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Bevezetés 
 
Az itt olvasható tanulmányban olyan kelet-közép-európai tagországokban megvalósuló közösségi 
alapokból finanszírozott közoktatási fejlesztéseket és reformokat mutatunk be, melyek a kurrikulum 
formálására, vagy arra is irányultak. Implementációs perspektívából1 vizsgáljuk, hogy az uniós 
társfinanszírozással végzett oktatásfejlesztések milyen prioritások, általános és specifikus 
célkitűzések mentén zajlottak, valamint azt, hogy ezek milyen konkrét beavatkozásokat foglaltak 
magukban.  
 
Mindehhez a tíz kelet-közép-európai ország azon a tervezési dokumentumait tekintettük át, amelyek 
a 2004-2006 és a 2007-2014 közötti időszakokban az Európai Unió strukturális alapjainak 
felhasználására épülő humánerőforrás-fejlesztéseket orientálták.2 E dokumentumokban a 
közoktatást célzó fejlesztésekre vonatkozó részeket elemeztük. Emellett áttekintettük azokat az 
országjelentéseket is, amelyeket az érintett országok az „Oktatás és Képzés 2010” program keretei 
között az Európai Bizottság számára készítettek, ezeken belül a kurrikulumot érintő közoktatás-
fejlesztésekre utaló részekre fókuszáltunk.3 Áttekintettük továbbá azokat a vizsgált időszakra 
vonatkozó értékelő jelentéseket is, amelyek az Európai Szociális Alap (ESZA) felhasználását vizsgálták, 
ezen belül különösen a 2004-2006 közötti időszakra vonatkozó utólagos (ex-post) értékeléseket, 
illetve támaszkodtunk egyéb, a témával összefüggő forrásokra is.  
 

                                                           
1
 E tanulmány a 2012 és 2015 között zajló „A közoktatás-fejlesztési beavatkozások hatásmechanizmusai” c. 

OTKA-kutatás  keretei között készült. A kutatás átfogó célja annak vizsgálata, hogy az iskolai pedagógiai 

gyakorlat fejlesztését célzó, uniós forrásokból finanszírozott magyarországi oktatásfejlesztési beavatkozások 

milyen feltételek mellett fejtenek ki jelentős (azaz az osztálytermi gyakorlatot, az alkalmazott tanulásszervezési 

módszereket és a tanári viselkedést érdemleges mértékben módosító) és tartós (azaz a fejlesztési beavatkozás 

lezárulása után is fennmaradó) hatást. A kutatás honlapja, ahol bővebb tájékoztatás található: www. 

impala.elte.hu 
2
 A 2007-ben csatlakozott Bulgária és Románia esetében csak a 2007-2014 közötti tervezési időszak 

dokumentumait elemezhettük. 
3
 Ezeket a jelentéseket az Európai Bizottság honlapján lehet megtalálni (lásd a Bizottság „Joint 

Council/Commission progress reports on education and training” c. weblapját: 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/progress-reports_en.htm) 



 

Uniós társfinanszírozású kurrikulumfejlesztések a régióban 
 
A hazai oktatásfejlesztési programok tervezéséhez és vizsgálatához elengedhetetlen a tágabb 
környezetünk feltárása, az uniós tagság befolyásának értelmezése, illetve annak figyelembevétele, 
hogy Magyarország azok közé a kevésbé fejlett, kelet-közép-európai országok4 közé tartozik, amelyek 
jelenleg az Unió perifériáját jelentik, és ahol az ESZA hatékony pénzügyi hozzájárulásnak bizonyult a 
szakpolitikai reformok implementációjában (London..., 2010).  
 
Mivel e régióban az aktív politikák jellemzően gyengék, a munkanélküliség pedig magas, az ESZA 
kiadások jelentős része elsősorban a foglakoztatás növelését, illetve a regionális szintű politikákat 
támogatva innovatív hiánypótló projektek finanszírozására, a nemzeti politikák kapacitásának, 
volumenének, és lefedettségének növelésére irányult az elmúlt évtizedben (London…, 2010). Az, 
hogy a nemzeti aktív politikák itt jellemzően gyengék, nemcsak a források hiányát, de a tervezési 
kapacitások, ezen belül a regionális tervezés és menedzsment relatíve alacsony fejlettségi szintjét is 
jelenti. A kezdeti időszakban a legnagyobb problémát a projekt-kultúra és menedzsment technikák 
hiánya, az állami támogatások nem professzionális pénzosztó-mechanizmusokkal történő odaítélése, 
a nem megfelelő koordináció, feladatmegosztás, és monitoringrendszer, az indikátormutatók 
bizonytalan megfogalmazása, a magas fluktuáció, a korrupció, a rugalmatlan intézményi és jogi 
keretek és az érdekeltség hiánya jelentette (lásd pl. London…, 2010; Poland, 2002; Magyarország, 
2011). Ennek megfelelően a legtöbb országban megfogalmazódott az igény a tervezési és 
menedzsmenteszközök fejlesztésére, és a rendszerkörnyezet racionalizálására. Lengyelországban 
például az oktatási szektor bürokratikus működésének a feloldására javasolt módosítások között volt 
a tanárok adminisztratív terheinek csökkentése és a szakmai értékelési folyamat racionalizálása 
(Poland, 2009), ehhez hasonlóan Csehországban is az iskolák értékelési gyakorlatának 
metodológiáját, a monitoring eljárások megújításának szükségességét jelezték (Czech…, 2007b). 
 
A régió egyik legfontosabb jellemzője a saját források hiánya. Az ESZA felhasználáshoz szükséges 
általában 25%-os hozzájárulási kötelezettség lényegében kimeríti az országok oktatásfejlesztésre 
fordítható keretét, így a közösségi alapokból finanszírozott programok mellett csak ritkán valósulnak 
meg tisztán nemzeti oktatásfejlesztési beavatkozások. Itt az ESZA jelenti a legfontosabb anyagi 
forrást a szakpolitikák implementálásához, az ilyen típusú forrásfelhasználás talán legsúlyosabb 
kockázata, hogy a minimális szintre redukálhatja a nemzeti politikaalkotást. Gyakran előfordul, hogy 
a régió országai a közösségi forrásokat nem fejlesztések finanszírozására, hanem a saját alapok 
pótlására, a mindennapi működéshez szükséges feltételek biztosítására fordítják. Ennek nemcsak az a 
veszély, hogy elmarad a tényleges fejlesztő tevékenység, de komoly kockázati tényező a 
költséghatékony tervezésre való érzéketlenség kialakulása is. Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy 
ezek az országok jelentős mértékben különböznek a politikai kultúra, az uniós szakpolitikák nemzeti 
politikába ágyazottsága, a társadalmi partnerség, az ágazatközi együttműködések, a tervezési és 
közmenedzsment kapacitások, az oktatási rendszerek hatékonysága, a lokális és intézményi önállóság 
terén. Az uniós fejlesztési beavatkozások kapcsán talán a legfontosabb kérdés az, hogy a tagállamok 
képesek-e az elérhető forrásokat hatékony módon felhasználni, illetve hosszabb távon ezek 
várhatóan milyen hatásokat generálnak. E tekintetben a kelet-közép-európai országok valóban 
sajátos csoportot alkotnak, ami többek között abban a képességükben ragadható meg, amelyet a 
fejlesztési szakirodalomban gyakran az abszorpciós kapacitás fogalmával írnak le. Olyan jellemző 
problémák köthetők ide, mint a járadékvadászat5 gyakorlata, vagy a közösségi alapok 
rendszerműködtetésre való felhasználása (Kálmán, 2011; Reszkető, 2008).  

                                                           
4
 Általában ide soroljuk a 2004-ben csatlakozott volt szovjet blokk nyolc országát: Csehországot, Észtországot, 

Lengyelországot, Lettországot, Litvániát, Szlovákiát, Szlovéniát és a három évvel később csatlakozó Bulgáriát és 

Romániát. 
5
 „Mesterségesen létrehozott szűkösség okozta járadékért folyó társadalmilag káros verseny” (Lőrincz, 2010) 



 
A nemzeti fejlesztési, tervezési dokumentumok és az utólagos értékelések sok esetben foglalkoznak 
az egyes területek támogatás-felvevő és megkötő képességével, általában hivatkozva az ex-ante 
értékelésekre6 is (lásd pl. Romania, 2008; 2009; Bulgaria, 2007; London…, 2008). Nincs állandósult 
gyakorlat arra vonatkozóan, hogy milyen tényezők mentén becsülik meg az abszorpciós kapacitást, 
azonban néhány mutató már állandósulni látszik. Így például jellemzően vizsgálják a külső támogatás 
bevonásához készített tervezetek valamint a nemzeti politikák és stratégiák, illetve a helyi 
szabályozás koherenciáját, elemzik, hogy a tevékenységek találkoznak-e a tényleges szükségletekkel, 
vizsgálják azoknak az intézményeknek és rendszereknek a kiépültségét, fejlettségét, melyek lehetővé 
teszik a támogatások hatékony felhasználást, illetve azt, hogy az uniós fejlesztések milyen mértékű 
modernizációs kihívást jelentenek7 (lásd pl. Czech…, 2003a; Lithuania, 2003). 
 
Az oktatási szektor kapcsán általában az élethosszig tartó tanulás megvalósulása, az oktatás és képzés 
a piac igényeinek való megfelelősége, az oktatási rendszer szerkezete, a minőségi oktatáshoz való 
hozzáférés, a tanárok szakképzettsége, az iskolázottsági szint és a lemorzsolódási mutatók kerülnek 
előtérbe. A vizsgálatok szerint a régióban a legtöbb alkalmazott kurrikulum tartalma, az ismeretek és 
a kapcsolódó tanítási módszerek – sokszor a megelőző fejlesztési beavatkozások ellenére sem – 
felelnek meg a piaci igényeknek, illetve nem alkalmasak a tudásalapú társadalom kiépítésére. 
Továbbá, a tanárok szakértelme nem teszi lehetővé az innovatív tanulásszervezési eljárások 
megfelelő helyi szintű adaptációját, az iskolák pedig nem rendelkeznek a programok bevezetéséhez 
szükséges korszerű oktatási eszközökkel és laboratóriumokkal (lásd pl. Lithuania, 2004; Czech.., 
2003a; Latvia, 2004). Az egyes települések nagyságától függően a hozzáférhető oktatási és képzési 
szolgáltatások kínálatában és minőségében jelentős különbségek vannak, ott, ahol a népesség 
kistelepüléseken oszlik meg, nem, vagy csak nehezen érhetők el megfelelő minőségű szolgáltatások.8 
Szintén súlyos probléma, hogy az oktatási és képzési rendszerek nehezen alkalmazkodnak a piaci 
igényekhez, a szektorok közötti kapcsolat aktivizálásának igénye szinte minden programban különös 
hangsúllyal szerepel (lásd pl. Bulgaria, 2007; Latvia, 2004).  
 

Prioritások, általános és specifikus oktatásfejlesztési célok  
A közép-kelet-európai tagállamok tervezési és értékelési dokumentumaiban a főbb célkitűzések 
tartalmi szempontból lényegében megegyeznek, eltérések csak az egyes területek hangsúlyozásában 
vannak. Ennek hátterében az áll, hogy a saját források korlátozott mértéke miatt itt leginkább olyan 
célok elérése felé orientálják a fejlesztéseket, melyek eléréséhez hozzáférhető források állnak 
rendelkezésre (London…, 2010). A régió közpolitika-alkotási folyamatában általánosan kiemelt 
szerephez jut az Strukturális Alapok felhasználását orientáló szabályozás és az európai célrendszer 
értelmezése és elemzése, illetve harmonizációja a helyi célokkal (lásd pl. Bulgaria, 2006; Republic of 
Estonia, 2007a; Latvia, 2004). A közösségi forrásokat gyakran megelőző és/vagy párhuzamosan futó 
helyi intézkedések továbbvitelére használják fel (lásd pl. Poland, 2004; Czech…, 2003a; Bulgaria, 
2007). Így például az első programozási időszakban a lengyel oktatásfejlesztési beavatkozások a 
1999-ben bevezetett reformra épültek, illetve a következő programozási időszakban a bolgárok is a 
2006-tól induló nemzeti programjukat vették alapul a közösségi alapokból finanszírozott fejlesztések 
tervezésénél. A megelőző programok célrendszere az EU tagságra való előzetes felkészülés miatt sok 
esetben már eleve megfelelt az EU prioritásoknak (lásd pl. Czech..., 2007b). 

                                                           
6
 Az abszorpciós kapacitás felmérésének és egyben a helyi szint menedzsment-eszköztár fejlesztésének az egyik 

eszköze a tervezett programok várható hatásainak az elemzésére irányuló ex-ante értékelés. Ennek kötelezővé 

tételével a Bizottság  kikényszerítette a helyi szintű tervezést az implementációs folyamatok visszafelé történő 

tervezését és a kontextushoz kapcsolódó problémakörök felértékelését. 
7
 Magyarországon kormányzati megrendelésre az MTA Regionális Kutatások Központja 2003-ban határozta 

meg a kistérségek abszorpciós képességét, tesztelve azt is, hogy ennek mérésére milyen eszközök és mutatók 

bizonyulnak a leginkább hatékonynak (G.Fekete, 2003). 
8
 A regionális perspektíva szinte minden fejlesztési programban megjelenik, így például a litván, a lengyel, a 

bolgár és a cseh dokumentumokban is (Lithuania, 2004; Poland ,2004; Bulgaria, 2007; Czech Republic, 2003a) 



 
A régió legjellemzőbb általános célkitűzései közé tartozik a gyors, társadalmilag és regionálisan 
kiegyensúlyozott, fenntartható gazdasági fejlődés, illetve a versenyképesség növelése, az 
állampolgárok életminőségének javítása, a foglalkoztatottság növelése és a társadalmi befogadás 
erősítése (London..., 2010). Az oktatás és képzés területét érintő intézkedések olyan prioritások és 
célok alatt bontakoznak ki, mint az élethosszig tartó tanulás (ez a leggyakrabban összekapcsolódik a 
tudásalapú társadalom megteremtésével) és a foglalkoztatás elősegítése (ez pedig jellemzően az a 
piacorientált oktatáshoz és képzéshez kötődik). Az olyan területek, mint a minőségi oktatás és 
képzés, az egyenlő hozzáférés, vagy a társadalmi integritás a legtöbbször más prioritásokhoz 
kapcsolódva kiemelt célként jelennek meg. Emellett hangsúlyosan szerepelnek a dokumentumokban 
olyan fejlesztési területek is, mint az IKT alkalmazása, vagy a lemorzsolódás elleni küzdelem és 
néhányan az adminisztratív kapacitás növelését is kiemelt célként kezelik (lásd pl. Republic of Estonia, 
2004; Bulgaria, 2007; Latvia, 2004; London..., 2010). Az alábbi táblázatban (1. Táblázat) összegeztük, 
hogy a nyolc tagállam 2004 és 2006 közötti időszakot meghatározó operatív programjaiban található 
prioritások és kapcsolódó célkitűzések hány százaléka köthető a hat legnépszerűbb közösségi 
célkitűzéshez. Mintánkat kiegészítettük a később csatlakozó Bulgária és Románia 2007-es operatív 
dokumentumaival is, mivel ezekre az országokra vonatkozóan a korábbi időszakból nem volt adatunk.  

 
1 Táblázat 

A kelet-közép-európai régió legjellemzőbb oktatást és képzést érintő célkitűzései 

Terület 
Prioritások 

(%) 

Kapcsolódó 
célkitűzések 

(%) 

LLL, Tudás alapú gazdaság 70 90 

Foglalkoztatás, Oktatás és képzés a piac igényeihez való igazítása 60 70 

Minőségi oktatás 40 80 

Humánerőforrás-fejlesztés 40 70 

Területi kohézió, egyenlő hozzáférés 30 70 

Infrastruktúra, IKT 10 70 

Forrás: A 2004-ben csatlakozott 8 közép-európai ország 2004-2006 közötti humán erőforrás 
operatív programjai valamint Bulgária és Románia 2007-es operatív programjai. 
Megjegyzés: Mivel leggyakrabban a dokumentumokon belül egy-egy terület prioritásként, majd 
részletesebben kifejtett célként is megjelenik, a sorok összege a legtöbb esetben meghaladja a 
100%-ot.  

 
Az, hogy a nemzeti fejlesztések tervezése során mely fejlesztendő területek kapnak nagyobb 
hangsúlyt, és melyek lesznek járulékos célkitűzések, attól függ, hogy a döntési helyzetben lévők, 
milyen szempontok szerint rögzítik prioritásokat, milyen problématerületekről gondolják, hogy 
politikai választ igényelnek. Ott, ahol kritikus problématerületként az élethosszig tartó tanulás 
megvalósulását jelölik meg, ennek eléréséhez szükséges eszközeként tekinthetnek az IKT 
kompetenciák fejlesztésére, miközben máshol ez utóbbi önálló fejlesztési területként szerepelhet. A 
bolgár 2007-es szektorális programban például a tudásalapú gazdaság igénye határozza meg az 
oktatásfejlesztési irányokat, ehhez rendelik hozzá az élethosszig tartó tanulás kialakítását, az oktatás 
minőségének javítását, az oktatási kínálat fejlesztését és munkaerő-piaci igényekhez igazítását, a 



vidéki és a városi oktatási különbségek csökkentését, illetetve a sajátos nevelési igényű gyermekek 
megfelelő oktatáshoz való hozzáférésének biztosítását (Bulgaria, 2007). 

 
Az egyes fejlesztési területetek, illetve azok változása alapvetően meghatározza a kapcsolódó 
területek fejlődési lehetőségeit. Ez a kapcsolódás szektoron belül, és azok között egyaránt jelen van. 
Például a tudásalapú társadalom kialakításának, az innováció előmozdításának alapvető feltétele az 
infokommunikációs eszközök alkalmazása. Ehhez nélkülözhetetlen az infokommunikációs 
berendezések fejlettsége, megléte, illetve az, hogy az állampolgárok alkalmazni tudják azokat. E két 
feltétel egyben egymás fejlesztési kontextusát is jelenti. Litvániában például az első fejlesztési 
periódusban „A társadalmi és gazdasági infrastruktúra” prioritáson belül „A munkaerő-piac, az  
oktatás, a szakképzés, a K+F és a szociális szolgáltatások infrastrukturális  fejlesztése” c. intézkedéssel 
a  „Humánerőforrás fejlesztés” prioritáshoz kapcsolódó intézkedések befogadóképességét kívánták 
növelni azáltal, hogy biztosítják a megfelelő eszközöket és tanulási környezetet az oktatási és képzési 
fejlesztések implementációjához (Lithuania, 2004). A fejlesztési stratégiák kiemelten foglalkoznak a 
különböző politikák közötti kapcsolatok kiépítésével. A fejlesztést tervezők gondolkozásában 
általában jelen van a problématerületek közötti valódi kapcsolatoknak, illetve azok komplexitásának 
kérdése, az ebben rejlő lehetőségek kihasználásának igénye és gyakran találkozhatunk a fentihez 
hasonló komplex fejlesztési struktúrával. Ennek ellenére a beavatkozások sokszor egymástól 
függetlenül is támogattak hasonló tevékenységeket (Poland, 2009; Latvia, 2004; Czech…, 2007a, 
2009).  
 
A közösségi elvárásoknak megfelelően a dokumentumokban rendszerint megjelölnek három-öt, 
minden fejlesztési területen átívelő horizontális célkitűzést, ilyen lehet például az előbb említett IKT 
fejlesztés, de gyakori az esélyegyenlőség biztosítása, illetve a területi kohézió is (lásd pl. A Magyar..., 
2004; Republic of Estonia, 2004; Slovakia, 2004 London..., 2010). E horizontális célkitűzések között 
implementációs eszközök, illetve sikerkritériumok is szerepelnek, a leggyakoribb ilyen terület a 
fenntartható fejlődés és a partnerség kialakítása (lásd pl. Bulgaria, 2007; Slovenia, 2007), melyek 
szisztematikus vizsgálata a megvalósítási problémákra érzékeny tervezést eredményez. A horizontális 
célkitűzések azonban akkor is fontos implementációs komponensként értelmezhetők, ha nem 
implementációs jellegűek, hiszen ezek olyan kontextust teremtenek, ahol felértékelődik az ágazatközi 
együttműködés jelentősége.  
 

A régió oktatásfejlesztési beavatkozásai  
 

A fent bemutatott, a régió köz-, illetve szakoktatásának modernizációját orientáló célok alatt 
sorakozó intézkedések gyakran foglalnak magukban kurrikulum-fejlesztési elemeket és irányulnak a 
rendszerek kapacitásának valamilyen típusú fejlesztésére. Habár változó, hogy e két elem egy 
intézkedésen belül, vagy külön intézkedésekben jelenik meg, a leggyakrabban ezek a területek 
összekapcsolódnak (lásd 2. Táblázat).  

 
2. Táblázat 

A kelet-közép-európai régió oktatásfejlesztési beavatkozásai 
A 2004-ben csatlakozott 8 közép-európai ország 2004-2006 közötti operatív programjai 

valamint Bulgária és Románia 2007-es operatív programjai alapján 

Ország 
Intézkedés 
azonosítója 

Kurrikulum- 
elem 

Kapacitás- 
építés 

Ország 
Intézkedés 
azonosítója 

Kurrikulum- 
elem 

Kapacitás- 
építés 

Csehország 
3.1 X X 

Litvánia 

1.5  X 

3.3  X 2.1 X  

Észtország 1.1 X X 2.3 X X 

Lengyel-  
ország 

2.1 X X 2.4 X X 

2.2 X X 
Magyar-
ország 

2.1 X X 

3.1 X X 



Lettország 
1.4  X Szlovákia 

3.1 X X 

3.3 X X 

3.2. X X Szlovénia 2.3 X X 

        

Bulgária 

3.1 X X 

Románia 

1.1 X X 
3.2   

3.3 X X 1.3  X 

4.1 X X 1.4 X X 

4.2 X  2.1 X X 

4.3 X X 2.2 X X 

Forrás: A 2004-ben csatlakozott 8 közép-európai ország 2004-2006 közötti humán erőforrás 
operatív programjai valamint Bulgária és Románia 2007-es operatív programjai. 

 
A régióban megvalósuló fejlesztések értékelései (lásd pl. Republic of Estonia, 2007b; Czech..., 2007b; 
Poland, 2005, 2009; Magyarország, 2007) kiemelten foglalkoznak a kurrikulum-, illetve a 
kompetenciafejlesztés kérdésével. Kurrikulumot érintő fejlesztésként értelmezhetőek azok a tartalmi 
fejlesztések is, amelyek nem a standard kurrikulumot érintik, így például az olyan extrakurrikuláris 
oktatást vagy egyéb hasonló területeket támogató fejlesztések, amilyen a bolgárok új 
infokommunikációs technológiák alkalmazását szükségessé tevő on-line kurzusai voltak.9 E 
fejlesztések gyakori célkitűzése az oktatás minőségének javítása, az innovatív oktatási programok 
kidolgozása és elterjesztése a szakoktatás, a természettudomány, az IKT, a matematika, a 
szövegértés-szövegalkotás terén (lásd pl. Romania, 2007; Poland, 2004; Lithuania, 2004). Többek 
között az utóbbi két területen vezetett be innovatív, a kompetencia alapú oktatást elősegítő 
programcsomagokat a magyarországi HEFOP 3.1.3 program is.10 
 
A kurrukulumfejlesztéseknek az eszközbeszerzés az egyik leggyakoribb kísérője, illetve általában 
szükséges feltétele is. A legtöbb innovatív gyakorlat elterjesztése új típusú infrastrukturális 
berendezések, tankönyvek, tanulást támogató eszközök biztosítását igényli. Ez az egyik oka annak, 
hogy a kurrikulumot érintő innovációknak általában erős anyagi vonatkozásai vannak (Altrichter, 
2005). A Lett Köztársaságban például kifejezetten ilyen eszközbeli kapacitásépítésre használták fel az 
uniós támogatásokat. Ezzel biztosították, hogy a tanulási helyiségek (gépek, berendezések, 
számítógép hálózatok) összhangban legyenek a korábbi nemzeti oktatási program keretein belül 
kifejlesztett új kurrikulummal (Latvia, 2004). 
 
A kapacitásépítésnek több jellemző kategóriájával találkozhatunk a régió oktatásfejlesztési 
intézkedései között. A kurrikulum-fejlesztéshez leggyakrabban a klasszikus humán-kapacitásépítés, 
ezen belül pedig tanár-továbbképzések kapcsolódnak (lásd pl. Republic of Estonia, 2007b; Czech..., 
2007b; Poland, 2009). A tanár-továbbképzések az oktatási szektor humánerőforrás-fejlesztésének 
leggyakoribb formái, ezekhez általában kapcsolódnak vezetői és képzői képzések is. A képzések 
különböző tartalmak köré szerveződnek, a legjellemzőbbek a pedagógiai-szakmai, az IKT, az idegen 
nyelvi, a távoktatási, illetve az akkreditációs felkészítések (lásd pl. Poland, 2004; Romania, 2007; 
Lithuania, 2004). Emellett különös jelentőségű lehet a módszerbeli újítások bevezetését segítő helyi 
tanácsadók működtetése is (lásd pl. A Magyar..., 2004; Republic of Estonia, 2004). Hazai példával 
élve, a HEFOP 3.1.3 intézkedés implementációja során komoly nehézséget okozott, hogy a 
fejlesztésekben részt vevők csak jelentős késéssel tudták igénybe venni ezt a típusú támogatást, 
illetve, hogy a tanácsadók pedagógiai, tárgyi és projektmenedzsmenttel kapcsolatos felkészültsége 
sokszor nem volt megfelelő színvonalú (lásd pl. Baráth, 2007; Kerber, 2011; Expanzió, 2007).  
 

                                                           
9
 Öltözködés és divat témában. 

10
 E programról részletesebben az „Uniós finanszírozású kurrikulumfejlesztés – A hazai közoktatás-fejlesztés 

tapasztalatai” c. írásunkban szólunk majd. 



Az új, akár más szektorokhoz tartozó szereplők bevonása, illetve a már a rendszerben lévő 
szakemberek részvételi arányuk növelése is a humánerőforrás-kapacitás bővítéseként értelmezhető. 
Ilyen intézkedést11 hoztak Bulgáriában is, ahol a veszélyeztetett csoportok lemorzsolódása elleni 
küzdelem során új tanácsadókat és pszichológusokat vontak be a rendszerbe, illetve növelték a már 
bent lévő ilyen szakemberek részvételi arányát (Bulgaria, 2007). E kapacitásnövelés leggyakoribb 
formája a pályaorientációs szakemberek bevonása, melyhez sok esetben kapcsolódik speciális 
tartalom- és módszerfejlesztés, terjesztés, illetve eszközbeszerzés (lásd. pl. Republic of Estonia, 2004; 
Poland, 2004).  
 
E típusok tárgyalásával azonban már kiléptünk a humánerőforrás-kapacitás fejlesztésének 
megszokott világából, ezek inkább már a szélesebb spektrumú abszorpciós kapacitást érintő 
beavatkozásként értelmezhetők. Ide sorolható minden olyan ágazaton belüli és kívüli fejlesztés, 
intézményrendszer-építés és modernizálás, ami a források felhasználását, az eredmények 
fenntartását és folyamatos fejlődését teszi lehetővé. Az oktatásfejlesztési beavatkozások esetében az 
egyik ilyen az elszámoltathatóság és átláthatóság intézményének kiépítése és modernizációja. A 
kelet-közép-európai fejlesztések mintegy fele irányul erre vagy érinti ezt a területet. Az ágazaton 
kívüli beavatkozások közül az adminisztratív kapacitás növelését érdemes kiemelni, erre később, az 
implementációs vonatkozások kapcsán térünk majd ki bővebben. 
 
Az elszámoltathatósági rendszert fejlesztő intézkedések általában olyan beavatkozási területeket 
érintenek, mint a résztvevők, illetve a pedagógusok felelősségi körének a bővítése, a külső-belső 
értékelési rendszerek kiépítése, modernizálása, a humánerőforrás célirányos fejlesztése, ami 
leggyakrabban az értékelők képzését jelenti, a szükséges eszközök beszerzése, valamint a vonatkozó 
adatbázisok létrehozása és az eredményességi mutatók közzététele (lásd pl. Bulgaria, 2007; Romania, 
2007, Poland, 2004). Az észtek például az első ESZA fejlesztési periódusban a felnőtt tanulási utak 
követését lehetővé tevő adatbázis létrehozásáról döntöttek (Republic of Estonia, 2004).  
 
Az abszorpciós, ezen belül az implementációs kapacitás fejlesztésének fontos eleme a horizontális 
együttműködések támogatása is, a régió talán legnagyobb kockázati tényezővel bíró hiányossága, 
hogy ez még nem kap megfelelő hangsúlyt. Az erre irányuló fejlesztések az iskolák közötti és az 
iskolákon belüli kommunikációs csatornák működtetését, a tapasztalatcserét a jó gyakorlatok 
megosztását és standardizálását segítik elő, ilyen például a bolgárok extrakurrikuláis oktatást (pl. 
színház és dráma, a művészetek, a zene, kórusok, vita klubok, stb.) támogató programja, amely során 
iskolák együtt és egymástól tanulhatták az innovatív módszereket (Bulgaria, 2007). A lengyel 
„Learning School” programterv, ami a média segítségével a modern iskolák és a pedagógusok 
víziójának elterjesztését célozza meg, hangsúlyozva, hogy ez az olyan tevékenységek elterjesztését is 
támogatja, mint a formatív értékelés (Poland, 2009). Továbbá ilyenek voltak azok az észt és a magyar 
programok is, melyek a jó gyakorlatok gyűjtését és megosztását segítették elő (A Magyar..., 2004; 
Republic of Estonia, 2004). A példák ellenére az ilyen beavatkozások viszonylag ritkák, többen így 
például a cseh és a lengyel szakértők is jelzik az iskolahálózatok létrejöttének szükségességét. 
(Czech..., 2007b, Poland, 2009).  
 
Bár a tervezési és menedzsment kapacitások gyengesége miatt a kurrikulumot érintő beavatkozások 
csak ritkán közelítették meg az előre kitűzött célokat, és gyakran nem várt hatások okoztak károkat, 
több helyen láthatunk arra példát, hogy a programok bizonyos területeken akár már az első 
programozási periódusban pozitív változást hoztak. A magyarországi HEFOP 3.1.3 program 
eredménye például, hogy a diákok tanuláshoz való viszonyulása javult, illetve hogy a pedagógusok 
körében szemléletváltás következett be (Kerber, 2011). A második programozási periódus lengyel 
szakoktatást érintő tantervi reformjának eredményképp pedig a hangsúly a tanulási eredményekre 
helyeződött át, erősödött az oktatási folyamat rugalmassága, fokozódott az iskolai autonómia, és 
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megerősödött a tanulók igényeinek és lehetőségeihez igazított kurrikulum alkalmazása (Poland, 
2009).  
 

Az uniós társfinanszírozású oktatásfejlesztés általános implementációs 
vonatkozásai 
 
Bár az előző két fejezetben, a prioritások és a konkrét fejlesztési beavatkozások kapcsán 
szükségszerűen már érintettünk megvalósítással kapcsolatos kérdéseket, fókuszáltan az alábbiakban 
foglalkozunk a régió sajátos implementációs kihívásaival. Az implementációs vonatkozások 
bemutatása során döntően abból indulunk ki, amit erről a kutatásunk első szakaszát lezáró összegző 
tanulmány tartalmaz (Fazekas–Halász, 2012), különös figyelmet fordítva például az idő, a 
menedzsment és a makro-, mikroszintű szereplők megjelenésére.  
 
Az uniós fejlesztési politikában és fejlesztési gyakorlatban az implementáció problémaköre kiemelt 
figyelmet kap, és ez szükségképpen hat a nemzeti szintű folyamatokra is. A régió operatív 
programjaiban két típusú implementációs megközelítést tudtunk megkülönböztetni. A (1) technikai 
jellegűeket, amikor a fejlesztésekhez kapcsolódó feladatok, és felelősök számbavétele történik – 
változó, hogy az ilyen leírásokat implementációnak, vagy menedzsmentnek nevezik – (2) és a 
problémaorientált, stratégiai jellegű megközelítést, amikor a fejlesztések gazdái stratégiai szinten 
azonosítják és elemzik a releváns problématerületeket és dimenziókat, továbbá az implementáció 
során várhatóan megjelenő kihívásokat. Ez utóbbi kapcsán jönnek be olyan fogalmak a fejlesztési 
dokumentumokba, mint például a kritikus tömeg, a partnerség, a fenntartható fejlődés, az 
abszorpciós kapacitás, a kontextus, valamint a szabályozási és szakpolitikai közeg. A 
problémaorientált megközelítés szerint gondolkodó fejlesztők által készített dokumentumok 
nemcsak érintik ezeket az implementációs problématerületeket, de rendszerint kitüntetett helyen 
foglalkoznak vele. Így például az egyik bolgár ESZA fejlesztést megelőző tervezési dokumentum 
(Bulgaria, 2006) bevezető két fejezete a részvevők azonosításával és a partnerség hatásaival 
foglalkozik, valamint kiemelten kezeli az (abszorpciós) kapacitás kérdését.  
 
Bár a stratégiai, problémaorientált megközelítés tűnik a fontosabb területnek, szükséges vizsgálni az 
operatív leírásokat is, mert a megvalósítási szakaszban az utóbbi gyakran kiszorítja az előbbit. Azaz 
még ha a fejlesztők a tervezési szakaszban nyitottak is az implementáció összetett problémavilágára, 
a megvalósítók hajlamosak ezt a végrehajtás hatékony technikai megszervezésével azonosítani és a 
magasabb szintű célok a végrehajtás során általában kikerülnek a szereplők látóköréből. A projektek 
megvalósítása során tehát egyre inkább a technikai oldal válik dominánsa, az operatív célok sokasága 
fogalmazódik meg, mely célok idővel kizárólagosságot élveznek (lásd 3. Táblázat).  



2 Táblázat 
A Stratégiai célok és a technikai tervezés szerepe  

 a kelet-közép-európai régió tervezési és megvalósítási folyamataiban12 

 
 
 

Stratégiai célok Technikai kivitelezés 

Tervezés X X 

Megvalósítás Ø X 

 
A két implementációs megközelítés sokszor együttesen van jelen az operatív programokban. A 
technikai jellegű leírások jellemzően szeparáltan, külön fejezetben jelennek meg, a problémaorientált 
implementációs megközelítés viszont általában a teljes dokumentumon átível. Korábban az operatív 
programok helyzetelemzése kapcsán is említettünk kifejezetten implementációs elemzési 
dimenziókat, sőt a horizontális célkitűzések között is találtunk olyanokat, melyek a megvalósítás 
hatékonyságára irányulnak. Úgy tűnik a partnerség elve és a fenntartható fejlődés a legnépszerűbb 
ilyen dimenziók. Ennek egyik oka az lehet, hogy ezek a közösségi politikákban is különös hangsúlyt 
kapnak, így a helyi fejlesztési tervek európai irányelvekkel való összehangolásának igénye 
szükségessé teszi legalább e két terület megfontolását. Emellett pedig a fenntartható fejlődés egy 
olyan sikerkritérium, ami alá minden más implementációs problémakört rendezni lehet, így a 
kontextus, illetve az implementációs és abszorpciós kapacitás figyelembevételét, vagy a partnerség, a 
résztvevők bevonásának és elkötelezettségének kialakítását is. Ez utóbbi garantálja a mikro szintű 
implementációs folyamatok figyelembevételét, ennek megjelenése mutatja azt, hogy a fejlesztést 
tervezők gondolkozásában jelen van a komplex rendszerek kezelésének igénye.  
 
A régió országai kivétel nélkül foglalkoznak a központi és mezo szintű (közvetítő) intézmények 
feladatainak technológiai jellegű leírásaival (lásd pl. Slovenia, 2004; Czech..., 2003b). A megjelölt 
központi feladatok leggyakrabban a menedzsment modellek kidolgozásával, az implementáció 
koordinációjával, a közpénzek elosztásával, a kiadások feletti kontrollal, az érintett szervezetek 
közötti koordinációval kapcsolatosak. Általában a mezo, vagy regionális szintre delegálják az 
igazgatási, támogatási, kommunikációs és ellenőrzési feladatok jelentős részét. A legtöbbször ennek 
kapcsán tárul fel előttünk az implementáció mikro szintje is, így például a nyilvánosság és 
tájékoztatás, a partnerség, a szereplők visszajelzése, vagy a helyi kezdeményezések támogatása 
vonatkozásában (lásd pl. Republic of Estonia, 2004; Czech..., 2003b; Bulgaria, 2007). Bár a tervezési 
dokumentumokban önállóan is megjelennek a végső kedvezményezettek, az ő szerepük direkt 
tárgyalása kevés kivétellel a szabályozáshoz, illetve annak betartásához kapcsolódik, így például az 
ellenőrző látogatások lehetővé tételének kötelezettsége kapcsán (lásd pl. Latvia, 2004). Az értékelési 
dokumentumok már inkább foglalkoznak a mikro szint önálló adaptációs szerepével, a szereplők 
viselkedésével, érdekeivel és érdekütközéseivel (lásd. pl. Bulgaria, 2006; Magyarország, 2011). A 
magyar 2011. évi országjelentés szerint például a nem-formális és informális tanulás elismerésének 
fő akadálya, hogy az oktatási és képzési intézmények „jelenleg nem érdekeltek olyan tanulási 
aktivitások elismerésében, amelyek a saját programjaikon kívül folynak” (Magyarország, 2011).   
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A régió országai általában törekednek a szakpolitikai kontextus átható elemzésére, elemzik a nemzeti 
és az uniós politikákat, ezek koherenciáját, illetve figyelembe veszik a más szövetségi tagságaikból 
következő kötelezettségeiket is. Vizsgálják, hogy a már megvalósult fejlesztések milyen kontextust 
teremtettek, hogy a párhuzamosan futó programok irányultsága segíti vagy gátolja a tervezett 
fejlesztések megvalósulását (lásd. pl. Bulgaria, 2007; Romania, 2007). Mint korábban említettük, 
egyes ESZA fejlesztéseket kifejezetten megelőző nemzeti vagy ESZA programokra ültették rá, látunk 
erre példát többek között a cseh, a lett, a lengyel és a magyar intézkedések esetében is. Így például a 
TÁMOP 3.1.4 intézkedés kipróbálási programjának tekintette az első periódus kompetencia alapú 
oktatási programok elterjesztésére irányuló HEFOP 3.1.3 intézkedését. Ennek ellenére az országok 
nem minden esetben használják ki kellőképpen a programok összekapcsolásának lehetőségét. 
Előfordult, hogy a nemzeti programok versengtek az ESZA programokkal, a Cseh Köztársaságban 
például a nemzeti és a közösségi források egymástól függetlenül támogattak hasonló, az aktív 
foglalkoztatáspolitika fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenységeket (Czech..., 2007a). Olykor az átfedés 
problémája az ESZA fejlesztéseken belül is jelentkezik, így például a „ROP és a HEFOP ESZA 
intézkedései közötti átfedések kiküszöbölésére a projekttervezés, ill. a végrehajtás szakaszában sem 
sikerült megfelelő mechanizmusokat kialakítani” (A Magyar…, 2007). 
 
A megelőző intézkedések kapcsán sokszor nemcsak azt vizsgálják, hogy azok milyen kontextuális 
feltételeket teremtettek, de azt is, hogy milyen tapasztalatok származnak a korábbi programok 
(általában a megelőző Phare és ESZA programok) implementációjából. Fontos felismerés, hogy a 
legtöbb implementációs problémát a gyenge tervezési kapacitás okozza, hogy az intézményközi 
együttműködések hiánya meggátolja a programok intelligens adaptációját és terjedését, hogy a 
finanszírozási folyamatok tisztítása elkerülhetetlen. Továbbá, hogy a partnerek bevonása nem 
feltétlenül hozza meg a várt hatást, mivel az érintettek a szükségesnél gyakran sokkal korlátozottabb 
szerephez jutottak. Ilyen tapasztalat az is, hogy a projektgazdák proaktív szerepvállalása, a jobb 
kommunikáció, a jól működő projekt-kiválasztási és ellenőrzési mechanizmusok és a megfelelő 
mutatók alkalmazása azok a dimenziók, melyek erősítésével elérhető lehet a magas kockázatú 
projektek csökkentése, az életképes és fenntartható fejlesztések növelése. A jól működő projekt-
kiválasztási mechanizmushoz például racionalizálni kell a befogadható pályázatok maximumát, mivel 
a nagyszámú pályázatok beérkezése nemcsak az adminisztratív kapacitást múlja sokszor felül, de 
nagyszámú csalódott pályázót is eredményezhet (lásd pl. Romania, 2007; Latvia, 2004; Lithuania, 
2004).  
 
A projekttervezési és implementációs tapasztalatok elemzése két típusra bontható: (1) a saját 
fejlesztési tapasztalatok elemzésére – fent erre hoztunk példákat – és (2) a más tagállamok 
tapasztalatainak vizsgálatára. A bolgárok például az ESZA fejlesztést megelőző tervezési 
dokumentumukban (Bulgaria, 2006) saját fejlesztési tapasztalataik elemzése mellett, az ír, a cseh, a 
portugál és a lengyel ESZA tapasztalatokat is vizsgálták,13 valamint gyűjtötték a jó gyakorlatokat. 
Hasonlóképp a litvánok is más tagországokban megvalósult beavatkozásokat elemezetek, kiemelve az 
abszorpciós kapacitás és a rendelkezésre álló támogatások összehangolásának, a különböző alapok 
(ESZA és ERFA) közötti szinergiának és a beavatkozások belső koherenciájának a szükségességét 
(Lithuania, 2004). Ott, ahol más országok tapasztalatait elemzik, foglalkoznak a referenciakeretek 
azonosításával, vagyis azoknak az országoknak a meghatározásával, amelyekhez bizonyos területeken 
hasonlítható a saját ország fejlettségi szintje, illetve fejlődési iránya, dinamikája. A bolgár fejlesztők 
országuk kontextuális feltételeit az EU-25 tükrében elemezték, és ez alapján igyekeztek előre 
meghatározott szempontok szerint referenciaországokat választani. A felsőoktatás vonatkozásában 
elemezték például a GDP megoszlást, eszerint egyedül Portugáliát találták megfelelő viszonyítási 
pontnak, míg más területeken Írország, Cseh Köztársaság és Lengyelország tapasztalatainak az 
elemzését is hasznosnak ítélték (Bulgaria, 2007). 
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Az előzmények értelmezésének harmadik dimenzióját, egy az előbbieknél szűkebb perspektíva adja: 
ez a fejlesztési dokumentumok születésének közvetlen előzménye. A legtöbb kelet-közép-európai 
tervezési és értékelési dokumentum arról tanúskodik, hogy a programok kidolgozását megelőzően, 
illetve közben volt társadalmi egyeztetés, bár abban már lényegesen eltérnek, hogy az ilyen 
egyeztetésbe milyen szereplőket vontak be (lásd pl. Latvia, 2009; Czech..., 2007b; Poland, 2009). 
Észtországban ernyőszervezetek működtetésével vonták be az érintett csoportokat a stratégiák 
előkészítésébe, illetve a tervezési folyamatról állandó tájékoztatást biztosítottak számukra és 
észrevételeiket közvetlen tárgyalásokon is megvitatták (Republic of Estonia, 2007b). A Lett 
Köztársaság stratégiája átfogó tárcaközi és a szociális partnerekkel történő tárgyalások eredménye. 
Bulgáriában az összes közigazgatási kerületben vitára bocsájtották a prioritási tengelyeket, illetve a 
kapcsolódó tevékenységeket, több mint 550 szervezet képviselőivel tárgyalva azokról14 (Bulgaria, 
2007; Latvia, 2004). Litvániában a központi tervezők az operatív program kidolgozásakor egy évig 
működtek együtt az önkormányzatokkal és a társadalmi, gazdasági partnerekkel, velük együtt 
(csoportokban) dolgozták ki a programokat, illetve aktív konzultációt folytattak a prioritásokról és a 
tervezett intézkedésekről a regionális intézetek bevonásával (Lithuania, 2004).  
 
A társadalmi egyeztetés a partnerség kiépítésének, a résztvevők bevonásának egyik legjellemzőbb 
formája, ez az implementációs dimenzió szinte minden ország stratégiájában megjelenik. Ez 
természetesen nem korlátozódik sem a fejlesztést előkészítő szakaszra, sem pedig az oktatási 
szektorra. A szlovákok az első periódusban (Slovakia, 2004) egyik fő célkitűzésként jelölték meg 
például a társadalmi partnerek bevonását az oktatás és képzés kontroll mechanizmusaiba és 
menedzsmentjébe. A kelet-közép-európai országok a bevonás kérdését jellemzően erősen 
vonatkoztatják a szülők csoportjára is, több helyen is találkozhatunk olyan programokkal, amik az ő a 
bevonásukat segítik elő. Ilyen volt például az a litván intézkedés,15 ami a tanárok, a szülők és a helyi 
szervezetek közti kooperáció kialakítását célozta meg (Lithuania, 2004). Illetve a román fejlesztési 
programban is helyet kapott a diákok otthoni tanulási környezetének fejlesztése érdekében a szülők 
módszerbeli támogatása és tanítása (Romania, 2007).   
 
A régió stratégiáiban jelentős szerephez jut az ágazatközi együttműködés kialakítása is. Ennek 
jelentősége, hogy az ennek kialakításával az ágazatok és ágazatokon belüli alrendszerek forrásokért 
folyó destruktív versengésének visszaszorítására van lehetőség, ami egyben az olyan tanulási 
folyamatok elindulását is lehetővé teszi, melyek legfőbb inputjai az ágazatok közötti különbségekből 
származnak, illetve melyek az innovatív megoldások horizontális terjedését eredményezik. A vizsgált 
régióban is találunk olyan fejlesztési célokat és beavatkozásokat, melyek ilyen együttműködéseket 
tesznek szükségessé. Ilyen volt például az a lengyel program, ami a piaci igények feltárására 
vonatkozó elemzéseket és adatbázisok létrehozását célozta meg (Poland, 2009), de az oktatási és 
képzési kínálat piaci igényekhez igazítása máshol is gyakran megjelenik (lásd pl. Slovenia, 2004; 
Litvánia, 2004). Mint fentebb említettük, többen elemzik a különböző szektorok operatív 
programjainak kapcsolódási lehetőségeit (lásd pl. Romania, 2008). Szintén szóba került már korábban 
a horizontális célkitűzések jelentősége az ágazatközi kapcsolatok kiépítésében, ezek 
megvalósulásához pedig olyan implementációs intézkedéseket rendelnek, mint például az oktatási és 
szociálpolitikáért felelős tisztviselők együttműködése, illetve az egyes területek fejlesztési terveinek 
kidolgozásába és megvalósításába való kölcsönös becsatlakozás.  
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 I. fejlesztési periódus, 2.4-es intézkedés (Lithuania, 2004). 



Az előző fejezetben kockázati tényezőként jelöltük meg azt, hogy a régió nem fókuszál eléggé a 
szervezeti tanulásra, a tanulószervezetek kialakítására, a régió másik nagy implementációs 
hiányossága az idő problémaköréhez köthető. A nemzeti fejlesztési dokumentumokban ez a dimenzió 
direkt módon csak kevés helyen jelenik meg. Leggyakrabban csak technikai szinten, a kitűzött 
határidők vagy időkeretek vonatkozásában találkozhatunk vele, illetve akkor, ha a rövid, a közép és 
hosszú távú célok jól elkülönülnek egymástól (lásd pl. Bulgaria, 2007; Latvia, 2004; Lithuania, 2004). 
Az olyan elemekre, mint a kontextus fejlődése, változása, vagy a beavatkozások ciklusai, időbeli 
fejlődése ritkán találunk utalásokat. Mindemellett néha találkozunk erre vonatkozó 
megállapításokkal, így például amikor az észt programban a többéves stratégiai folytonosság igényét 
hangsúlyozzák (Republic of Estonia, 2004), vagy amikor a bolgár fejlesztési dokumentumban a 
tudáshátteret adó más országok tapasztalatainak elemzése kapcsán megemlítik, hogy az adatgyűjtés 
óta eltelt idő nyilvánvalóan változásokat hozott, és háttérként szolgáló adtatok elemzésekor ezzel a 
kockázattal számolni kell (Bulgaria, 2006). 
 

Összegzés  
 
A hazai oktatásfejlesztési programok tervezéséhez és vizsgálatához fontos a tágabb környezet 
vizsgálata, annak figyelembevétele, hogy az Unió perifériáját jelentő kelet-közép-európai országok 
közé tartozunk. E térség regionális politikái jellemzően gyengék, a foglalkoztatási szint pedig 
általában alacsony. Jellemző, hogy az iskolák nem rendelkeznek az innovatív programok 
bevezetéséhez szükséges korszerű oktatási eszközökkel, az alkalmazott kurrikulum pedig gyakran 
nem felel meg a munka világa által megfogalmazott igényeknek, illetve nem alkalmas az élethosszig 
tartó tanuláshoz szükséges képességek fejlesztésére. A pedagógusok szakértelme sokszor nem teszi 
lehetővé az újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetését és jelentős különbségek vannak az egyes 
térségek hozzáférhető oktatási és képzési szolgáltatásai között. A régió talán legfontosabb jellemzője 
a saját források hiánya, itt az ESZA jelenti a legnagyobb forrást a szakpolitikák implementálásához. Az 
országok jellemzően olyan célok elérése felé orientálják fejlesztő tevékenységüket, melyek 
eléréséhez közösségi források állnak rendelkezésre. Ennek kockázata, hogy a minimális szintre 
redukálhatja az önálló nemzeti politikaalkotást, illetve gyengíti a tulajdonosi és felelősség érzetet. 
 
A régióban az élethosszig tartó tanulás és a tudásalapú társadalom megteremtése, az oktatási és 
képzési szolgáltatásoknak a munka világa igényeihez való igazítása, az oktatás és képzés minőségének 
a javítása, az egyenlő hozzáférés biztosítása, a társadalmi integráció erősítése, a humánerőforrás-
fejlesztés és az IKT alkalmazása a leggyakrabban előforduló oktatási célkitűzések. A kapcsolódó 
intézkedések gyakran foglalnak magukban kurrikulum-fejlesztési elemeket. A 
kurrukulumfejlesztéseknek az eszközbeszerzés, illetve a klasszikus humán-kapacitásépítés (tanár-
továbbképzés) a leggyakoribb kísérője, de gyakori az új, akár más szektorokhoz tartozó szereplők 
bevonása is, illetve a már a rendszerben lévő szakemberek részvételi arányának növelése, az 
elszámoltathatóság és átláthatóság intézményének kiépítése és modernizációja is. Emellett látunk 
példát a horizontális, ágazaton belüli és ágazatközi együttműködések támogatására is.  
 
Az operatív programokban két típusú implementációs megközelítést találtunk, a technikai jellegű és a 
problémaorientált megközelítést. Előbbire példa a fejlesztésekhez kapcsolódó feladatok és felelősök 
számbavétele, utóbbira pedig az, amikor a fejlesztés gazdái stratégiai szinten elemzik a releváns 
problématerületeket, az implementáció során várhatóan megjelenő kihívásokat. Ez utóbbi kapcsán 
jelennek meg olyan fogalmak, mint a partnerség, a fenntartható fejlődés, vagy az abszorpciós 
kapacitás. A régió jellegzetessége, hogy habár a tervezési fázisban jól működik a stratégiai 
megközelítés, ez a végrehajtás során már rendszerint nem érvényesül, és a technikai feladatok 
határozzák meg az implementációs folyamatokat. A régió országai a központi és mezo szintű 
intézmények feladatainak technológiai jellegű leírásaival egyaránt kiemelten foglalkoznak, az iskolák 
a legtöbbször az utóbbi kapcsán jelennek meg a dokumentumokban. A társadalmi egyeztetés, a 



partnerség kérdése szinte minden ország stratégiájában megjelenik, a hangsúly így nem a bevonáson 
van, hanem azon, hogy a szereplők ténylegesen a kellő szerephez jutnak-e. A dokumentumokban 
erősen jelen van a fejlesztések közvetlen előzményének elemzése, illetve általában a szakpolitikai 
kontextus átfogó elemzése. Vizsgálják a nemzeti és az uniós politikákat, a megelőző intézkedések 
tapasztalatait, amely során áttekintik, hogy azok milyen kontextust teremtettek, valamint hogy 
milyen implementációs tudás származtatható a korábbi programok tapasztalataiból. Egyes országok a 
referenciaországaik tapasztalatait is átfogóan vizsgálták. A régió legnagyobb implementációs 
kockázati tényezőjeként jelöltük meg, hogy a tanulószervezetek, és a fejlesztések idődimenziója csak 
elvétve jelenik meg a kiemelt problématerületek között. 
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