolgozókra van szükség, akik a megfelelőműsiaki képzett
séggel, alapvető ismeretekkel és általános kulturális tudással rendelkeznek, képesen az önálló 
gondolkodásra, és szívesen fogadják a változásokat. Az efféle hozzáállás növeli. a munkába 
állás lehetőségeit. 

Ezért az iskolák és a gazdasági szektor egymáshoz közelítése olyan prioritás,. amelyben a 
társadalmi partnereknek is szerepet kell játszaniuk és amely három feltételtqlJügg. 

Az oktatás kapuit ki kell tárni a munka vildga előtt. Anélkül, hogy az okta~á~,,~~élját kizáró
lagosan a munkavállalásban látnánk, figyelembe kell venni a munka világáIl,* működését, 
meg kell ismerni a cégeket és a termelési folyamatban végbemenő változá~o~t, 

A vállalatokat be kell vonni a képzésbe, nem csupán saját dolgozóik, hanemfia,talokls fllnőt
tek esetében is. A szakképzést nem tekinthetjük kizárólag a vállalatokat képzetFJllul,lkásokkal 
ellátó rendszernek; a cégeket is terheli felelősség, pl. lehetőséget kell teremtenmk -:gyakran 
állás formájában - a hagyományos oktatási rendszerből kihullottakszámára. Ayáll~latoknak 
ezt világosan meg kell érteniük. Néhány cég hatalmas erőfeszítéseket tett dolgpzóiátképzése 
terén, ezáltal képesek voltak megbirkózni a technológiai fejlődés jelentette Újrnóqszerekkel, 
míg más vállalatok ezt elmulasztva olyan dolgozókat tettek utcára, akik miJ:lden bizonnyal 
alkalmasak átképzésre. . , 

A vállalatok és iskolák közötti együttműködést fejleszteni kell 
Az iskolák és a gazdaság közötti kapcsolatok megerősítésében fontos szerepeckell kapnia a 
szakmunkástanulói, gyakornoki programoknak. Ez alkalmas minden képze,ttségiszinthez, 
kapcsolódást jelenthet a felsőoktatáshoz a műszaki vagy kereskedelmi oktatási intézOJ.ényeken 
keresztül. Egy nagy francia gazdasági oktatási intézmény (ESSEC)példáuLe~ta, módszert 
saját alkalmazás után ma már európai szinten terjeszti más európai felsőoktatásiintézmények
ben, pl. London Business School-ban, a milánói Bocconi Egyetemen és a manl1heimi egyete
men. 

A szakmunkástanulói, gyakornoki programok egyszerre nyújtják ,a szüks~ges tudást és a 
vállalati élet és munka tapasztalatát. A munka világában tett első lépések támogatásával je
lentős munkaerőpiaci előnyhöz juttatjuk a fiatalokat. A szakmunkdstanulói'KYakornoki prog
ramok európai szintű támogatása hasznos lesz a fiatal munkavállalók és a cég~~számára egy
aránt. 

Az oktatás és a munka világának kapcsolata hozzásegíthet a szakképzés al,ap- és felsőfoka 
megújításához. Ez pedig minden munkaválialóra hatással van. Nem tagadh(ltjgkle a követ
kezőt: Európának szakképzett munkásokra van szüksége, ha jelentős ipari hatalom kíván ma
radni; fenn kell tartani a szakképzett munkásság nagy hagyományát, egyúttaIigazodni kell 
az új technológiákhoz, el kell ismerni a fenntartási és a háttértevékenység, a~'9nálló munka
végzésre való felkészítés és a minőségbiztosítási kutatás jelentőségét. Európának tehát olyan 
szakképzésre van szüksége, amely nem bomlik kis részterületekre, hanema~elymindenki 
számára világossá teszi az elvégzendő munkát és teret enged az egyéni fejlődésnek. Ez például 
a következőket jelenti: 

• technikusok számára lehetővé kell tenni a mérnöki képesítés megszerzését képzettségük 
szervezési, menedzsment és folyamatszabályozási ismeretekkel való kiegészít~sével,. stb.; 

• a mérnökök és a munkások számára lehetővé kell tenni a termelési folyamat egészének 
megértését a termeléstől a termék felhasználásáig (használatbavétel, karbantartás). 

Amint a Bizottság Kézműipar és kisvállalkozások: az európai növekedés ésfoglalkoztatds meg
oldása cÍmű jelentése (COM [95] 502, végső jelentés) írja, a szolgáltató, kézműipari és kisvál-
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lalkozási szektor kulcsfontosságú a munkahelyteremtésben. Ösztönözni kell az új keletű mun
kavégzés melletti képzést, a szolgáltatóiparban megjelenő új szakmákat rendszerbe kell illesz
teni, a vállalkozások beindításának oktatását támogatni. 

A szakképzési szektor újító kedvét ösztönözni kell: a képzés alatti újítás későbbi újításokhoz 
vezet majd. 

A fentiek alapján a Fehér Könyv a következő intézkedéseket javasolja: 

Szakmunkástanulói, gyakornoki programok 
A szakmunkástanulói, gyakiJrnoki}rogran'lokat Európában az Erasmus modellre alapulva 
fejlesztik. Támogatást nyújt6pénzalipoka már működő programok, különösen a Leonardo 
átcsoportosításával jönnek létre.' 

Célunk kedvezőbb lehetősé&fK kialakítása az Európai Unió legkülönbözőbb munkát vég
ző fiataljai számára a "vándorszel1~rn" felkeltésével, amely nagyban hozzáj árult az európai 
termékek minőségéhez, egyúttal bizonyítja, mennyire fontos a mobilitás az ismeret- és szak
maszerzésb en. 

Erőfeszítéseket kell tenni ci szükséges felügyeleti rendszer kiépítésére és a szakmunkástanu
lók vezetővel való ellátásá:ra. EZflagyjelel1tőségű követelmény a rendszer működtetéséhez, 
amit azonban nehéz megvalósítani. 

Európai szakmunkástanulói, gyakornoki dokumentumot kell megfogalmazni a Zöld Könyv 
alapján a képzésben részt vevők orsz~gok közöttimobilitásának akadályairól. 

Ezzel párhuzamosan szélesebbkörben~elLelérhetővé tenni a vállalaton belüli képzést egy 
európai gazdasági szervezeteket összefogófmegállapodás segítségével. 

Szakképzés 
Ösztönözni kell a szolgáltatóipafbankidetkbtf új foglalkozásokra való képzést, hangsúlyozva a 
multidiszciplinaritás szükségességét. A tutizmus és a környezetvédelem területén folytatott 
képzést támogatni kell. 

Támogatást fog kapni a szolgáltató szektorban dolgozó mérnökök és technikusok képzése. 
Termelés, használatbavétel, karb ahtártás , javítás, felhasználói tanácsadás - a szolgáltatások 
száma végtelen. Az olyan új fogyasztasi cikkek, mint a számítógépekkel és a kommunikációs 
technológiával kapcsolatos terrifékek, fokozzák az olyan szolgáltatások iránti igényeket, ame
lyeket a gyártó- illetve kereskedelmicégek nem minden esetben tudnak kielégíteni. A cél 
tehát mérnökök és technikusok képzése, akik az elvégzett interdiszciplináris tanfolyamok 
után a szolgáltató szektorbanidipldriliival va.gymás végzettséggel dolgoznak. 

Elő kell segíteni a vállalkoz,Üokbeindíiását segítő képzést. A tagállamok és a társadalmi 
partnerek meg fogják vizsgálrii az erre való ösztönzés legjobb módszereit. Az újításról szóló 
Zöld Könyv szerint azonbanrnégsoktennivaló akad a vállalkozások beindítását gátló bürok
rácia csökkentése terén. 

Az újító jellegű szakképzési 'mddszerekfelméresére európai megfigyelő rendszer épül ki a jó 
módszerek és az újító projektékEU-n belüIí cserejé és terjesztése érdekében. 

A képzési és foglalkoztatási igények előrejelzésére intézkedések történnek. 

A harmadik általános cél a társadalmi kirekesztődés elkerülése 
A gazdasági fejlődés és verseny-k-ényszer,ITliatt al1épesség több rétege marginalizálódott (kép
zettség nélküli fiatalok, idősebbmlltlkások,.a hosszú ideje munkanélküliek, a munkaerő pi
acra visszatérni kívánó nők) . .L\>I:ehérI}önyyelső részében szereplő elemzés kimutatja, hogy 
e társadalmi csoportok különöseA;kiszplg~Jatottak, mivel az ismeretszerzéshez vezető út a 
társadalmi beilleszkedésen keresztül. ;vezet. 
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A marginalizáció folyamatának visszaszorítása érdekében a tagállamok intézkedéseket hoz
tak, amelyek főleg a képzési és munkába való visszaillesztési programok növeléséből álltak, 
valamint egyéb más intézkedésekből- a legjobban rászoruló k támogatásától a helyi csopor
tokra való összpontosításig. Ily módon szervezetté tették a vállalatok kezdeményezéseit és 
műhelyeit, valamint a reintegráció más eszközeit, amelyek képzettséghez juttatták a résztve
vőket. Az efféle intézkedések rendkívüli módon megterhelik a költségvetést, az Európai Kö
zösség szerkezeti alapjain keresztül járult hozzá akiadásokhoz. 

A fenti intézkedések ki egészítés eké nt a Fehér Könyv kétfajta előremutató kísérleti prog
ram szükségességét hangsúlyozza, amelyből az egyik néhány tagállamban már megkezdte 
működését a társadalmi kirekesztődés elkerülése érdekében. A program keretében ún. má
sodik esélyt nyújtó, felzárkóztató iskolákat és önkéntesi szolgáltatást állítottak fel fiatalok szá
mára. 

A második esélyt nyújtó, azazfelzárkóztató iskolák 
Az alapgondolat egyszerű: az oktatási rendszerből kihulló vagy kihullóban lévő fiatalok szá
mára biztosítani kell a legjobb képzési és támogatási programokat önbizalmuk növelése ér
dekében. 

Az iskola társadalomba való beilleszkedés re nyújtotta "első lehetőséget" sajnálatos módon 
a leghátrányosabb helyzetűek a megfelelő családi és társadalmi környezet hiányában nem 
képesek kihasználni. Az oktatási rendszerből kizárt városi fiatalok száma manapság tízezres 
nagyságrendűre tehető. Képzettség nélkül meglehetősen kis esélyük van a munkába állásra 
és a társadalmi beilleszkedésre. 

A tagállamokban folytatott kísérleti programok egyértelműen bizonyítják, hogy a máso
dik esély nyújtása nem jelent szükségszerűen "gettóiskolákat". A problematikus körzetekben 
található iskolák egyre növekvő számban adnak második lehetőséget, új és jól felszerelt okta
tási központok létesülnek. 

Az ilyen iskolák feladata az ismeretekhez való hozzájutás javítása a legkiválóbb, az átlagos
nál szükség esetén jobban fizetett tanárok alkalmazásával, a tanítás ütemének személyre sza
bása, új ösztönzők kijelölése, vállalati képzés szervezése, multimédia felhasználása és kisebb 
létszámú osztályok indítása révén. 

Másik cél az iskola oktatási találkozóhellyé alakítása olyan problematikus körzetekben, 
ahol a társadalmi és családi értékek felbomlóban vannak. Itt a helyi közösség tanítási időn túl 
találkozhat a tanárokkal. 

A második esélyt nyújtó programok egy-egy hátrányos helyzetű körzet valamennyi iskolás 
korú fiatalja számára nyitottak, nem tesznek különbséget a hagyományos oktatási rendszer
ben helytállók és az abból kihullottak között a diszkrimináció bármely formájának elkerülé
se érdekében. 

Meg kell jegyezni, hogy a második esélyt nyújtó programok már régen léteznek. Az Egye
sült Államokban ötszáz "felzárkóztató" iskolát létesítettek városi környezetben, ahol megerő
sítő, felzárkóztató oktatási módszereket alkalmaznak. Az elmúlt februárban Brüsszelben tar
tott Gl -es országok az információs társadalomról tartott kongresszusán az amerikai résztve
vők elmondták, hogy a hagyományos képzési rendszerből kiszorult fiatalok visszatértek a 
tanuláshoz, amint számítógépeket és kiváló tanárokat kaptak. Az interaktivitást gyorsan meg
kedvelt ék, szemben a hagyományos oktatásban tapasztalt passzivitással. Az effajta iskoláknak 
a lehetőségek szerint vegyíteni kell a tanulmányaikat megszakított és az azok folytatására 
hagyományos iskolában képes fiatalokat. 
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Még az állam létrejötte előtt Izraelben létrehoztak egy újfajta, falusi közösségekben műkö
dő oktatási rendszert a felbomlott családokból származó európai menekült gyermekek szá
mára. Az AlyatHanoarnéven ismert oktatási módszer sikeresen segítette a Marokkóból, 
Oroszországból,EtióphíbÖl, stb. érkezett gyermekek beilleszkedését. A rendszer létrejötte 
óta több mint 300 ézet tlatal,oktatását és társadalmi beillesztését végezte el, az országos átlag
nál jobb lemorzsolódásil111.1tatóvaI. 

Egészen más· környezetben, de szintén válsághelyzet kezelésére merült fel európai helyi 
önkormányzatok részéről, hogy egyéb segítő csoportok bevonásával a két világháború közöt
ti európai tapasztalato t felhasználva, az iskolán keresztül teremtsenek "második lehetőséget". 
A problematiktLsvárOsi.körzetekben nagyobb forrásokat (tanárok és infrastruktúra) és ko
rábbi tapasztalatokatJélhasználva folynak kutatások pl. Hollandiában, Spanyolországban és 
Franciaországban, ahoL helyi szinten történnek intézkedések A számos európai program 
közül a Comenius egyik projekt je öt európai nagyváros (Antwerpen, Bologna, Bradford, 
Marseillesés Tqrin())~~t~működésének összehangolásával kívánja a bevándorló családok 
gyermekeinek társad~IIlib~i11eszkedését segíteni. 

Néhány kormány jelentős pénzügyi támogatást ad a nagyvárosi "második esélyt" nyújtó 
program·oknakésintéf:k~déseket hozott pozitív diszkrimináció alkalmazására kijelölt "szabad 
övezetekben". , 

A Bizott~ág .a~oH::ltf,S, és a Leonardo program keretében teljesen, illetve részben támogat
ni kívánja <l "második esélX'.-programokat, felméri a folyamatban lévő programokat és ter
jeszti a pedagógiai módszereket. Ezáltal kíván eszmecserét indítani a "második esélyt" nyújtó 
iskolák szélesköníel,t<7rj~s~#sének időszerűségéről. 

Európai önkéntesi'szolgdlat 
Számos tagállambanmúköaikönként~si szolgálat. Ez, a katonai szolgálattal való behelyette
sítés nélkül lehetőséget ad a fiatalok számára hasznos tevékenység végzésére saját hazájukban 
vagy egy fejlődÓorSzágban. 

Az Európai Unió:kísérleti.jelleggel szerény kezdeményezésbe fogott a "Fiatalok Európá
ért" program keretében;. Ezzel 'párhuzamosan a "Fiatalos kezdet" program a szakképzés égi
sze alatt támogatja a képzettség nélküli fiatalok beilleszkedését. 

Mindezen, tevékenység,qármennyire érdekes is, korlátozott hatókörű, nem vezet több
. résztvevő s programokhoz.lY1ivel az önkéntesi szolgálatok múködését nem szabályozták, több 

akadályba is ütköznek, pl. a mozgásszabadság, adózás, társadalombiztosítás terén. 
Az Európai' Púlamenn több tagállam és néhány önkéntes szervezet a közelmúltban egyre 

növekvő számban kérelmezik a nemzeti önkéntes tevékenység kiterjesztését európai szintre. 
E szellembenszüretetta,;r>olgári Európa" (Adonnino-jelentés, 1985) és az európai Parla

ment 1995. szeptember 22-i és október 5-i határozata. Az "Európai önkéntesi szolgálat 
humanitárius célokra"felállítása egy kormányközi tanulmányban is szerepel. 

Az európai önkéntesi szolgálat felállítása érdekében a Bizottság a következő iritézkedéseket 
teszi: 
• támogatásiintézkedéseket hoz a már létező "Fiatalok Európáért" elnevezés ű program ke

retein belül (az Európa Tanács és Parlament egyetértésével) annak érdekében, hogy nagy
számú fiatal önkéntesvállalhasson közösségi munkát hazáján kívül. Az önkéntesi szolgála
tot a Közösségen belül reljesítenék, különös tekintettel a problematikus körzetekre, vala
mint a Közösségen kívül, afejlődő országokban működő nemzetközi csoportok tagjaiként. 

• az Európai Közösség alapító okiratának 126. és 127. cikkelyében megvizsgálja egy jogi és 
pénzügyi keret felállításának lehetőségét az európai önkéntes szolgálattal kapcsolatos fej-
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lesztés és összehangoHselósegítésére, külQnös tekiQtettel a .fiatalok mozgásszabadságának 
akadályainak meg~zlit;ltetésére. 

A negyedik általán(}scél.; három európai közösségi nyelv>ismerete 
Több európai közösségi nyelv ismerete feltétele annak, hogy az Európai Unió polgárai hasz
nukra tudják fordítani a határok nélküli, ~gységes piac nyújtotta foglalkoztatási és személyes 
lehetőségeket. A nyelvisn:~~et mellettszűkségvan a különbözőkliltúrákmunka- és lakókör
nyezetéhez való alkalrnazkodásiképesség;re. 

A nyelvismeret fontosfelté:tele azembere~el való ismerkedésnek Hozzasegít ahhoz, hogy 
az európaiság kulturális gazdagságát és sokszínűségét átérezzük és az európai állampolgárokat 
megértsük. 

A nyelvtanulás tová~bi (antos hatása: tapasztalatok szerintaz~licsonyéletkorban kezdett 
nyelvtanulás hozzájá,rul~.tanulmányisike~ekhez. Egylllásik~yelvhez fűzŐdő kapcsolat nem
csak hozzásegít az anyanyelv'jobbelsaját~t:í~al10z, hanem meg is könnyíti azt. Tágítja a látó
kört, állandó intellektu~is féladatotjelent, és természetesen újabb kultúrákat ismertet meg. 
A soknyelvűség az európai iden:titás,és at~nuló társadalom szerves része. 

Az Európai Unióa~o,crates es Leonardo programokbaintégrált Lingua révén segíti a 
nyelvtanulás fejlesztéset;' " ' 

A nyelvismeret többéne111 a földrajziinob~litássalrendelkező; elit előjo?a. Az oktatási mi
niszterek tanácsának1995;:II1árcius 31-i határozatával összhangb,anminaenki számára - a 
választott oktatási-képzesiirányoktólfüggetlenül - lehetővéválik (anyanyelvén kívül) leg
alább két európaiközösséginyely~lsaj~tífása;és nyelvisrneretériekfefintartása. A Bizottság 
sajnálattal állapítja meg, hogy ahatáro~~~jelentősége' csökkent a tagállamok által hozzátett 
"amennyiben lehetségés"'kitéteFbeszú~ásával. 

A három európai közösségi nyelv elsajátítása érdekében a~yelvtanításhak már az iskola 
előtti oktatási szinten' meg kell kezdődnie:Lényeges követelmény a nyelvoktatás rendszerbe 
állítása az alapfokú oktatásbah,rnajd a második nyelv tanulásának. rrieg~ezdése középfokon. 
Meggondolandó, hogy a középiskolások bizonyos tantárgyakat az első idegen nyelven tanul
janak, ahogy ez az európai iskolákban történik. A köioktatásből'kilépvemindenkinek két 
idegen nyelvet kell ismernie. 

A szakképzésben mind alap-, mind pedig továbbképzési szil1ten,'különleges figyelmet kell 
szentelni a nyelvoktatás nak. Ez kettős jelentőséggel bír a munkavégzés szempontjából, hi
szen fontos eleme az egyén általánóskulturális fejlődésének, vilaminielőriyt jelent a munka
vállalásnál akár otthon;ákár az Unión belülFmobilitás lehetőségétfelhasználva. 

Mindez magas színv()nalú, modern tahanyagokat és módszereket alkalmazó nyelvoktatást 
feltételez, amely alkalmazkodni tud a tanulócsoport sokrétű igényeihez. 

Ezzel összhangbanifel-íérKönyv a következő intézkedéseket javasolja: 
• Európai Közösségi támogatás nyújtása értékelési (minőségfelmétő rendszerek) és minőség

biztosító rendszerek bevezetése, amelyek az európai közösségi nyelvek módszereit és tan
anyagát mérik fel.. 

• "Európai minőségi tanúsítvány" kidolgozása és odaítélése a követelményeknek megfelelő 
iskoláknak. 

• Különböző típusú csoportok (felnőttek, képzetlenek, kisgyermekek stb.) nyelvoktatására 
szolgáló tananyagok cseréjének támogatása. 

• A korai nyelvoktatás ösztönzése tananyagok és oktatási tapasztalatok cseréje révén. 



DOKUMENTUM 

Az ötödik dItaldnos ceL- a tőkebefektetés és az oktatdsi.befektetés azonos elbírálása 
A Fehér Könyv megállapítja, hogy a képzettségbe való befektetés elsőrangú tényező a verseny
képesség és foglalkoztatás terén. Enl!~kisIl1~retében~ javaslattétel előtt két kérdést kell meg
vizsgálni: 
• befektetés az ernberierőforr~~okba; 
• az oktatási kiadásokkönyvelésiéspénzügyimeg~özelítése. 
Megjegyzendő, hogy az oktatási-képzési kiadásolqt kOlllo1yan befolyásolja a gazdaság cik

likussága és a tevék<::l1ységekfh,l~{tu~ciója.Ezklilönös~njgazo~ya.n. vál~alatok esetében, ame
lyek a recesszió kezdetév~l alaP8sancs?kkel1!ik; gktatási ki.adásaikat. Akqfkiadások esetében 
a költségvetési deficit elkerülése és azésszetűség fenntartása mellett különleges figyelemmel 
kell kísérni a oktatási befektetéseket. . 

Könyvelési.és pénzügyi!sz~m.pontb.41a:lll~l1ka;!1el11állóeszközként, haqem működési költ
ségként jelenik mega,vállalatmérleg~LJ~.n.:M~gkeII;yiz~gálni;hogy(ln lehetne a munkaválla
lók tudását és.képes~égeit ért~Iwövelő.~~l1yet:éS.ként!Űgyelembe:yenniaIlnak érdekében, hogy 
a képzésre és a képzési. időaIattim~l1k':ll;>~rr~19fiz.~tettgss~eg a mérlegben amortizálódó, 
összegszerűen nernkifeje~r~tő állóe:s~kö,z9~fl.)::!fo,rdít()trköltségkéntjelenjen meg. 

Elsődleges feladat az oktatási-képzési finanszírozási színtek megállapítéÍsa (ami felmérésü
ket is jelenti), az etnqeri e.rőfon:ásokpani!qgéIlP.befekq::tések közvetlen és közvetett ösztön
zése, valamint könyvelési,ésköltségrneg1Jgyd~~i .re:ndszer:kidoIgozása: 

A Bizottság. 4z ipfl:ri v~rseny&épesség elv~i.tfF,EurQpqiU17.i~b~.n!dmű (COM [94] 319, 
végső jelentés). jelentesével •. összha,ngp,ál1<k:ülönösenkÚvána,tps •• olJjanelj <Írások kidolgozása, 
amelyek lehe!ővé '!~!1péka~' 9ktat~sba.ll.agym~rté~g bsrllhá;lásokat· eszközl ő vállalatok szá
mára költségeik kedvezőbb szerepeltetését mérlegiikqe9~~ép~Ssi alapok létrehozása szüksé
ges az ismereteiketfe:lfrissíteni,yagyiatatlulmányaik~!· újfakezdenikívánék számára. 

Az információs társ~d.alom:fejlődé~e: fOl1to~termékek~s szolgálta,t~so~ biztosításával máris 
egyre növekvő mért~kgen já~ul :hozzá azis~erets~erzéslJ.ez. ~zánios ~agállam pénzügyi és 
adórendszereadócsökken tési le,hetős~ge,S; biztosít, az okta~.ásra fordítottösszegekre. Elj ö tt az 
idő arra, hogy e rends~ere,ket fellilviz,sgáJjcik és gyors ütemben kiterjesszék a műszaki fejlődés 
figyelembevétele, valamint annak érdekében, hogy az állampolgároka lehetőség szerinti 
legtöbbet fektesse ism.er<rteigyarapí!ás"~b,a~ 

A Fehér Könyv .a köve~k:e,zőkie! ja,vasolja,: 
• szükség van az ok!at~~hls:~H~ési befe:kt.e:tések, felmérésére:; 
• az emberi erőforrásökfejle,sztéseérd~kéb'en tett. befekte,tések támogatására. 
Általános kimutatás()kk;~szAlrl(::k majda,zEU részére az, állami ésmagánbefektetések ala

kulásáról. 
Az európai oktatá~i7képzésibefektetésektámogatására. és ösztönzésére felmérés készül, 

amelynek célja a tájékozqtás. 
A különbözőpénz,ügyi ,és könyvelésis;zabályokról k;észült vizsgálat alapján tagállamok kö

zötti megbeszélést kell kezdeményezni a az emberi erőforrások területén tett befektetések tá
mogatására. 




