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Munkaer piac - Szakképzés

Helyzetkép 
az oktatás, feln ttképzés kínálata és a munkaer piac 

igényei között nincs megfelel összhang
Következmény

bizonyos területeken (pl. humán) túlkínálat jön létre 
divatszakmák alakulnak ki
más területeken (pl. m szaki) hiány keletkezik
növekv diplomás munkanélküliség
foglalkoztatási problémák, a versenyképesség csökkenése

Válasz
munkaer piac-orientált képzés kialakítása
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Feladatok

A tervezhet ség érdekében munkaer -piaci 
információs rendszer fejlesztése, teljes kiépítése 
(szakmák, térségek, országos trendek) HEF 
OP 
A szakképzési, fels oktatási és feln ttképzési 
rendszer kínálatának befolyásolása
A gyorsreagálású feln ttképzés korszer sítése 

HEF OP 3.5
Vállalati bels képzés er sítése (támogatások, 
munkaid -kedvezmény, helyettesítés)
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EU tervek, törekvések 2010-ig az LLL 
vonatkozásában

22 éves korig a lakosság legalább 85%-a 
szerezzen  ISCED 3-5 (közép és fels fokú) 
végzettséget

A LLL-ben résztvev feln tt munkavállalási korú 
népesség (25-64 éves korosztály) aránya átlagban 
érje el legalább a 12,5%-os mértéket
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Magyar tények és törekvések az LLL terén

Tények 2003-ban:
az LLL-ben résztvev feln tt munkavállalási korú 
népesség (25-64 éves) aránya 6%
Ebb l:  30-44 évesek aránya 3,3%

45-64 évesek 1%
55-64 évesek 0,6%

Cél:
2010-ig az LLL-ben résztvev feln tt 
munkavállalási korú népesség (25-64 éves) aránya 
érje el a 10%-ot
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A feln ttképzés állami hálózata

9 regionális képz intézmény alkotja
A HEF OP 3.5 támogatásával megvalósul 
hálózattá szervezésük

A párhuzamos fejlesztések elkerülése érdekében 
együttm ködést alakítunk ki a TISZK hálózatával

Cél: 
eLearning tartalmak fejlesztésére alkalmas regionális 
feln ttképzési hálózat megteremtése
Kialakítani a kifejlesztett eLearning tartalmak hozzáférésére, 
szolgáltatás nyújtására alkalmas közösségi, tanulást 
támogató (távoktatási) elektronikus alapú - menedzsment 
rendszereket
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Kormányzati szerepvállalás a hazai 
eLearning piacon

Távmunka (e-work), távoktatás (e-learning) 
elterjedésének ösztönzése, támogatása
Az IHM, OM és FMM összehangolt lépései az 
infrastruktúra, az eszköz- és tartalomfejlesztés 
támogatása terén 
A hazai eLearning piac vállalati, kormányzati, 
oktatási és kutatási szerepl i közötti 
együttm ködés el segítése
Meglév hazai elektronikus tananyag tartalmak 
jobb hasznosítása, a közösségi hozzáférés 
feltételeinek megteremtése
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Az e-tanulás domináns komponensei

Az e-tanuláshoz az LLL ad keretet (ebben 
egyaránt fontos a foglakoztathatóság, és 
az egyén életmin sége)
Modulárisan építkez tananyagtartalmak 
kellenek

el zetesen megszerzett tudás beszámíthatósága
modulok egymásra építhet sége
kompetencia alapú, a munkaadók elvárásaira, 
munkakör-elemezésekre épül képzési programok
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eLearning er sségei

Id és költségelemei kedvez ek a munkáltató és a munkavállaló 
szempontjából
Lehet ség az ICT-re épül tartalmaknak, tananyagcsomagoknak, 
tanulócsomagoknak a létrehozására
Pl. a HEF OP 3.2 támogatásával:

Megvalósul a szakmai el készít érettségi tárgyak tananyagainak 
digitalizálása
Megvalósul a digitális tananyagfejlesztés a teljes gépészeti és 
kereskedelmi szakmacsoportban (5. és 17. szakmacsoport)

A HEF OP 3.2 érinti a fels fokú szakképesítéseket (FSZ) is
az FSZ képzések digitalizálás a fels oktatási  intézmények bevonásával 
történik

A HEF PO 3.5 a feln ttképzést érinti
25 feln ttképzési program eLearniges változatának létrehozása valósul 
meg (a vizsgáztatást is beleértve) 
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