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2 LETTORSZÁG 

Oktatási és Képzési Figyelő 2017 – Országelemzés 2017. november 

 
 

A 2017. évi Oktatási és Képzési Figyelő 2. kötete huszonnyolc egyedi országjelentést tartalmaz. A 
legfrissebb mennyiségi és minőségi adatokra építve mutatja be és értékeli az egyes tagállamok 
legutóbbi és aktuális szakpolitikai intézkedéseit, a 2016 közepe óta történt fejleményekre 

összpontosítva. Ezért kiegészíti a más forrásokból származó, a nemzeti oktatási és képzési 
rendszereket bemutató információkat. 
 
Az 1. szakasz a fő oktatási és képzési mutatók statisztikai áttekintését tartalmazza. A 2. szakasz 
röviden bemutatja az ország oktatási és képzési rendszerének főbb erősségeit és a legfontosabb 
kihívásokat. A 3. szakasz az oktatási egyenlőtlenségek okait és a befogadást előmozdító 
intézkedéseket helyezi a középpontba, elsősorban az OECD 2015. évi Nemzetközi Készségfelmérési 

Programjából (PISA) származó adatokra építve, valamint vizsgálja a korai iskolaelhagyás és a 
kisgyermekkori nevelés és gondozás közelmúltbeli fejleményeit is. A 4. szakasz az oktatásba és 

képzésbe történő beruházást tekinti át. Az 5. szakasz az iskolai oktatás korszerűsítését célzó 
szakpolitikákkal foglalkozik, beleértve többek között a pedagógusi hivatást, a digitális és a nyelvi 
készségeket. A 6. szakasz a felsőoktatás korszerűsítésére irányuló intézkedéseket vizsgálja. Végül 
pedig a 7. szakasz a szakképzéssel és a felnőttoktatással foglalkozik.   

 
A kézirat 2017 szeptemberében lett véglegesítve. 
További kapcsolódó adatok elérhetők online (ec.europa.eu/education/monitor). 
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1. A legfontosabb mutatók 

 
Források: Eurostat (további részletek a 9. szakaszban); OECD (PISA). Megjegyzések: az adatok a súlyozott uniós átlagra 

vonatkoznak, a forrástól függően eltérő számú tagállamra kiterjedve; 12 = 2012, 14 = 2014, 15 = 2015. A tanulási mobilitás 

esetében az uniós átlagot az Oktatásügyi, Ifjúságpolitikai, Sportügyi és Kulturális Főigazgatóság (DG EAC) minden évben a 

rendelkezésre álló országadatok alapján számolja ki. További információk az 1. kötet megfelelő szakaszában 
(ec.europa.eu/education/monitor). 

 

1. ábra A legjobban (külső gyűrű) és leggyengébben (közép) teljesítőkhöz képest 
viszonyított helyzet 

 
Forrás: Az Oktatásügyi, Ifjúságpolitikai, Sportügyi és Kulturális Főigazgatóság számításai az Eurostattól (2016-os pénzügyi 

kimutatás) és az OECD-től (2015-ös PISA-felmérés) származó adatok alapján. Megjegyzés: minden pont egy maximális érték 

(a külső gyűrűn megjelenített legjobban teljesítők) és egy minimális érték (az ábra közepén megjelenített leggyengébben 

teljesítők) közé esik. 

2013 2016 2013 2016

11.9% 12.4% 11.9% 10.7%

32.3% 33.0% 37.1% 39.1%

94.5% 12 95.3% 15 93.9% 12 94.8% 15

19.7% 12 27.5% 15 17.8% 12 19.7% 15

28.1% 12 28.0% 15 22.1% 12 22.2% 15

18.0% 12 26.0% 15 16.6% 12 20.6% 15

ISCED 3-8 (összesen) 74.2% 85.0% 75.4% 78.2%

3.2% 6.3% 10.7% 10.8%

4.6% 5.2% 15 5.0% 4.9% 15

ISCED 1-2 €3 481 €2 837 14 : : 14

ISCED 3-4 €3 253 €6 087 14 : : 14

ISCED 5-8 €7 370 €6 399 14 : : 14

11.9% 12.4% 11.0% 9.8%

: : 21.9% 19.7%

32.1% 33.2% 37.8% 39.9%

41.0% 25.3% 33.4% 35.3%

64.8% 81.2% 69.4% 72.6%

85.4% 90.5% 80.7% 82.8%

2.8% 3.0% 15 5.5% 6.0% 15

7.0% 8.1% 15 13.6% 15.1% 15

Magyarország Uniós átlag

Az „Oktatás és képzés 2020” keretrendszer referenciaértékei
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Természettudományok

A frissen végzettek foglalkoztatási 
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Oktatási beruházások

Oktatásra fordított közkiadások a GDP 

arányában

Az állami és 

magánintézményekre 

fordított kiadások 

tanulónként euróban 

vásárlóerő-paritáson
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ISCED 3-4
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Magyarország Uniós célkitűzés Uniós átlag
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2. Fontosabb adatok 

 

 2017-ben kezdődött a magyar nemzeti alaptanterv felülvizsgálata a PISA 2015 
felmérésben mutatott romló teljesítményre válaszul. 
 

 A kisgyermekkori nevelésre és gondozásra vonatkozó legutóbbi intézkedések 

hozzájárulhatnak a hátrányos helyzetű és az előnyösebb hátterű tanulók teljesítménye 
közötti szakadék csökkentéséhez. 
 

 A pedagógusképzésre történő jelentkezés 2017. évi emelkedése arra utal, hogy az utóbbi 

évek intézkedései segítenek új jelölteket vonzani erre a pályára. 
 

 A hallgatói pályakövetést szolgáló új felmérések jó betekintést nyújtanak a frissen 
végzettek foglalkoztatási helyzetébe. 
 

 Magyarország szakemberhiánnyal küzd; az erre való reagálást nehezíti, hogy alacsony a 
felsőoktatásba beiratkozók és az ott végzők aránya. 

 
 

3. Az egyenlőtlenségek elleni küzdelem és a befogadás 
előmozdítása 

A 2015. évi PISA-felmérés azt mutatta, hogy számos területen romlott az oktatásban 

nyújtott teljesítmény. Az OECD 2015. évi Nemzetközi tanulói teljesítménymérésében (PISA) 
2012-höz képest jelentősen romlott az olvasottszöveg-értési és a természettudományos 
teljesítmény. A természettudomány terén gyengén teljesítők aránya az EU-n belül Magyarországon 
nőtt a legnagyobb mértékben és a tanulók több mint negyede nem teljesítette a minimális szintet 
az olvasottszöveg-értés vagy a matematika terén. A matematikaeredmények az OECD átlaga alatt 
maradtak. A tanulók társadalmi-gazdasági hátterének az oktatási eredményekre kifejtett hatása 

Magyarországon a legerőteljesebb az EU-n belül. Nagyon jelentős az iskolatípusnak az 
eredményekre gyakorolt hatása, ami a középfokú oktatás terén megvalósuló korai szelekciót 
tükrözi (Oktatási Hivatal 2017). A középfokú iskolák három típusa közül a szakiskolák1 – 
amelyekben a legmagasabb a hátrányos helyzetű tanulók koncentrációja (2. ábra) – tanulói 
különösen gyengén teljesítettek a PISA-felmérésben (Oktatási Hivatal 2016a). A 2015-ös 
Nemzetközi Matematikai és Természettudományi Trendvizsgálat (TIMSS) kimutatta, hogy 
hasonlóan széles teljesítményszakadékok már az általános iskola 4. osztályában is léteznek. A 

2017. évi európai szemeszter országspecifikus ajánlásaiban az Európai Unió Tanácsa azt ajánlotta, 

hogy Magyarország tegyen intézkedéseket az oktatási eredmények javítására és növelje a 
hátrányos helyzetű csoportok, különösen a romák részvételét az inkluzív többségi oktatásban (az 
Európai Unió Tanácsa 2017).  
  

                                                
1  2016/2017-ben ezt az iskolatípust átnevezték „szakközépiskolává”. 
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2. ábra Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya, 2015/2016 
(%) 

 

 
 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal (KSH), Oktatási adatok 2015/2016. 

 
2016-ban a korai iskolaelhagyási (ESL) ráta 12,4%-ra növekedett, a 10,7%-os uniós 
átlag fölé. Míg az EU-ban folyamatosan csökken a korai iskolaelhagyás mértéke, Magyarországon 

2010 óta nem lett alacsonyabb ez az adat. Egyetlen tényező, a gyermekszegénység (Európai 

Bizottság 2017) csökkent valamelyest 2015-ben, de még most is nagyon magas (36,1% 
Magyarországon, szemben az EU 26,9%-os átlagával). A hátrányos helyzetű fiatalok különösen a 
tankötelezettségi korhatár 18-ról 16 éves korra történő leszállítása (2012) óta hajlamosak egyre 
inkább kimaradni az iskolából, hogy képesítéshez nem kötött munkát vállaljanak. A 
közfoglalkoztatás keretében szerzett jövedelmük alacsonyabb a minimálbérnél, de még így is 
jelentősen magasabb, mint a családi pótlék lenne az iskolában maradásuk esetén. 2013-ban 

megváltozott az iskolák finanszírozási rendszere, és a finanszírozás már nem közvetlenül a tanulók 
számától függ. 2016 novemberében a kormány cselekvési tervet fogadott el a korai iskolaelhagyás 
csökkentése érdekében, és bevezette a tanulók iskolai előmenetelére vonatkozó kötelező 
adatgyűjtést, melynek adatait betáplálják egy digitális korai előrejelző és pedagógiai támogató 
rendszerbe. 
 
A kisgyermekkori nevelés és gondozás terén végrehajtott legutóbbi beavatkozások 

segíthetnek abban, hogy az iskolakezdési korra kiegyenlítődjenek a különbségek. Mivel a 

teljesítmények terén jelentkező különbségek már korán megjelennek, a kötelező óvodai nevelés 
korhatárának 2015/2016-tól 5 éves korról 3 éves korra való csökkentése pozitív lépés, amely 
várhatóan javítani fogja a gyermekek későbbi iskolai teljesítményét. A 4 és 6 éves kor közötti 
gyermekek 95,3%-a részt vesz kisgyermekkori nevelésben és gondozásban. A romák részvétele 
91%-os, ami megközelíti az országos átlagot és a régióban a legmagasabb (FRA 2016). 2015/2016 

óta jelentősen bővült a hátrányos helyzetű tanulók részére ingyenesen biztosított óvodai ellátás, 
iskolai étkeztetés és tankönyvellátás. A pedagógus-életpályamodellt 2016-ban kiterjesztették 
azokra is, akik felsőfokú végzettséggel dolgoznak a kisgyermekkori nevelés és gondozás területén. 
Ez valószínűleg fellendíti majd az ellátás minőségét és növeli a kisgyermekkori nevelés és gondozás 
területén kínált, diplomát nyújtó képzési programok vonzerejét. 
 
A korai pályára állítás növeli a szelektivitást és annak veszélyét, hogy a hátrányos 

helyzetű tanulókat elválasztják a társaiktól. A különböző oktatási pályákra történő 
csoportosítás akár már 10 éves korban elkezdődhet2. A 2016-os nemzeti felmérés szerint a 
szakközépiskolák 10. osztályában a tanulók kompetenciaszintje átlagosan alacsonyabb volt, mint a 

6. osztályosok kompetenciaszintje, és a 9. és 10. osztályokban nem növekedett. Ez azt tükrözi, 
hogy a gyengén teljesítő tanulók az ilyen iskolákban koncentrálódnak (Oktatási Hivatal 2017a), és 

                                                
2  14 éves korban a tanulók a teljesítményük alapján különböző típusú felső középfokú iskolákba kerülnek. A 

legjobban teljesítő középfokú iskolák általában összekapcsolják az alsó és a felső középfokú oktatást, és 
már 10 vagy 12 éves korukban felveszik a tanulókat. 
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ez az iskolatípus csak korlátozottan képes ellensúlyozni azokat a társadalmi-gazdasági 
hátrányokat, amelyekkel sok tanulójuk szembesül (Civil Közoktatási Platform 2016). A beiratkozási 
adatok szerint túljelentkezés tapasztalható a jól teljesítő 6 és 8 osztályos felső középfokú 

iskolákba. Ezen iskolák esetében a felvételi vizsga erősen versenyjellegű és túlmegy a tantervi 
anyag tartalmán, inkább a tartalom alkalmazását helyezi a középpontba: úgy tűnik, a tanulók 
eredményei jelentősen függnek attól, hogy vettek-e különórákat vagy sem (lásd az 5. szakaszt is). 
Ez tovább mélyíti az előnyös és a hátrányos helyzetű családok lehetőségei közötti, már egyébként 
is jelentős szakadékot. 
 
Az utóbbi évtizedben felgyorsult a hátrányos helyzetű tanulók elkülönítése, a romákat is 

beleértve. A lakóhelyi elkülönülés erősödése és a szülői választásnak a helyi iskolák beiratkozási 
szabályaira gyakorolt hatása azt eredményezte, hogy az oktatási rendszer etnikai alapon egyre 

szegregáltabbá válik. Annak ellenére, hogy 2013-ban az állam az összes állami iskola kezelését 
átvette az önkormányzatoktól azzal a céllal, hogy csökkentse az egyenlőtlenségeket, a legtöbb 
roma gyermek még mindig olyan iskolába jár, ahol az összes vagy a legtöbb gyermek roma 
származású (FRA 2016). A romák körében a korai iskolaelhagyás több mint hatszor olyan magas 
(59,9%), mint a nem romák esetében (8,9%)3. Bár Magyarországon sikeres pedagógiai 

módszereket fejlesztettek ki az inkluzív oktatás érdekében, ezeket csak kevés iskola használja. 
2016 májusában az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen a 
roma gyermekek oktatási diszkriminációja miatt, amellyel az ország megszegi a faji- vagy etnikai 
származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmódról szóló uniós irányelvet4. Azóta a Parlament 
elfogadta az e probléma megoldására vonatkozó javaslatokat és azok 2017 júliusában hatályba 
léptek. 

 
A bejelentett változások módosítják a tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő 
tanulók értékelését, és megváltoztatják a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában 

részt vevő pedagógusokra vonatkozó képzettségi követelményeket. 2017 májusában a 
kormányzat egy olyan módosítást terjesztett elő a közoktatási törvényhez, amely 2018-tól kisebb 
mértékben mentesítené a tanulási vagy magatartási nehézségekkel küzdő tanulókat az értékelés 
alól. A gyógypedagógiai képzettséget nyújtó egyetemek (ELTE 2017) és a Magyar 

Gyógypedagógusok Egyesületének (MAGYE 2017) véleménye szerint a tanulási vagy magatartási 
nehézségekkel küzdő tanulók értékelés alóli mentesítése szükségessé tenné, hogy az ilyen tanulók 
megfelelő támogatásban részesüljenek a kognitív fejlesztésükhöz, és segítséget kapjanak abban, 
hogy lépést tartsanak a kortársaikkal. Rövid távon nem valószínű, hogy ez a feltétel teljesül, 
figyelemmel a jelenlegi gyógypedagógus-hiányra5. Ez fokozhatja annak a veszélyét, hogy az 
érintett tanulók korán elhagyják az iskolát. 

4. Beruházás az oktatásba és képzésbe 

Az oktatásra fordított általános kormányzati kiadás a GDP százalékában 2015-ben 5,2% 
volt, ami magasabb a 4,9%-os uniós átlagnál. Az oktatásra fordított összegek az összes 

közkiadás 10,3%-át tették ki, ami összhangban van az uniós átlaggal. Ezek az adatok az 
ágazatban felhasznált uniós forrásokat is tartalmazzák. 2017-ben az állam átvette az összes olyan 
iskolát, amelynek épülete korábban önkormányzati tulajdonban és kezelésben állt, az 
önkormányzatok pedig „szolidaritási hozzájárulást” fizetnek a központi költségvetésbe a közoktatás 
támogatása érdekében.  
 
Magyarországon viszonylag nagy a szakemberhiány. A felmérések szerint bizonyos 

ágazatokban a vállalkozások növekvő munkaerőhiánnyal küzdenek. Az európai vállalati felmérés 
szerint 2013 óta jelentős mértékben növekedett (2016-ban meghaladta az 50%-ot) azon ipari 
vállalatok aránya, amelyek szerint a munkaerő a „termelést korlátozó tényező”, és ez az arány 
jelenleg a legmagasabb az EU-ban (Európai Bizottság 2016). A képzett munkaerő kínálatát tovább 
csökkenti a kivándorlás magas aránya (Magyar Tudományos Akadémia 2016). 2008 óta jelentősen 
nőtt a kivándorlás, különösen Németországba, Ausztriába és az Egyesült Királyságba (OECD 

2016a). Egy, a fiatalok körében 2016-ban végzett felmérés szerint minden harmadik (15–29 éves) 

                                                
3  Forrás: 2015-ös munkaerő-felmérés. 
4  2000/43/EK irányelv. 
5  Az Emberi Erőforrások Minisztériumának 2016. szeptemberi bejelentése szerint 2015-ben csaknem 9 000 

gyógypedagógus nyújtott fejlesztő támogatást 584 000 tanuló részére. 
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fiatal azt tervezi, hogy külföldön fog tanulni vagy dolgozni, és ennek fő okaként a magasabb 
béreket jelölték meg (Társadalomkutató 2016).  
 

A szakemberhiányra adandó választ nehezíti, hogy alacsony a felsőoktatásba 
beiratkozók és az ott végzők aránya. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya a 30–34 
évesek körében 2016-ban 33%-on állt, ami alacsonyabb, mint a 39,1%-os uniós átlag. 2010 óta 
csökken a felsőoktatási programokba jelentkezők és beiratkozók száma, ami csak részben 
magyarázható a demográfiai változásokkal6. A lemorzsolódási arány csökken, de így is magas, 
különösen az osztatlan képzési7 és az alapképzési programokban (36–38%)8. A szakemberhiányt 
tükrözi az is, hogy a felsőfokú végzettséggel rendelkező felnőttek az OECD-országok közül 

Magyarországon élvezik az egyik legmagasabb bérprémiumot (3. ábra). A bejelentett kormányzati 
intézkedések pénzügyi segítséget nyújtanak a fiatal, diplomás anyák számára (a diákhitel 

elengedése és a szülési szabadság meghosszabbítása), és idővel pluszmotivációt jelenthetnek 
ahhoz, hogy több fiatal nő szerezzen felsőfokú végzettséget. 
 
3. ábra Magyarország számára bőséges tér áll rendelkezésre a felsőfokú képzés további 

bővítésére 

  
Forrás: OECD (2015), Education at a Glance 2015, A1.3a és A6.1a táblázat. Internetcím: 

http://dx.doi.org/10.1787/888933349569.  

Megjegyzés: A felsőoktatás magában foglalja a rövid ciklusú felsőfokú képzést, az alapképzést, a mesterképzést, valamint a 

doktori vagy azzal egyenrangú fokozatokat adó képzést. Az iskolai végzettségre vonatkozó adatok 
2014-re vagy az utolsó rendelkezésre álló évre vonatkoznak. 

5. Az iskolai oktatás korszerűsítése 

2016 óta bizonyos területeken nőtt az iskolai autonómia. 2013 januárja óta az iskolai 
béreket közvetlenül az államkincstárból fizetik, a működési költségeket pedig vagy az 
iskolafenntartó hivatal (KLIK), vagy az önkormányzat fedezi. 2017 januárjában a korábban az 

önkormányzatok által fenntartott iskolák fenntartásának feladatát az állam vette át. Az átnevezett 

                                                
6  Míg a 18 évesek száma 2010 és 2015 között 17%-kal csökkent, a jelentkezők száma ugyanezen időszak 

alatt 24%-kal esett vissza.  
7  Osztatlan egyszintű program, amely mesterfokozatú diplomát nyújt alapképzés nélkül. Például: 

jogászképzés, orvosképzés, erdőmérnökképzés és pedagógusképzés. 
8  http://www.kormany.hu/download/c/9c/e0000/Fokozatvaltas_Felsooktatasban_HONLAPRA.PDF  
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központi fenntartó hivatal (Klebelsberg Központ) 58 kerületi szintű központtal egészült ki. A 
közoktatási törvény kapcsolódó 2016-os módosítása visszaadta az iskolaigazgatók néhány korábbi 
döntéshozatali hatáskörét, az általános iskolák pedig lehetőséget kaptak arra, hogy a tartalom 

legfeljebb 20–35%-a tekintetében eltérjenek a kerettantervtől9. Az Oktatáskutató és Fejlesztő 
Intézet ajánlásokat tett olyan alternatív tantervekre vonatkozóan, amelyek lehetővé teszik, hogy a 
pedagógusok a tanulók egyedi igényeihez igazítsák a programokat. Ezek a lépések 
hozzájárulhatnak a tanulási eredmények javításához: a PISA-felmérés kimutatta, hogy javul a 
tanulók teljesítménye a természettudományok terén ott, ahol az igazgató nagyobb autonómiával 
rendelkezik az erőforrások, a tanterv és más iskolai szabályok felett (OECD 2016b). 
 

2017-ben a 2015-ös PISA-felmérésben mutatott csökkenő teljesítményre reagálva 
megkezdődött a nemzeti alaptanterv felülvizsgálata. A legutóbbi PISA-felmérés romló 

teljesítményt mutatott az összes értékelt területen, és különösen gyenge eredményeket a 
problémamegoldó készségek terén – a magyar tanulók lényegesen rosszabbul teljesítettek a 
problémamegoldásban, mint más országok hasonló általános teljesítményt nyújtó tanulói. Ez arra 
utal, hogy az oktatás és a nemzeti alaptanterv túlságosan az ismereteket és nem azok 
alkalmazását helyezi a középpontba (OECD 2016a), (lásd a 3. szakaszban a felső középfokú iskolák 

felvételi vizsgáival kapcsolatban kifejtetteket). Erre válaszul a kormány elindította a nemzeti 
alaptanterv felülvizsgálatát, amelyet 2017 végére kell befejezni és 2019 szeptemberétől kell 
átültetni a gyakorlatba. 
 
2017-ben emelkedett a pedagógusképzésre jelentkezők száma, de a pedagógushiány 
továbbra is komoly probléma. A pedagógusbérek emelkedtek az elmúlt években, de még mindig 

30%-kal alacsonyabbak, mint más felsőfokú végzettséggel rendelkezők bére (OECD 2016c). A 
tanárképzésben részt vevő hallgatók akkor jogosultak ösztöndíjra, ha vállalják, hogy a végzés után 
meghatározott ideig egy közoktatási intézményben dolgoznak. A 2016 elején tartott pedagógusi 

tiltakozásokat követően a kormány felülvizsgálta az új tanfelügyeleti rendszerrel és a pedagógusok 
kötelező önértékelésével kapcsolatos egyes adminisztratív terheket. 2017-re és 2018-ra 
megemelték azon pedagógusok számát, akik az életpályamodellben magasabb besorolásba 
kerülhetnek10. Azok a pedagógusok, akiknek 7 évnél kevesebb idejük van hátra a nyugdíjig, 2017-

től automatikusan a következő fokozatba léphetnek. A jelentkezők számának 2017. évi növekedése 
arra utal, hogy az intézkedések fenti kombinációja segített új jelentkezőket vonzani a pályára.  

6. A felsőoktatás modernizálása 

A felsőoktatásba jelentkezők számának csökkenése valószínűleg tovább csökkenti a 
felsőfokú végzettséget szerzők arányát. A frissen végzettek foglalkoztatási rátája 90,5%, ami 
jelentősen meghaladja a 82,8%-os uniós átlagot, és a magasan képzett munkavállalók iránti 
erőteljes keresletre utal. A 30–34 évesek körében a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya 

(33%) jelentősen alatta marad az uniós átlagnak (39,1%). A nők és a férfiak rátája közötti 
különbség (13,2 százalékpont) sokkal magasabb, mint az uniós átlag (9,5 százalékpont). 2009 és 

2016 között 24%-kal csökkent a sikeres érettségi vizsgát tevő tanulók száma (Központi Statisztikai 
Hivatal 2016) – ez a csökkenés jelentősen meghaladja az iskoláskorú népesség csökkenését. A 
2014-ben elfogadott felsőoktatási stratégia célul tűzte ki a bemeneti és a kimeneti követelmények 
szigorítását. Ennek megfelelően a felvételhez szükséges minimális pontszámot fokozatosan 
emelték, míg elérte 2014-ben a 260 pontot, 2015-ben pedig a 280 pontot. Számos képzési 
program kötelező bemeneti követelményévé vált az emelt szintű érettségi, illetve 2020-tól a rövid 
ciklusú képzéseken kívül minden más felsőfokú képzés feltétele lesz egy B2 szintű idegennyelv-

ismeretet igazoló nyelvvizsga. Az idegennyelv-ismeret követelménye valószínűleg tovább csökkenti 
majd a jelentkezők már így is szűkülő körét, mivel nem minden tanuló szerzi meg a középfokú 
képzés végére a B2 szintű nyelvvizsgát. Az ombudsman véleménye szerint az alkotmányos jogok 
sérelmének elkerülése érdekében a nyelvtudási követelményt olyan intézkedéseknek kell kísérniük, 
amelyek nagyobb arányban rendelnek emberi és egyéb erőforrást a nyelvoktatáshoz (Ombudsman 
2017). A nyelvvizsgákon való részvétel ösztönzésére a kormány11 visszatéríthetővé tette az első 

sikeres B2 szintű nyelvvizsga díjait.  

                                                
9  23/2016. (VIII. 30.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 

51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról. 
10  https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/2017_2018_evi_minositesi_keretszamok_kozlemeny.pdf  
11  1516/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet. 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/2017_2018_evi_minositesi_keretszamok_kozlemeny.pdf
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A felsőoktatási intézmények 2017 szeptemberéig kötelesek a felülvizsgált nemzeti 
képesítési követelményekhez igazítani a tanterveiket. A képesítések felülvizsgálatát 
követően 2015-ben fogadták el az új képzési jegyzéket12. A jegyzékben felsorolt képesítések 

képzési és kimeneti követelményeit a Magyar Képesítési Keretrendszerrel (MKKR) összhangban 
határozták meg 2016 augusztusában13. Az új követelmények leírást adnak az egyes programok 
nevéről és kreditértékéről, tanulási eredményeiről, tanulmányi területeiről és a szakmai gyakorlatra 
vonatkozó sajátos követelményekről, valamint a záró szakdolgozatról és az idegennyelvi 
készségekről. Ezek a képzési és kimeneti követelmények minden, képesítést kínáló felsőoktatási 
intézményre vonatkoznak. Következő lépésként a felsőoktatási intézmények kötelesek tanterveiket 
az új követelményekhez igazítani, és azokat 2017 szeptemberétől bevezetni. A tanulási célú 

mobilitás ösztönzése érdekében egy 2015-ös rendelet14 2019/2020-tól minden új alap- és 
mesterképzési program esetében kötelezővé tette egy mobilitási ablak beépítését. 
 

2017 áprilisában a felsőoktatásról szóló törvényt azzal a deklarált céllal módosították, 
hogy szigorítsák a külföldi felsőoktatási intézmények működési feltételeit. A módosítás 
többek között arról rendelkezik, hogy az Európai Gazdasági Térségen kívüli bármely külföldi 
intézmény, amely Magyarországon diplomát ad ki, köteles működni a származási országában, és a 
két állam által kötött kétoldalú megállapodás hatálya alatt kell állnia. A módosítás deklarált indoka 

a minőségbiztosítás javítása volt.  
 

A Diplomás Pályakövető Rendszer 
 
A diplomás pályakövető rendszert a felsőfokú végzettséggel rendelkezők foglalkoztathatóságáról 
történő információgyűjtés érdekében fejlesztették ki. A célja az, hogy a felsőfokú végzettséget 
adó felsőoktatási programokra jelentkezőket tájékoztassák a karrierkilátásokról, és 
megkönnyítsék e programok munkaerőpiachoz való igazítását. A rendszer két modult tartalmaz. 

Az első az adminisztratív adatintegrációs modul, amely összeköti a Felsőoktatási Információs 

Rendszer és a Diákhitel Központ adminisztratív nyilvántartásait más állami nyilvántartásokkal, 
például az adóhatósági, társadalombiztosítási, egészségügyi és munkaügyi nyilvántartásokkal. 
 
A második, felmérési modul módszertanának és központi elemeinek kifejlesztése részben az 
Európai Szociális Alap támogatásával valósult meg. Emellett számos felsőoktatási intézmény 
kapott pénzügyi támogatást a saját pályakövető rendszerének kifejlesztésére egy szabványos 

módszertan alapján. Az Oktatási Hivatal rendszeresen végez felméréseket a diplomások 
pályakövetésére a diplomaszerzés után 1, 3 és 5 évvel. 
 
A legutóbbi, 2015-ös felmérés szerint (Oktatási Hivatal 2016b): 

 a friss diplomások 21%-a további felsőoktatási programot kezdett el;  

 11%-ának volt a tanulmányai során mobilitási időszaka;  
 28%-a tervezte, hogy az elkövetkező 5 évben fog külföldön dolgozni, valamint  

 44%-a a diploma megszerzésének időpontjában már teljes munkaidős alkalmazásban 
állt.  

A válaszadók átlagosan a diploma megszerzését követő 4 hónapon belül találtak munkát, és az 
alkalmazásban álló friss diplomások 79%-a olyan munkakört töltött be, amely bizonyos mértékig 

megfelelt a képzési profiljának. 
 
A felsőoktatási intézmények finanszírozására vonatkozó új rendelet15 a friss diplomások 
foglalkoztatási adatait olyan teljesítménykritériumként használja, amely egy intézmény 
összfinanszírozásának 10%-át befolyásolhatja. Mivel a foglalkoztathatóság nemcsak a 
tanulmányok minőségétől és az adott munkakör szempontjából vett relevanciájától függ, hanem 
a munkaerőpiaci feltételektől is, óvatosan kell eljárni azzal kapcsolatban, hogy a 

foglalkoztathatóság ilyen jelentős mértékben határozza meg a finanszírozást. A felsőoktatás 
finanszírozásának más teljesítményalapú rendszerei jellemzően az oktatási folyamathoz 

közvetlenebbül kapcsolódó szempontok szélesebb körét használják. 

                                                
12  139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet. 
13  18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet. 
14  87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet. 
15  389/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet. 
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7. A szakképzés korszerűsítése és a felnőttkori tanulás 
előmozdítása 

A szakképzésben frissen végzettek foglalkoztatási rátája 84,4%, ami jóval a 75%-os 
uniós átlag felett van, de nagy a különbség a szakképzés két típusa között. A 
szakképzésben a felső középfokú képzés keretében részt vevő hallgatók aránya 23,2% volt 2015-
ben, ami jóval alatta marad az uniós átlagnak. A szakképzésnek Magyarországon két szokásos 
útvonala van: a szakközépiskola az elméletre kevésbé fogékony tanulók számára, és a 
szakgimnázium, ahol nagyobb súlyt kap a közismereti képzés. A szakképzés gyakorlati munkahelyi 

képzést nyújt, a munka világára fókuszálva. A közismereti képzési tartalom korlátozott; ez – azzal 
együtt, hogy az alacsony társadalmi-gazdasági helyzetű gyermekek magas koncentrációja 

figyelhető meg ebben az iskolatípusban – magyarázatot ad arra, a PISA-felmérés miért mért itt 
súlyos hiányosságokat az alapkészségek terén. A magas lemorzsolódási arány szintén ezt tükrözi: 
2014-ben az összes lemorzsolódásnak csaknem a fele a szakközépiskolákban történt (Fehérvári 
2015), bár az iskolába járó teljes népességnek csak 21%-a jár ide. Az itt végzettek magas 
munkanélküliségi rátával néznek szembe, nehezen találnak munkát és a bérük 25%-kal 

alacsonyabb, mint a más középiskolákban végzetteknek (Hajdu et al. 2015). Az, hogy a 
szakmaspecifikus tárgyak tanítását már 14 éves korban megkezdik anélkül, hogy leraknák az 
alapkészségek szélesebb alapjait, kevés teret enged a későbbi tanulmányi váltásra akár 
horizontálisan, akár egy magasabb szintre. Ezen túl a gyenge alapkészségek csökkentik a 
végzettek azon képességét, hogy alkalmazkodjanak a változó munkaerőpiaci igényekhez, ami 
idővel egyre nagyobb bérszakadékot eredményez az általános középiskolai képzésben 

végzettekhez képest (Hajdu et al. 2015). A felnőttek tanulásban való részvétele (6,3%) jelentősen 
alacsonyabb, mint az uniós átlag (10,8%). 
 

2016 decemberében a kormány közzétette a szakgimnáziumok érettségi vizsgáinak 
összetett ágazati komponensére vonatkozó új tartalmi követelményeket, amelyek a 
2017 májusi érettségi vizsgákkal lépnek hatályba. A korábbi rendszerben a szakgimnáziumi 
tanulóknak öt tárgyból kellett vizsgázniuk: négy kötelező és egy szabadon választható tárgyból. A 

későbbi tanulmányi terveiktől függően a szabadon választható tárgy lehetett akár szakmai tárgy 
vagy olyan tantárgy, amelyre a felsőoktatási felvételi során szükségük van. Az új szabályozás 
szerint egy összetett vizsgát kell tenniük, amely egy sor szaktárgyat ölel fel, és ha a felsőoktatásba 
szeretnének jelentkezni, akkor egy hatodik tárgyból is vizsgázniuk kell, amely megfelel a választott 
tanulmányi területüknek. Emiatt hátrányba kerülnek az általános felső középfokú oktatásban részt 
vevő társaikhoz képest: az utóbbiak csak öt tárgyból vizsgáznak, és sokkal magasabb óraszámban 
tanulnak természettudományos tárgyakat. Tanulói és tanári szervezetek is tiltakoztak a rendelet 

azonnali alkalmazása ellen, arra a jogszabályra hivatkozva, mely szerint az érettségi 
szabályozásának módosítása esetén legalább 2 év felkészülési időt kell biztosítani. 
 

A digitális szakadék áthidalása 

A GINOP program (2017 július–2020 október) 78 millió EUR támogatásban részesül. Célja a 
hátrányos helyzetű, munkaképes korú (16–65 éves) felnőttek digitális készségfejlesztése képzés, 
valamint az IT-eszközök és IT-létesítmények használatára való motiválás útján. 
2017 augusztusáig 76 923 felnőtt részesült képzésben és használta a létesítményeket. A cél 
összesen 260 000 ember elérése. Az IT-tanfolyamok az Europass digitális szintjeire épülnek. 
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Forrás: Európai Bizottság/EACEA/Eurydice, 2016. Az európai oktatási rendszerek szerkezete 2016/17: Sematikus diagramok. 

Eurydice tények és számok. Luxembourg: Az Európai Unió Kiadóhivatala. 

 
 

A jelentéssel kapcsolatban várjuk a megjegyzéseket és kérdéseket, amelyek e-
mailben küldhetők el a következő címre: 
RUSZTHY Lívia 
livia.ruszthy@ec.europa.eu 
vagy 
EAC-UNITE-A2@ec.europa.eu 

mailto:livia.ruszthy@ec.europa.eu
mailto:EAC-UNITE-A2@ec.europa.eu
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Összefoglaló  

A több országra kiterjedő elemzés főbb megállapításai 
Az idei Figyelő vezető témája az egyenlőtlenség az oktatásban és az oktatásnak a méltányosabb 

társadalom építésében játszott fontos szerepe. Az elsődleges új adatforrás a 15 éves tanulók 
2015. évi PISA-felmérése16, amelyben első ízben vett részt az összes tagállam. Mivel a PISA 
gazdag információkkal szolgál a felmérésben részt vett tanulók hátteréről, egyedülálló lehetőséget 
kínál annak vizsgálatára, milyen hatást gyakorol a társadalmi-gazdasági háttér, a migráns háttér 
és a tanuló neme arra, hogy a tanulók az olvasott szöveg értése, a matematika és a 
természettudomány terén gyenge teljesítményt mutatnak az uniós referenciaértékhez viszonyítva. 

A méltányosság és a társadalmi kohézió témája a fennmaradó, 2020-ig teljesítendő uniós oktatási 

célkitűzésekre vonatkozó jelentéstételben is erőteljesen megjelenik (2. rész), a célkitűzések a 
következőkhöz kapcsolódnak: 

- az oktatást és a képzést korán elhagyók 

- felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya 

- kisgyermekkori nevelésben és gondozásban való részvétel 

- a frissen végzettek foglalkoztatási rátái  

- a tanulásban részt vevő felnőttek aránya. 

A Figyelő 3. része a közelmúlt bizottsági kezdeményezéseiből merít és elemzési alapokat nyújt az 
iskolák fejlesztéséhez, az oktatási kiválóság elérésének mikéntjéhez és a felsőoktatás 

programjához. 

Az egyenlőtlenség továbbra is kihívás Európában 

 
Az egyenlőtlenséget széles körben a társadalmi kohéziót és a társadalmaink hosszú távú jólétét 
érintő fenyegetésnek tartják. A 2008. évi pénzügyi válság nyomán felerősödött a társadalmi 
igazságossággal kapcsolatos nyilvános vita. 

Az egyenlőtlenség egyik alapjellemzője annak generációk közötti áttétele vagy a szülők társadalmi-
gazdasági helyzetének gyermekeik iskolázottságára, foglalkoztatási helyzetére, jövedelmére vagy 
egészségére gyakorolt hatása. Az oktatási rendszerek különleges szerepet játszanak egy 

méltányosabb társadalom építésében azáltal, hogy hátterétől függetlenül mindenki számára 
egyenlő esélyeket kínálnak. A gyermekek és a fiatalok számára akkor lehet hatékonyabban egyenlő 
esélyeket kínálni, ha ez a szüleik és családjaik valódi támogatásával jár együtt. 

Az iskolázottság és a szociális teljesítmény között szoros összefüggés áll fenn. A csak alapfokú 
végzettséggel rendelkezők csaknem háromszor akkora valószínűséggel élnek szegénységben vagy 
társadalmi kirekesztettségben, mint a felsőfokú végzettséggel rendelkezők. 2016-ban a felső 
középfokú iskolai végzettségnél alacsonyabb végzettséggel rendelkező fiatalok (18–24 évesek) 

csak 44,0%-ának volt munkája. A teljes népességben (15–64 évesek) pedig a munkanélküliség 
sokkal elterjedtebb a csak alapfokú végzettséggel rendelkezők között (16,6%), mint a felsőfokú 
végzettséggel rendelkezők esetében (5,1%). Emellett a felsőfokú végzettséggel rendelkezők 
nagyobb arányban (a 2015. évi adatok szerint 80,4%-ban) tartották az egészségi állapotukat 
„jónak vagy nagyon jónak”, míg ez az arány a csak alapfokú végzettséggel rendelkezők esetében 
sokkal alacsonyabb volt (53,8%)17. A képzettség szintjével együtt a várható élettartam is nő: az 

oktatás eredményeként előálló többet-élettartam akár 10 év is lehet az alacsonyan képzettekhez 
képest a magasan képzettek javára (2015. évi adatok). 

 

                                                
16  A PISA az OECD nemzetközi tanulói teljesítménymérés programja. 
17  Hozzá kell tenni azonban azt is, hogy ebben az egyenlőtlenségben a kor hatása is szerepet játszik, mivel 

az oktatásnak az elmúlt évtizedekben tapasztalt bővülése következtében az alacsonyabb iskolázottságú 
emberek általában idősebbek. 
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1. ábra — A 18 éves vagy annál idősebb, „szegénység vagy társadalmi kirekesztettség 
által fenyegetett” személyek aránya iskolázottsági szintenként, EU-28, 2015 

 
Jelmagyarázat: (i) felső, ISCED 0-2 szinttel rendelkező személyek (legfeljebb alsó középfokú oktatás); (ii) középső, ISCED 3-

4 szinttel rendelkező személyek (felső középfokú oktatás és nem felsőfokú posztszekunder képzés); (iii) alsó, ISCED 5-

8 szinttel rendelkező személyek (felsőoktatás). 

 

Bőséges bizonyíték áll rendelkezésre arra, különösen a háromévente tartott PISA-felmérések 
alapján, hogy a kevésbé előnyös szociális háttérrel rendelkező gyermekek rosszabbul teljesítenek 

az iskolában, mint a jobb körülmények között élő társaik. Megdöbbentő a különbség a társadalmi-
gazdasági és kulturális helyzet PISA-mutatója (ESCS) alsó és felső 25%-ából érkező, a PISA-
felmérésben gyengén teljesítő tanulók aránya tekintetében. Az alsó 25%-hoz tartozó tanulók 
33,8%-a nem éri el az alapfokú kompetenciaszintet a természettudományokban, míg az ESCS-
mutató felső 25%-ába tartozóknak csak 7,6%-a nem éri el ezt a szintet. Ezek az uniós szinten 
összesített adatok azonban jelentős különbségeket takarnak a tagállamok között és azokon belül. 
Ezeket a Figyelő részletesen is elemzi.  

 
2. ábra — A társadalmi-gazdasági és kulturális helyzet PISA-mutatója (ESCS) alsó és 
felső negyedéből érkező, a természettudományok terén alulteljesítő tanulók, 2015 

 
Jelmagyarázat: a PISA-felmérésben a természettudomány terén alulteljesítők %-a az ESCS PISA-mutató alsó (bal oszlop) és 

felső (jobb oszlop) negyedében.  
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Míg az oktatás kulcsszerepet játszik a migránsok integrációjában, az iskolázottsági helyzetük a 
hazai születésűekhez képest továbbra is hátrányos. 2016-ban az EU-n kívül született 30–34 éves 
népesség 33,9%-a alacsony képzettségű volt (vagyis alsó középfokú vagy ennél alacsonyabb 

végzettséggel rendelkezett), ami 19,1 százalékponttal magasabb, mint a hazai születésű népesség 
körében. Emellett az EU-n kívüli migráns háttérrel rendelkező személyek esetében gyakran 
egyszerre jelentkezik számos hátrány, például a szüleik szegények vagy alacsonyan képzettek, az 
otthonukban nem beszélik a helyi nyelvet, kevesebb kulturális erőforráshoz férnek hozzá és a 
fogadó országban elszigeteltségtől szenvednek és gyengék a társas hálózataik. A migráns háttérrel 
rendelkező fiatalok esetében ezenkívül nagyobb a gyenge iskolai teljesítmény és a korai 
iskolaelhagyás veszélye. 

Általánosságban a migráns háttérrel rendelkező tanulók – legyenek akár az országon kívül (azaz 

más tagállamban vagy az EU-n kívül) születettek, akár külföldön született szülőkkel rendelkezők – 
iskolai nehézségekkel szembesülnek, amit a hazai születésű népességgel összehasonlítva 
jelentősen gyengébb oktatási teljesítményük és iskolázottságuk bizonyít. 

 
3. ábra — Aluteljesítők a természettudomány terén migráns háttér szerint18, 2015 

 
Jelmagyarázat: balról jobbra nem migráns, első generációs migráns és második generációs migráns tanulók. 
Megjegyzés: A százalékos értékek azon kiválasztott tagállamok súlyozott átlagát mutatják, ahol a második generációs migráns 

tanulók a PISA 2015 felmérésben részt vevők 3%-át meghaladják. 

 
A jó oktatási rendszerekhez megfelelő befektetésre van szükség. Az uniós tagállamoknak 

összességében sikerült kilábalniuk a legutóbbi pénzügyi válságból, és kis mértékben növelték a 
teljes kormányzati kiadásokból az oktatásra fordított költéseik arányát. A közkiadásokon belül az 
oktatás részesedésének uniós átlaga 2015-ben 10,3% volt, ami 716 milliárd eurónak felelt meg. 
Továbbra is az oktatás a negyedik legnagyobb kormányzati kiadási tétel a szociális védelem, az 
egészségügy és az általános közszolgáltatások után. 2015-ben az EU 28 tagállamában 4,9% volt az 

oktatási kiadások aránya a GDP-hez képest. Az elmúlt években ez az arány nem változott. 

                                                
18  A PISA-ban a bevándorló/migráns tanulók meghatározását a 7. fejezet I.7.1. rovatban találja, I. kötet, 

243. o., PISA 2015: „nem bevándorló/migráns tanulók azok a tanulók, akiknek az édesanyja vagy 
édesapja (vagy mindkettő) abban az országban vagy gazdaságban született, ahol a tanuló a PISA-
felmérésben részt vett, függetlenül attól, hogy maga a tanuló abban az országban vagy gazdaságban 
született-e; bevándorló/migráns tanuló az a tanuló, akinek sem az édesanyja, sem az édesapja nem 
abban az országban/gazdaságban született, ahol a tanuló a PISA-felmérésben részt vett; első generációs 
[bevándorló] tanuló az a külföldi születésű tanuló, akinek mindkét szülője szintén külföldön született; 
második generációs [bevándorló] tanuló az a tanuló, aki abban az országban/gazdaságban született, ahol 
a PISA-felmérésben részt vett, és akinek mindkét szülője külföldön született”. 
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4. ábra — Az EU-28 átlagos államháztartási kiadásai az oktatás, az általános 
közszolgáltatások, az egészségügy és a szociális védelem kapcsán az összes 

államháztartási kiadás százalékában kifejezve, 2016 

 
Jelmagyarázat: balról jobbra oktatás, általános közszolgáltatások, egészségügy és szociális védelem.  

A 2020-ra szóló célkitűzések teljesítése terén elért előrehaladás 

2016-ban az EU-ban folytatódott a korai iskolaelhagyók tekintetében a korábbi években 

tapasztalt jó haladás. A jelenlegi 10,7%-os aránnyal az EU megközelíti az Európa 2020 stratégia 
10% alatti kiemelt célját. A külföldön születettek között azonban ez a százalékos arány még mindig 
sokkal magasabb (19,7%). 

Az EU a felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányára vonatkozó kiemelt célkitűzés 

tekintetében szintén elért némi előrelépést. A 39,1%-os arányt elérve a 2020-ra kitűzött 40%-os 
cél most már elérhető közelségbe került. 

A 4 évesnél idősebb korcsoport kisgyermekkori nevelésben és gondozásban való részvételére 
vonatkozó célkitűzés gyakorlatilag teljesült, mivel az EU elérte a 94,8%-ot. A napközi ellátást 
biztosító létesítmények magas színvonalának és elérhetőségének biztosításával és a 3 év alatti 
gyermekek részvételének bővítésével a következő logikus lépés a 33%-os cél elérése lenne. 

Ezzel szemben az olvasott szöveg értése, a természettudományok és a matematika 

területén gyengén teljesítőkre vonatkozó célkitűzés tekintetében a PISA 2015 felmérés 

eredménye szerint visszalépés történt a 2012. évi felméréshez képest, ami még időszerűbbé teszi 
az iskolák és a tanítás szükséges fejlesztésének módjával kapcsolatos vitát. A 
természettudományok terén az alapvető kompetenciaszintet el nem érő 15 éves tanulók százalékos 
aránya 20,6%-ra nőtt a 2012. évi 16,6%-hoz képest. 

A frissen végzettek foglalkoztatási rátájára vonatkozó célkitűzés tekintetében folytatódik a 

2008. évi válságból való kilábalás, és a ráta az előző évhez képest kis mértékben javult, így ma 
78,2%-on áll, ami nincs messze a 82%-os céltól. A végzettséget szerzők típusai közötti 
különbségek azonban jelentősek: a felsőfokú végzettséggel rendelkezők meghaladják a célkitűzést 
(82,8%), míg a felső középfokú vagy posztszekunder képzésben részesült hallgatók 
10,2 százalékponttal elmaradnak (72,6%). Miközben az EU közelebb került a célkitűzéshez, a 
vitának ki kellene terjednie a munkahelyek és a dolgozók készségei közötti összhangra is. Az 
összhang hiánya, különösen a felsőfokú alapképzésben szerzett diplomával rendelkezők körében, 

továbbra is jelentős. Ez arra ösztönzi a pedagógusokat, hogy felülvizsgálják a tananyagokat és az 
oktatási előírásokat, a hallgatókat pedig arra, hogy felülvizsgálják, milyen tanulmányi területet 

választanak. 
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5. ábra – Az iskolai végzettség  
és a foglalkoztatás összhangjának hiánya, 2016 

 
Jelmagyarázat: azon (25-44 éves korú) személyek részaránya, akik felsőfokú (fent), alapképzésben szerzett (középen) és 

mesterképzésben szerzett (lent) diplomával rendelkeznek, és olyan foglalkozást űznek, amelyhez hagyományosan alacsonyabb 

iskolai végzettség is elég.  

 

Az oktatásban részt vevő felnőttek tekintetében 2015 óta gyakorlatilag nem volt előrelépés. A 
10,8%-os részaránnyal az EU még mindig messze elmarad a formális és nem formális oktatásban 

és képzésben részt vevő felnőttek vonatkozásában kitűzött szerény, 15%-os céltól. 

A Figyelő 1. kötetének 2. része tartalmazza a részletes társadalmi-demográfia bontást, a fenti 
célok irányába történő előrehaladás időbeli fejlődését és tagállamok közötti különbségeket. 

A cél: kiváló minőségű oktatás mindenki számára 

Az alapkompetenciákra vonatkozó legutóbbi PISA-eredmények romlása, a gyors technológiai 
fejlődés és a globalizáció szolgálnak közös háttérként az iskola előtti napközi ellátást biztosító 
intézmények, az iskolák és az egyetemek korszerűsítésének módjára vonatkozó vitához. E 
Figyelőben ezeket a reformokat három szinten elemezzük tovább: 

1. Iskolák, pedagógusok és kormányzás: Hogyan tehetők az iskolák érzékenyebbé a modern 

világban szükséges alapkészségek természetének változására, például az IKT technológiák 
és a többnyelvűség egyre növekvő fontosságára? 

2. Hogyan képes Európa segíteni abban, hogy az idősödő, többségében női és gyakran 

gazdaságilag sérülékeny pedagóguskar előnyt kovácsoljon a modern technológiákból, 
megtanulja, hogyan lehet egy multikulturális környezetben működni, és segítse a 
jogfosztott fiatalok radikalizálódásának megelőzését? 

3. Ahhoz, hogy mindenki számára kiváló minőségű és korszerű oktatást biztosítsunk, 
elengedhetetlennek tartjuk az iskolák részvételi alapon való szerveződésének erősítését a 
szülők, a helyi közösség és az egyéb érintettek közelebbi bevonásával. 

 
Végül pedig úgy tűnik, a lányok magasabb PISA-pontszámokat érnek el, mint a fiúk (bár a 
különbség 2012 óta csökkent), és közülük kevesebben hagyják el idő előtt az oktatást és képzést, 
mint a fiúk közül. 

A mérnöki diplomát szerzőknek csak 27%-a nő, a bölcsészettudomány terén diplomát szerzők 
között azonban túlnyomó többségben vannak (67%). Ez az arány tükröződik a 
természettudományos foglalkozások körében is, ahol a nők 20,2%-os kisebbségben vannak. 
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6. ábra — A nők százalékos részaránya 
 a mérnöki és a bölcsészettudományokban diplomát szerzők körében, 2015 

 
Jelmagyarázat: (i) bal oldali oszlop, mérnöki tudományok, gépipar és építőipar; (ii) jobb oldali oszlop, művészetek és 

bölcsészettudományok.  

Az országelemzés főbb megállapításai 
A 2017. évi Oktatási és Képzési Figyelő 2. kötete huszonnyolc egyedi országjelentést tartalmaz, és 

online elérhető (ec.europa.eu/education/monitor). Az országjelentések szerkezete hasonló az 
1. kötetéhez, de az országokat átfogó elemzést az egyedi országokra jellemző adatokkal, továbbá 
a szakpolitikai intézkedésekre és a legutóbbi reformokra vonatkozó információkkal egészítik ki. 
 
AT Ausztria a 2015-ben elfogadott reform-menetrendet hajtja végre: az iskolai autonómiára, 

igazgatásra és a középiskolákra vonatkozó csomagot 2017. júliusában fogadták el. Míg 

2016-ban a korai iskolaelhagyás aránya jóval az európai célérték alá csökkent, az 
alapkészségek terén mért teljesítmény nem javult a nemzetközi felmérésekben. A 
felsőoktatás társadalmi dimenziójára vonatkozó új stratégia az egyetemek 
közfinanszírozása új keretének fontos eleme. Ausztriában a következő évtizedben 
körülbelül a pedagógusi kar felének kell lecserélődnie. Ehhez kellő számú diákot kell a 
pedagógusképzésbe vonzania és képeznie, de a pedagógiai innovációk számára is tér 
nyílik. Ausztriában egyedülállóan erős a rövid képzési idejű, szakmaorientált felsőoktatás a 

természettudományok, a technológia, a mérnöki tudományok és a matematika területén 
is. Több PhD végzettséggel rendelkezőre van azonban szüksége azon célja eléréséhez, 
hogy vezető szerepbe kerülhessen az innováció terén. 
 

BE A jelentős iskolai reformok korai szakaszukban vannak: tartós politikai elkötelezettségre 
lesz szükség. Belgium elérte a korai iskolaelhagyás terén meghatározott nemzeti 
célkitűzését. A további cselekvések arra irányulnak, hogy csökkenjen az alacsony 

képzettséggel rendelkező vagy képzettség nélküli iskolaelhagyók száma. Jelentősek a 
méltányosság kapcsán felmerülő kihívások, mivel a PISA-eredmények azt mutatják, hogy 
az átlagosnál nagyobbak a társadalmi-gazdasági helyzethez és a migráns háttérhez 
köthető különbségek a teljesítmény területén. A feladatok tovább szaporodhatnak, mivel 
az iskoláskorú népesség növekedése a hátrányos helyzetű csoportokra összpontosul. Az új 
iskolairányítási és minőségbiztosítási módszerek elő kell, hogy segítsék az autonómia és a 

számonkérhetőség jobb összekapcsolását és az iskolák közötti egyenlőtlenségek 

csökkentését. A pedagógusok folyamatos szakmai továbbképzését fejleszteni kell. A 
felsőfokú végzettséget szerzők aránya magas, de a hallgatók számának emelkedése 
nyomás alatt tartja a rendszert. Indultak kezdeményezések a természettudományos és 
műszaki diplomát szerzők alacsony számának és a nemek közötti egyenlőtlenség 
kérdésének kezelése érdekében. 
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BG Bulgáriában nagyobb hangsúlyt kap az inkluzív oktatás kérdése. A hatóságok az iskolai 
oktatás finanszírozási modelljének felülvizsgálatát tervezik a méltányosság 
(többletforrásoknak a hátrányos helyzetű iskolákba történő csatornázásával) és a minőség 

fejlesztésének támogatása érdekében. Az alapkészségek terén való alulteljesítés a PISA-
mérések szerint továbbra is az egyik legmagasabb az EU-ban. Ez oktatási tényezők és 
méltányossági kihívások együttes következménye. A hatóságok megkezdték egy új 
megközelítés alkalmazását a korai iskolaelhagyás problémájának kezelésére. A roma 
nemzetiséghez tartozók integrálása az oktatási rendszerbe továbbra is kihívást jelent, 
ahogy a romák iskolai szegregációja is az oktatásban. Bulgária a bérek jelentős emelésére 
törekszik, hogy fokozza a pedagógusi pálya vonzerejét és ellensúlyozza a pedagógusok 

gyors elöregedését. A felsőoktatás teljesítményalapú finanszírozásával törekednek 
megfelelni a minőséggel és a munkaerőpiaci relevanciával összefüggő kihívásoknak. 

Bulgária erőfeszítéseket tesz a szakképzés minőségének fejlesztésére. 
 

CY A 15 évesek körében az alapkészségek terén gyengén teljesítők aránya viszonylag magas. 
Ciprus az utolsó helyen áll az EU-ban a természettudományok és a matematika területén. 
Az olvasott szöveg értése terén itt a legmagasabb a nemek közötti különbség az EU-ban. A 

felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya az egyik legmagasabb az EU-ban, de a 
felsőfokú végzettséget szerzők foglalkoztatási szintje átlag alatti, míg az EU-ban itt a 
legmagasabb azok aránya, akik felsőfokú végzettséget nem igénylő munkakörökben 
dolgoznak. A szakképzésben végzettséget szerzők sokkal jobb foglalkoztatási szintje 
ellenére még nem jártak eredménnyel a szakképzés vonzerejének javítására irányuló 
intézkedések, és nem sikerült megfordítani a nagyon alacsony részvételi szintet. Az iskolai 

oktatás korszerűsítése sikeres volt a pedagógusok szakmai továbbképzése és kinevezése 
területén, de az iskolák és a pedagógusok értékelése terén elmaradás tapasztalható. A 
korai iskolaelhagyást és a veszélyeztetett tanulók alacsony teljesítményét célzott támogató 

intézkedésekkel kezelik az iskolákban. 
 

CZ A frissen végzettek foglalkoztatottsági rátája nagyon magas. Az oktatási eredmények terén 
tapasztalható egyenlőtlenségek a társadalmi-gazdasági háttérhez köthetők, és különösen a 

roma népességet sújtják. Az alapkészségek terén gyengén teljesítők aránya számottevően 
növekedett, különösen a természettudományokban. A pedagógusok bére továbbra is 
viszonylag alacsony, az oktatói állomány pedig elöregedett, ami a tehetséges fiatalok 
számára a hivatás vonzerejét növelő intézkedéseket tesz szükségessé. A felsőfokú 
végzettséggel rendelkezők aránya gyorsan nőtt, és megkezdődött a felsőoktatás régóta 
várt reformjának megvalósítása. 
 

DE A 15 évesek természettudományos, matematikai és olvasottszöveg-értési teljesítménye 
összességében stabil, de továbbra is sokkal alacsonyabb a migráns hátterű tanulók 
esetében. A társadalmi-gazdasági tényezőknek az oktatási eredményekre gyakorolt hatása 

csökkent, de még mindig fontos. Az oktatásra fordított közkiadások az uniós átlag alatt 
maradnak. A pénzügyi tervezésnek olyan egyedi kihívásokkal kell megküzdenie, mint a 
demográfiai változás, az iskolai infrastruktúra, a pedagógusok kinevezése, a menekültek 

integrációja és a speciális igényű diákok befogadása. A kisgyermekkori nevelésben való 
részvétel csaknem teljes a 4–6 évesek körében. Prioritást jelent a kisgyermekkori nevelés 
és gondozás elérhetőségének és minőségének javítása. Jelentős erőfeszítéseket tettek 
arra, hogy a menekülteket az oktatás minden szintjén integrálják. Egyes régiókban 
azonban nehézséget jelent a megfelelő iskolákba való irányításuk. Emelkedik a 
felsőoktatásba beiratkozók és ott és végzettséget szerzők száma. A szakképzés a fiatal 
németek számára kevésbé tűnik vonzónak, annak ellenére, hogy a szakképesítést szerzők 

elhelyezkedési kilátásai továbbra is nagyon jók. 
 

DK A dán oktatásban összekapcsolódnak a jó tanulmányi eredmények a méltányosság magas 
színvonalával és a diákok jólétére való törekvéssel. A jó teljesítményt nyújtó diákok aránya 

azonban alacsonyabb, mint más északi országokban. A 2015. évi szakképzési reform 
egyszerűsítette a tanulmányokat, és voltak bizonyos kezdeti pozitív hatásai, például a 
felsőoktatásba történő átmenet terén. Továbbra is kihívást jelent azonban a lemorzsolódási 

arány csökkentése és az általános iskolákban végzettek bevonzása. A 2014. évi 
középiskolai (Folkeskole) reform megvalósítás alatt áll. A felső középfokú oktatás reformja 
2017/2018-ban kezdődik. Bár csökkent a közoktatás költségvetése, továbbra is Dánia költ 
legtöbbet az oktatásra az EU-ban. 2008 óta megkétszereződött a felsőoktatásban részt 
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vevők száma. Ennek következtében az került a figyelem középpontjába, hogyan lehet 
jobban kezelni a hallgatói mozgásokat és felgyorsítani a végzettség megszerzését. A 
tanulmányokból a munkába való átmenet viszonylag lassú. 

 
EE Észtország jól teljesítő iskolarendszerrel rendelkezik. Alacsony mértékű az alulteljesítés az 

alapkészségek terén, és alacsony a társadalmi-gazdasági helyzetnek a tanulók 
teljesítményére gyakorolt hatása is. Továbbra is kihívást jelent a korai iskolaelhagyás, 
amely jelentősen eltér a nemek között, és földrajzilag sem egyenletesen oszlik el A 
kisgyermekkori nevelésben és gondozásban való részvétel az uniós átlag alatt marad. 
Jelentősen nőttek a pedagógusi bérek, és további növekedésük várható annak érdekében, 

hogy vonzóbbá tegyék a tanítást és ellensúlyozzák a pedagógusi kar elöregedését. A 
felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya magas és növekszik, de a nemek közötti 

különbségek tartósan fennállnak. A források stabilitását és a tanulmányok megszabott időn 
belüli befejezését célozva felülvizsgálták az egyetemek finanszírozási modelljét. A 
munkaerőpiaci és készségfelmérések célja a jövőbeli tendenciák előrejelzése és a 
változások jelzése az oktatási és képzési rendszer felé, így támogatva a gazdaság 
kiigazításait. 

 
EL A természettudomány, matematika és az olvasott szöveg értése terén gyengén teljesítők 

aránya a 2015. évi PISA felmérés szerint magasabb, mint az uniós átlag, és különösen 
magas a migráns hátterű tanulók között. A nemek közötti különbség és a társadalmi-
gazdasági helyzet erős hatással van a tanulók teljesítményére. A felsőfokú végzettséggel 
rendelkezők aránya magas, de a frissen végzettek foglalkoztatási rátája továbbra is 

alacsony, és megmaradtak a készségek összehangolásának hiányából eredő 
makrogazdasági problémák, ami a magasan képzett emberek jelentős kiáramlásához 
vezet. Új szakpolitikai intézkedések célozzák az iskolai oktatás minőségének javítását, de a 

nagyobb autonómiát és hatékonyságot célzó törekvések elégtelennek tűnnek. Görögország 
jelentős erőfeszítéseket tesz annak érdekben, hogy oktatást biztosítson a menekült 
gyermekek számára, de a normál oktatásba történő integrációjuk terén továbbra is számos 
kihívással szembesül. A szakképzés reformja halad, de van még további tere a vonzerő 

növelésének és a részvétel fokozásának. 
 

ES A spanyol parlament egyeztetést folytat az érintettekkel, mielőtt a hosszú távú oktatási 
reform feltételeit meghatározó, az oktatásra vonatkozó társadalmi és politikai nemzeti 
paktummal kapcsolatos javaslatot fogalmazna meg. Ennek következtében elakadt az 
oktatás minőségének javítását célzó törvény megvalósításának számos része és más 
folyamatban lévő reformok. A tanulók képességei a PISA 2015 felmérés alapján stabilak és 

megfelelnek az uniós átlagnak, a korai iskolaelhagyás pedig folyamatosan csökken. Az 
egyes régiók közötti jelentős eltérések azonban azt mutatják, hogy a fejlődés az országon 
belül kiegyenlítetlen. A pedagógusok toborzásának fokozása várhatóan segít csökkenteni 

az iskolákban ideiglenesen foglalkoztatottak magas számát, a pedagógusi pálya reformja 
pedig a jövőbeli paktum egyik fontos elemét képezi. Az oktatási, kulturális és 
sportminisztérium jelentős erőfeszítéseket tesz az iskolai erőszak és zaklatások 

megelőzésére. Továbbra is csökken a felsőoktatásba beiratkozók száma, az oktatási kínálat 
pedig nagyon széles, de nem teljesen felel meg a munkaerőpiaci elvárásoknak. Az 
egyetemek és az üzleti szféra közötti együttműködés fejlődött a kutatás és az innováció 
terén, de még ki kel terjednie az oktatásra is. 
 

FI Az oktatási rendszert érintő reformok – így a 21. századi tanterv, az új típusú középiskola 
és a pedagógus-továbbképzési program – célja az oktatási rendszer minőségének 

fenntartása, elismerve, hogy egyre nagyobb szükség van az egyenlőtlenségek kezelésére. 
2016-ban sok év után először sikerült jelentősen csökkenteni a korai iskolaelhagyást, 
amely mérsékelt különbséget mutat a nemek között. A migráns hátterű fiatalok azonban 
jelentősen rosszabbul teljesítenek. Bár a PISA 2015 méréseiben Finnországnak az 

alapkészségekre vonatkozó teljesítménye tovább csökkent, még mindig a legjobban 
teljesítő európai országok közé tartozik. Az oktatási rendszert továbbra is érinti a 
közkiadások csökkentése. A migráció fokozódása és a különböző régiók egyre nagyobb 

eltérést mutató oktatási eredményei csökkentették az oktatási eredmények 
homogenitását.  
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FR A legutóbbi oktatási reformok az egyenlőtlenségek csökkentésére összpontosítanak. Új 
tantervek és pedagógiai gyakorlatok léptek hatályba, valamint 54 000 új pedagógusi állást 
hoztak létre a korai és „prioritási” oktatás terén. 2009 és 2016 között 30%-kal csökkent az 

oktatást végzettség nélkül elhagyó tanulók éves száma. A tanulóknak az alapkészségekre 
vonatkozó teljesítménye továbbra is erősen függ a társadalmi-gazdasági hátterüktől. 
Megreformálták a pedagógusképzést, ami segített vonzóbbá tenni a hivatást, de a 
folyamatos szakmai továbbképzést nem fejlesztették jelentősen. A felsőfokú végzettséggel 
rendelkezők aránya magas. A szakképzésben fontos előrelépések történtek, melyek célja a 
szakképzési alapképzés terén a munkaerőpiaci integráció fejlesztése, a szakképzési 
továbbképzés terén pedig a releváns képzésekhez való hozzáférés javítása volt. 

 
HR A horvát oktatási rendszer egyik fő erőssége a nagyon alacsony korai iskolaelhagyási 

arány. Az alapkészségek romlottak és az uniós átlag alatti szinten vannak. A 
teljesítményben a társadalmi-gazdasági helyzethez kapcsolódó különbségek is fellelhetők, 
de a gyenge horvát teljesítmény fő okának a tanterv és az oktatás minősége tűnik. Más 
uniós országokkal összevetve alacsony a kisgyermekkori nevelésben és gondozásban, 
valamint a felnőttoktatásban való részvétel aránya. A jelenlegi erős gazdasági növekedés 

és a bizakodásra okot adó munkaerőpiaci helyzet ellenére az alacsony készségszinttel 
foglalkozni kell. Ugyanez igaz a szakképzésben és a felsőoktatásban szerzett készségek 
relevanciájára is. Az oktatási, tudományos és technológiai stratégia és a kapcsolódó 
tanterv-reform keretében számos reformot készítettek elő. 2017-ben azonban a fejlődés 
mérsékelt volt. 
 

HU 2017-ben kezdődött a magyar nemzeti alaptanterv felülvizsgálata a PISA 2015 
felmérésben mutatott csökkenő teljesítményre válaszul. A kisgyermekkori nevelésre és 
gondozásra vonatkozó legutóbbi intézkedések hozzájárulhatnak a hátrányos helyzetű és az 

előnyösebb hátterű tanulók teljesítménye közötti szakadék csökkentéséhez. A 
pedagógusképzésre történő jelentkezés 2017. évi emelkedése arra utal, hogy az utóbbi 
évek intézkedései segítenek új jelölteket vonzani erre a pályára. A végzettek 
utánkövetését segítő új felmérések jól jelzik a friss diplomások foglalkoztatási helyzetét. 

Magyarország szakemberhiánnyal küzd; az erre adandó választ nehezíti, hogy alacsony a 
felsőoktatásba beiratkozók és az ott végzők aránya. 
 

IE Az ír tanulók olvasottszöveg-értési, matematikai és természettudományos alapkészségei 
magasak, és azokat viszonylag kevéssé befolyásolja a diákok társadalmi-gazdasági 
háttere. Írország továbbra is nagyon jól szerepel az összehasonlításban a korai 
iskolaelhagyásra és a felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányára vonatkozó oktatási 
célkitűzések terén. Továbbra is foglalkozni kell azonban a részvétel és a hozzáférés terén 

fennálló egyenlőtlenségekkel. A tervek szerint 2019-ben fejeződik be az alsó középfokú 
szint reformjainak fokozatos megvalósítása. E reformok a felső középfokú oktatás 

felülvizsgálatát is befolyásolják. A továbbképzési és felsőoktatási ágazat jelentős reformjai 
folytatódnak. A felsőoktatáshoz való hozzáférés továbbra is szorosan összefügg a 
társadalmi-gazdasági helyzettel, és szükség van az alternatív, fokozottabban az egyes 
szakmákra szabott képzési útvonalakra. A felsőoktatás jövőbeli finanszírozása szintén 
kulcskérdés. 
 

IT A 2015. évi iskolareform hatályba lépett, ami javíthatja a tanulási eredményeket, és a 

méltányosságot is növelhetné. Bár még mindig magasabb az uniós átlagnál, a korai 
iskolaelhagyás aránya tartósan csökkenő tendenciát mutat; a kisgyermekkori nevelésben 
való részvétel csaknem teljes a négytől hatévesig terjedő korcsoportban. Olaszországban a 
felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya a 30–34 évesek körében az egyik 
legalacsonyabb az EU-ban. A felsőoktatási rendszernek az elöregedő és csökkenő 
pedagógusi állomány kihívásával kell szembenéznie. A felsőoktatás finanszírozásának 

negatív tendenciája fordulóban van, mivel kiválasztásos alapon további forrásokat 
biztosítottak. Az oktatás és a munka közötti átmenet nehéz, még a magasan képzettek 

számára is. Ez a magasan képzett személyek kiáramlásával jár. 
 

LT A demográfiai tendenciák és a kivándorlás miatti elnéptelenedés nagy kihívást jelent az 
oktatási kiadások hatékony felhasználása terén. Ebben az összefüggésben aggodalomra ad 
okot a felnőttek alacsony részvétele az élethosszig tartó tanulásban. A kisgyermekkori 
nevelés és gondozás terén alapvető kihívást jelent a részvétel szélesítése és a külső 
minőségbiztosítási rendszer kialakítása. A városi központokban és a vidéki régiókban 
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működő iskolák közötti nagy egyenlőtlenségek érintik a finanszírozási szinteket, az 
infrastruktúra minőségét, az oktatás minőségét, és végső soron az oktatási eredményeket 
is. A pedagógusok munkafeltételeinek állapota negatívan hat mind az oktatás minőségére, 

mind pedig a hivatást választó fiatal pedagógusok kínálatára. A felsőoktatási ágazat 
mennyiségileg erős, de bizonyítottan vannak minőségbeli és hatékonysági kihívások. Ezek 
tekintetében jelentős reformok várhatók. 
 

LU A 15 évesek teljesítménye a 2015. évi PISA felmérés alapján jelentősen az uniós átlag 
alatt maradt mindhárom összetevő tekintetében (matematika, olvasott szöveg értése és 
természettudományok). A nemzeti felmérések alapján számítva a korai iskolaelhagyási 
ráta magas és 2009 óta emelkedik. 2016 szeptemberében ambiciózus reform vette 
kezdetét a kisgyermekkori neveléshez és gondozáshoz történő hozzáférés és a minőség 

javítása érdekében. Számos lépés történt az oktatás minőségének javítása és a sajátos 
nevelési igényű gyermekek támogatása érdekében. A magasan képzett munkaerő iránti 
jelentős igényre tekintettel Luxemburg 2016 szeptemberében további módosításokat 
fogadott el a hallgatók pénzügyi támogatásáról szóló 2014. évi reform vonatkozásában. 
 

LV Lettországban jelentős előrelépés történt a korai iskolaelhagyók számának csökkentése és 
az alapkészségek elsajátításának javítása terén. A tervek szerint valósítják meg a 
felsőoktatás új finanszírozási modelljét és az új minőségbiztosítási rendszert. A felsőfokú 

végzettséggel rendelkezők aránya magas, de továbbra is kihívást jelent, hogy kellő számú 
természettudományi, technológiai, műszaki és matematikai végzettségű diplomás álljon a 
tudásintenzív ágazatok rendelkezésére. A szakképzés jelentős reformon megy át, de még 
számottevően lehetne bővíteni a munkaalapú tanulást és frissíteni a tantervet. A nemek 
közötti különbségek az oktatásban általánosak, mivel a nők jelentősen jobban teljesítenek 
a férfiaknál mind a képzettség, mind pedig az alapkészségek elsajátítása terén. 
 

MT Málta jelentős beruházásokat eszközöl az oktatási és képzési rendszerébe. A tartós fejlődés 

ellenére a korai iskolaelhagyás aránya még mindig magas, a felsőfokú végzettséggel 
rendelkezők aránya pedig továbbra is alacsony. Megkezdődött a középfokú oktatás 
reformja, és ez segíthet csökkenteni a korai iskolaelhagyást. Az oktatásból a 
munkaerőpiacra történő átmenet könnyebb, mint más uniós országokban. A tanulásban 
részt vevő felnőttek aránya viszonylag alacsony, különösen az alacsonyan képzettek 
körében. 
 

NL 2016-ban folytatódott a korai iskolaelhagyás csökkenő tendenciája. Az alapvetően jó 
iskolai teljesítmény ellenére az alapkészségek terén csökkenés, az oktatási 

egyenlőtlenségek terén pedig növekedés tapasztalható. Továbbra is fontos kihívás a 
bevándorló háttérrel rendelkező fiatalok iskolai teljesítménye és foglalkoztatási helyzete. 
Hollandiában egyre nagyobb a pedagógushiány. A támogatásalapú rendszerről a 
diákhitelekre történő átállást követően 2015-ben csökkent a felsőoktatásba beiratkozók 

száma, de 2016-ban újra növekedésnek indult. 
 

PL Az oktatás általános teljesítménye erős. Lengyelország a korai iskolaelhagyás és a 
felsőfokú végzettséget szerzők aránya tekintetében az egyik legjobban teljesítő uniós 

ország, a fiatalok alapkészségeinek általános szintje pedig más uniós országokhoz képest 
viszonylag magas. A kisgyermekkori nevelésben és gondozásban való részvétel jelentősen 
növekedett, de a legfiatalabb gyermekek tekintetében továbbra is vannak még kihívások. 
Az alapfokú és az alsó középfokú iskolarendszer átalakítása 2017 szeptemberében 
kezdődik, később pedig ehhez kapcsolódik a felső középfokú oktatás kiterjesztése. Ezek a 
változások számos érintettben aggodalmat keltenek. A kormány új felsőoktatási reformot 
indított a minőség és a teljesítmény javítása, valamint a nemzetköziesítés érdekében. A 

közelmúltbeli kezdeményezések ellenére a szakképzés munkaerőpiaci relevanciája még 
mindig korlátozott. A szakképzés reformja 2017 szeptemberében kezdődik. Az elaprózott 
felnőttoktatási politika következtében az uniós átlaghoz képest alacsony az érdeklődés és a 

részvétel az oktatásban és képzésben. 
 

PT Portugália jól halad az oktatási eredményeinek javítása, a korai iskolaelhagyás csökkentése 
és az összes 3–5 éves gyermek részére 2019-ig az állam által teljes körűen biztosítandó 
iskola előtti nevelés terén. Megvalósítás alatt áll az iskolai sikert ösztönző nemzeti 

program, amely az iskolai kudarcok megelőzésére irányuló kiemelt kezdeményezés. A részt 
vevő iskolák száma meghaladja a várakozásokat. A felsőfokú képzettséget szerzők aránya 
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javul, de kihívást jelent az Európa 2020 stratégia ambiciózus nemzeti célkitűzésének 
elérése. Számos kezdeményezés van folyamatban a felsőoktatási kínálat észszerűsítésének 
elősegítése érdekében. A felnőttoktatás népszerűsítése központi szerepet játszik a jelenlegi 

oktatáspolitikában, hogy kezeljék a felnőtt népesség alapkészségeinek alacsony szintjét. 
 

RO Románia kompetenciaalapú tantervet valósít meg az iskolai oktatásban. Tervezés alatt áll a 
pedagógusok kiképzése a korszerűsített tanterv tanítására. Az alapkészségek terén való 
alulteljesítés továbbra is az egyik legmagasabb az EU-ban. Ez az oktatási tényezők és a 
méltányossági kihívások következménye. A jó minőségű többségi oktatáshoz való 
hozzáférés különösen a vidéki térségekben élő tanulók és a romák számára jelent kihívást. 
Az oktatás finanszírozása alacsony szintű. A korai iskolaelhagyás veszélye továbbra is 
magas, ami a munkaerőpiacra és a gazdasági növekedésre is hatással van. A felsőoktatás 

munkaerőpiaci relevanciája javul, de a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya a 
legalacsonyabb az EU-ban. Folyamatban van a duális szakképzés bevezetése. A tanulásban 
részt vevő felnőttek aránya továbbra is nagyon alacsony annak ellenére, hogy szükség 
lenne a készségek fejlesztésére. 
 

SE Svédország komoly befektetéseket eszközöl az oktatásba, az oktatásra fordított általános 
államháztartási kiadások szintje a legmagasabbak között van az EU-ban. Svédországban a 
legmagasabbak között van az EU-ban a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya, és a 

friss diplomások foglalkoztatási rátája is nagyon magas. Az iskolai oktatási eredmények 
több évnyi romló teljesítmény után javultak, és különösen jelentős a fejlődés a matematika 
és az olvasott szöveg értése terén. Az egyenlőtlenségek növekednek: kihívást jelent a 
külföldi születésű és a hazai tanulók teljesítménye közötti egyre nagyobb szakadék 
szűkítése. Javul a szakképzés vonzereje. 

SI Az alacsony korai iskolaelhagyási ráta és a felsőfokú végzettséggel rendelkezők magas 

aránya mellett Szlovénia népessége magasan képzett, és az ország már meg is felelt az 

Európa 2020 stratégia nemzeti célkitűzéseinek. A kisgyermekkori nevelésben és 
gondozásban való részvétel magas aránya erős alapot képez az alapkészségek terén 
később elért sikerekhez. A felsőoktatásban reformok zajlanak, melyek célja a finanszírozás 
teljesítményhez való kapcsolása, a képzést befejezők arányának növelése, a 
nemzetköziesítés ösztönzése és a minőségbiztosítás erősítése. A szakképzésben sok fiatal 
vesz részt. A munkáltatók részvételének fokozására azonban tanulószerződéses gyakorlati 

képzési rendszereket vezetnek be, és segítik a fiatalokat a munka világába való 
belépésben. 
 

SK Szlovákia célja az oktatáspolitika erősebben stratégiai jellegű központi irányításának 
kialakítása. A PISA 2015 eredményei az alapkészségek romlását és erős 
egyenlőtlenségeket mutattak, ahol a gyenge teljesítmény erősen összefügg a társadalmi-
gazdasági háttérrel. Nagyok a regionális eltérések, amelyek különösen a roma közösséget 
érintik. A pedagógusok bérezése nem kielégítő, a státuszuk alacsony, ami korlátozza a 

pedagógusi pálya vonzerejét. A pedagógusok folyamatos továbbképzése nem kellően 

követi a fejlesztési igényeket. A pedagógusképzés nem összpontosít egyértelműen a 
gyakorlati tanításra való felkészítésre. Az oktatás továbbra is minden szinten viszonylag 
alulfinanszírozott. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya jelentősen javult 
Szlovákiában. A felsőoktatási minőségbiztosítás még nem felel meg a nemzetközi 
szabványoknak, az ágazat nemzetköziesítése nem kielégítő, és hiányzik egy szakmailag 
orientált, rövid képzési idejű oktatási kínálat. 
 

UK Az Egyesült Királyság viszonylag jól teljesít a legtöbb 2020-as oktatási és képzési indikátor 

tekintetében. A PISA 2015 felmérés szerint az egyesült királyságbeli tanulók 
természettudományos, matematikai és olvasottszöveg-értési alapkészségei 2006 óta 
stabilak, viszonylag fejlettek és meglehetősen méltányosak. A méltányosság az Egyesült 
Királyság mind a négy részében elsődleges szakpolitikai cél, de különösen Angliában 
jelentős viták alakultak ki a szakpolitikai megközelítésekkel kapcsolatban. Az angliai 

iskolák finanszírozása jelenlegi átalakításának középpontjában az iskolák finanszírozásának 
egyenlőtlenségei állnak. A pedagógusi pálya alacsony megtartó képessége jelentős terhet 

ró a pedagógusok toborzására és képzésére, továbbá magas költségekkel jár. Az Egyesült 
Királyságban az egyik legmagasabb az EU-ban a felsőfokú képzettséggel rendelkezők 
aránya. 
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