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A megfelelő készségkészlet lehetőségeket teremt az egyén számára, biztonságot ad a 
változó világban és elősegíti a befogadást. Az egyéni tanulási számlákkal és a 
mikrotanúsítványokkal kapcsolatos bizottsági kezdeményezés azt hivatott biztosítani, hogy 
mindenki releváns, igényeire szabott képzési lehetőségekhez jusson egész életében. A 
készségfejlesztés középpontjában közvetlenül a tanuló, mint egyedi helyzetben lévő 
egyén áll, így az egész életen át tartó tanulási pályára kiterjedően dinamikus 
továbbképzésre és oktatásra ad lehetőséget. 
 
Az EPALE 2022-ben egy egész kiemelt témát szentel a készségek forradalmának, és ennek 
keretében tapasztalatokat és gondolatokat gyűjt a felnőttoktatást gyökeresen átalakító 
innovatív módszerek fejlesztéséről. 
 
Mivel Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke nemrég a készségek évének 
nyilvánította 2023-at, ezúton szeretnénk az olvasó figyelmébe ajánlani eszköztárunkat, 
amelyből megismerhetők az EPALE platformon eddig közzétett anyagok, és fel lehet 
készülni az előttünk álló évre. 
 
Az eszköztár első részében reflexiók és beszámolók találhatók, amelyek alaposabb 
betekintést nyújtanak néhány döntő fontosságú kérdéskörbe. A témába való bevezetésként 
valóban kihagyhatatlan olvasnivalót kínálunk: cikkünk áttekintést nyújt az elmúlt években 
Európában a készségekkel kapcsolatosan végrehajtott főbb szakpolitikákról és 
kezdeményezésekről. Ezt követően különböző nézőpontokat vetünk fel a készségeket 
illetően: inspiráló közösségi történetünk rávilágít az önismeret fontosságára a személyes és 
karriercélok elérése terén, bepillantást nyerhetünk a készségekben az automatizálás miatt 
szükségessé váló változásokba, és megismerhetjük az életvezetési készségek és a zöld 
kompetenciák mellett szóló érveket. 
 
A készlet második része eszközöket és módszereket kínál a gyakorlati munka 
megkönnyítéséhez. Válogatásunk emellett a migránsok foglalkoztathatóságának és 
kulcskompetenciáinak, mindenekelőtt a nyelvi készségeinek fejlesztésére irányuló projektet, 
a tanulási kultúra munkahelyi kialakítását előmozdító kézikönyvet, az értelmi 
fogyatékossággal élők munkavállalási esélyének javítására szolgáló segédanyag-
gyűjteményt, végezetül a validációs szakemberek professzionalizálódását elősegítő nyitott 
oktatási segédanyagokat tartalmaz. 
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A készségek aktuális helyzete Európában 
https://epale.ec.europa.eu/hu/blog/keszsegek-aktualis-helyzete-europaban 

 
 
Melyek a készségekre vonatkozó európai szakpolitikák? Hogyan alakultak az évek során, 
és miként formálták azokat a Covid19 világjárvány maradandó hatásai? Az egész életen át 
tartó tanulás platformjának e cikke érvekkel alátámasztott útmutatót kínál a 
készségekkel kapcsolatos főbb uniós szakpolitikák és kezdeményezések közötti 
eligazodáshoz, bemutatva változásaikat és a háttérben zajló folyamatos alakulásukat. 
Bevezetésként ismerteti a 2016-ban készült első európai készségfejlesztési programot, 
amely a készségfejlesztés egyfajta egységes „chartájaként” határozható meg. Ezen 
innovatív eszköz annak a szükségnek a betöltésére született, hogy az oktatási és képzési 
rendszereknek pontosabban kell illeszkedniük társadalmaink igényeihez, és azon a 
gondolaton alapszik, hogy mindenki felvértezhető azokkal a készségekkel, amelyek a 
számára megfelelő munkához szükségesek. A 2020-ban, a Covid19 világjárvány közepette 
megjelent felülvizsgált készségfejlesztési program holisztikusabb megközelítésről 
tanúskodik az oktatás és képzés terén, és a tanulók igényeit helyezi a középpontba. 
A cikk ezután áttér a szociális jogok európai pillérére, amely a minőségi és inkluzív 
oktatáshoz, képzéshez és az egész életen át tartó tanuláshoz való jogot nevezte meg 
elsődleges alapelveként. A kapcsolódó 2021. évi cselekvési terv ez irányú törekvéseket 
fogalmaz meg, célul tűzve ki azt, hogy 2030-ra a felnőttek 60%-a vegyen részt oktatásban 
vagy képzésben. 
Az útmutató zárásaként megismerhetjük a készségekkel, valamint az elsajátításuk és 
értékelésük módjával foglalkozó legújabb szakpolitikai intézkedéseket: az Európai Bizottság 
egyéni tanulási számlákkal és mikrotanúsítványokkal kapcsolatos kezdeményezéseit. 
A szerző e két új kezdeményezés kapcsán kiemeli az egész életen át tartó tanulás 
előmozdításának törekvését, amelynek révén tanulási lehetőségek szélesebb köre tehető 
hozzáférhetővé mindenki számára. A cikk emellett rávilágít arra az egyénközpontú 
oktatási szakpolitikákba begyűrűző forradalmi gondolatra, miszerint az oktatás és 
képzés az egyénben rejlő potenciál kiteljesítése révén hozzájárulhat a társadalmi 
fejlődéshez. 
 
A készségekre vonatkozó uniós kezdeményezésekkel kapcsolatos legfrissebb tudnivalók 
megtalálhatók az egyéni tanulási számlákról és a mikrotanúsítványokról szóló tanácsi 
ajánlásokban.  

https://epale.ec.europa.eu/en/content/new-council-recommendations-ilas-and-micro-credentials
https://epale.ec.europa.eu/en/content/new-council-recommendations-ilas-and-micro-credentials
https://epale.ec.europa.eu/en/content/new-council-recommendations-ilas-and-micro-credentials
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Patrick Phillips: Segíteni az embereket, hogy 

megtalálják a saját útjukat 
https://epale.ec.europa.eu/hu/blog/patrick-phillips-segitsegnyujtas-az-emberek-szamara-

olyan-palya-megtalalasaban-amelyrol-azt 

Ebben a megkapó közösségi történetben Patrick Phillips EPALE nagykövet, a saját, 
nehézségekkel és bizonytalanságokkal övezett személyes pályájából kiindulva világít rá 
arra, mennyire fontos az önismeret fejlesztése az élet- és a karriercélok eléréséhez. 
Patrick, aki alacsony önbecsülésű, „rossz tanuló” volt, később pedig életpálya-tanácsadó 
lett, és sorra tartja előadásait, saját példáján keresztül mutatja be, hogy az embereknek meg 
kell szabadulniuk az önmagukról kialakított negatív feltételezéseiktől, hogy olyan életet 
éljenek, amelyet megérdemelnek. A szerző szerint az önismeret és az érzelmi intelligencia 
oktatásának az általános iskolában kellene kezdődnie, és a közép- és felsőfokú oktatásban 
is folytatódnia kellene. 

 
 

Készségek oktatása az automatizálás korában: az 

egyenlőtlenségek felerősítése? 
https://epale.ec.europa.eu/hu/blog/keszsegek-oktatasa-az-automatizalas-koraban-az-

egyenlotlensegek-felerositese 

Milyen hatással lesz az automatizálás technológiája a munkaerőre és a munkaerőpiacon 
szükséges készségekre? Ugyanakkor vajon a készségek iránti kereslet változása miatt 
fokozódnak-e az egyenlőtlenségek a virágzó demokratikus társadalmakban? Az EPALE 
közreműködő szakértője, Alexandra Ioannidou ezekre a sürgető kérdésekre keresi a 
választ, amihez kiindulópontként a legfrissebb tanulmányokat, valamint az európai és 
nemzeti szakpolitikákat veti részletes vizsgálat alá. Amennyiben sok munkavállalónak új 
készségeket kell elsajátítania ahhoz, hogy megőrizhesse munkahelyét, vagy egy másik 
gazdasági ágazatban kell elhelyezkednie, a felnőttoktatáshoz és -képzéshez való 
hozzáférés egyenlőtlensége komoly problémát okozhat. 

 
 

Tanulási központként működő javítóbárok a 

fenntartható élet szolgálatában – interjú Carolina 

Gigleitnerrel 
https://epale.ec.europa.eu/hu/blog/epale-interju-tanulasi-kozpontkent-mukodo-javitobarok-

fenntarthato-elet-szolgalataban 

A javítóbárok olyan helyek, ahol hétköznapi használati tárgyak javítása céljából gyűlnek 
össze az érdeklődők. Ebből a mélyinterjúból kiderül, hogy ezek hogyan válnak tanulási 
központokká. A „Segítsünk másoknak, hogy segítsünk önmagukon” mottó jegyében a 
résztvevők elsajátíthatják egyes szerszámok használatát, ráismerhetnek arra, hogy azok 
miként kapcsolódnak bizonyos gyártási módszerekhez, és egyéb tippeket is kaphatnak. A 
tanulás azonban nem ér véget magánál a javításnál: e metodikának köszönhetően 
sokakban még inkább tudatosulnak a fenntarthatósági kérdések, a megszerzett tudás pedig 
beépül az emberek mindennapi életébe, sőt, esetenként szakmai tevékenységébe is.
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Nyelvoktatás migránsként 

A TANDEM projekt 
 

https://epale.ec.europa.eu/hu/content/hogyan-tanitsuk-migranskent-esvagy-nem-szakmabeli-
nyelvtanarkent-sajat-anyanyelvunket 

 

 
Az Erasmus+ program keretében finanszírozott TANDEM projekt fő célja a migráns és helyi 
felnőttek foglalkoztathatóságának és kulcskompetenciáinak fejlesztése egy olyan innovatív, 
nem formális tanulási lehetőség révén, amely a meglévő nyelvi készségeik használatára 
bátorítja a migránsokat. 
Európai kutatások szerint a kontinensünkön élő helyi és migráns hátterű felnőtteknek 
hiányosak az olyan alapvető kompetenciái, mint az írni-olvasni tudás, a többnyelvűség és a 
digitális készségek, amelyek mind fontosak a foglalkoztatás és a társadalmi befogadás 
szempontjából. A TANDEM konzorcium ezért átfogó tanulási lehetőséget teremtett 
azoknak a migránsoknak, akik a saját nyelvüket szeretnék megtanítani a helyi 
felnőtteknek az úgynevezett feladatalapú nyelvoktatási módszer alkalmazásával, aminek 
egyben a digitális készségek és interkulturális érzékenység fejlesztése is a célja. A 
helyi felnőttek pedig nyelvtanfolyamon vehetnek rész, hogy fejlesszék idegennyelv-
ismeretüket. 
A projekt keretében az interneten ingyenesen elérhető, többnyelvű segédanyagsorozat 
készült, amely szabadon felhasználható tankönyvet; egy a feladatalapú nyelvoktatásról 
szóló virtuális szabadegyetemet (a módszertan alapjait, gyakorlati tevékenységeket és 
iránymutatást, elméleti tudnivalókat és a nyelvtanfolyamon részt vevők értékelésére 
szolgáló feladatokat tartalmazó öt modulból álló online tanfolyamot); a migránsok és a 
helyiek közötti párbeszéd megvalósításához gyakorlati tippekkel szolgáló, a kulturális és 
nyelvi párbeszédre vonatkozó iránymutatást; a felnőttek továbbképzési pályáinak 
kialakításához használható, többek között átvihetőségi iránymutatásból, magyarázatokból, 
jelvényrendszerből és tanúsítványokból álló nyomonkövetési, értékelési és validálási 
keretet; a partnerországokban a migránsok és a helyiek nyelvi és kulcskompetenciáiról, 
köztük a digitális készségekről és a kulturális érzékenységről végzett kutatás eredményeit 
ábrázoló interaktív nyelvi sokszínűségi térképeket foglal magában.  
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Kézikönyv vállalkozói készségekkel rendelkező 

munkavállalóknak 
 

https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/handbook-entrepreneurial-skilled-employees 

 
Ez a kézikönyv az Erasmus+ program keretében megvalósult GrowINg projekt részeként 
készült, hogy inspirációt és támogatást nyújtson a kkv-k vezetőinek és emberierőforrás-
menedzsereinek, valamint a felnőttoktatási szolgáltatók szakembereinek tanulószervezet 
és munkahelyi tanulási kultúra kialakításához. A kézikönyv a következő négy fejezetből 
áll, amelyből a vállalkozások megtudhatják, hogyan dolgozhatnak ki és hajthatnak végre 
stratégiákat a munkavállalók vállalkozói készségeinek fejlesztésére a munkahelyen: A kkv 
felkészítése; A munkavállalók vállalkozói készségeinek értékelése; A munkavállalók 
vállalkozói készségeinek fejlesztése; Vállalkozói nehézségek. 

 
 

Pályaorientációs lehetőségek értelmi 

fogyatékossággal élők számára 
https://epale.ec.europa.eu/hu/blog/szamit-karrierem-palyaorientacios-lehetosegek-ertelmi-

fogyatekossaggal-elok-szamara 

Az Erasmus+ program keretében megvalósuló My Career Matters (MCM, Számít a 
karrierem) projektnek kettős célja van: egyrészt, hogy fejlessze az értelmi 
fogyatékossággal élők életpálya-építési készségeit a hasznos munkaerőpiaci 
információkhoz való hozzáférésük javítása és az egész életen át tartó tanulási 
programokban való részvételük fokozása révén, másrészt pedig, hogy javítsa a szakosodott 
pályaorientációs szolgáltatások színvonalát. Szintén az értelmi fogyatékossággal élő 
fiatalokat célzó oktatási segédanyagok gazdag választékához kapcsolódva a projekt 
munkaerőpiaci eszköztárat hozott létre a velük foglalkozó oktatók, szakoktatási és -
képzési szakértők és munkaerő-toborzók számára. 

 
 

Segédanyagok a validációs szakértők 

professzionalizálódásához 
https://epale.ec.europa.eu/hu/blog/prove-projekt-es-szerepe-validacios-szakertok-

professzionalizalodasaban 

A validációs szakemberek professzionalizálódásához való hozzájárulás, ezáltal pedig az 
Európa-szerte alkalmazott validációs rendszerek megerősítése céljából az Erasmus+ 
program keretében zajlott PROVE (Professionalisation of Validation Experts, Validációs 
szakértők professzionalizálódása) projekt részeként hasznos, szabadon felhasználóható 
segédanyagok készültek. Konkrétabban fogalmazva a projekt eredményeként létrejött egy 
kompetenciamodell, amely a validációs szakemberek alapvető kompetenciáit tartalmazza, 
egy kompetenciaközpontú önértékelési eszköz, amelynek segítségével a validációs 
szakemberek szisztematikus módon kielemezhetik saját kompetenciaprofiljukat, és 
azonosíthatják azokat a területeket, amelyeken további fejlődésre van szükségük, valamint 
egy tanulási eszköztár, amely tananyagokat gyűjt egybe. 

https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/handbook-entrepreneurial-skilled-employees

