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1988a.u&u$ztusában Map
gyarország di.plo,rná.ciai k.apc,so.'.1.ato,. t1éte•. ,...s,' Ite:. tt.:. a. z.,. E. U.•,. •.,:r6 at.•. . ·• K.,'.•.özösse.:ge. kkel.M. i. ndössze öt éve anllak, hogy 1991 decemberében Brüsszelben aláírtáka megállapodást Magyarország társulttagságáról. ,H:árom.~yv~.lez! kö~ető~I1::.199.4 áprilisában
hivatalosan beadtuk csatlakozási kérelmü~ket az ,E,ufópai Unióhoz. E?J évvel később
az Unió megfogalmazta azokat a részlet~s követelményeket, mélyeknek Magyarország - a többi kelet-közép európai társult országg~l együtt - elegetkell, hogy tegyen
a teljes jogú tagságelnyeréséhez~ 1996 nyarán azEUelkezdteat~rsult országok gazdasági és társadalmi \,is~,op;yainak "átvilágításáe' anl1akérdeké;bel1' h?gy megállapítsa
a tagságra való felkészültségüket. E folyamat - amelyrernényeinks~efint ai ezredforduló körül vezethete,l M~gy<lrországnakaz Unió40z való csatlakozásához - történelmi jelentőségéhez és aszükségessé váló alkalmazkodás mértékéhez képest drámai
.'
gyorsasággal zajlik.
Történelmi távlatban a]; EurcSpai UniÓ tags~gának elnyerés~ adja az egyetlen esélyt
Magyarország számára, hogy helyet kapjon afejlett államok közösségében. Az európai integrációs folyam~tba való bekapcsolódás ugya~akk0r olyan kihívások elé állítja
a hazai gazdaság és társadalom egészét, amelyre az elmúlf évszázadokban kevés példát
találhatunk. E kihívások úlán legnagyobbika abbél fakad, hogy az apolitikai, gazdasági és kulturális egy~ég, al11 elyhez integrálódnunkkell, maga is alakulóban van. Az
Európai Unió megalkotásának afolyarnatamesszenem zárult le: vannak olyan területek - ilyen többek~()~öttaz oktatás is~, ahol e folyamat lényegében még a kezdeteknél tart. Egy önmagát építő közösség tagjáva lenni egyszerre vonzó. és riasztó.
Vonzó, hiszen mi magunk is alakíthatj uk az építkezést, de riasztÓ, inert együtt kell
élnünk az építkezés bizpnytalaIlságaival.Vonzó, mert megadjaaköiös értékek tudátából és a kölcsönösségből fakadó biztonságot. Riasztó ugyanakkor, mert mint minden közösségre, erre sem csupán azérú~kközösségés a kölcsönös segítségadas jellemző, hanem a folyamatos ~ivalizdlds és az drdekek konfliktusais.
Az integrációból fakadó kihívások gazdasági és társadalmi életünk minden szféráját, így természetesenaz.oktatástisérint~k. Ha val6han be ~arui1k lépniazUnióba,
akkor a jövőben e tedHeten is rnindent egyszerre két szemszögből kellmérlegelnünk:
a hazai igények és a tágabb közösség elvárásai felől.

A

Európa oktatásügye
Még mielőtt a cím bárkit is félrevezetne, előre kell bocsátanom: európai oktatásügyről ma még csak megszorításokkal beszélhetünk Az alig néhány éve Jétező és még ma
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is a vajúdás fájdalmas időszakát élő Európai Uniónak nincsenek komolyabb befolyás
gyakorlására képes oktatásügyi szervei, a létező szervek az oktatás területén nem hoznak a tagállamokra nézve kötelező előírásokat. Az európai oktatásügy megszületése a
kezdet kezdeténél tart .és valószínúleghosszú évtizedeknek kell még eltelni ük addig,
.
hogy valóban létrejöjjön.
Azok között, akik figyelemmel kísérik az Európai Unió fejlődését és mai változásait, kétféle gon~olkodásmó~ figyelhető meg. Egy részüket e'folyamat csodálattal tölti
el. Az,t latják, hogy lassan, fokozatosan és alulról építkezve,azellentmondások~tki
hordva, egyszóval szerves fejlód~sben jönnek létre, a közös Európa alapvető intézrriényei,ésazt islátják, hogy ~fejlődés nagy .rés~elllég előttunkáll.Másik rész~k inkább
az Európai intézmények mai tökéletlenségét1.átjacés nem hiszi, hogy ezek valaha is
képes~~ lesznek betölteni a nemzetállami intézIIlényekéhez hasonló funkciókat. A
kétfé~eképpen látható befejezetlen szerves fejlődés az oktatás területén különösen szembeödómódon tárul elénk.
Amint előre/jeleztük,ma mégnelll lét~zik~z oktafásért való közös Európ~i felelős
ség. Ha azo11ban az elmúli évtizedek változásait e ter&let~n .is. nyomon Követjük,
kibontakozik előttünk annak a folyamatnak a képe, amely talán nem is túlhosszú
törtéIlelmi távlatban elvezethet e felelőssé~ kibontakozásához. Az Európai Gazdasági
Közösséget létrehozó 1957-es Római Szerződésben az oktatásról egyáltalán nem esik
szó. Közös kompet~nciák e~edül a szakképzés rerületén fogalmazódnakmeg, ám a
hatvan~s évek elején még ezek konkretizálása is vitákhoz ve~et. Az oktatás megkérdő
jelezhetetlen módon nemzeti ·ügy mara~t, s aközös,szakképzés-politikarnegfogé1lmazására ~rányuló törekvéseket sokan úgy érzékelik, hogy az behatolást jelent anefilzetállami szuverenitás hatókörébe.Az oktatás Brüsszelben a hatvanas években tabutéma
volt egészen a hetvenes évek elejéig.
A hetv~nes évek az európai kÖzösség ésáltaláb~n az európaigol1dolat fejlődésében
döntő fordulatot hozt<ilc Az európaiiors~ágokat ekkor egyszerre töb.b olyansokkszerú hatás érte, amelyek drámai módon irányították rá a figyelmet nemcsak jólétük és
gazdaságuk törékenységére, hanem egymásra utaltságukra is.,. Ilyen, volt mindenekelőtt al,olajár-robbanás, amely először jelezte ,mindenki számára kétségbevonhatatlanul, hogy a piaci erőket máshol, az euro-atlanti világ hatókörén túl is alakítják, és
nem leh~t másképp védekezni, mint· alkalmaikodni. Ez volt az az· idószak, .amikor
szembeötlővé vált, hogy az olcsó és jól képzett munkaé!rővel rendelkező és rendkívül
gyors alkalmazkodásra képes távol keleti gazdaságok· siinte legyőzhetetlen versenytárssá válnak a világpiacon. Ekkorraletta &a~d~s~gi és pólitikaiéletétniéghaHroióvá
az a nemzedék, amely már a második világháh?rú utáni egységesítő európai fejlődés
keretei között nőtt fel, S amely számára természetessé vált a~emzetgazclaságok összeolvadása, a határok átjárhatósága és a kulturális vagy intellektuális áramlatok határok
felettisége.
A világgazdasági átrendeződés mellett a távközlés és a közlekedés fejlódéseis szerepet játszott abban, hogy a világ ekkorra kicsinnyé vált, melynek minden pontja hamar elérhető, ésállandóan és könnyen belátható is. Mindez alap élménnyé tetteEuró-
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pa kicsinységét. A nyolcvanas évek végén megjelent könyvében így fogalmazta meg ezt
Edgar Morin: "Európa összement. Ma már csak Nyugat egy szelete, holott négy
évszázaddal ezelőtt Nyugat volt Európa egy szelete. Ma már nem a világ közepe,
hanem a\történelem perifériájára sodródott. Európa provinciális lett a gigantikus
birodalmaJmoz képest..."l
Mindez nemcsakújabb lökéstadott a gazdasági együttműködésnek, hanem előtér
be lökte apolitikai éskülturdlis értelemben vett európai egységnek a második világháborút követőenEélretettgondolatát is. Amikor 1957-ben az Európai Közös Piaco t
létrehozó Római Szerződést megkőtötték, nyilvánvalóvá vált, hogy az európai együttműködás'alapvetőeh gazdaságiterinészetű lesz, komolyabb politikai és kulturális dimenzióhélkül. A kultúra es: az' oktatás így nem is váltak közösségi üggyé: egyedül a
gazdasághoz közvetlenül kapcsolódó szakképzés területén fogalmazódtak meg közösségi felad~tok éskompetenciákEzt a helyzetet a hetvenes évekig általában nem is
kérdőjelezték meg. Ekkor azdnban forclulat történt. Újra megjelent az a gondolat,
hogy létezik közös európai érdek, létezik közös kultúra s hogy a jövő is csak közös
lehet. Felerősödött az az igény, hogy a közösségi egyeztetés terjedjen túl a gazdaság
területén.
A közösségi törekvéseknek a gazdaságon túli területekre való kiterjesztése, a szociális, politikai és kulturális közösség céljainak megfogalmazása mindig magával vonja
a közösségi oktatáspolitika igényét. Az, hogy lehetséges-e közös európai oktatáspolitika, s hogy ennék mi lehet a tartalma az elmúlt két évtizedben, az egyik legizgalmasabb európáioktatásügyikérdésvolt. E kérdés azonban megfogalmazódott és megfogalmazódikmás módokon is. Vajon lehet-e közös Európát létrehozni közös oktatáspolitika nélkül? Milyen iszerepet játszhat az oktatás az egységes Európa megalkotásában? Az oktatásnak vajon más politikaterületek után vagy azok előtt kell-e járnia az
integrációs folyamatban? Ezek a kérdések ma még megválaszolatlanok és niinden
bizonnyal jó ideig azok is maradnak. A hetvenes évek óta eltelt időszak mindazonáltal a közös európai oktatásügyi gondolkodás szempontjából rendkívül termékenynek bizonyult.
Az oktatásról való közös gondolkodás megerősödésének azonban csak egyik oka
volt az európai egység megteremtésére való törekvés. Ennél is erőteljesebben befolyásolták azok :ahasonló oktatasügyi gondok és kihívások, amelyekkel a hetvenes években az európai országok valamennyien szembesültek. Ezek hasonlósága valószínűleg
akkor is nagyjából egyforma reakciókhoz vezetett volna, ha az integráció célja egyáltalán ninés jelen. Etanulmanykeretei között nincs lehetőség mindezen gondok és
kihívások sa' reáj ukadott közös válaszok bemutatására. 2 Csupán néhány olyan nagy
témára kellutalnunk, mint amilyen a gazdasági szerkezetváltás kényszere és a munkaerő alkalmazkodó képességének a képzésből fakadó korlátai, az ifjúsági munkanélküliség terjedésénektársadalomromboló hatása és az oktatás tehetetlensége e problé-
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Edgar Morin (1987) Penser !'Europe. Paris, Gallimard, p. 23 l.
Erről részletesen lásd Halász (ed) (1993) Az oktatás jövője és az európai kihívás. Bp., Educatio Kiadó.
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mával szemben vagy a közszférát érintő költségvetési megszorítások és az ezek nyo,
mán kialakulókényszerpályák
A változasok egyik legkomolyabb jele, hogy 1971-ben első alkalommal sor került a
közösség oktatási minisztereinekhivatalos találkozójára. Ennek nyománJétrejött ~gy,
a közösség oktatási problémáival foglalkozó munkabizottság, amely 197J-ra meg<l,l;
kotott egy jelentést Az európai oktatdspolitika felé címmel.3 1974~ben a miniszter~k
újabb találkozójukonkétfontos elvet fogalmaztak meg. Egyfelől azt,. hogy az egyes
országok oktatásirendszereiriek sokfélesége megőrzendő érték és semmiféle unifQr,
mizálásra nincs szükség. Másfelől azt, hogy az oktatást "nem lehet a gazdasági él~t
egyszerű részének ·tekinteni",s hogy ezen a területen is van létjogosultsága önálló
európai fell épésn el<. E Jólyamat eredményeképp született meg az Európai Közöss~
gek Tanácsa által 1976 februárban elfogadott akcióprogram,4 amely csaknem egy
évtizedre határozta meg a közösségi cselekvést e területen. Lényegében itt kezdődött
el az, amit ma óvatosan és Ilagyonerős megszorításokkal európaioktatdsügynek he:'
vezhetünk.
Az európai oktatásügylassúkonstituálódásának egyik meghatározó állomása volt
az első közös európai oktatásügyi kutató és fejlesztő intézet, az akkor berlini székhellyel megalakitottCEDEFOP létrehozása 1975-ben. A CEDEFOP feladata lett az
európai szakképzési rendszerek összehasonlító elemzése abból a célból, hogy a közös
szakképzési politikát megalapozzák és. elősegítsék a szakmai képesítésekátválthat6ságát. A következő fontos állomásnak tekinthető annak az EK direktívának a kibocsátása 1997 június 25,-én, amely a vándorló munkások gyermekeinek oktatásáról szólt.
Ez volt az első olyan közösségi intézkedés, amely nem csak a szakképzésre, hanem - még
ha csak egy szűkebb, jólikörülhatárolható társadalmi csoport vonatkozásában is - az
általános képzésre·vohatkozott;
A hetvenes években elkezdőd~tt folyamat harmadik jelentős állomása volta közös
európai oktatási információs hálózat, az EURYDICE létrehozása1980-ban. Az
EURYDICEolyan hálozat,amelynek valamennyi tagállam oktatási minisztérium ában van egy irodája, amely az adott ország oktatási rendszeréről információkat továbbít a brüsszeli központ számára.
Mindezek egy sok szempontból nyitott tervek alapján folyó építkezés első elemeinek tekinthetők: olyan elemeknek, amelyekre azután ma még pontosan előre nem
látott újabb elemek helyezhetők. A vándorló munkások gyermekeinek oktatásáról
kiadott rendelkezés. olyan ponton jelentett beavatkozást a nemzeti oktatási rendszerekben, amelynek jogosságát senki sem vonhatta kétségbe, ugyanakkor.példát adott
arra, hogy lehetnek közös szabályozást igénylő oktatásügyi kérdések. A közös infor-mációs hálózat létrehozasa elsősorban a rendkívüli mértékben eltérőne.mzeti rendszerek közötti kommunikáció erősítését szolgálta, ugyanakkor elősegítette a nemzeti
minisztériuinoknak mint szeivezeteknek bevonását is a közös tevékenységekbe.
Janne, H. (1989) \-frs une politique européenne de l'éducation: 10 ans de coopération. Luxembourg, Unité
Européenne d'Euridyce, Supplément 10/73. Idézi Francine Vaniscotte: 70 milIions d'éleves: I'Europe de
l'éducation. Hatier, p. 118.
4 OJ No. C 38/1 - 19.2.1976
3

HALÁSZ GÁBOR: INTEGRÁCIÓ ÉS KÖZOKTATÁS

A nyolcvanas évek integrációs lendülete
A nyolcvanas években a közösségi együttműködés újabb, magasabb szintre emelkedett. Ezen a területen is gyakorivá és fQlyamatossá váltak a kormányzati szintű egyeztetések, határozott prioritások fogalmazódtak meg és ezeknek megfelelően konkret
akciók indultak, amelyekhez immár jelentősebb közösségi költségvetési forrásokat is
társítottak. A nyolcvanas évtized első felében fogalmazódtak meg azok a kiemelt európai oktatáspolitikai értékek és törekvések, amelyek nagy része mindmáig érvényes
és elfogadott.
Az európai oktatási miniszterek állandó konferenciájára 1985-ben készült átfogó
jelentés 13 olyan kiemelte n fontos területet említett, amelyeken az 1976-os program
alapján az Európai Közösségek valamilyen konkrét akciót indított vagy ilyen indítását tervezte. Ezek között első és második helyen anernzeti oktat<Ísi 'és szakképzési
politikák összehasonlító elemzése és a nemzeti rends~e.rek egylIláshoz való közelísése
szerepelt. Ezt követték sorrendben flkövetkez6 tém<Ík: afiaraloknakaz oktatásoól a
felnőtt világba való átlépése; a modern infonná~iósi. technológiáknak azpktat~sra
gyakorolt hatása; a fiúk és lányok esélyegyenlősége; a fogyatékosok speciális oktatása;
a vándorló munkások gyerekeinek oktatása; az írástudatlanság elleni küzdelem; az
idegen nyelvek oktatása; a felsőoktatási együttműködés;'a felsőoktatási végzettségek
és tanulmányi idők kölcsönös elismerése;fiatal()k ésifjúsági'szervezerek közötti csereprogramok és végül a tanárszervezetek és iianárképzőkközötti kapcSOlatok fejlesztése. 5
A nyolcvanas évek elejének intenzív egyeztető m~ll~ájából 'fejlő~öt:t ki végül. az a
politika, amely az oktatás területén hosszább"időreKijelölte a közösségi tevékenység
kereteit. E politika alapvető jegyeit tekintve mindmáig yáltozatlaIl maradt. A lénye:gé t, némi leegyszerűsítéssel, így fogalmazhatnánk meg: olyan, jdl körülhatárolt projekteket kell indítani, amelyek a tagországok oktatási rendszereiben mintegy katalizátorként
hatva a közösségi céloknak megfelelő innovációkat.gerjesztenek. 1'986 és 1990 kö:zött

indultak el az ismertebb, jelentősebb anyagi forrásokkal támogatQtt oktatási és képzési programok, amelyeket a társulási megállapodásoknak köszönhetően 1990 után
már a közép- és kelet európai országok is megismerhettek. E programok listáját tartalmazza az L táblázat. Az egyes programok céljai~s amegvalósításra fordított pénzek nagysága jól jelzi az EK oktatáspolitikai prioritásait.
Azt, hogy a nyolcvanas évek elejénkial~tott, mindmáig ható politikának mi a
pozitív tartalma, valószínűleg akkor érthetjükmegalegk~nnyebben, ha azokat a
politikai opciókat is megfogalmazzuk,amelyel<. yalójábaneL lettek vetve. Egyfelől
annak az elvetése történt meg itt, hogy a közösség az oktatás területén továbbra is
passzív maradjon. A nemzeti rendszerekben különböző innováci~kat, változásokat
generáló projektek nem jelentenek ugyan. közvetlen beavatkozást~gyetlenIl<;:rnzeti
rendszerbe sem, azokra mégis hatnak: olyan elemeket erősítenek benl1ük, amelyeket

5

European Co-operauon on Educauon - Acuvities of UNESCO, OECD, the Council of Europe, the
European Community and the Nordíc Council ofMinisters. Standing Conference of European Ministers of
Education, Fourteenth Session, Brussels, 7-9 May, 1985, pp. 66-67.
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a nemzeti politika nem biztos, hogy erősítene; és olyan intézményi és működési modelleket terjesztenek, amelyek nem biztos, hogy összhangban vannak a támogatott
nemzeti modellekkel. Másfelől azonban ez a politika annak az elvetését is jelentette,
hogy a közösség közvetlenül szabályozzon oktatásügyi folyamatokat.
I. TÁBLA
Az EK nyolcvanas évek második felében és végén indított oktatási és képzési programjai

Akronim

Cél

Időtartam

Költségvetési
ráfordítás 1992-ig
(millió ECU)

1986-94
egyetemek és gazdasági szervezetek
közötti együttműködés
egyetemi hallgatók cseréje
1987ERASMUS
együttműködés a fiatalok szakképzésében, 1988-1994
PETRA
a munkára és felnőtt életre felkészítésben
YOUTHeFOR
1988-1994
a fiatalok európai mohilitásának
támogatása
EUROPE
1988-93
nők és lányok szakképzése
IRIS
1990-94
EU ROTECNET a technológiai fejlődést szolgáló
szakképzési innovációk támogatása
1990-94
az EK nyelveinek mintid~gen nyelvnek
LINGUA
a tanítása
az EK-I) kívüli egyetemi cserepr9gramok
1990-94
TEMPUS
támogatása
FORCE
a felnőttek szakképzésének fejlesztése
1991-94
COMM EIT

206,6
307,5
79,7
32,2
0,8
7,0
68,8
194,0
31,3

Forrás: Guidelines for Community Action in the fieldof education and training. Brussels, 5 may 1993.

Mindezeken a politikai unió létrehozását célzó, 1991-ben megkötött Maastrichti Szerződés sem megy túl. A szerződés megkötését megelőzően természetesen felerősödtek

azok az egyébként mindig is folyó viták, melyek arról szólnak, vajon az oktatásnak
milyen szerepet kellene betöltenie az egységes Európa felépítésében. Szeretném itt a
figyelmet ráirányítani arra, milyen óriási tétje van e vitának, s hogy a szembenálló
vitapartnereket az alapvető közös célok ellenére milyen nagy távolság választja el egymástól Az egyik oldalon azok állnak,caldk azt mondják, hogy az egyesülés kulturális
és nevelési vonatkozásainak elhanyagolása, illetve minden ilyen kérdés gazdasági szempontok alá rendelése katasztrofális következményekkel fog járni, s ezért már most a
probléma iránt érzéketlen "eurotechnokratákat" teszik felelőssé. Másokban viszont
az olyan fogalmak, mint "európai kultúrpolitika" vagy "európaivá n~velés" új, a nacionalizinust idéző kollektív ideológia rémképét, esetleg a náci Németország Európapropagandájának emlékét idézik fel. 6 A vitának egyebek mellett az a tétje, hogy mely
szakmai csoportok ellenőrzése és ezzel együtt mely hagyományos nemzeti oktatási
paradigmák jegyében kerül sor az egyesült Európa oktatásügyének megalkotására.
6

Dieter Lenzen (1996) Európaivá nevelés és oktatás. Magyar Pedagógia No. 1, pp. 59-76.
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Az Unió körvonalait meghatározó Maastrichti Szerződés, legalábbis egy időre, eldöntötte a kérdést. A korábbiakn:il ugyan komolyabb felhatalmazástaclott;a közösségi szerveknek arra, hogy az oktatás és különösen a szakképzés területén aktívan lépje-:nek fel, ugyanakkor e fellépést világosan és szigorúan megszabottkeretek közé szor{. .
totta. A szerződés 126 és 127. cikkelye egyfelől megfogal111azzaaz EU oktatással
kapcsolatos céljait, felsorolva azokat az oktatási és képzési területeket, .amelyeken a
közösségi akcióknakkell történniük.Másfelől explicit módon kimondja, hogy "nem
lehet szó a tagállamok törvényeinek és szabályainak a harmonizálásáról."7
Ez a nagyon határozott és egyértelmű korlátozó megfogalmazás nem véletlenül
került a szerződés szövegébe,· hanem a vita tudatos lezárásáról és egyben a lehetséges
fejlődési utak egyikének választásáról van sió. Ez utóbbit ugyancsak erósenhangsúlyoznunk kell. A harmonizació hatéÍ!rozott· elutasítása nem az oktatásért való közös
. felelősség kiépítésének elutasítását jelenti, hanem az ezen cél felé vezető utak közötti
választást. Egy olyan út választását, amely az alulról építkező, akonfliktusokkihordására idQt hagyó, szerves fejlődés útja. Ahogy azt az Európai KözösségekBizottsága
egyik felelős vezető munkatársa Írta: ,;A'maastrichti szövegben;olvashatoruegfogalma,zás nem véletlen. Ez megfelel.annak a megköz~lítésnek, amelyet a Bizottság ~ néhány
»beavatkozást« vagy »a szuverenitás megsértéséN< emlegető média~vádaskodással szemben - évek óta követ. A Bizottság megközelítés ének lényegi.jellemzőjevolt az, hogy
helyi szinten próbáltuk meg elérni és bevonni az embereket; Tudatosan törekedtünk
arra, hogy az alulról való építkezést bátorítsuk, és ne fölülrőhpróbáljunkazemberek
re rákényszeríteni dolgokat."8
A Maastrichti Szerződés az általános képzésterületén (l2G . .cikkely) azt mondja ki,
hogy a Közösség oly módon "járul hozzá az oktatás színvonalának a fejlesztéséhez,
hogy bátorítja a tagállamok közötti együttműködést, és ha szükséges, támogatja és
kiegészíti [supplement] ezekakcióit". Eközben "teljes mértékig tiszteletben tartja a
tagállamok felelősségét a tanítás tartalm áért és az oktatási rendszerek szervezés éért,
valamint kulturális és nyelvi sokféleségüket" . Ami a közösségi akciókkonkrét céljait
illeti, ezek az altalános képzés területén a következők: a) az eur6pai dimenzi6 fejlesztése az oktatásban, elsősorban a tagállamok nyelveinek oktatása és terjesztése révén;
b) a hallgatók és oktatók mobilitásának bátorítása, egyebek mellett a külföldön töltött tanulás beszámításával és az így szerzettvégzettségek elismerésével; (c) az oktatási
intézmények közötti együttműködés elősegítése; (d) információk és tapasztalatok cseréje a tagállamok oktatásirendszeteit jellemző kérdésekről; (e) a fiatalokat érintő
csereprogramok, illetve a társadalom-pedagógiával foglalkozó oktatók (socio-educational instructors) cseréjének támogatása.

7

"In order to contribute to the achievement of the objectives referred to in this Artic1e, the council (... ) shall
adopt incentive measures, excluding any harmonisation of the laws and regulations of the Member States".
Treary on European Union, Chapter 3, Education, vocational training and youth, Artide 126.
8 Hywel C. Jones (Director, Task Force Human Resources, Commission of the European Communities)
(1992) Education in a Changing Europe. Educational Review No. 3, p. 239.
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A szakképzés területén a szerződés (127. cikkely) ennél tovább megy. Noha itt is a
tagállamok akcióinak támogatásáról és kiegészítés éről van szó, és a tagállamok fele~
lősségének tiszteletben tartása a képzés tartalm át és szervezetét illetően· ittis megfo,galmazódik, itt már megjelenik az közösségi politika fogalma. A szerződés szerint á
fenti keretek között a Közösség szakképzési politikát hajt végre (implernent a voca.,.
tional trainingpolicy). A szakképzés területén a közösségi akciókat öt célnak rendel.;:
ték alá: a) az ipari átalakuláshoz való alkalrnazkodáskönnyítése a szakképzés és át~
képzés révén; b) a kezdő szakképzés és a továbbképzés támogatása a szakmai beillesz;"
kedés és a munkaerőpiacra való visszakerülés könnyítéseérdekében; c) a szakképzéshez való hozzájutás könnyítése ésaszakoktatókés a képzésben résztvevők mobilitá.,.
sának bátorítása, különösen a fiatalok körében; d) az oktató-képző intézmények és á
vállalatokközötti képzésiegyüttmúködés stimulálása; e) információk és tapasztala-:tok cseréje a tagállamok szakképzési rendszerei t jellemző kérdésekről.
A Maastrichti Szerződésben foglaltak megerősítik az EU-nak azt a fokozatosan
körvonalazódó oktatásügyi filozófiáját és stratégiáját, ami már a nyolcvanas évek
második felének programjait isorientálta, s· amely várhatóan a kilencvenes évek közepén indítottúj programokban még határozottabban fog testet ölteni. Tudatos és
koherens módon felépített .stratégiárólvan szó, amelyneklényegét így lehetne megfogalmazni: az EU arendelkezésére·dllóerőforrások felhasználdsávalolyan innovációk
elindulását segíti elő a· nemzeti rendszereken belül amelyek e rendszereket a közös célok
felé mozdítják ·eL Az ilYé1ninnovaciókat mindig erre önként vállalkozó, ebben közvetlenül is érdekeltté tett aktOrok hajtják végre.
E stratégiáhozjól:kidolgozott és hozzá Jogikusanilleszkedő menedzselési eszközrendszer is társuL Mindezt így fogalmazta meg a Bizottság egyik olyan dokumentuma, amely az új prograrnok megalkotásárólés. elindításáról szóló döntést készítette
elő: " ... a Közösség által elindítottközvetleriakciók lehetővé teszik a Közösségnek,
hogy hozzáadott értéket biztosítson a Tagállamok egyéni erőfeszítései számára, hogy
az egyes erőfeszítések összekapcsolásával kedvező méretgazdaságossági feltételeket teremtsen és hogy az akciók elindításához újdinamikát adjon, mert mindezek a Közösség ilyen stimulusai nélkül nemvalósulnánakmeg."9
Az EU új, 1995-,-ben elindított programjai, amelyek döntő részben a nyolcvanas
évek második felében elindultprogramok fo lyatás át jelentik, kisebb-nagyobb módosításokkal, a fenti stratégiának felelnek meg. Eprogramokaz általános képzés területén a SOCRATES (amely a korábbiakkalellentétben már nemcsak a felsőoktatásra,
hanem az alap-és középfokú oktatásra is kiterjed), LEONARDO a szakképzés terü,..
letén, az ifjúságpolitika területén a YOUTH FOR EUROPE. Ezekbe a programokba a többi közeljövőben csatalakozó országgal együtt várhatóan Magyarországnak is
lehetősége lesz az EU tagországokéhoz hasonló feltételek mellett bekapcsolódnia. 10

9

Guide/ines for Community Action in the Field ofEducation and Training.

10 A programo k és a bekapcsolódási feltételek részletes ismertetéséhez lásd Vizi György (ed) (1996) Az Európai
Unió Leonardo da Vinci, Socrates, Youth for Europe programjai Magyarorszdgon, 1995-1999. Bp., Munkaügyi
Minisztérium.
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A magyar közoktatásés az integrációs kihívások
A csatlakozási Jolyamat.előrehaladásával a jövőben a kapcsolaxok és az európai hatá-:
sok erősebbérvényesülésévellehet számolni valamennyi területen. Ennekirányai~és
erősségét feltehetően két dologfogja meghatárOzni: egyfelől az, hogy az Unión beliiIí
integrációs/olyamat hogyan érinti az oktatást, másfelől az, hogy a hazai ok~~táspoli
tikában mennyire érvényesiiinek a nyitásra vagy elzárkózás ra való törekvések Az mindenképpen szükségessé válik, hogy az EU-n belüli oktatáspoIítikai folyamatokat sz9rosan nyomon kövessükés;~zeket a hazai folyamatokkal folyamatosan vessük össze.
E cikk keretei ne:tI} teszik lehetővé e problématerület teljes körű áttekintését: legfeljebb néhány kiemekkérdésjelzésére vállalkozhatllnk
Az oktatásügyben az:európaiintegráció kihívásai legközvetlenebb és leginkább kény__
szerítő módon várható an azokon a területeken jelennek majd meg, amelyek kapcso7
lódnak a m,unka,~f<5,szabad. áramlásával kapcsola~os igé11:yekhe:z, Ilyen mindenekelőtt
a képesítések, kölcs0nös elisrrzer:ése,.ami adott esetben az()ktatásügybe val? közvetlen
kormányzati beavarkozástislcikényszeríthet. l'uqnunkkell azonban, hogy ez is azon
területek közé tartozik, ahol a nyitott kérdések száma még jó ideig meg fogja haladni
a megnyugtatóalll1:legválasz,oltakét.
A képesítések kűlcsönös elisml~réséről beszélve. az Unióban általában két különbö~
ző dolgot is. értene:k. ; Létezik ~gyfelől egy iskolai, oktatási értelmezés, melyben az ..~
kérdés, hogy mi módon lehet beszámítani az Iskolai előrehaladásban azt, ha va~aki
korábban egy másik országban folytatott tan1.,llmányokqL ,Ennél nagyobb figyelmet
kap azonban afoglalko~tatdsi, munkaerőpiaci é,rtelmezés,melybenaz a kérdés, hogy az
egyik országban szerzett vé~ettséget hogyan lehet a másikban adott foglalkozás gyakorlásánál elismerni. 11 Egyik kérdés megválaszolása. sem könnyű. Az előbbi azért,
mert az egyetemiautonómi~val kerülhet konfliktusba,a.z, ha más egyetemen végzett
stúdiumokat kötelezőenelismertetnek A második azért, mert a foglalkozások gyakorlását biztonsági ésegyébofokból egy-egy országban hagyOmányosan meghat~ro
zott tartalmú képzéshez szokták kötni, és senkit sem könnyű rávenni arra, hogy erről
mondjon le. 12
.
Az egyes országokban megszerzett szakképesítések munkaerőpiaci elismerésével kapcsolatban igen sokEK irállye:lvet adtak ki. A szabályozá?ra való törekvés nem változtatott a gyakorlat tarkaságán. Néhány olyan szakma esetében., ahol egyfelől viszonylag nagy a mobilitás, másfelől biztonsági okokból fontos a képzés ellenőrzése (orvos,
ápolónő, állatorv<:>s, építész stbJ, hosszabb i9-eje próbálkoznélk a képzés időtartam á-

11 Patrick Franjou (1990) The Mutual Recognition of Qualihf;ttionsin Europe. 11'\: Bell, D. S. & Gaffney, J.
(eds) Educating Europe. ContemporaryEuropean Affairs Pergamon Press, No. 4,pp. 15-27.
12 Az egyetemi végzéttségek megfeleltetése és egyeztetése, illetve az egyetemek megfelelő információval való
ellátása érdekében hozta létre az EK Bizottsága a National Academic Recognition Information Center t
(NARIC), amelynek az EU tagországokban, általában a minisztériumokhoz kapcsolódva működnek szervezetei. Emellett különböző pi/ote kezdeményezések is vannak. Ilyen például a European Credit Transfer System,
amely az ERASMUS program keretein belül jÖtt létre. Egyre több szakterületen próbálkoznak ún. Európai diplomát adó képzési programok megalkotásával.
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nak és tartalmának egyeztetésével. A jelenlegi álláspont szerint különbséget tesznek
az ún. szabályozott szakmák és a többi között. A legtöbb szakma (az aktív népesség
90%-aílyen szakmákban dolgozik) a nem szabályozott szakmák körébe tartozik: iú
a másikországban való elismerés lényegében automatiklls. Ilyenkor gyakori,· hogy a
munkáltatók megkövetelik szakmai gyakorlat meglétét. Ezzel szemben a szabályozott szakmák körében (ide tartoznak az egészségügyi, és több magasabb képzettségek
kívánó jogi, pénzügyi, kereskedelmi, közlekedési stb.) vizsgálhat:ó az, hogy az adott
ország vagy egyetemdiplomája, illetve az azt megalapozó képzés megfelel-e bitonyos
kritériumoknak. Ezek mellett gyakori és az EU által elfogadott az, hogy bizonyos
szakmák gyakorlását olyan kritériumokhoz kötik, mint a hitelképesség, a jó hírnév, a
szakmai kamarai tagság, magatartási kódexek előírásainak elfogadása 'stb. 13 Ez is olyan
terület, ahol az Eur6paiBíróság döntései nagy hatástgyalwfolnak a szabályozás alakulására.
Az EU csatlakozás egyik legnagyobb, az oktatást közvetlenül érintő kihívása az EU
normákat és elvárásokat ismerő és ezeknek megfelelően dolgozni képes emberek felkészítés,é. Ez a feladat a volt szovjet blokk csatlakozni készűlő országaiban különösen
nehézn'ek bizonyulhat. Mivel ezekben az országokban korábban nem volt lehetőség
az európai mentális, kulturális vagy kommunikációs minták tömeges megtanulására,
a csatlakozást elkerülhetetlenül kisebb-nagyobb kulturális vagy kommunikációs sokkok kísérik. Különösen nagy problémát okoz az idegen nyelvtudás nyomasztóan alacsony szintje.
A felkészÍtésnek három különböző szintjét érdemes megkülönböztetni. Az első a
közigazgatásban dolgozók felkészítése. Az egyik legnagyobb kihívást éppen az jelenti,
vajon acsatlakozás idejére elérhető-e, hogy minden közigazgatási területen kellő szám'ban legyenek a kompetens, azeuro.::kapcsolatokban partnerkent viselkedni tudó tisztviselők. Ez a probh~ma nyilván az oktatásigazgatásban dolgozókkal kapcsolatban is
felmerül. A második szint azoknak a magán- és köziniezményeknél dolgozó emberek·
nek a felkészítése, akik munkájuk révén folyamatos kapcsolatba kerülhetnek európai
gazdasági és társadalmi szervezetekkel. Mivel nő annak a valószínűsége, hogy a magánszférában vagy a közintézményeknél a különböző szakterületeken dolgozó szakemberek "euro-ügyekkel" találkoznak, sok szakmában fontos lehet a képzés ilyen
dimenzióval valóDővítése (un. euro-tananyagok és etlro--kurzusok bevezetése köz'gazdasági, pénzügyi, jogi, műszaki stb. területeken). Végül a harmadik szint az általános állampolgári felkészítés. Ezt azért is érdemes különhan~súlyozni, mert azelmú!t
évtizedben az Unió válságainak egyik okát éppen abban látták, hogy az nem a polgárok, hanem a politikai államok szövetségeként jött létre, s ezért a civil társadalom tól
elidegenedett. Az európai polgárrá nevelés célja ezért a jövőben várhatóan egyre inkább előtérbe fog kerülni, részévé válva az általános álla~polgári felkészítés céljának.
Ez komoly szakmai kihívást is jelent az iskolai oktatás számára. Különböző szakmai

13 Közép- és Kelet-Európa társult országainak [elkészülése az Európai Unió egységes belső piacába történő integrációra. [Fehér Könyv] Brüsszel, Európai Közösségek Bizottsága, 1995.
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fórumokon máris gyakran felhívják a figyelmet annak a veszélyére, hogy acél formális követése - például bizonyos európai ismeretek kötelező beiktatása a tantervekbecelidegenítő hatással járhat;
Az EU tevékenységénekfókuszábana;Loktatás-képzésterületén a jövőben is az
olyan projektek vagy akciók állnak lT1ajd,amelyekbe az egyes országok intézményei
helyi döntés alapján, örikéntkapcsolódhatnak be. Hogy ez egy országban tömegessé
váljék, meg kell teremteni a bekapc~oló&ístechnikai' Eeltételeit, más szóval ki ,kell
építeni az ún. fogadó struktúrdkat; Ezeknek érdemes megkülönböztetni két szintjét:
az egyik az intézményeké, a másika közigaigatásé; Kedvező helyzetet teremt az, húgy
az európai integráció kihívásaiésaz'ezekhez való alkalmazkodás az elmúlt években
valamilyen formában márjelerrtkeztek antagyaroktatási rendszer valamennyi szintjén. A közösségi oktatási programokbavalóbekapcsolódás bizonyos keretek között
már az 1991-es társulási megállapodást megelózoen is lehetséges volt, bár, a komo:"
lyabb lehetőségek főleg ezt követóentarultákfeLH
A hatások legelőször a ftlrőoktatdSbanvoltakérezhetók, ahol a TEMPUS prqgram
lehetové tette a magyaregyetemekszámára,'hogyeu,rópai egyetemközi együttműkö
dési projektekbe lépjenek be. Ennekhatására',ma,már valamennyi hazai egyetemen
komoly tapasztalatok halmozódtak 'fel olyan kérdésekkel kapcsolatban,minthogy
miképpen lehet megszervezni hallgatók esoktat6kcseréjét, hogyan lehetbeszámítani
a külföldön töltött tanulminyiidósiakokatés ni ilyen előnyei vannak a'kőzösitán
anyagfejlesztésnek. A fogadó struktúrákazintézmények szintjén itt tehátvagyadot~
tak vagy nagyon könnyenkfépíthetők';Ami a közigazgatás szintjét illeti, a fels()ökta;..
tással kapcsolatos kormányzati politikában fólyámatosan jelen .volt az igény, ,hogy
alkalmazkodjunk a dorrrinánseurópaitrendekhez. Ezen a területen a minisztériumi
szervezet lényegében felkészült az europai progtamokfogadására, ··megtalálvárolyan
modellértékű formákat is, mint a közigazgatáson kívüli, mégis jól elszámoltatható
szervezetek kialakítása (ilyeIle pl. aBEFA).
Noha a szakképzési sqera intézményei közverlenül csak legutóbb kapcsolódhattak
be az EU programjaiba, kormányzati szinten itt is egyértelmű törekvés az'EtJ szakképzés-politikájával való összhang: biztosítása; Ez annál is inkább lehetséges,~ mert
éppen a szakképzés aza terület, ahol valóban lehet Európában közös politikáról beszélni. A szakképzésértfelelős munkaügyitárcánál, amely az elmúlt évekbenközveF
lenül koordinált több nemzetközi fejlesZtésI programot, kiépülteka megfelelőfoga-:
dó struktúrák. Az intézmények szintjén~ az elmúlt időszak jelentősebb nemzetközi
programjai, így mindenekelőttaVilágbankprójekt révén a fogadóképességet illetően
ugyancsak kedvező változások zajlottak le. Az intézményi szféra "europaiiálódása';
emellett különböző egyébcsatornakonis zajlott például az olyan európai Civil szakmai szervezetek programjaiba való 'bekapcsolódás revén; mint az európai középisko-'
lai igazgatók szervezete (ES HA), amely iránt elsősorban a szakkozépiskolákigazgatói

14 Oktatási, tudományos és kulturális együttműködés az EurópaiUnióval.MagyarFeMoktatás 1994/5.Melléklet.
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mutattak érdddódést. Jelentős szerepet játszott mindebben az európai segélyprogramok megnyitása a szakképzés szamára.
A közoktatás, pontosabban az alap és középfokú általános képzés aza terület,·ahol
az európai integráció kihívásai eddig a legkevésbé jelentek meg. Ezen a területen
kevésbé volt módarra,' h()gy a kormányzati politikát elfogadott európai prioritások
orientálhassák Itt az elmúlt években nem volt olyan jelen~ősebbnemzetközi program, amely elősegítettevolna 'a. rriegfeleló:fogadóstruktúrák kiépülését. A közoktatás
területén az európai együttműködés számára ma még hátrány,hár később könnyen
előnnyé alakítható az igazgatási szervezet decentralizáltsága. AJogadóstruktúrák megerősítéséreitt nemcsakminiszteriális, hanem helyi-területi szinten is szükség van.
Mivel.azEU..,han a regionális együttműködésnek növekvő jelentősége van, a megyei
és városi szint felkészületlensége- a nyugati .régió megyéit és néhány nagyvárost
leszámítva - ugyancsak nehézségeket okozhat. A közoktatási területnek kormányzati
szinten minimális kapcsolatai voltak BrüsszelleL Az európai ,hatásokat leginkább az
Európai Uniótól független és dsősorbana kulníra.általáhos kérdéseivel, nem pedig
kormányzati pölitikák<ö~szehangolás~val foglalkozó EuróPtlTanács·közvetíthette. Intézményi szin ten 'a kapcsolatokalkalomszerűek maradtak ésnernintézményesülhettek. E területen elsősorban a gimnáziumok meghatároz0ttcsoportja kész vagy készíthető felkönnyeri,hogybekapcsolódjékazindulóegyüttműködésiprogramokba.

Láttuk, 'hogy az európai oktatási együttműködésnek kezdetektől fogva egyik fontos célja és formája volt az információkmegosztása és egymástapisztalatainak hasznosítása. Ez feltételezi a hazaioktatásstatúztikairendszlreuro-kompatibilitásának kialakítását és folyamatos fenntartását; Ma:az2oktatásügy területéntalán ez a csatlakozás egyik leggyengébb láncszeme. Hazai közoktatási statisztikai és információs rendszerünkugyanis nemho.gyane:mzetközi elvárás oknak nemJelel meg, de a hazai döntéshoZói igényeket sem.tudja.kielégíteni~
Az információk megosztásának célja feltételezi a nemzeti politikákátláthatóvá tételét, a heIsőoktatásügyi történések hozzáférhetővé tételét a közösség többi tagja
számára. Ez a nemzeti oktatási rendszer fokozatos nemzetköziesedésének, az ebbe az
iránybaIÍllltató belső változások elfogadását is jelenti. Lényegében ezt szolgálja a
korábban említett EURYpICE. A csatlakozás egyik fon tos feltétele az ebben való aktív részvétel,azaz a közoktatásért felelős minisztériumon bdülaz EURYDICE magyar hivatalánakmegszervezése .és ennek folyamatos' működtetése; Ez a hivatal felfogható úgy is, mint a közösség kinyújtott keze vagy szeme, amely egyszerre dolgozik
a nemzeti lllinisztériumnak és.Brüsszelnek azazhivatalilojalitását egyszerre két irányban kellkifejeznie.
Ezzel eljutottunk az integrácio egyik legkényesebb problémájához. Az Unióba belépve nemzeti szuverenitás unknak vajon mekkora.háhyadáról kell lemondanunk, és
ez mennyiben érinti közvetlenül az. oktatás területét? .VajolLmennyire .érvényesülhet
itt a kozösségi befolyás? Úgy tűnik, hogy az elmúlt években a nemzeti oktatásügyre
gyakorolt europai befolyásnak négy olyan jellegzetes formája alakult ki, amelyekkel a
jövőben nekünk is számolnunk kelL
j
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Az első, a RómaÍ Szerződés ótalegítím·formaakiJzösségis:takképzésipolitika revén
tötténóhefolyás-gyakorlás. A szakképzési rendszerekben enn~khatásáriindukált vál~
tozásoknyilvánvisszahatnak az általános képzesre is. Erre jó,' ma mát itthdil.:is ismert
példa ánernfelsőfokú,ún, post.·secondary szakképzés fejlesztése, amí hat a közoktatás
és a felso()ktatás egészére. Ilyennek tekinthető az olyan középfokúszakképzés-politi;-:;
kai mególdásökátvétele is, amelyek visszahatnakaközépfokú'oktatásegeszére (például a' gazdasági' sze'rvezetek befolyásán.ak növekedésével jár6 'un. alternáló ; tehát az
oktatásfrés a rrmnkavégzést váltogató képzési formá1}).
A második, a nyolcvanas évek vége óta növekvő jelentőségű forma a közösségi akci..,
ók vagy"uniósprogramok révén történÓbefolyás: akot1ás. Ezekazakci?kvagyprögramok,'Iriint láttuk, a' nemzeti rendszetekbenkis~bb-nagyobbNaltözás~kat:'indukáh
hatnak, vagy már zajló változásokat katalizálhatnak.Példáulrészvetel a csereprogra-"
mokbangamiaz intézmények közötti" programegyezt~tésvagyamultilaterális intez:'c
ménykö~i ,közös projektek szervezése kölcsönös' kulturális,' ,módszertani,szervezesi
befolyásolásteredményez.
A déPeurópaiországök csatlakozásaótajelent<$s)befolyásolásimódlehet a nemzeti
refo rm dk közvetlen tdmogatdsa az elmaradottabbrégiókfejlesztésétszolgáló ún;struk-,;
turdlisalilpokból.'Ennek a csadakozásunkat követően Magyarótszágonis lehetszere-'
pe. Az ,Unió "árhatóan csak olyannémZeti reformprogtamok.attal11ogat, amelyek
összhangban vannak a domináns 'ElJ megközelitésekkeI, célo kkal és szakmai elvárá"sokkal.
V égüfkevésbé Iáthat6, de. annál nagyobb szerepe van áz· egyszerű kommunikdciÓ:.
nak, azaz a formalizált vagy informálislnformációcseréllek,a tapasztalatokálland6
konfron.tálásártak, a gyakori egyeztetéseknek,' a külöhbözószakterületeknemzetiszervezete inek az európai szintű szeivezetekmuhkijában'való folyamatOs részvételének
Ha például egy nernzetiközoktatásikutató;..fejlesztójnt~zet,az.EU elvárásoknakmeg:..
felelően, részt vesz az ilyen intézeteket'összefogó európai szervezetek·munkájában,
akkor annak munkatársai a hazai kommunikációs fórumokba is beleviszik.az!euro,,együt~működés során nyert tapasztalataikat, többlettudásukat.
A nemzeti rendszerekre gyakorolt növekvő EU befolyás természetesen magába rejti
a politikai vagy ideológiai természetű konfliktusok lehetőségét is. Az egyik jellegzetes
ilyen konfliktus az eltérő oktatási rendszerszabályozási paradigmák ütközéséből fakadhat. Az EU-n belül jól megkülönböztethetők és egymással gyakran konfliktusba
is kerülnek az eltérő - centralizált vagy decentralizált - rendszerekkel rendelkező
országok. 15 Ez az oktatásügy területén is direkt módon megjelenik: a centralizált és a
decentralizált rendszerek, illetve a részben piaci és a kizárólag közszolgáltatási logikát
követő rendszerek közötti viták folyam~tO$an végigkísérték és a jövőben is kísérni
fogják az EU ok~atástörténetét.16
.
t

ror

15
16

Kende Tamás (ed) (1995) Európai közjog és politika. Budapest, Osiris-Századvég, p. 65.
Pierre Laderriere: Evaluer. Comment? In: L'Événement Européen - Dossier "Eduquer en Europe" No. 12. Paris,
Seui!, pp. 59-65.
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Jellegzetes az állam szerepéthangsúlyozófraIlCia rendszer és a helyi-intézményi
önállóságot előtérbe helyezŐ bri~ rendszer közötti konfliktus vagy a s:z~kképzés területén a vállalati képzést hangsúlyózpÚn;düális,német és az iskola-:-centrikus francia
modell közötti ellentét.UgyancsakJlyena IÜ-c15. éves korosztályegyiskolában való
oktatását támogató francia vagy hricúrL k,omprehenzív modellvagya,.z e korcsoport
eltérő iskolákba küldés ét támogató német::osztrák E modellek között· eddig csak
azért nemalakukki túlságosan éles vita, mert nem cél a nemzeti rendszerek harmonizálása. Emellett az is igaz, hogy az EU'-Il belül a hagyományos nemzeti modellek
lassú közeledése zajlik.
Az EU,Orsiágok résiérpl afelsőokratássalkapcs()latban elsősorban az egyetemi és a
nem egyetemiszintúoktatás.köiqtti-kapqola,tok,kal összefüggésben merülhetnek fel
kérdések, báLittaz·EU'-n belül is,J.elle1ne~Qegyfajta megosztottság a hagyományos
egyetemi modell ésa modern,törnegesképzéstnyújtó és közvetlen szolgáltató funkciókat felvállaló felsőoktatási koncepció hívei köz;ött. A magyarközoktatással kapcsolatban mindenekelőtt a rendszeren belüli koordinációval és értékeléssel, a rendkívüli mértékűhelyi,-iskólai' önállósággal, az .irányítás elaprózottságával kapcsolatban
jelenhetnek tp.eg<fenntartások.'Aszakképzés ,területén az országos politika alapelvei
várható an pozitív EU reakciókat vált ki, ugyanakkor nyilván felfigyelnek majd a
rendszer egészének elmaradott,te~hnikaíszínyonalára. A magyar rendszer egyik legnagyobb hiányo ss ágának az EUrészérólv4rható<J.na felnőttoktatás és az élethosszig
tartó tanulás kereteinek a gyengeségét fogják érzékelni. Komoly gondjaink lehetnek
az oktatás statÍsztikaiés infofrIlatikai rendszerének nemcsak Euro-korripatibilissé alakításával, hanem, a rendszer egyszerű megbízHatqyá tételével is.
Mindezenkihivásokmegválaszolásaahazai,szakrnai és politikai körök folyamatos
reflexióját igényli. Ennek alapjánVálhatunk.képessé arra, hogy koherens saját álláspontot alakítsunk ki, ··ezt megfelelően"megfogéllmazzuk és következetesen képviseljük, illetve ,az egymással vüázo:partnerekközöun:lÍnden alkalommal megtaláljuk
szövetségeseinket.
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