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ELŐSZÓ

2004 az európai integráció mérföldköveként fog
bevonulni a történelembe. Májusban az Európai Unió –
mintegy tíz éven át tartó intenzív felkészülés után –
nyolc közép- és kelet-európai országot, valamint Málta
és Ciprus felvételével két földközi-tengeri
szigetországot fogadott tagjai közé.

Az Európai Képzési Alapítvány (European Training
Foundation – ETF), számára a 2004-es év más
gyakorlati változásokat is hozott. Júliusban
megváltozott a vezetőség: Muriel Dunbar vette át az
irányítást Peter de Rooij-tól, aki az intézményt
fennállásának első tíz évében vezette. Az év vége felé
Brüsszelben is új Bizottság vette át a stafétát,
amelynek biztosai sorában a korábbi
ETF-partnerországok tagjai is megtalálhatók.

2004-ben az EU külkapcsolatainak új politikai keretei is
végleges formát öltöttek. Az új európai szomszédsági
politika, összekapcsolva az emberi erőforrás
fejlesztése hangsúlyának következetes növelésével,
fontos szerepet tartogat az ETF számára.

Ez a kiadvány érzékelteti, hogy milyen rövid idő alatt
kellett az ETF-nak beépítenie munkájába az említett

változásokat a 2004. év folyamán. A beszámoló
azonban nem csak egy pillanatfelvétel az intézmény
szorgalmas munkájáról. Előremutató abban a
tekintetben, hogy sorra veszi azokat az
erőfeszítéseket, amelyek a 2004-ben lezajlott bővítést
sikertörténetté tették, illetve bemutatja, hogy a
folyamat során tanultak miként használhatók fel a
későbbiekben Európa és a szomszédos térségek
fejlesztésében.

Az Európai Unió nem elszigetelt közösség.
Kölcsönhatásban kell élnie azokkal az országokkal,
amelyek „baráti kört” formálnak körülötte. Függetlenül
attól, hogy ezen országok együttműködésének végső
célját az Európai Unióhoz való jövőbeni csatlakozás
képezi-e, szomszédaink társadalmi, politikai és
gazdasági fejlődésében tekintélyes érdekeltségünk
van. Mivel az ő fejlődésük pedig nagymértékben
emberi erőforrásaik fejlesztésének függvénye,
felelősek és egyben érdekeltek vagyunk abban, hogy
minden lehetséges eszközzel tovább folytassuk
oktatási és képzési rendszereik fejlesztésének
támogatását.
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A 2004-et megelőző években az Európai Képzési
Alapítvány bebizonyította, hogy képes a tizenöt
tagállam szakértelmének összefogására a tíz
csatlakozó ország javára. Ma ezen országok első
kézből szerzett tapasztalatai is gazdagítják
forrásainkat. Az ETF ezáltal minden korábbinál jobb
helyzetből tudja segíteni az Európai Unió által nyújtott
támogatásoknak az EU-val szomszédos országok
emberi erőforrásának fejlesztésére fordítását.

Ján Figel’

az EU oktatásért, képzésért, kultúráért és
többnyelvűségért felelős biztosa

Ján Figel’, az EU oktatásért, képzésért, kultúráért és többnyelvűségért
felelős biztosa
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BEVEZETÉS

Mivel július óta én töltöm be az Európai Képzési
Alapítvány (ETF) igazgatói tisztségét, hálás vagyok,
hogy nekem adatott a lehetőség az Alapítvány 2004
folyamán végzett munkájáról szóló áttekintés
elkészítésére. Egy effajta múltba való visszatekintés
értékes eszköz lehet, amikor az irányt kell kijelölni az
előrevezető úton. Talán mondanom sem kell, milyen
nagy segítség ez egy új igazgató számára.

Az elmúlt néhány évet a konfrontációk és a
konfliktusok jellemezték, amelyek közül néhány azokat
a térségeket is érintette, ahol az ETF működik. Biztató
volt ugyanakkor a nemzetközi közösségnek a béke
helyreállítása és a sérült társadalmak szerkezetének
újjáépítése érdekében végzett munkája.

Az Európai Unió eddig is kulcsszereplő volt ebben a
közegben, és törekedett arra, hogy segítse közeli és
távolabbi szomszédainak békés egymás mellett élését,
valamint országaik erős és szilárd gazdaságának
megteremtését. Ez a folyamat ösztönzi a békét és a
biztonságot, a demokratikus értékeket, és új piacokat
nyit meg az áruk és szolgáltatások előtt. Segíti a
munkahelyteremtést, illetve az emberek saját
hazájában nyíló munkalehetőségek révén segít
enyhíteni a kivándorlási kényszert és a társadalmi
elégedetlenség okozta feszültséget.
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Muriel Dunbar, az ETF igazgatója
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Az ETF európai intézményként az EU tagállamaival,
valamint más meghatározó szereplőkkel, így az
ENSZ-szel, a Világbankkal és az OECD-vel
együttműködve 2004-ben is folytatta részvételét ebben
a folyamatban. Az EU politikájának keretein belül az
ETF valamennyi partnerországának támogatást
nyújtott azok társadalmi és gazdasági stabilitásának
megteremtése érdekében.

Egy rugalmas, a kor elvárásainak megfelelő
készségekre épülő munkaerőpiac elengedhetetlen
tényező ebben a folyamatban. Saját szakértelméből,
valamint a 25 EU-tagállamban és egyéb nemzetközi
intézményeknél rendelkezésre álló szakértelemből
merítve, az ETF folytatta a tanácsadást és
iránymutatást a partnerországok politikai döntéshozói
számára, hogy segítsen nekik megfelelni e kihívásnak.

A következő oldalakon az Alapítvány elmúlt évi
tevékenységének kiemelkedő pontjait és az ezek
révén elért haladást tekintjük át. Az első rész az ETF
működésének környezetét mutatja be: az Európai
Uniót – tíz új tagállammal kibővülve, amelyek
korábban az ETF partnerországai voltak –, egy olyan
globális gazdasági környezeten belül, amely a
készségek keresletének-kínálatának állandó
kiigazítását követeli meg. Ez a kiigazítás csakis egy
eddig példátlan léptékű, szakadatlan tanítási és
tanulási folyamat által valósulhat meg.

A bevezető rész után az ETF 2004. évi jellemző
tevékenységeit bemutató példák következnek. Az
elemzőmunkáról készült beszámolók, a számbavételi
gyakorlataink, kísérleti tevékenységeink és a Tempus
programban való részvételünk leírásával ízelítőt adunk
a technikai kérdések azon széles köréből, amelyekkel
a társadalmi és gazdasági fejlődés és a stabilitás felé
vezető úton szembesülni kell. Ezek emellett a
partnerországok előtt tornyosuló megoldandó
feladatok nagyságát is érzékeltetik.

A biztató eredmények jelzik, hogy a tudás és a
készségek fejlesztésével igenis változás érhető el. Ha
intenzíven dolgozunk a birtokunkban lévő
legértékesebb forrás – az emberi erőforrás –
fejlesztésén, előrehaladást érünk el a nagyobb
stabilitás és a fellendülés felé nemcsak az EU-n belül,
hanem az európai szomszédságban is, amely az
Európai Unió határain messze túlnyúlik.

Muriel Dunbar

az Európai Képzési Alapítvány igazgatója
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A VÁLTOZÓ POLITIKAI KÖRNYEZET

Jó szomszédság

2004-ben az Európai Uniónak sikerült elérnie azt, amit
tizenöt évvel korábban még elképzelhetetlennek
tartottak volna: megszüntette Európa fél évszázados
megosztottságát. Nyolc, korábban a keleti blokkhoz
tartozó ország vált az Unió teljes jogú tagjává.

E bővülés ellenére Európa ma is több, mint az Európai
Unió határai által közrefogott terület. A globális
gazdaságban az Európai Unió elszigetelten nem képes
fenntartani magát. A stabilitás és a növekedés
kifejlődéséhez elengedhetetlen a jó szomszédság, az
EU ezért állandó párbeszédet folytat és
kölcsönhatásban áll a szomszédos országok kulturális
szempontból igen sokszínű csoportjával.

A Nyugat-Balkán politikai és gazdasági reformját és a
térség növekvő stabilitását támogató nemzetközi
törekvésekben az EU eddig is részt vett, és a jövőben
is központi szerepet kíván játszani. A régióban még
mindig nagyon sok a tennivaló, ám az elmúlt néhány
évben a helyzet átalakult. A demokratikus
intézmények jelentős fejlődésen mentek keresztül, és

mindegyik ország elkötelezte magát az Európai
Unióhoz való közeledés mellett. A Nyugat-Balkánon az
EU messze a legjelentősebb segítségnyújtó.

Az EU-t különösen az foglalkoztatja, hogy megelőzze
a földközi-tengeri térségnek a sikeres és a kevésbé
sikeres gazdaságok és eltérő politikai rendszerek
közötti földrajzi-stratégiai törésvonallá válását. Európa
vezető politikusai törekednek a párbeszéd
elmélyítésére és a politikai és gazdasági partnerség
kialakítására Észak-Afrika, a Közel- és Közép-Kelet
országaival és azokon túl. Az Euromed Partnerség
célja, hogy a közös értékekre épülő béke- és stabilitási
zónát hozzon létre a Földközi-tenger országaival, és a
szabadkereskedelmi térség és az egységes piac
talaján felépítse a kölcsönös fellendülés régióját.

9
Az EU 2004. májusi bővítése

változásokat és új kihívásokat hozott
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A kibővült Európai Uniónak továbbra is figyelmet kell
fordítania a volt Szovjetunió kelet-európai és
közép-ázsiai országaival fenntartott stratégiai
viszonyára. Mindannyiunk érdeke, hogy megelőzzük
egy újabb választóvonal kialakulását Európában. Az
EU a Tacis-program segítségével kívánja ösztönözni a
gazdasági és politikai változásokat a világnak ebben a
részében. A program támogatást nyújt az intézményi
és közigazgatási reformhoz, a szegénység
csökkentéséhez és a magánszektor részére, és eddig
eredményesen enyhítette a múltból örökölt ellentéteket
és félelmeket.

Ezek a régióspecifikus programok fontos eszközei a
2004-ben kezdődött európai szomszédsági politikának,
amelynek célja, hogy megossza az EU legutóbbi
bővítésének előnyeit az EU-val jelenleg határos
országokkal. (Lásd a keretes szöveget.) A politikai
célkitűzés egyszerű: olyan baráti országok körét kell
kialakítani, amelyek közös értékeket vallanak, és jó
kapcsolatot kívánnak kiépíteni egymással. Ez erősíteni
fogja a stabilitást, a biztonságot és az összes érdekelt
jólétét, továbbá kiküszöböli az újabb elválasztó vonalak
megjelenését a kibővült EU és szomszédai között.

A pénzügyi támogatások folyósítását az érintett
országoknak a MEDA és a Tacis-programokon
keresztül 2006-ig folytatják, de a 2007–2013. évi
pénzügyi tervben mind a kettőt fel fogja váltani egy
jelentősen leegyszerűsített Európai Szomszédsági és
Partnerségi Eszköz (ESZPE). A regionális közösségi
programokban való részvételük is várható, habár – ami
a szakképzés szempontjából fontos – egyelőre nem a
Leonardo da Vinci-programon keresztül.

A kérdés, hogy 2007 után pontosan miként fogják
végrehajtani a támogatást és az együttműködést,
egyelőre szándékosan nyitva maradt. Részben ez a
magyarázata, hogy a Külkapcsolati Főigazgatóság
munkatársához, Karl Fredrik Svedanghoz olyan sok
kérdést intéztek, amikor az ETF regionális tanácsadói
fórum értekezletei keretében Torinóban, 2004.
novemberben elindította az ESZP-t. Ő a „Meddig
mehetünk el?” kérdésre azt felelte: „Ez politikai
szándék kérdése.”

10

Baráti kör

Az európai szomszédsági politika (röviden ESZP) az előző
Bizottság azon szándékának közvetlen politikai következménye,
hogy aktívan támogassa – az előző elnök, Romano Prodi
kifejezésével élve – az Európai Uniót körülvevő „barátok körét”.
E politika célkitűzései fogják irányítani az együttműködést
valamennyi ETF-partnerországgal, kivéve a csatlakozási
törekvésekkel rendelkező országokat, az Orosz Föderációt és
Közép-Ázsiát, ideértve viszont a Kaukázus országait.

Céljai:

• megosztani az EU legutóbbi bővítésének előnyeit az EU-val
határos országokkal és megelőzni az újabb elválasztó vonalak
kialakulását Európában és környezetében;

• előmozdítani a felelősségteljes kormányzást és a reformokat;

• létrehozni az úgynevezett „barátok körét” – a béke, a stabilitás
és a fellendülés közös értékek és érdekek alapjain épülő
térségét.

Fontos megjegyezni, hogy az EU további bővítése nem tartozik
az ESZP céljai közé. Az ESZP az olyan meglévő jogi és
intézményi programokat sem váltja fel, mint a társulási
megállapodások és a barcelonai folyamathoz hasonló
keretegyezmények.
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Az Európai Uniót körülvevő „baráti kör” létrehozása az európai
szomszédsági politika (ESZP) céljainak egyike
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Az útvonal kijelölése

Hogyan tanulhatnak a legtöbbet a Nyugat-Balkán országai az EU
csatlakozási tapasztalataiból? Ez volt az egyik fő kérdés,
amelyet a küldöttekhez intéztek az ETF regionális tanácsadói
fórumának tizedik évfordulója keretében 2004. június 21–22-én
Dürresben (Albánia) tartott értekezleten. Íme néhány a válaszok
hosszú sorából: pontosan meghatározni, hogy a tagjelölt
országok milyen politikai tapasztalatokat szereztek, több
regionális ülést tartani, megfelelő körülmények esetén növelni a
tanulmányutak számát, továbbá bátorítani a régió országait, hogy
vegyék saját kezükbe az EU tagállamaival fennálló kapcsolataik
irányítását.

A találkozó bőséges ösztönzést nyújtott a résztvevőknek arra,
hogy hozzájáruljanak a régióban zajló tevékenységek
fejlesztéséhez. Az Albániában folyó szakképzési reform konkrét
példája révén a kiküldöttek megtudhatták, hogy jelenleg a tanulók
mindössze 16%-a tanul szakképzési intézményekben, mivel a
rendszer nincs összhangban az ipar igényeivel. Az elmúlt
18 hónapban azonban a szociális partnerek nagyobb
részvételének és a tanulói létszám növelésének köszönhetően a
borúlátás helyébe fokozatosan az optimizmus lépett.

Az egyik helyi szakmunkásképzőben tett látogatás megerősítette
ezt az új keletű optimizmust. Az itt dolgozó elkötelezett személyi
állománynak egy nemzetközi alapítvány segített abban, hogy a
csőd szélén álló iskolát egy pezsgő szakképzési intézménnyé
változtassák, amelyben autószerelő- és vízszerelőképzés folyik.
„Ez az iskola a nemzetközi együttműködésnek és a képzők és a
munkaerőpiac közötti kapcsolat fontosságának lelkesítő példája”
– mondta Peter de Rooij, aki az ETF igazgatójaként Dürresben
kezdte meg utolsó hetét.

Az EU legutóbbi bővítésével és a tagjelölt országok előtt álló azon
lehetőséggel összefüggésben, hogy alkalmazzák az új tagállamok
szakképzési reformja során szerzett tapasztalatokat, a résztvevők
áttekintették a 2004. évi előrehaladást, majd munkacsoportokra
oszlottak, hogy segítsék az ETF 2005. évi munkaprogramjának
formába öntését.

Az ülés végén a küldöttek teljes támogatást szavaztak az ETF 2005.
évi munkaprogramjának, a regionális tanácsadói fórum keretében
Dürresben elhangzott javaslatokat és ötleteket pedig az
igazgatótanács 2004. november 9-én Torinóban tartott értekezlete
elé bocsátották végső jóváhagyásra.

A tanácsadói fórum 2004 júniusában Dürresben (Albánia) tartott ülésének
középpontjában a Nyugat-Balkánon folyó szakképzési fejlesztések álltak
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MUNKÁNK 2004-BEN

Május 1-jén tűzijátékok és megemlékezések
köszöntötték tíz korábbi partnerünk csatlakozását az
Európai Unióhoz. Az elmúlt tíz évben ezekben az
országokban több ezer emberrel dolgoztunk együtt
egyenjogú partnerségben, hogy oktatási
szakembereiket, rendszereiket és politikájukat
felkészítsük az európai együttműködésre. Szakértelmet
irányítottunk át az EU-tagállamokból a térségbe,
kísérleti programokat fejlesztettünk ki és hajtottunk
végre, a Tempus programmal segítettük a felsőoktatás
fejlődését, valamint kiépítettük a munkaerőpiac és a
képzés közötti információáramlást támogató

hálózatokat. Számunkra a tíz új tagállam csatlakozása
egy hosszú folyamat vége volt, amelynek állomásait az
emberek közötti hálózatépítés, kísérleti reformok,
szakértői tapasztalatcsere jelentette, valamint annak a
képességnek a kifejlesztése, hogy együtt tudjanak
dolgozni az európai folyamatokkal, politikákkal és
intézményekkel.

A „régi” tagállamokét túlszárnyaló gazdasági fejlődés
és az emberi erőforrások kielégítő hosszú távú
fejlődésének ígéretét jelző oktatási mutatók fényében
az Európai Unióval való egyesülés kilátásai 2004
májusában valóban ragyogóak voltak.

13

2004 a változások
és a fejlődés éve
volt Európa és az
ETF számára
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A tíz csatlakozó ország oktatási-képzési rendszereinek
és munkaerőpiacának felkészítése az EU-tagságra
roppant nagy feladat volt. A folyamat során a reformok
előrehaladása, a tevékenységek és az érdekelt
struktúrák feltérképezésével gazdag információbázist
állítottunk össze. A csatlakozás előkészületei során
testvérintézményünkkel, az Európai Szakképzés-
fejlesztési Központtal (Cedefop) való szoros
együttműködés lehetővé tette, hogy biztosítsuk ezen
erőforrások szükségtelen elfecsérlésének elkerülését.
Az érintetteknek minden egyes országra vonatkozóan
átadtuk az összes főbb publikációt tartalmazó
országfájlokat, valamint egy „Ki kicsoda a
szakképzésben” adatbázist. Segítettük az országos
megfigyelőközpontjainkat, hogy felkészüljenek a
Cedefop Referencia és Szakértelem Hálózatban
(ReferNET) való részvételre, továbbá támogattuk az új
tagállamok érintett szereplőinek felkészülését az egyéb
Cedefop-hálózatokban való részvételre.
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Egy egykori és egy mostani példa

Litvánia kínálja a legjobb példát az ETF által a szakképzés
reformja érdekében az új tagállamokban végzett munka
hatásának érzékeltetésére. Az Oktatási Minisztériumon belül
működő litvániai Országos Megfigyelőközpont gyorsan fejlődött,
és a szakképzési reformokra vonatkozó innovatív ötletek
melegágyává vált. A minisztérium már az 1990-es évek végén
hozzájárult az intézmény alapfinanszírozásához, amely az
ország munkaerő-piaci igényeinek elemzéseit, ágazati és
regionális felméréseket és kísérleti tevékenységeket végző
laboratóriuma lett.

Egy finn hatóságok által támogatott projektben az ETF
támogatta egy regionális oktatási központ létrehozását
Marijampole-ban. A központ a térség hét meglévő képzési
intézményének partnerségével jött létre, amelyek
hatékonyságukat azzal növelték látványos mértékben, hogy
egységesítették irányításukat, a tantervfejlesztést, a
forrásközpontokat és a tananyagokat. A központ
fenntarthatóságát még a projekt kezdete előtt érvénybe léptetett
jogszabályi rendelkezések biztosították, és a sikeres modellt
néhány éven belül már országszerte alkalmazták.

A litvánok 2004-ben már az Európai Unió tagjaként láttak
vendégül egy kirgiz kollégákból álló csoportot, hogy megosszák
velük a sikeres szakképzési reform során szerzett
tapasztalataikat. Ma Litvániában a korábbi Phare Szakképzési
Reform Egység lett az ország Európai Szociális Alap Igazgatási
Egysége, míg az Országos Megfigyelőközpont most a litvániai
Oktatási Minisztérium Módszertani Központjának az egyik
intézménye.

A más országokban sikeres modellekből való tanulás
az ETF egyik alapelve
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Peter de Rooij információt cserél az ETF testvérszervezetével,
az Európai Szakképzés-fejlesztési Központtal (Cedefop)
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Fontos tudnivalók

A jelenlegi EU-bővítés sikerének mértéke jelentős
hatással lesz az ETF munkájára az elkövetkező
években. A bővítés első fordulója fontos tanulságokkal
fog szolgálni arról, hogy miként kellene folytatnunk az
emberi erőforrások fejlesztéséhez nyújtott EU-támogatást
a többi jövőbeli tagállamban – mondta az ETF előző
igazgatója, Peter de Rooij 2004 májusában. – Sokat
dolgoztunk azon, hogy segítsük a csatlakozó országok
felkészülését a belépésre, de a szakmai oktatás és
szakképzés csak a lisszaboni csúcstalálkozó óta kapja
meg az őt megillető helyet az európai politikai
napirenden. Most már teljes az egyetértés az oktatásnak
és képzésnek a tudásalapú társadalom szükségleteihez
való hozzáigazítása fontosságáról. Arról is részletes
megállapodás született, hogy a szakmai oktatásban és
szakképzésben folytatott európai együttműködést a
2002-ben Koppenhágában elkezdett folyamat révén fel
kell gyorsítani. A végeredmény pedig az, hogy ma kitűnő
lehetőségünk kínálkozik arra, hogy a jövőben csatlakozó
országokat még alaposabban fel tudjuk készíteni.”

„Az ETF számára a legfőbb kihívás az előttünk álló
években az EU-politika új irányainak előrejelzése lesz –
mondta Peter de Rooij. – Az EU reagál fizikai határaira.
A jövendő EU valószínűleg magában fogja foglalni a
Balkánt és a most csatlakozó országokat, azonban nem
valószínű, hogy ennél sokkal tovább folytatódna a
bővítés. Az új szomszédsági politikát ez teszi többé a
folyamat egy egyszerű állomásánál. A politika másmilyen
lesz, mint amikor a támogatás elsődleges alanyai az új
tagállamok voltak, az út végcélja pedig a csatlakozás volt.
Az új politika a »tágabb európai térség« országainak
virágzását és stabilitását fogja támogatni, anélkül
azonban, hogy ennek végcélja az EU-ba való felvételük
lenne. Ezért az ETF-nak fel kell használnia mindazt a
tapasztalatot, amelyet a csatlakozó országok első
hullámával építettünk fel, hogy felkészüljön a következő
bővítésre, és a jó szomszédság fejlesztése érdekében
hasznosítsa, amit csak lehet.”

Peter de Rooij utóda, Muriel Dunbar szintén derűlátó az
ETF jövőjét illetően az új európai szomszédsági politika
keretei között: „Ha a szakképzést a gazdasági fejlődés
egyik eszközének tekintjük, akkor az ETF-nak izgalmas
és nehéz küldetése van – mondta egy nemrég adott
interjúban. – Fontos, hogy az Európai Unió is dolgozzon a
szomszédságában lévő országok erős gazdaságának
kifejlődésén, egyrészt az áruk és szolgáltatások új
piacainak megteremtése, másrészt a fenntartható
foglakoztatás érdekében. Egy erős és virágzó
ütközőzóna kialakulása az Európai Unió körül el fogja
törölni a migráció okozta problémákat és a társadalmi
feszültségeket.”

Peter de Rooij,
az ETF igazgatója 1994–2004 között
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Az ETF tíz éve

2004. június 29-jén az ETF otthona, a torinói Villa
Gualino adott otthont a tizedik évfordulónk tiszteletére
rendezett fogadásnak. A fogadáson egyben
megemlékeztünk Peter de Rooij távozásáról is, aki az
ETF első tíz évében az intézmény igazgatója volt,
valamint alkalom nyílt utóda, Muriel Dunbar
bemutatására.

Az intézmény első évtizedét bemutató krónika Az ETF
tíz éve címmel nemrég jelent meg. A dokumentum egy
lendületes beszámoló a – rengeteg tanulás és új
területek felfedezése által elért – figyelemre méltó
haladás évtizedéről. A leírások nagy többsége abban
a formában jelent meg, ahogyan a résztvevők saját
beszámolóikban elmondták.

A szakértelem fejlesztése

2004-ben, egy értékelési gyakorlat részeként, leltárt
készítettünk minden tevékenységünkről, és
hozzáláttunk azok közös nevezőinek megkereséséhez.
Az egyik legmeglepőbb észrevételünk az volt, hogy

nemzetközileg az oktatás- és képzésfejlesztés
támogatása mára láthatóan kevésbé
szakértőközpontúvá, ehelyett inkább
párbeszédközpontúvá vált. Ma már a tudást és a
szakértelmet megosztjuk, a partnerországokkal együtt
építjük fel, és csak ritkábban terjesztjük. Egyszerűbben
szólva: rendszerint már nem kérünk fel egy
tanácsadót, hogy írjon jelentést egy bizonyos témáról,
hanem egyre gyakrabban úgy érjük el a céljainkat,
hogy összehozzuk az embereket és leültetjük őket
egy asztal köré. Munkánk sokkal inkább a
párbeszédre és a visszacsatolásra támaszkodik, és ez
a szervezetfejlesztési, illetve a külső
tevékenységeinkre egyaránt vonatkozik.

Az alapozó szakmai oktatási és szakképzési témákról
végzett elemző munkánk régebben úgynevezett
„fókuszcsoportokban” és speciális szakértői
összejövetelek keretében zajlott. Miután áttekintettük a
leltár tanulságait, azt találtuk, hogy tematikus
munkánkat közelebb kell vinnünk a
projekttevékenységekhez, és ezt az ETF-n belüli
intenzívebb párbeszéddel kell megtenni. 2004 vége
felé a szakértelem-fejlesztési tevékenységeinket
átcsoportosítottuk egy új keretbe, amely az ETF
projekt- és országigazgatói számára a
szakértelem-fejlesztési eszközök szélesebb körét
kínálja, és nagyobb teret ad a szakértelem-fejlesztés
megvitatására a szervezet egészén belül. Reményeink
szerint ily módon integráltabban fogjuk tudni összekötni
a szervezeti tanulást és az egyéni fejlődést.

A számbavétel azt is megmutatta, hogy az ETF jobban
is kihasználhatná a technikai eszközöket. Ezért
2005-ben megpróbáljuk tematikus munkánkat
kiterjeszteni az on-line technikai tanácsadó
közösségekre. Ezen az úton a szervezeti tanulás
klasszikus példája – valójában egy e-tanulási projekt
(lásd a keretes szöveget) – indított el bennünket.
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A Gualino villában 2004. június 29-jén ünnepélyes
fogadással emlékeztek meg az ETF tanulásának
évtizedéről
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E-tanulás a partnerországainktól

A szakértelem-megosztás nem egyirányú folyamat, amely
kizárólag az EU-tól a partnerországok felé halad. Ezt kitűnően
illusztrálja az ETF együttműködése Izraellel az e-tanulás terén.

2004-ben tettek közzé egy felmérő jelentést, amely eredetileg az
e-tanulás terén Izraellel folytatott együttműködés felgyorsítása
érdekében 2001-ben meghozott döntésből fakadt.

A jelentés azt írja le, hogy miként használt fel Izrael érdekes és
innovatív megoldásokat a digitális szakadék világszerte
jelentkező problémájának áthidalására, különösen olyan
esetekben, ahol ez a megosztottság a generációk között
mutatkozik.

Izraelben az 1990-es évek végén családok ezreit juttatták
számítógéphez és internetkapcsolathoz. Az ország eredetileg
30 000 számítógép szétosztását tervezte, de az első 10 000
darab után készült értékelés azt mutatta, hogy ugyan a

megfelelő közönséghez jutottak el a számítógépek, akik
használták is azokat, de talán mégsem elsősorban a gyerekeket
kellett volna meggyőzni a számítógép előnyeiről.

A kezdeményezésben szereplő egyes tevékenységeket ekkor
átirányították az idősebb állampolgárok felé: többgenerációs
kapcsolatprogramot dolgoztak ki, amelynek keretében a kiskorú
gyerekeket kérték meg az idősebbek tanítására.

Az ilyen példák és az általuk szerzett tanulságok az EU-ban és
más partnerországokban is felhasználhatók. Az Izraellel végzett
munka haszna kétirányú: a felmérő jelentés tanulságait Izraelben
felhasználják az utókövetésre is, így például a tanárképzés és az
oktatóképzés területén, az ETF pedig a helyes gyakorlatot és a
jelentés általános tanulságait be fogja építeni az új MEDA-ETE
programba.

A legújabb e-tanulási kezdeményezések fő célpontja az idősebb korosztály
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Egy idő után a témák és a hozzájuk kapcsolódó
elemző tevékenységek maguk fogják kijelölni a
terepmunka, az országtanulmányok és a kísérleti
projektek napirendjét. A 2004-ben végrehajtott
projektek leginkább az elmúlt évek során a figyelmünk
középpontjába kerülő témákra épültek. Ezek a 2003.
évi tevékenységekből természetes úton fejlődtek ki,
amint azt az alábbiakban röviden bemutatjuk.

Az informális munkaerőpiac

Az „informális” gazdaságra hosszú éveken át
általánosan úgy tekintettek, mint a bűnözés
határmezsgyéjén működő tevékenységre, és ezért
többnyire figyelmen kívül hagyták. A nyugati
adományozó szervezeteknek nehéz volt
megmagyarázniuk a szűkös forrásokból ezen a
területen elköltött támogatásokat, mostanában viszont
újraértékelték az informális gazdaság jelentőségét
Nyugat-Európában.

Ennek következtében néhány nemzetközi adományozó
számára most válik világossá, hogy az informális
ágazatban dolgozók készségigényeire is érdemes
figyelmet fordítani. Ezeknek az embereknek a túlnyomó
többsége tisztességes munkavállaló, de sokuk
korlátozott készségekkel és alacsony társadalmi
helyzettel bír. Ennek a következménye a gyakran
tömeges és hosszú távú munkanélküliség. A probléma
méretének érzékeltetésére egy példa: Közép-Ázsia
egyes országaiban a formális munkaerőpiac olyan
fejletlen, hogy az informális ágazatban
foglalkoztatottak száma eléri az aktív népesség
50%-át.

A kormányok már kezdik felismerni, hogy az informális
ágazat puszta betiltása nem jelent megoldást, és több
kutatásra van szükség arról, hogy miként sajátítják el

az informális ágazatban dolgozók a készségeiket. Az
Európai Unió politikai döntéshozói hasonlóképpen
hajlandóságot mutattak gondolkodásmódjuk
megváltoztatására. A Tacis-program súlypontja például
áthelyeződött, így immár figyelembe veszi az
informális ágazatnak a gazdasági átalakulásra, a
szegénység enyhítésére és a helyi gazdasági és
társadalmi fejlődésre gyakorolt hatását.

Amióta az ETF elkezdte kutatni a képzés szerepét az
informális ágazatból az ott dolgozók kimozdításának
elősegítésében, a projekttevékenységeknél már
általánosan alkalmazzák a gyakorlatban az e területen
szerzett szakértelmet. 2004-ben Albániát választották
ki egy informális gazdaságról és képzésről készített
felmérés alanyául. Az ETF bővítési és délkelet-európai
főosztálya szeptemberben kezdeményezte a felmérést,
amelynek az eredményei 2005 második negyedévére
várhatók.
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Helyi fejlődés és a szegénység enyhítése

Közép-Ázsiában az ETF egy hároméves projekten
dolgozik, amelynek célja a helyi képzési
kezdeményezések szegénységet enyhítő hatásának
felmérése. A projekt kezdetben Kazahsztánban,
Kirgizisztánban és Üzbegisztánban indult, a jelenlegi
helyi állami és magán képzési tevékenységek
számbavételével. 2004-ben ezeknek a felmérő
gyakorlatoknak a megállapításait terjesztettük
szélesebb közönség elé, majd a projektet kibővítettük
a Kaukázus országaira és Tádzsikisztánra. A jelentés
fő felhasználói az Európai Bizottság delegációi,
amelyek a szegénység enyhítését és a helyi fejlesztést
valamennyien prioritásként kezelik.

A projekt áttekintést adott a jelenlegi képzési
tevékenységről, de kiterjedése jóval messzebbre mutat
a puszta számbavételnél. A projekt egyik elméleti
eredménye például egy helyi fejlesztési keret,

amelynek kidolgozásán az ETF most dolgozik. Ezt
fogják kiigazítani és használni más részt vevő
országokban működő partnerekkel, akik
Kazahsztánban, Kirgizisztánban és Üzbegisztánban
tanácsadóként tevékenykednek a kibővített projektben.

Az e területen kifejlesztett szakértelmet az elkövetkező
években mind az ETF-nál, mind az Európai Unió
egészében egyre nagyobb arányban fogják alkalmazni
a projektmunkában. A helyi fejlődés és különösen a
helyi partnerségek hasznos hozadéka központi kérdés
mind az EU-ban, mind pedig a partnerországokkal
folytatott munkánkban. A helyi partnerségek eddig is
sarkalatos elemei voltak a munkánknak a
Nyugat-Balkánon, valamint a földközi-tengeri
térségben is. (Lásd a keretes szöveget.) A különböző
régiókban gyűjtött tapasztalatokat a szervezetünk
egészében és valamennyi tevékenységünk során
kicserélik és alkalmazzák.

19

A helyi
szegénység
enyhítésének
egyik módja az
emberek
segítése az
álláskeresésben
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Együttműködés az adományozókkal

2004-ben fokoztuk az egyéb adományozókkal az
együttműködést. Különösen a Világbankkal való
munka lépett túl az ETF megszokott földrajzi határain;
szoros együttműködést valósítottunk meg például
Jemenben, ahol az ágazati leírásokat már 2002-ben
összeállítottuk. 2004-ben egy közösen kidolgozott
tréningstratégiai keret tervét is megfogalmaztuk,
megvitattuk és elfogadtuk.

Az együttműködés a gyakorlati tapasztalatcserétől és
közös konferenciák, szemináriumok és
munkaértekezletek szervezésétől egyre inkább
eltávolodik az emberierőforrás-fejlesztés központi
témáinak irányába. Annak érdekében, hogy
megteremtsék a jövőbeni együttműködés közös
alapjait, 2004-ben az ETF és a Világbank öt területet
választott ki, amelyeket mindkét fél döntő
fontosságúnak tekintett a képzésfejlesztéshez a
földközi-tengeri partnerországokban. Ezek a területek
az irányítás, a finanszírozás, a társadalmi partnerek
szerepe, a minőség, valamint az informális ágazat
számára szükséges készségek. A gyakorlat célországai
Tunézia, Jordánia, Egyiptom és Libanon voltak.

Az e témák körül elindított munka részeként a
tíz-tizenkét szakértőből álló vegyes csoportok
háttértanulmányokat állítottak össze. Megbízatásuk a
tevékenységek számbavételén túl a jövőbe tekintésre
is kiterjedt a tervek, lehetőségek és szükségletek
szemszögéből. A 2005-ben közzéteendő zárójelentés
regionális jelentés lesz, amely ezt az öt témát és a
négy országmellékletet fogja magában foglalni.

A gyakorlat révén jobban megismerhettük az
észak-afrikai és közép-keleti szakképzés legsürgetőbb
témáinak némelyikét. Ugyancsak jobb betekintést
nyertünk a különböző adományozó szervezetek
munkájába. Az ETF számára a jelentés hasznossága
az elemzésének szintjében, illetve abban lesz, hogy a
finanszírozásra összpontosít. A gyakorlatot az ETF és
a Világbank finanszírozta, és az Egyesült Királyság
Nemzetközi Fejlesztési Intézménye kiegészítő
támogatást nyújtott hozzá.

A szükségletek és a lehetőségek
azonosítása

A szakértelem-fejlesztés nemcsak abból áll, hogy
gyarapítsuk ismereteinket a képzés bonyolultságáról
és annak a munkaerőpiac fejlődéséhez fűződő
viszonyáról. A szakértelem-fejlesztésre olyan országok
tekintetében is szükség van, amelyek az EU fejlesztési
együttműködése szempontjából még viszonylag
felderítetlen területek. Ilyen ország Tádzsikisztán,
amely előtt az EU csak nemrégen nyitotta meg a
támogatásait. Ebben a közép-ázsiai országban az ETF
segítségével mára az emberi erőforrás fejlesztés vált a
Tacis-program központi témájává. (Lásd a keretes
szöveget.)
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A szakértők, adományozók és végrehajtó intézmények
közötti szoros együttműködés nélkülözhetetlen az oktatási
programok működéséhez
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Tádzsikisztán – túl a puszta túlélésért folyó harcon

Hat évvel a tragikus polgárháborút lezáró békekötés után az
országnak már előrehaladott tervei vannak az alapvető képzési
reformra vonatkozóan, amelyet elengedhetetlenül szükségesnek
tekintenek a gazdasági fellendülés érdekében. A reform
koncepciójának kereteit és a közép-ázsiai hegyvidéki állam
szakképzési rendszerének decentralizációját az Európai Képzési
Alapítvány segítségével dolgozták ki, és az új törvények
előkészítéséhez nyújtandó segítségként 2005-ben egy
Tacis-projekt fog elkezdődni.

Enrico Romiti, a Tacis szakképzésireform-projektjének hosszú
távú szakértője kijelentette, hogy nem szabad alábecsülni a
képzési reform fontosságát az ország háború utáni talpra állása
szempontjából. „Ez az első Tacis-projekt Tádzsikisztánban,
amely immár nem olyan alapvető túlélési kérdésekről szól, mint

az ivóvíz- vagy az egészségügyi ellátás. Ez az első stratégiai és
egyben az első oktatási projekt.”

Romiti úr a szakképzési menedzserekkel fog együtt dolgozni
három kísérleti régióban, Dushanbéban, Kathlonban és
Soghdban, új képzési „családok” azonosítása, a szánalmasan
elavult tanítási és képzési készségek feljavítása és új tanulmányi
programok összeállítása, valamint a fejlődő munkaerőpiac
szükségleteinek feltérképezése céljából.

Mirzo Yorov, Tádzsikisztán Módszertani Szolgáltató
Központjának vezetője elmondta: „Sok éven át olyan elszigeteltek
voltunk, hogy boldoggá tesz minket a részvétel egy nagyobb
projektben. Ilyen támogatás nélkül reményünk sem lenne, hogy
kiutat találjunk az utóbbi évek válságából.”

A szakképzési programok meghozzák a megoldást a konfliktusoktól sújtott területeken, mint a dushanbei térség Tádzsikisztánban
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Tanár- és oktatóképzés

A tízéves évfordulónk alkalmából rendezett
ünnepségek kapcsán ez év júniusában az ETF
munkaértekezletet rendezett egy nagyon is mellőzött
témáról, amelyet már évek óta próbálunk tevékenyen
előmozdítani: a tanárok és oktatók képzéséről. Az
„Érintettek érdekeltsége és a tanári hivatás” című
értekezlet a politikatanulás témáját dolgozta fel,
amelyet 2003 novemberében a tanácsadói fórum
„Tanulási ügyek” című konferenciáján vetettek fel.

A munkaértekezlet arra tett óvatos kísérletet, hogy
megoldást találjon a tanári szakma korszerűsítésének
mikéntjére a szakoktatásban és szakképzésben
érdekeltek segítségével. Az értekezlet világosan
szemléltette az itt felmerülő kérdések bonyolultságát.
A tanár- és oktatóképzés az oktatás veleje, és
bármilyen tanárképzésről szóló vita esetében nagyon
nehéz elkerülni, hogy a tevékenységeink minden egyes
részterülete terítékre kerüljön.

Mindazonáltal a találkozó második napján a
vélemények már kezdtek közeledni egymáshoz, és
egy összegző jelentés is készült a szeminárium hat
ülésének színes vitáiról. Az ETF főszakértője,
Bernhard Buck bemutatta az előrelépés lehetséges
módjait. A szemináriumról készült jelentések és
minden más dokumentum megtalálható a
weboldalunkon.

Az ETF továbbra is elkötelezett amellett, hogy a tanár-
és oktatóképzés reformjáról szóló vitát
partnerországaiban valamennyi tevékenységére
kiterjedően végigvigye, ideértve a Tempus programot
(lásd a betétszöveget). A 2005-ös ETF Évkönyvet
teljes egészében ennek a témának fogjuk szentelni, és
más tevékenységek is előkészületben vannak.
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Egymás tanárai vagyunk
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Egyetemi képzés a demokráciáért

Az 1990-es évek vége felé egy európai egyetemekből álló
konzorcium, amely a kisebbségi nyelveket tanító tanárok képzését
fejlesztette Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban, ráébredt,
hogy a polgári oktatás hiánya a megosztott ország demokratikus
fejlődését is akadályozza. A Malmöi Egyetem vezetésével
javaslatot tettek egy Tempus-projekt elindítására a demokráciával
összefüggő tantárgyakat oktató tanárok képzésének fejlesztésére.

Az időzítés tökéletesnek bizonyult. A Macedóniai Oktatási
Minisztérium Pedagógiai Intézete éppen akkor kezdte az
állampolgári ismeretek fejlesztését előmozdítani, azonban nem
rendelkezett elégséges forrásokkal és szakértelemmel, ráadásul
hátráltatta a munkáját az örökösen hiányzó együttműködés az
oktatási intézmények és diákjaikat adó kerületek között. Szükség
volt egy integrált megközelítésre, amely a hatóságokat, valamint
minden tanárképző intézményt és az ország iskoláit és óvodáit
egyaránt egységbe fogja.

A javaslat elfogadásra talált, és a konzorcium 2001-ben
megkezdte a demokrácia új tanulási és tanítási stratégiáinak
kidolgozását. Partnereik voltak a projektben az iskolára felkészítő
és általános iskolai tanítóképző kar Bitolában, a skopjei és a stipi

pedagógiai kar, valamint két óvoda és öt általános iskola. Együtt
dolgozták ki a tananyagot és a tankönyveket, kifejlesztették a
gyakorlati tanítás létesítményeit, és mobil oktatóközpontokat
indítottak útnak, hogy ezzel bővítsék a projekt hatókörét.

A 2004-ben véget ért projekt következményei az egész országban
jelentkeztek. Egy új, országos iskola-előkészítői tanítóképző
tananyagot dolgoztak ki. Tankönyveket, magazinokat és
videokazettákat osztottak szét az iskolákban és a pedagógiai
karokon tanuló diákoknak. Munkaértekezleteket szerveztek szerte
az országban. Az ország vezető nevelési folyóirata, az „Oktatási
dolgozó” a kezdettől egész végig gondosan nyomon követte a
projekt fejleményeit.

Az állampolgári ismeretek oktatásában érdekelt valamennyi
csoport részvételével megvalósuló partnerség biztosította az ügy
melletti folyamatos elkötelezettséget még a projekt lezárása után
is. A projekt bemutatta az Európai Tanárképző Hálózatban
(ETEN) részt vevő fakultásokat, akiknek elkötelezettsége valóban
olyan erősnek bizonyult, hogy az ETEN 2005-ös összejövetelét
közösen fogják megrendezni.

Az információ és
szakértelem
megosztása az
ETF
partnerországokkal
végzett
munkájának
jelentős eleme
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Híd az elmélet és a gyakorlat között

Az ETF által a partnerországokban támogatott témák
közül jó néhány az Európai Unión belül is napirenden
van. A felnőttoktatás, az egész életen át tartó tanulás,
a nemzeti minősítési keretek és az e-tanulás például a
legfelkapottabb témák, és az Európai Unióban szintén
irányított fejlesztés tárgyát képezik.

Partnerség

A fent említett témák egyike a helyi és a regionális
partnerség a képzésben és a foglalkoztatásban. Ma
már általánosan elismert, hogy a tudásnak az „amit
tanulnak, ahol tanulják és ahogyan tanulják” miatt
jelentkező irdatlan sokfélesége a legjobban a helyi
partnerségek révén kezelhető. Miközben a nemzeti és
a nemzetközi hatóságoknak egyre inkább biztosítaniuk
kell, hogy keretegyezmények legyenek érvényben
olyan témákban, mint a tanult ismeretek elismerése és
hordozhatósága, mégis csak a helyi konzorciumok
ülnek eléggé közel a tűzhöz, hogy a bőrükön érezzék
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Követendő példa Szíriában

2004-ben ért véget az ETF részvétele egy úttörő projektben,
amely a gyakornoki képzés rendszerét indította útnak
Szíriában. Tavaly decemberben a résztvevők egy
Damaszkuszban rendezett szemináriumon vették számba az
eredményeket.

Jelenleg több száz fiatal vesz részt az iskolaalapú tanulással
kombinált gyakorlati képzésben egy helyi vállalatnál. A
rendszerben végzett diákok első csoportja most lép be a
munkaerőpiacra, és 50%-uk máris talált munkát, szemben a
régi típusú szakképzési rendszerben végzettekkel, akik közül
mindössze 20% helyezkedett el. „Al-Hafezben idáig mindenkit el
tudtunk helyezni, aki ebben a rendszerben bizonyítványt
szerzett, és aki nálunk szeretne dolgozni – mondja Ahmed
Shirin, egy damaszkuszi háztartásigép-gyártó üzem termelési
igazgatója –, mivel ebben a rendszerben olyan embereket
képeznek, amilyenekre nekünk szükségünk van.”

A projekt az iskolairányítás új formáit vezette be, és ennek
jegyében eddig négy szakma iskolai tananyagát frissítették fel.
Damaszkuszban kezdték, de sikerrel átültették Halepba, amely
Szíria második legnagyobb városa és fontos ipari központja, a
helyi iparosok pedig már arról beszélnek, hogy új szakmákra, pl.
az öntödékre vagy a turizmusra is kiterjesztik. A legjelentősebb
vívmány talán az, hogy a projektnek sikerült elindítania a
szociális párbeszéd folyamatát egy olyan országban, ahol a
kormány és az iparágak között korábban nem volt
együttműködés. „Az ETF nagyon fontos szerepet játszott a
partnerség beindításában a különböző minisztériumok és
iparkamarák között” – mondta Fouad Al-Ghaloul, Szíria
oktatási miniszterhelyettese.

Bár az ETF munkája befejeződött, a projekt tovább folytatódik.
Az előkészületek már megkezdődtek, hogy ezt a rendszert
kiterjesszék Homs-ra; Halep esetében pedig a cél, hogy
2010-re a szakképzésben tanuló diákok 10%-a vegyen részt
ebben a rendszerben.

Ennek a látszólag szerény kísérleti projektnek a hatása nem áll
meg itt. A gyakornoki rendszer sokkal mélyebbre ható
reformokhoz adott ösztönzést, amelyek 2005 szeptemberében
fognak elkezdődni. Ez a 21 millió eurós MEDA program
jelentősen korszerűsíteni fog 16 szakképzési intézményt,
köztük a gyakornokiskolákat, és stratégiát fog felépíteni a szíriai
szakképzési rendszer teljes átalakításához.

Egy gyakornoki program Szíriában a végzősök százainak
nyújt olyan gyakorlati ismereteket, amelyekre az ország
munkaerőpiacán szükség van
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ennek szükségességét. Ők tudják a legjobban, hogy a
közösségeik tagjainak mire van szükségük, ezt ki
oldhatja meg, a tanítási és a képzési gyakorlat milyen
mérvű módosításával stb.

Az ETF LEEDAK (Helyi Gazdasági és Foglalkoztatási
Fejlesztés Albániában és Koszovóban) nevű projektje
lehetővé teszi két közösség számára Albániában és
Koszovóban, hogy a hatóságok, a munkáltatók, a
szociális partnerek és képzési szolgáltatók széles körű
partnerségének segítségével fejlesszék a helyi
foglalkoztathatóságot. Tanulmányutak révén tanulnak
más európai országokban élő kollégáiktól, azonban a
projekt nem csupán egy „antennát” kínál a környező
világ felé. Amikor 2004-ben második szakaszába
lépett, a helyi még inkább helyivé vált a LEEDAK-ban.

Mindent egy lapra tettünk fel, és az érdekeltek
bevonásával és az így nyerhető tulajdonosi
szemlélettel meghirdettünk egy pályázatot az albániai
Lezhë-ben, a projekt első szakaszában kidolgozott
képzési stratégia végrehajtására. A felhívás kizárólag
albániai vállalatoknak szólt, és a turizmusra
szorítkozott. Egy közismert helyi képzési szolgáltató
vállalat nyerte meg a pályázatot, amelybe bevonta
albániai kapcsolatait is. A projektből sikertörténet lett.
A helyi önkormányzat eredetileg nem volt rajta az
előnyben részesített szakképzési központok listáján a
CARDS szerint: egyszerűen nem volt egy szakképzési
központ sem. Ma azok az emberek, akik a lezhë-i
partnerséget kiépítették, részt vesznek az információ
továbbadásában az egész ország területén és azon túl.
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A Helyi Gazdasági és Foglalkoztatási Fejlesztés Albániában és Koszovóban (LEEDAK) projektben mutatja,
hogy a szomszédok hogyan hasznosíthatják a közös tapasztalatokat és szakértelmet
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Felnőttoktatás

Délkelet-Európában 2004-ben az egyik központi téma
a felnőttoktatás volt. Ebben a régióban az alapoktatás
még mindig nem ösztönzi eléggé az embereket a
továbbtanulásra. Valójában nagyon sok fiatal idő előtt
hagyja abba a tanulást.

A népszámlálási adatok szerint a felnőttkori iskolai
képesítésszerzés szintje alacsony. Kevés vállalat
biztosít képzést az alkalmazottai részére. Ennek
következtében a foglalkoztatási szolgálatok mindegyik
országban rövid távú munkaerő-piaci képzési
rendszereket vezettek be a nagyarányú
munkanélküliség orvoslása érdekében. Mivel óriási
szükség van a felnőttképzésre, meg kellett alkotni a
jogi és politikai kereteket a tanulás előtt álló akadályok
eltávolítására, valamint a társfinanszírozás, az
egyenlő hozzáférés és széles körű részvétel, a
képzési ajánlatok tárgyhoz illeszkedése és
átláthatósága, a készségek elismerése és a közpénzek
helyes felhasználásának biztosítására.
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MEDA-ETE

November 29-én az ETF adott otthont a regionális MEDA
projekt: „Oktatás és képzés a foglakoztatásért” (ETE)
elindításának. Az 5 millió eurós projekt egy új
EU-kezdeményezés, amely a fejlettebb oktatás és képzés
révén támogatja az észak-afrikai és a közép-keleti
foglalkoztatást. Célja az oktatási és képzési politikák
hangsúlyainak megváltoztatása a régióban. A projekt teret
fog adni egy radikálisan megújult regionális
együttműködésnek, és segíteni fog a képzési és
munkaerő-piaci mutatók összegyűjtése, értelmezése és
nemzetközi összehasonlítása közös kereteinek
kidolgozásában.

A Torinóban rendezett projektindító eseményen Carla
Montesi, az EuropeAid Főigazgatóság osztályvezetője
kijelentette, hogy az oktatás az egyik legfőbb prioritássá vált
az EU földközi-tengeri politikájában. „A régió országaiban
folyik a felkészülés az EU-val kötendő társulási
egyezményekre, majd végül a szabadkereskedelmi
térségre, amelynek megvalósítása 2010-re várható. A
munkanélküliség viszont még mindig túl magas, különösen a
nők és a fiatalok körében, és az oktatási ágazat nem mindig
tud felnőni a feladathoz, hogy erre megfelelően reagáljon.”

Az előttünk álló években egészen 2008-ig a projekt a régió
tíz országában fogja segíteni az oktatási politikák és
stratégiák fejlesztését és átalakítását, javítani az
oktatás-képzés és a munkaerőpiac közötti összhangot,
megerősíteni a fiatal munkanélküliek érdekében az
önfoglalkoztatás területén dolgozó szolgáltatók kapacitásait,
illetve előmozdítani az információs és kommunikációs
technológiák használatát az oktatásban és képzésben.

Az összes érdekelt ország szakértőinek segítségével a
projekt hatókörét meghatározó csapat a projekt alapkövéül
négy alkotóelemet jelölt ki. A projekt agytrösztje (think-tank) a
„TVET a foglalkoztatásért” éves Euromed-fórum lesz.
Tagságát az ETF tanácsadói fórum jelenlegi tagjai fogják
alkotni, amely a projekt igényei szerint más képviselőkkel is
kibővíthető.
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Az ETF felnőttoktatási projektje ezekre a
szükségletekre újító alternatívák kikísérletezésével és
a tudás és a tapasztalatok megosztásának
elősegítésével próbál megoldást találni. Januárban e
projekt keretében Zágrábban munkaértekezletet
szerveztünk a felnőttoktatás stratégiáiról és
tervezésének eszközeiről. Májusban Montenegróban
egy második munkaértekezletet tartottunk a
partnerségfejlesztésről. A harmadikra pedig
novemberben, a felnőttoktatás finanszírozása
témájában, nagyon helyénvaló módon éppen
Magyarországon került sor, abban az új tagállamban,
amely a helyes gyakorlat területén sok újdonságot tud
felmutatni a szakképzés finanszírozásában szerzett
tapasztalataiból – szűkös gazdasági körülmények
között.

Mindegyik munkaértekezlet regionális jellegű volt, de
ezekkel párhuzamosan új nemzeti tevékenységek is
indultak Horvátországban, Koszovóban, Szerbiában és
Montenegróban. Számbavételi jelentéseket állítottak
össze mindegyik részére, illetve közülük három
számára felnőttoktatási stratégiákat dolgoztak ki.

Képesítések

A koppenhágai folyamat és az a törekvése, hogy
növelje a képesítések hordozhatóságát, előbbre
mozdította a képesítési keretek ügyét az európai
oktatási és képzési politika napirendjén. A képesítési
keretek gondolata nem új; sok európai ország már
nagy előrelépést tett a nemzeti képesítési keretek
terén. A legutóbbi európai fejlemények azonban
sürgetővé tették a nemzetközi koordinációt e
területen, és az európai szomszédsági politika
gondolatát tartva szem előtt, a képesítési keretekről
szóló vita ösztönzése a szomszéd országokban az EU
belső tevékenységének logikus kiterjesztése.
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A projekt tényleges motorja az információtermelőkből és a
régió képzési és foglalkoztatási rendszereinek
kulcsfontosságú érdekeltjeiből álló intézményesített hálózat
lesz. Regionális megfigyelőközpontként fog működni, amely
a döntéshozók számára biztosítja a tárgyra vonatkozó,
frissített elemzéseket. Emellett összehasonlító elemzéseket
és tematikus tanulmányokat fog készíteni a képzéssel és
foglalkoztatással összefüggő kérdésekről.

A két másik alkotóelem specifikus támogatást tartalmaz a
fiatal munkanélküliek számára az önfoglalkoztatáshoz és az
e-tanulási kezdeményezések fejlesztéséhez. Az előbbi főleg
a vállalkozástámogatást, tanácsadást és képzést, valamint
nyomon követő szolgáltatásokat fogja segíteni az
önfoglalkoztatás és mikrovállalkozások indítása területén. Az
utóbbi leginkább az e-tanulás módszereinek és eszközeinek
használatát fogja felkarolni a tanárképző szolgálatoknál. Bár
infrastruktúrát nem biztosít, együtt fog dolgozni ezen a
területen más EU-kezdeményezésekkel, úgymint az
EUMEDIS-szel, amely az euro-mediterrán térségben az
információs társadalom minőségi jobbítását célzó szélesebb
EU-program, valamint a MEDFORIST-tal, az ITT tanulmányi
forrásainak megosztását szolgáló euro-mediterrán hálózattal.

Az ETF igazgatója, Muriel Dunbar jóváhagyja az Oktatás és Képzés a
Foglalkoztatásért (ETE) projekt elindítását



Az ETF e területen egy sor partnerországban úttörő
tevékenységet végzett, a legmagasabb szinten talán
az Orosz Föderációban. Az orosz kormány által kért
általános politikai tanácsadás keretében 2003-ban
kezdtünk munkaértekezleteket szervezni a
koppenhágai folyamatból következő témákról. 2004-re
ezek a munkaértekezletek már magukban foglalták a
nemzeti képesítési kereteket és azok hozzájárulását az
egész életen át tartó tanuláshoz.

2004 júniusában politikai munkaértekezletet
szerveztünk Moszkvában, amelyen az oktatási és a
munkaügyi hatóságok gyűltek össze. A résztvevőket
az ETF választotta ki az állami duma, a kormány, a
regionális hatóságok és más magas szintű szervezetek
képviselőiből. Mindannyian felismerték az
együttműködés feltétlen szükségességét ezen a
területen, és ezt a felismerést még írásba is adták, ami
rendkívüli előrelépést jelentett.

A résztvevők és az Európai Bizottság moszkvai
delegációjának kérésére, az Orosz Föderációban a
2005. évi munka a nemzeti képesítési keretekre fog
összpontosítani. Ezzel párhuzamosan kísérleti
projektet fogunk indítani a nemzeti képesítési keretek

fejlesztésére Ukrajnában, ahol egy 2004. szeptemberi
elnöki rendelet utat nyitott a valódi szakképzési reform
előtt.

Ukrajnában már 1998-ban megtörtént az első kísérlet
a szakképzés fejlesztésére, de a pénzhiány miatt a
kezdeményezést idő előtt abbahagyták. Az ETF
azonban a háttérben folytatta a munkát, és
megerősítette az alapokat. A kísérleti projekteket és
az ezt követő években folytatott egyéb
tevékenységeket a saját költségvetésünkből
finanszíroztuk.

2002-ben az események hirtelen felgyorsultak, amikor
az ország közzétette a 21. századi oktatásra
vonatkozó nemzeti doktrínáját. Ebben kiemelt helyet
kapott a szakmai oktatás és szakképzés, és 2003-ban
mi is segítettünk az ukrán kollégáknak a nemzeti
szakképzési reform stratégiai elképzeléseinek
összeállításában.

Az új Tacis szakképzési reformprogram tervezése
során sokat merítettek abból a mélyreható
tanulmányból a szakmai oktatás és szakképzés, illetve
a munkaerőpiac fejlődéséről, amelyet 2004-ben
tettünk közzé. A program először a továbbképzésre és
a szakképzés irányításának decentralizációjára fog
összpontosítani, de 2005 után más tevékenységeknek
is teret ad.

Szakértelem-megosztás

„Ami nekünk jó, az nekik is jó”, mondta az új oktatási
és kulturális biztos, Ján Figel’, az ETF Live & Learn
című új magazinjának adott interjúban 2004 végén.
Dióhéjban ez az európai szomszédsági politika
filozófiája, az EU által a szomszédos régióknak történő
segítségnyújtást vezérlő doktrína az előttünk álló
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években és a fent bemutatottakban. Az EU-ban
szerzett tapasztalatok sok esetben tényleg jól
hasznosíthatók a partnerországokban. Az Európai
Képzési Alapítvány egyik legfőbb feladata ezek
eljuttatása az említett országokban azokhoz, akiknek
szüksége van rá.

Csatlakozás és társulás

Az európai szomszédsági politika egyik
kulcsfontosságú gondolata, hogy egyenlő jelentőséget
tulajdonít az emberierőforrás-fejlesztésnek a
potenciális jövőbeli EU-tagállamokban és más
partnerországokban. Az ETF tevékenységi régióiban
felmerülő témák valójában nagyon hasonlóak: a
napirendet a főként a lisszaboni és a koppenhágai
folyamat által diktált európai fejlemények határozzák
meg.

A fő szemléletbeli különbség a csatlakozásra való
technikai felkészülésben rejlik, ami a most és a
jövőben csatlakozó országokban folyamatban van.
Ezeknek az országoknak fel kell készülniük az európai
hálózatokban és olyan európai struktúrákban való
részvételre, mint az Európai Szociális Alap (ESZA). Az
új tagállamokban végzett munkánkkal bizonyítottuk,
hogy alkalmasak vagyunk ezen országok segítésére,
és munkánk egyre könnyebb lesz, hiszen ezentúl
számíthatunk az azokban az országokban felhalmozott
szakértelemre, amelyek maguk is csak nemrég mentek
keresztül az intézményi struktúráknak az EU
jogszabályaihoz és rendeleteihez való hozzáigazítása
folyamatán. Ők mára teljes értékű partnereinkké váltak
a bővítés következő fordulójára való
felkészülésünkben. Törökországban például az ETF-t
lengyel szakértők segítik, és a Lengyelországban tett
tanulmányutak már részét képezik a törökországi
programnak. A küldöttek az iránt érdeklődtek, hogy

miként állította fel Lengyelország a struktúrákat, hogy
megfeleljen a programok, például az ESZA
követelményeinek.

A Törökországban jelenleg folytatott tevékenységünk
egyetlen régióra koncentrál, amelyet az ország többi
részében az elkövetkező évek során modellként
fogunk használni. A Konya régióban az ETF és az új
tagállamokból érkezett partnerek segítségével már
felmérték a készségigényeket, és képzési stratégiát
dolgoztak ki.

Az intézmények kiépítése ezekben az országokban
gyakran kapacitásfejlesztést jelent olyan típusú
támogatással, amely emlékeztet az új tagállamokban,
illetve Romániában és Bulgáriában korábban végzett
munkánkra olyan projektekben, mint az ESZA-hoz
végrehajtott speciális előkészítő program. A
Tempus-projektek ugyancsak fontos szerepet
játszanak ebben a folyamatban.
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Romániában – hogy egy másik példát is említsünk – az
ágazati párbeszédre összpontosítunk, mivel korábban
felismertük ennek gyengeségét. Az ETF
támogatásával 2004-ben széles körű képviselettel
létrejövő ágazati bizottságokat alakítottak a
képzésszolgáltatók akkreditációjának megvitatására.

A csatlakozásra készülő országokban elkészült
kutatások és elemzések eredményeit visszatáplálják az
Európai Bizottság politikafejlesztési eszköztárába. Ezt
példázza, hogy a 2004. decemberi maastrichti
találkozókra való felkészülés jegyében az Európai
Bizottság megrendelt egy 32 országban végzett óriási
tanulmányt a lisszaboni célok megvalósítása terén elért
haladásról. A jelentésnek a három tagjelölt országról
szóló részéhez (Bulgária, Románia és Törökország) a
Torinóban készült országjelentések képezték a
kutatási alapot. Az ETF szakértői emellett részt vettek
a tanulmány elkészültét ellenőrző irányítóbizottság
munkájában.

Tanuljunk egymástól!

A partnerországok szakemberei és a projektpartnerek
olykor nehezen fogadják el a külföldi szakértőktől
kapott tanácsokat. Könnyebben találhat termékeny
talajra az olyan szomszédok iránymutatása, akik
hasonló problémákkal néztek szembe, és ezekre
működő megoldásokat találtak. A világnak e regionális
viszályoktól sebzett szegletében a szomszédoktól való
tanulásnak különösen pozitív kicsengése van. A mi
„szakértői (társ-) értékelési” gyakorlataink segítségével
sikerül ezeket az ötleteket közelíteni egymáshoz,
kihasználva a Nyugat-Balkán közös történelméből
eredő előnyt. A társértékelések olyan sikeresnek
bizonyultak, hogy azokat a délkelet-európai országokra
is kiterjesztették, köztük Bulgáriára, Romániára és
Törökországra.

2004-ben a régió különböző partnerországainak
projektszakértői értékeléseket készítettek a
szomszédos országok szakképzéséről. Ez a folyamat
rövid időn belül elkezdte javítani az együttműködést a
politikai döntéshozók között és – a szakértelem
megosztása révén – növelni a kapacitást a jövőbeli
politikai elemzésekre a régió egyes országaiban. A
társértékelések eredményei valamennyi országban
hozzájárulnak az Európai Bizottság által a CARDS
programban nyújtott segítséghez.

Amint azt a keretes szövegben leírt szentpétervári
példa is mutatja, a bírálatok mögötti filozófiát – a
tanulást a „velünk egy cipőben járóktól” – sikeresen
módosították és alkalmazták. Az Európai Képzési
Alapítvány munkájának tekintélyes részében
visszatérő elemmé vált ez a gondolat.
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Egymás példájából okulva

A szomszéd országokból jött szakemberek érdeklődve figyelték
Oroszország gyakorlatát a szakoktatás és szakképzés
felelősségének a regionális szintre való teljes áthelyezése terén.

2004. december elején Szentpéterváron szakmunkásképző
iskolák vezetői és oktatási tisztviselők több csoportja gyűlt össze
Ukrajnából, Tádzsikisztánból és Fehéroroszországból, hogy
tanuljanak nyolc oroszországi kísérleti régió tapasztalataiból az
Európai Képzési Alapítvány és a Nemzeti Képzési Alapítvány
közös – A szakoktatás és szakképzés decentralizációja és
átszervezése Oroszországban című – projektjének záró
szemináriumán.

A decentralizált szakoktatási és szakképzési rendszerre való
áttérés oroszországi tapasztalatai más országok számára is
értékes tanulságokkal szolgálhatnak. Egy, a szakképzés
reformjáról szóló 2004. szeptemberi elnöki rendelet nyomán
Ukrajna is megkezdte az áttérést a decentralizált szakoktatási és
szakképzési rendszerre. Az ezt támogató Tacis-projekt kezdetéig
az ETF öt kísérleti régióval dolgozik együtt, hogy segítse a
regionális cselekvési tervek kidolgozását.

Xavier Matheu, az ETF ukrajnai országos vezetője úgy
nyilatkozott, hogy az oroszországi tapasztalatok felhasználása –
ahol a fejlesztések hat hónappal előbbre járnak – nagyon jó
döntés volt. „Sok a párhuzam, és érdemes megkeresni a módját,
hogy a hasonló iparú és szakemberigényű régiókat egymás
kölcsönös támogatása céljából összepárosítsuk.”

Vaszilij Jaroscsenko, Ukrajna Oktatási és Tudományos
Minisztériumának szakképzési igazgatóhelyettese kijelentette,
hogy a kidolgozott tervezetek hiánya ellenére, a szeminárium
során „sokat tanult, és csak úgy szívta magába a tapasztalatokat”.
A szeminárium második hetében zajló ukrajnai politikai válság
„nem zavarta meg a hosszú távú stratégiai reformokat” – tette
hozzá.

Nurali Shoev, a tádzsikisztáni Műszaki Egyetem rektorhelyettese
a szemináriumon elmondta, hogy a munkaerőhiányt egyes
oroszországi régiókban jobban kvalifikált tádzsikisztáni migráns
munkások biztosításáról kötött hivatalos kormányközi
megállapodásokkal lehetne enyhíteni. Évről évre tádzsik
munkások százezrei utaznak Oroszországba – nemritkán
illegálisan, a rendőrség zaklatásának kitéve –, hogy ott rosszul
fizetett munkásként dolgozzanak, míg az otthon kapott képzés
fejlesztésével, ha ahhoz konkrét regionális intézkedések
párosulnának, két legyet üthetnének egy csapásra – mondta a
rektorhelyettes.

Eduard Gonchar, az Oktatási Minisztérium szakképzési
igazgatóhelyettese Fehéroroszországban, ahol nagyobb
reformtervek jelenleg nincsenek folyamatban, azt nyilatkozta,
hogy Oroszország tapasztalatai olyan „értékes leckét” adtak,
amely a jövőbeli politika fejlődését is befolyásolhatja.
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KOPPENHÁGA, MAASTRICHT:
KILÁTÁSOK 2005-BEN

A humán tőke szabad mozgásának előmozdítása és
az ennek eredményeként elindított koppenhágai
folyamat erős lökést adott a szakoktatás és
szakképzés terén az Európai Unióban folyó
együttműködésnek. Ennek a felerősített közös
munkának az első gyümölcsei 2004-ben kezdtek
beérni. Az Europass-t, a képesítések hordozhatóságát
erősítő európai kezdeményezést az európai
miniszterek decemberi találkozóján mutatták be
Maastrichtban. Ugyanezen az ülésen a miniszterek
kinyilvánították elkötelezettségüket a még szorosabb
együttműködés mellett. Ismét hangsúlyozták
támogatásukat a koppenhágai folyamat iránt, és
elfogadták az őket még több munkára ösztönző
felszólítást attól a bizottságtól, amely korábban a
lisszaboni stratégia tervét megrajzolta.

Ha az Európai Unió tagállamai az előttünk álló fél
évtizedben még keményebben fognak dolgozni az
elérni kívánt tudásalapú gazdaság érdekében, annak
messzire mutató következményei lesznek az Európai
Unió szakképzésében.
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Kitekintés a jövőbe

2007-től az európai külső támogatások szervezete drámai
változáson fog keresztülmenni. Az ETF Live & Learn
magazinjának adott interjúban Figel’ biztos bepillantást adott
azokba a fejleményekbe, amelyek az elkövetkező években
hatással lesznek az ETF tevékenységére.

„Miként arról értesülni fognak, az EU külső kapcsolatokban
végzett tevékenységét irányító több mint száz eszköz – köztük a
Tempus – helyébe 2006 után hat átfogóbb eszköz fog lépni –
mondta. – Magát a Tempus-t várhatóan kiterjesztik az iskolai és
szakmai oktatásra, valamint a felsőoktatásra is, azonban a
program tényleges körvonalainak részleteit még nem dolgozták
ki véglegesen. Annyi bizonyos, hogy ez a hat átfogó eszköz a
program jövőjét fogja érinteni. Ezek az új Európai Szomszédság
és Partnerség Eszköz, az új Előcsatlakozási Eszköz és az új
Fejlődés és Gazdasági Együttműködés Eszköz.”

„Ezek a javaslatok olyan cikkeket tartalmaznak, amelyek
kifejezett célként foglalják magukban az oktatáshoz és
képzéshez nyújtott segítséget. Úgy alakítják ki őket, hogy
magukba tudják illeszteni a tematikus programokat, és az új
Tempus program szándéka, hogy ezek között legyen.”

„Az Európai Képzési Alapítványtól azt várjuk, hogy valamennyi
területen kulcsszerepet játsszon a Bizottság fellépéseinek
támogatásában, és elvárjuk, hogy eközben ellássa az érintett
bizottsági szolgálatokat információval és szakértőkkel a politika
kidolgozása, végrehajtása és értékelése céljából. Habár a
lényeget tekintve az Európai Képzési Alapítvány az elmúlt
években ebbe az irányba haladt, az intézmény munkáját
befolyásoló stratégiák világosabb meghatározásának
köszönhetően a szervezet változni fog.”

Ján Figel’ EU-biztos jelentős változásokat vár az EU-val szomszédos
országoknak nyújtott támogatásban
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Az új keretek kidolgozása már folyamatban van, és sok
kísérletezésre került sor az EU országaiban,
amelyeknek a legjobb eredményeit éppen most
összesítik, miközben ezt a visszatekintést írjuk.

A jobb átláthatóság az európai szakoktatásban és
szakképzésben már észrevehetően fokozta a
rendszerek, hatásaik és az általuk kínált képesítések
összehasonlításának igényét. Ez és a
minőség-ellenőrzés szükségességének fokozottabb
elismerése a teljesítményértékelést (benchmarking)
várhatóan az elkövetkező évek egyik legfontosabb
témájává fogja tenni.

Az európai szomszédsági politika arra szólít fel
bennünket, hogy az európai fejlődés e rengeteg
gyümölcsét osszuk meg szomszédainkkal. Ezek
valamennyien az ETF partnerországai, és a jelenlegi
európai fejlesztések a következő néhány évben
várhatóan minden eddiginél nagyobb hatással lesznek
az ETF munkájára. Az általános témák Európában
kétségtelenül az ETF munkájában is meghatározó
témák lesznek az előttünk álló években.

Nem csak tematikus elfogultságunk terén várható
változás. 2007-től – amely év mellesleg a bővítés
következő fordulója – az európai külső támogatási
rendszer teljesen új formát fog ölteni. A
kulcsfontosságú döntéseket e változás pontos
tartalmáról 2005-ben fogják meghozni.

Röviden megfogalmazva, az előttünk álló évek óriási
változásokat fognak hozni. Az ETF számára a 2004
vége felé levegőben lévő változások a szó lehető
legpozitívabb értelmében jelentenek kihívást. Ha az
emberi erőforrások kulcsszerepe a társadalmi és
gazdasági fejlődésben továbbra is a középpont
marad, ez fokozottabb elismerést ígér a

tevékenységeinknek 1995 óta otthont adó területnek,
valamint nagyobb keresletet a szolgálataink iránt és
nem utolsósorban új feladatokat is.

Az alapos felkészülés fennállásunk első évtizedében
felkészített bennünket a kihívásokra való gyors, helyes
és – ami a legfontosabb – rugalmas reagálásra.
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MELLÉKLETEK

1. Az alapító rendelet és
módosításai

Az Európai Képzési Alapítványt az 1990. május 7-i
1360/90 tanácsi rendelet hozta létre.

Az eredeti alapító rendeletet a következő
rendelkezések módosították:

� az ETF személyi állományára és feladataira
vonatkozó szabályainak módosításáról és az ETF
munkájának a Tacis-programban részt vevő
országokra való kibővítéséről szóló, 1994. július 27-i
2063/94 tanácsi rendelet;

� az ETF munkájának a MEDA program
támogatásában részesülő országokra való földrajzi
kibővítéséről szóló, 1998. július 17-i 1572/98 tanácsi
rendelet;

� az ETF munkájának Albániára,
Bosznia-Hercegovinára, Horvátországra, a
Jugoszláv Szövetségi Köztársaságra és Macedónia
Volt Jugoszláv Köztársaságra való földrajzi
kibővítéséről szóló, 2000. december 5-i 2666/2000
tanácsi rendelet;

� a dokumentumokhoz való hozzáférés szabályairól és
az ETF költségvetési eljárásainak módosításáról
szóló, 2003. június 18-i 1648/2003 tanácsi rendelet.

Egységes szerkezetbe foglalt rendelet

Az ETF tanácsi rendelet egységes szerkezetbe foglalt
változata – CONSLEG: 1990R1360 – 2003/10/01 –
egyesíti az alapító rendeletet a későbbi
módosításokkal.
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2. Költségvetés (�)

2003 2004 2005

Alkalmazottakkal kapcsolatos költségek 10 529 000 11 493 973 12 047 000

Épületek, berendezések és üzemeltetési
költségek

1 421 000 1 470 027 1 453 000

A tevékenységhez kapcsolódó költségek 5 250 000 4 636 000 5 000 000

Éves támogatás összesen 17 200 000 17 600 000 18 500 000

Egyéb források 500 000 800 000 Az adat még nem
áll rendelkezésre

Összesen 17 700 000 18 400 000 18 500 000
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3. Személyi állomány és szervezeti felépítés

Az ETF személyzete nemzetiségek szerint

Az ETF személyi állománya
nemek és besorolás szerint

Nő Férfi Összesen

A*14 1 1 2

A*13 0

A*12 1 6 7

A*11 6 8 14

A*10 3 3 6

A*9 2 2 4

A*8 6 7 13

A*7 1 1

A*6 1 1 2

A*5 1 1

A* összesen 21 29 50

% 42 58 100

B*9 2 2

B*8 2 2 4

B*7 4 3 7

B*6 8 3 11

B*5 4 5 9

B*4 0

B*3 2 2

B* összesen 22 13 35

% 63 37 100

C*6 2 2

C*5 1 1

C*4 1 1

C*3 5 1 6

C*2 0

C*1 4 4

C* összesen 13 1 14

% 93 7 100

Összesen 56 43 99

% 57 43 100

Muriel Dunbar

Igazgatóhelyettes
Ulrich Hillenkamp

Peter Greenwood

Eva Jimeno Sicilia Sandra StefaniArjen Vos

Bent Sørensen Olivier Ramsayer
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Külkapcsolati
egység
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Közép-Ázsia

Számítógépes és
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Pénzügyi egység
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A személyzet összlétszáma 2004-ben az A* osztályban 50 főt, a B* osztályban 35 főt és
a C* osztályban 14 főt tett ki, ami összesen 99 főnyi ideiglenes alkalmazottat jelentett.
Az ideiglenes alkalmazottak létszámtervben előirányzott összlétszáma 104.



4. Az igazgatótanács legfontosabb
döntései 2004-ben és tagjainak
felsorolása

Az igazgatótanács 2004-ben márciusban, júniusban és
novemberben ülésezett Nikolaus van der Pas, az Európai
Bizottság Oktatási és Kulturális Főigazgatóságának főigazgatója
elnökletével; a tagjelölt országok megfigyelői mindegyik ülésen
részt vettek. A júniusi ülést Torinóban, a novemberit Brüsszelben
rendezték.

A március 16-i ülésen az ETF igazgatótanácsa 2004. július 1-jei
hatállyal Muriel Dunbar választotta az ETF igazgatójának.

A június 29-i ülésen az ETF igazgatótanácsa:

� elfogadta az Európai Képzési Alapítvány belső ellenőrzési
szabványait, és tudomásul vette az ETF azon tervét, hogy a
szabványok előírásainak 2004 végére megfeleljen;

� elfogadta az ETF 2003-ról szóló éves tevékenységi jelentését és
az említett évre vonatkozó saját elemzését és értékelését;

� határozatot fogadott el az ETF új személyzeti szabályzatának
végrehajtási szabályaira vonatkozó elfogadási eljárásokról;

� tudomásul vette az új igazgatóval, Dr. Muriel Dunbar-ral kötött
szerződést, és a próbaidőre vonatkozó kapcsolódó eljárásokat;

� a 2004. március–június időszakról készült külső értékelésre
reagálva tudomásul vette az ETF helyzetjelentését a cselekvési
terv végrehajtásáról; és

� tudomásul vette az ETF által a 2004. évi munkaprogram
végrehajtásában elért haladást.

A november 9-i találkozón az ETF igazgatótanácsa megerősítette
az ETF 2004–2006-ra szóló távlati terveit az alábbiak
elfogadásával:

� a módosított 2004. évi költségvetés;

� az ETF 2005. évi munkaprogramja;

� az ETF 2005. évi költségvetési tervezete és létszámterve;

� az ETF 2006. évi prioritásainak indoklása;

� az ETF 2005. évi külső értékelésének iránymutatásai.

A tanács ezenkívül megerősítette az ETF politikai és működési
kereteit az alábbiak elfogadásával:

� az EU-tagállamok szolgálatainak politikája;

� eljárás az ETF 2004. évi tevékenységjelentése elemzésének és
értékelésének előkészítésére;

� az ETF tanácsadói fórum tagsága;

� az ETF személyzeti bizottságának részvétele a jövőbeli
igazgatótanácsi üléseken, megfigyelői minőségben.
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Az ETF igazgatótanácsának tagjai 2004-ben

TAG HELYETTES

Európai Bizottság Nikolaus van der Pas (elnök)

Oktatási és Kulturális Főigazgatóság

David Lipman

Külkapcsolati Főigazgatóság

Dirk Meganck

Bővítési Főigazgatóság

Ausztria Karl Wieczorek

Szövetségi Gazdasági és Munkaügyi Minisztérium

Reinhard Nöbauer

Szövetségi Oktatási, Tudományos és Kulturális
Minisztérium

Belgium Micheline Scheys

a Flamand Közösség Minisztériuma

Ciprus Charalambos Constantinou

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Elias Margadjis

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Cseh Köztársaság Helena Úlovcová

Nemzeti Műszaki és Szakképzési Intézet

Vojtech Srámek

Oktatási, Ifjúsági és Sportminisztérium

Dánia Roland Svarrer Østerlund

Oktatási Minisztérium

Merete Pedersen

Oktatási és Kutatási Minisztérium

Észtország Thor-Sten Vertmann

Oktatási és Kutatási Minisztérium

Külli All

Oktatási és Kutatási Minisztérium

Finlândia Timo Lankinen

Oktatási Minisztérium

Ossi V. Lindqvist

Kuopioi Egyetem

Franciaország Jean-François Fitou

Foglalkoztatási, Munkaügyi és Társadalmi Kohéziós
Minisztérium

Jacques Mazeran

Nemzeti Oktatási, Felsőoktatási és Kutatási
MInisztérium

Németország Dietrich Nelle

Szövetségi Oktatási és Kutatási Minisztérium

Klaus Illerhaus

a Németországi Szövetségi Köztársaság
tartományai oktatási és kulturális minisztereinek
állandó konferenciája
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TAG HELYETTES

Görögország Kinevezése folyamatban van

Magyarország Jakab János

Oktatási Minisztérium

György Szent-Léleky

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi
Minisztérium

Írország Padraig Cullinane

Vállalkozási, Kereskedelmi és Foglalkoztatási
Minisztérium

Deirdre O’Higgins

Vállalkozási, Kereskedelmi és Foglalkoztatási
Minisztérium

Olaszország Andrea Perugini

Külügyminisztérium

Luigi Guidobono Cavalchini

UniCredit Magánbank

Lettország Lauma Sika

Oktatási és Tudományos Minisztérium

Dita Traidas

Szakképzés-fejlesztési Programok Intézete

Litvánia Romualdas Pusvaskis

Oktatási és Tudományos Minisztérium

Giedre Beleckiene

Szakoktatási és Szakképzési Módszertani
Központ

Luxemburg Gilbert Engel

Oktatási és Szakképzési Minisztérium

Edith Stein

a Luxemburgi Nagyhercegség Kereskedelmi
Kamarája

Málta Cecilia Borg

Oktatási Minisztérium

Anthony Degiovanni

Oktatási Minisztérium

Hollandia C.H.M Julicher

Oktatási, Kulturális és Tudományos
Minisztérium

Lengyelország Jerzy Wisniewski

Nemzeti Oktatási és Sportminisztérium

Danuta Czarnecka

Nemzeti Oktatási és Sportminisztérium

Portugália M. Cândida Medeiros Soares

Szociális Biztonsági és Munkaügyi
Minisztérium

M.Teresa Martins Paixão

Innovációs és Képzési Intézet

Szlovák Köztársaság Juraj Vantúch

Comenius Egyetem
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TAG HELYETTES

Szlovénia Elido Bandelj

Oktatási, Tudományos és Sportminisztérium

Jelka Arh

Oktatási, Tudományos és Sportminisztérium

Spanyolország María José Muniozguren Lazcano

Oktatási, Kulturális és Sportminisztérium

Francisca María Arbizu Echávarri

Nemzeti Képesítési Intézet

Svédország Erik Henriks

Oktatási és Tudományos Minisztérium

Hans-Åke Öström

Oktatási és Tudományos Minisztérium

Egyesült Királyság Franki Ord

Oktatási és Készségfejlesztési Minisztérium
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