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Bevezetés  

Az itt olvasható tanulmány célja a hazai közoktatás-fejlesztési kontextus bemutatása, annak 
vizsgálata, hogy 2004-től kezdően milyen volt és miként változott a fejlesztési szereplők, illetve 
intézmények implementációs eszköztára, kapacitása és gondolkodása. Ennek teljes körű feltárására a 
jelen tanulmány hátterét adó implementációkutatás1 empirikus adatfelvételének lezárása után 
vállalkozunk majd, itt a dokumentumelemzéssel hozzáférhető információk alapján próbálunk 
érzékletes képet rajzolni a hazai implementációs kontextusról. 
 
Az alábbiakban az első két programozási időszak főbb tervezési dokumentumait tekintjük át. A 
tervezési dokumentumok elsősorban a makroszintű implementációs tudásról való képalkotáshoz 
járulnak hozzá, hiszen ezekben jól nyomon követhető, hogy a fejlesztéspolitikai szereplők és központi 
intézmények milyen implementációs tudással és eszköztárral rendelkeztek a vizsgált időszakokban.  
 
Jelen tanulmány fő kérdése, hogy az elmúlt évtizedben megvalósult jelentősebb oktatásfejlesztési 
beavatkozásokat meghatározó stratégiai dokumentumok milyen fejlesztési kontextust teremtettek, 
illetve hogy a cselekvési területek tervezésekor hol tartott a hazai központi szereplők és intézmények 
implementációs tudása és kapacitása. Hivatkozva az ezek mögött lévő hazai stratégiai 
dokumentumokra is, részletesen az első programozási periódus (2004–2006) fejlesztési tervét 
(Nemzeti Fejlesztési Terv) és a hozzá kapcsolódó humánerőforrás-fejlesztési, ezen belül a közoktatás-
fejlesztési programok (Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program) célrendszerét és 
implementációs vonatkozásait mutatja be. Majd pedig azt, hogy a következő programozási időszak 
(2007–2013) hasonló dokumentumai (Új Magyarország Fejlesztési Terv és Társadalmi Megújulás 

                                                      
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. 



Operatív Program) e szempontok szerint milyen változásokat hoztak, illetve hogy a korábbi 
intézkedések tapasztalatai milyen új tudást eredményeztek. 

 

A fejlesztési programok és implementációs vonatkozásaik 

Az elmúlt évtizedben a hazai jelentősebb közoktatás-fejlesztési beavatkozások az Európai Unió 
támogatásával történtek, ennek hátterét az adja, hogy a támogatási alapok felhasználásához a 
szükséges tagországi önrész mértéke lényegében kimerítette a szektor fejlesztésére fordítható hazai 
forrásokat, azaz azok nem jelentettek addicionális forrást (Hermann – Varga 2011). A strukturális és 
kohéziós támogatásokból való részesedés legfontosabb alapját a 2004 és 2006, illetve a 2007 és 2013 
közötti programozási periódusok cselekvési területeit meghatározó a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) 
és Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT), valamint a hozzájuk kapcsolódó operatív programok 
adták.2 A közösségi normáknak megfelelően ezek a hazai környezetben kidolgozott programtervek 
adaptálták az EU célkitűzéseit, szem előtt tartva a sajátos nemzeti igényeket is.3  
 
A fejlesztési tervek és az ezeket konkrét fejlesztési beavatkozásokra lefordító operatív programok 
együttesen adnak képet a beavatkozások mögötti koncepciókról. Az előbbiek szektorokon átívelő 
elemzésekre épülve általánosabb jellegű stratégiákat határoznak meg, míg utóbbiak ehhez kap-
csolódva az egyes ágazatokra – illetve ágazatcsoportokra – vonatkozó konkrét beavatkozásokat 
jelölik ki, ennek háttereként specifikus, az adott ágazatot érintő helyzetértékelést végeznek. Ezért az 
alábbiakban a fejlesztési terveket és a közoktatás-fejlesztési beavatkozásokat felölelő operatív 
programokat együttesen, ciklusok szerinti bontásban mutatjuk be. A figyelmünket mindkét tervezési 
ciklus esetében kisebb részben a stratégiai célok elemzésre, és nagyobb részben a tervezési 
dokumentumokból kiolvasható implementációs vonatkozások4 feltárásra fordítjuk.  

Az első fejlesztési időszak (2004–2007) 

Az első fejlesztési időszak a csatlakozástól a strukturális alapok következő ciklusa kezdetéig tartott. 
Rövidségét az magyarázza, hogy amikor Magyarország uniós csatlakozására sor került, és ezzel a 
strukturális alapok – ezen belül a közoktatás fejlesztésére is használható Európai Szociális Alap – 
megnyíltak számára, az előző uniós tervezési ciklus már a végéhez közeledett. 

Stratégiai célkitűzések 

A korábban említettek értelmében a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) és a hozzá kapcsolódó Humán-
erőforrás-fejlesztés Operatív Program (HEFOP) célmeghatározásai a hazai és a közösségi fejlesztési 
irányelvekre, valamint a magyar – általános és szektorspecifikus – kontextuális feltételekre épültek.   
 
Az NFT legfőbb hosszú távú stratégiai célkitűzése az „életminőség javítása”, illetve az EU-átlaghoz 
viszonyított jövedelmi különbségek mérséklése volt, ennek megvalósításához kötődött az a három 
specifikus cél, amelyek mentén már körvonalazódtak a konkrét fejlesztési területek. Ezek (1) a ver-

                                                      
2 A beavatkozások tervezése nem korlátozódik csupán ezen dokumentumokra, így például az intézkedések 

tartalmi és végrehajtással kapcsolatos részleteit kiegészítő dokumentumok tartalmazzák.  
3
 A fejlesztési beavatkozások döntő többsége a kompetencia alapú – és járulékos célkitűzésként az 

esélyegyenlőséget biztosító – oktatást támogatta. Ezek hazai szükségességét alátámasztotta az a tény, hogy a 

megelőző évtized mérései – mint a nagy visszhangot keltő PISA-tudásmérés vagy az Országos 

kompetenciamérés – alapján a magyar diákok „gyengén teljesítenek az értő olvasás, a számolási, matematikai 

készségek területén. Versenyhátrányban vannak az idegennyelv-ismeretet illetően, és a szociális kompetenciák 

fejlesztésére szolgáló oktatási környezet, valamint az életpálya-építés iskolai feltételei sem optimálisak” 

(Foglalkoztatáspolitikai…, 2005). 
4
 Az implementációs vonatkozások bemutatása során döntően abból indulunk ki, amit erről a kutatásunk első 

szakaszát lezáró összegző tanulmány tartalmaz (Fazekas–Halász, 2012). 



senyképesebb gazdaság, (2) a humán erőforrások jobb kihasználása, valamint (3) a jobb minőségű 
környezet és a kiegyensúlyozottabb regionális fejlődés voltak. Értelemszerűen a második az, ami az 
oktatás számára a legkedvezőbb terepet adja, bár az NFT a másik kettő specifikus cél kibontása során 
is előrevetítette az oktatási ágazat szerepvállalását azáltal, hogy hangsúlyozta a humán erőforrás 
jelentőségét, illetve jelezte, hogy ennek fejlesztése megkerülhetetlen feladat. 
 
A specifikus célokhoz kapcsolódó prioritások (a termelőszektor versenyképessége, a foglalkoztatás 
növelése és az emberi erőforrások fejlesztése, a jobb infrastruktúra, a tisztább környezet biztosítása, a 
regionális és helyi potenciál erősítése és a technikai segítségnyújtás) eléréséhez öt operatív program 
keretein belül dolgoztak ki konkrét cselekvési területeket (lásd: 1. ábra), hangsúlyozva, hogy „az OP-k 
egyes fejlesztései egymást kiegészítő, integrált módon, a szinergikus hatásokat kihasználva” (Magyar 
Köztársaság, 2003a) kell, hogy megvalósuljanak ahhoz, hogy érdemi hatás elérhető legyen.  
 
Az operatív programok közül a Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program és a Regionális Fejlesztés 
Operatív Program (ROP) érintették a közoktatást, kifejezetten a kurrikulum formálására irányuló 
oktatási programok az előző keretein belül a foglalkoztatás növelése és az emberi erőforrások 
fejlesztése prioritásokhoz kapcsolódva jelentek meg.  

1. ábra  
A Nemzeti Fejlesztési Terv struktúrája 

 
Forrás: Fazekas, 2009. 
 
Bár a HEFOP helyzetértékelése foglalkozott részletesebben az oktatási szektort érintő kontextuális 
feltételek feltérképezésével, így például a népesség képzettségi szintjével, a közép- és felsőfokú 
oktatásban résztvevők arányával, illetve a különböző fejlődési trendekkel, az NFT általános hely-
zetértékelése is vizsgált – a magyar gazdaság és társadalom állapota kapcsán – olyan problémákat, 
melyek előrevetítették az oktatásfejlesztés főbb (tartalmi és infrastrukturális) irányait. Ilyen problé-
materület volt például az esélyegyenlőség, az egyes termelőszektorok versenyképessége, a K+F 
tevékenységek megvalósulása, az információs társadalom kiépültsége, a kapcsolódó infrastrukturális 
feltételek és a regionális sajátosságok5.  

                                                      
5
 Amikor pedig expliciten az oktatás és képzés területével foglalkozik, akkor az iskolai részvételt és az oktatási 

rendszer struktúráját elemzi. 



 
Az első programozási időszak dokumentumainak együttes megállapítása, hogy habár az oktatási 
rendszer jó teljesítményt nyújt, a társadalmi-gazdasági átalakulásból, a technológiai fejlődésből és a 
demográfiai változásokból fakadó kihívásoknak való megfelelés érdekében az oktatási és szakképzési 
rendszer további modernizációja szükséges. A helyzetértékelés szerint a legnagyobb gondot (1) az 
oktatás, képzés és a munkaerőpiac közötti kapcsolat problémái, (2) az iskolarendszer társadalmi 
egyenlőtlenségeket kiegyenlítő, egyenlő esélyeket biztosító szerepének a gyengesége, (3) a szegényes 
fizikai infrastruktúra és (4) az egész életen át tartó tanulás megvalósulásának hiányosságai 
jelentették. Egyben ezek voltak a legfontosabb fejlesztési területek is, így például az első 
problématerület kapcsán a tervezetek mind a formális oktatás és képzés, mind az informális tanulás 
terén változtatásokat tartottak szükségesnek.  
 
Az oktatási programok komplex humánerőforrás-fejlesztési stratégia részeként jelentek meg: a Hu-
mánerőforrás-fejlesztés Operatív Program a foglalkoztatás, az oktatás és képzés, a szociális szol-
gáltatások és az egészségügyi ellátás területének célzott akcióit is magában foglalta. A HEFOP négy 
prioritás – az (1) aktív munkaerő-piaci politikák támogatása, (2) a társadalmi kirekesztődés elleni 
küzdelem, (3) az egész életen át tartó tanulás és (4) az oktatás, a szociális szolgáltatások és az 
egészségügyi ellátórendszer infrastruktúrájának fejlesztése – mentén határozta meg a cselekvési 
területeket. A közoktatás területét a második és a harmadik prioritás érintette.6 Előbbi a hátrányos 
helyzetűek (például fogyatékkal élők, a hátrányos helyzetű térségek lakói) foglalkoztatási 
lehetőségeit volt hivatott elősegíteni egy olyan stratégiával, mely egyaránt épített az oktatás és kép-
zés, a foglalkoztatás és a szociális szolgáltatások eszközeire. Utóbbi pedig a programozási periódus 
legnagyobb volumenű oktatásfejlesztési beavatkozásait ölelte fel, érintve az iskola előtti, az alap- és a 
középfokú oktatást, illetve a szakképzést is.7 A tervezett tevékenységek közé tartozott például az 
alapvető készségek és kompetenciák kifejlesztéséhez szükséges pedagógiai módszerbeli alapok 
megteremtése és a szakképzés rendszerének a gazdaság igényeihez történő igazítása. 
 
Az oktatási vonatkozású (a kurrikulumot érintő) közoktatás-fejlesztési támogatásokat az Európai 
Szociális Alap (ESZA) biztosította (ennek feltételeit lásd az 1. keretes írásban), míg a közoktatási 
infrastrukturális fejlesztések együttesen használták az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és 
kisebb mértékben az ESZA támogatásait. 
  
 

1. keretes írás 
ESZA-ból támogatható oktatásfejlesztési beavatkozások 

 
Az ESZA-támogatás feltétele, hogy a beavatkozások az alábbi feltételek közül legalább egynek 
megfeleljenek: 
1. biztosítsanak esélyegyenlőséget a hátrányos helyzetű gyermekek számára; 
2. támogassák az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák kialakulását; 
3. teremtsenek kapcsolatot a munkaerőpiac igényei és az oktatás között, a képzés tartalmát a 

gazdasági igényeknek megfelelően formálják;  
4. fejlesszék a köz- és felsőoktatási infrastruktúrát. 
 
Forrás: Takács, 2003 

                                                      
6
 A negyedik prioritás a kistérségi szintű integrált szakmai képzőközpontok és a felsőoktatási intézmények 

infrastrukturális fejlesztését teszi lehetővé a Regionális Fejlesztési Alap forrásaira támaszkodva. 
7
 Továbbá a felsőfokú szakképzést, a felsőoktatást és a felnőttképzést.  



Implementációs vonatkozások 

Az első programozási időszak fejlesztési tervének kidolgozása három évvel a csatlakozás előtt, 2001 
februárjában kezdődött, és közel két évig tartott.8 Már akkor is jelen volt az a mára jelentősen 
megerősödött közösségi elvárás, hogy a strukturális és kohéziós alapok felhasználására vonatkozó 
tagállami stratégiák az Európai Bizottság véleményezésének, illetve az ezt megalapozó ex-ante 
értékeléseknek megfelelően formálódjanak. A hazai tervezési-értékelési folyamatokat olyan 
dinamikus kölcsönhatások jellemezték, melyek szükségszerűen felkeltik az implementációs 
folyamatok iránt érdeklődők figyelmét. Itt ugyanis az ex-ante értékelések nem egyszerűen kész 
elemzésekre, tervezetekre reagáltak, hanem együtt haladtak az ezeket formáló munkafolyamatokkal, 
sőt, maga a helyzetelemzés, a stratégiaalkotás és a konkrét cselekvési területeket meghatározó 
operatív programok kidolgozása sem lineáris, hanem párhuzamos és dinamikus tervezési 
folyamatként valósult meg. E mögött elsődlegesen nem stratégiai megfontolás állt, az NFT 
helyzetelemzésének időbeli csúszása volt az a tényező, ami szükségessé tette az egymást átfedő 
munkafolyamatokat. Ez pedig természetszerűleg idézett elő olyan dinamikus kölcsönhatást, ami 
feltételezte a felmerülő kérdések több irányból történő – a konkrét cselekvési területek és az 
általánosabb, szektorokon átívelő fejlesztési elképzelések felöli – megközelítését. Visszatérve az ex-
ante értékelések és a helyzetelemezési, tervezési folyamatok közötti interakcióra: ez a kapcsolat tette 
lehetővé például azt, hogy az első ex-ante értékelők legyenek azok, akik összegezik a korábban 
megvalósult PHARE-programok tapasztalatait, illetve hogy ennek eredményei beépüljenek a HEFOP 
helyzetelemzésébe, és így közvetlen hatással legyenek a cselekvési területekre is (Magyar 
Köztársaság, 2003a; Magyar Köztársaság, 2003b).  
 

A HEFOP ex-ante értékelései emellett vizsgálták a stratégia és az azt alátámasztó 
helyzetértékelések, prioritások koherenciáját és relevanciáját, a tervezett programok a 
közösségi stratégiával és nemzeti szakpolitikákkal, illetve más operatív programokkal és 
magával a fejlesztési tervvel való viszonyát, a célok számszerűsítését, várható hatását, a 
végrehajtási és monitoring mechanizmusok minőségét. Az értékelés két részből állt: az első 
vizsgálati szakaszban hazai,9 a másodikban holland szakértők10 végezték az elemzéseket. 

 
A hazai – általános és szektorspecifikus – fejlesztési környezet feltérképezésének részét képezte tehát 
a megelőző fejlesztési programok vizsgálata. Ez pedig nemcsak az általuk teremtett kontextust tárta 
fel, hanem a már ismert implementációs gyengeségekre is rávilágított. A Nemzeti Fejlesztési Terv az 
első Széchenyi Terv, valamint a belépni kívánó országok előcsatlakozási programjainak – PHARE, ISPA, 
SAPARD – elemezésére is épített. Megvalósítási szempontból a Széchenyi Terv kapott kiemelt 
figyelmet. Itt fontos implementációs problémaként értelmezték a késedelmes, nem eléggé átlátható 
és nem eléggé egyértelmű (jogi) szabályozási hátteret, illetve ennek gyakori változásait, a döntési és 
felelőségi körök elosztása körüli zavarokat, az eredményességi és hatékonysági mutatók 
tervezésének hiányát, a nem megfelelő tájékoztatást, továbbá a nem kellően kiépült szervezeti 
hátteret. Bár megemlítették, hogy a PHARE-programok készítették fel a hazai szereplőket a 
strukturális alapok használatára, ezek implementációs tapasztalatainak tárgyalását csak a HEFOP 
tartalmazza. A HEFOP-ban pedig specifikusan az – 1994 és 2002 között, itthon megvalósult – oktatás-
képzési, illetve foglalkoztatási programok kidolgozása és megvalósítása során szerzett tapasztalatokat 
gyűjtötték össze. Az erre vonatkozó fontosabb megállapítások között szerepelt, hogy a beavatkozási 

                                                      
8
 Habár a dokumentum születése közben (2002-ben) Magyarországon kormányváltás történt „a hivatalba lépő 

kormány megerősítette azt az elődje által tett kötelezettségvállalást, hogy 2002 végéig jóváhagyja a Nemzeti 

Fejlesztési Tervet” (Magyar Köztársaság, 2003a). 
9
 Ebbe a folyamatba az MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpontja, a Nemzetközi Bankárképző Központ, az 

Oktatási Minisztérium Környezeti Nevelési Irodája szakértői, valamint más független szakértők kapcsolódtak be. 
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területeket és eszközöket „alulról felfelé haladva” szükséges tervezni, hogy különös jelentőséggel bír 
a kedvezményezett célcsoportok és azok szükségleteinek azonosítása, a lehetséges forgatókönyvek 
felállítása, az alternatív, kísérleti programok kidolgozása, valamint a megfelelő mennyiségi és 
minőségi mutatók felállítása. Kiemelték továbbá, hogy azok a programok bizonyulnak inkább 
sikeresnek, amelyek igazodnak az ágazati stratégiák fejlesztési céljaihoz, hiszen ez az a biztosíték, ami 
lehetővé teszi a programok fenntarthatóságát. 
  
Mivel Magyarország már a csatlakozását megelőző, ún. felkészülési periódusban is az Európai Bi-
zottsággal egyeztetve dolgozta ki fejlesztési irányait, a strukturális források felhasználásához kap-
csolódó tervek jól illeszkedtek hazai szakpolitikák főbb csapásvonalaihoz.11 Az NFT és a HEFOP 
szakpolitikai környezetét formáló dokumentumok közül talán érdemes külön megemlíteni a roma 
népesség helyzetének javítására irányuló, a társadalmi befogadásról szóló közös memorandumot 
(Magyar Köztársaság, 2003c), amit az Európai Bizottság a tagjelölt országokkal készített; a magyar 
foglalkoztatás- és munkaerő-piaci politika középtávú prioritásainak közös értékelését (Magyar 
Köztársaság, 2001); illetve a közoktatás középtávú stratégiáját (Magyar Köztársaság, 2004). Ezzel 
kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy a stratégiák jelentős részéhez nem kapcsolódtak konkrét 
számszerűsített, indikátorokkal kifejezett célok, jelentőségük elsősorban abban rejlik, hogy a 
megfogalmazott koncepciók beépültek a fejlesztési gondolkozásba. 
 
A középtávú közoktatási stratégia az európai uniós hangsúlyoknak megfelelően az oktatásnak 
jelentős szerepet tulajdonított az ország modernizációjának előmozdításában. A stratégia mögötti 
eszközrendszer-koncepció négyéves (2002–2006) nemzeti oktatásfejlesztési rendszerben kezelte a 
hazai fejlesztéseket és a közösségi forrásokból finanszírozott beavatkozásokat. Pontosabban ahol 
lehet, ott utóbbit az előbbi eszközeként jelenítette meg. A stratégia beavatkozási területeinek (lásd: 
2. keretes írás) jelentős része így megfelel a NFT, valamint a HEFOP cselekvési területeinek, illetve a 
dokumentum „közvetlenül hivatkozik a HEFOP és az NFT konkrét intézkedéseire” (Magyar 
Köztársaság, 2003b), továbbá a Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program is expliciten 
megfogalmazza kötődését a középtávú stratégiához. Ezek direkt kapcsolatából fakadóan a középtávú 
stratégia háttérelemzései – például a 80-as évek óta működő oktatási innovációs alap, a Közoktatási 
Modernizációs Közalapítvány (KOMA) megvalósítási tapasztalatainak az elemzése – is hozzájárultak a 
NFT- és a HEFOP-stratégiák kidolgozásához. 
 

2. keretes írás 
Az Oktatási Minisztérium  

középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája (2002–2006) 
  

Beavatkozási területek  
 

„• Az alapvető ismeretek oktatására, a kommunikációs és társadalmi ismereteknek és kompe-
tenciáknak a tanulási és oktatási folyamat kezdeti szakaszában történő megszerzésére koncentráló 
iskolarendszerű oktatás hatékonyságának javítása. 
• Az iskolai oktatás szerepének erősítése a társadalmi egyenlőtlenségek kulturális hatásainak leküz-
désében. Az információs technológia széles körű elterjesztése és alkalmazása az oktatás és a tanulás 
minden területén. 
• A tanárok és oktatók szaktudásának tökéletesítése. 
• Az oktatás színvonalának emelése, különös tekintettel a minőségbiztosítási rendszerek széles körű 
elterjesztésére. 
• Az iskolarendszer általános irányításának javítása, különös tekintettel a gazdasági és pénzügyi ha-
tékonysággal összefüggő kérdésekre. 
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• Az iskolai oktatás tárgyi infrastruktúrájának és felszereltségének általános javítása, különös fi-
gyelmet fordítva a hátrányos helyzetű régiókra és településekre.” 
 
Forrás: Magyar Köztársaság, 2004. 

 
Az itt felsoroltak mellett számos más dokumentum is hatást gyakorolt e tervezetek formálására, így 
például már a kilencvenes évek végén készültek más tagországok ESZA-felhasználási tapasztalataira 
fókuszáló háttérelemzések (lásd például Halász, 1998; Forgács, 1998; Halász, 1999a), amelyek alapján 
nemcsak a megvalósítási kritériumok azonosítása, hanem a közösségi alapokhoz való hozzáférést 
meghatározó tervezési feltételek megjelölése is megtörtént, még 2000 előtt (Halász, 1999b). A hazai 
és nemzetközi tapasztalatok elemzésének egyik általános megállapítása az volt, hogy azok a 
beavatkozások bizonyulnak várhatóan sikeresebbnek, amelyek ágazatközi együttműködéssel 
valósulnak meg. Ennek kapcsán érdemes megemlíteni, hogy az operatív programok szerinti 
stratégiastruktúra több szektort felölelő jellegéből adódóan már önmagában feltételezi az ágazatok 
tervezési együttműködését. A HEFOP kidolgozásáért például a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi 
Minisztérium irányításával az Oktatási Minisztérium, az Egészségügyi, Szociális és Családügyi 
Minisztérium együttesen volt felelős, a tervezet kidolgozásába bekapcsolódott továbbá a Gyermek-, 
Ifjúsági és Sport Minisztérium, az Igazságügy Minisztérium, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, 
valamint az Informatikai és Hírközlési Minisztérium is. A minisztériumok közötti tervezési 
együttműködés már a partnerség elvének részleges érvényesítéseként is felfogható.  
 
Az NFT a társadalmi szereplők bevonását a tervezési-megvalósítási folyamatokba nemcsak a kö-
zösségi alapok felhasználásának egyik alapelveként értelmezi, hanem a hazai tervezési tapasztalatok 
hozamaként is. A dokumentum szerint a kormányzati munka „attól válik igazán hatékonnyá, ha az 
érdemi kérdések széles körű, az érintettekkel, a szakmai körökkel folytatott aktív párbeszédben 
születnek meg” (Magyar Köztársaság, 2003a). Az e kritériumnak való megfelelést igazolván, a 
stratégia-előkészítés kapcsán leírják, hogy az egyeztetési folyamatokba több ezer partner 
kapcsolódott be, illetve az NFT és az operatív programok kidolgozását „példátlan érdeklődés” és aktív 
részvétel kísérte.  
 

„A Nemzeti Fejlesztési Terv egyeztetése három szakaszra oszlott. A helyzetelemzés és a 
stratégia egyeztetése 2002. szeptembertől novemberig, az operatív programok 
véleményezése 2002. októbertől novemberig, a teljes dokumentáció végleges formájáról 
szóló vita pedig 2002. decembertől 2003 márciusáig zajlott le” (Magyar Köztársaság, 2003a).  

 
Az NFT és HEFOP születéséről szóló beszámolók szerint (Magyar Köztársaság, 2003a; Magyar 
Köztársaság, 2003b) a kidolgozási folyamatba bekapcsolódtak országos (makro-) szintű partnerségi 
fórumok,12 regionális, szociális partnerek, gazdasági, szakmai, regionális, civil-, kisebbségi és női 
szervezetek, illetve önkormányzati szövetségek. Az irányító hatóságok (IH, HEFOP IH) egyaránt 
alkalmazták a direkt és a lépcsőzetes felkeresési formákat. Előbbire példák azok az IH-k vagy a 
társadalmi partnerek által rendezett konferenciák, előadások, melyek keretein belül lehetővé vált az 
együttműködés kiépítése, erősítése, illetve azok a webes interaktív fórumok, melyek az elhelyezett 
(háttér)anyagok véleményezését tették lehetővé. Utóbbi pedig olyan formákat jelöl, mikor az IH-k 
nem közvetlenül, hanem például a települési és megyei önkormányzatok szövetségein keresztül érték 
el a társadalmi partnereket. Az egyeztetések nyomon követése céljából létrejött egy olyan adatbázis, 
mely lehetővé tette a partneri véleményének feldolgozását. Az így nyert adatok szerint az NFT 
kapcsán a legtöbb javaslat a forrásfelhasználásra koncentrált, a HEFOP kapcsán pedig (többek között) 
az önkormányzatok szerepének erősítésére vonatkozott (Magyar Köztársaság, 2003a; Magyar 
Köztársaság, 2003b). A partnerséggel kapcsolatban mindkét dokumentum jelezte, hogy az egyeztetés 
nem lezárható folyamat, és a stratégiák kidolgozásán túl, a programkiegészítő dokumentumok 
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véglegesítése, illetve a pályázati kiírások kapcsán, továbbá a beavatkozások megvalósítása során is 
folytatódnia kell. Ennek lehetséges megvalósulási formájaként említették például a monito-
ringtevékenységeket, illetve a partneri részvételt a monitoring bizottságokban. 
 
A partnerség kérdésének tárgyalásakor a szupra-, a makro-, a mezo- és a mikroszintek tisztán elkü-
lönülnek egymástól, azonban a mikroszint nem minden esetben jelenik meg. A társadalmi egyeztetés 
témakörén belül a kommunikációs útvonalak vázolása kapcsán kap ez a szint hangsúlyosabb 
szerepet. Az NFT itt az Európai Bizottság és a kormány interakcióját, a központi és a területi 
közigazgatási egységek közti kommunikációt, illetve ennek kapcsolatát a szociális, gazdasági, civil, 
partnerekkel és a végső kedvezményezettekkel jelöli meg, hangsúlyozva, hogy a dokumentum 
elsődlegesen a társadalmi partnerekkel megvalósítandó együttműködés kialakítására fókuszál.  
 
Végrehajtási kérdésekkel a dokumentumok két szinten foglalkoztak. Figyelmük egyfelől kiterjedt – 
mint már korábban említettük – azokra az implementációs problémákra és sikerkritériumokra, me-
lyek a már megvalósított programok tapasztalataiból következtek és/vagy a közösségi alapok fel-
használáshoz kötődő elvárásként jelentek meg. Ilyen például az előbb tárgyalt társadalmi egyeztetés 
szükségessége vagy a fenntartható fejlődés feltételeinek biztosítása. Itt a mikroszintű szereplők több 
problématerület kapcsán is megjelentek – túl a partnerség kérdéskörén –, például az alulról felfelé 
építkező tervezési modell kapcsán, illetve a helyi szintű igények és feltételek azonosításánál és a le-
hetséges buktatók számbavétele szükségességének hangsúlyozásánál. A másik típusú végrehajtási 
gondolkozás a megvalósítás technikai feltételeit vette számba, olyan mechanizmusokra fókuszálva, 
mint amilyen a monitoring vagy a pénzosztás folyamata. Bár itt – előrevetítve a megvalósítási folya-
mat bürokratizálódását – főként a makro- és a regionális szintű szervezetek feladatai és felelőségi 
körei voltak előtérben, a mikroszintű szereplők is megjelennek a végső kedvezményezettek köteles-
ségei tárgyalása során.  
 
Az első programozási időszak fejlesztési beavatkozásai megvalósítása során a végrehajtási rendszert 
jelentős átalakították. A folyamatközi újraértelmezésekre tekinthetünk olyan természetes tanulási 
folyamatként, amiket csak a fejlesztések önálló életéből következő, nem tervezett irányok válthatnak 
ki. Sőt, ha értjük a komplex rendszerek működésének, változási folyamatainak dinamikáját (Fazekas–
Halász, 2012), másként nem is értelmezhetőek e változások. Az NFT esetében azt, hogy a programok 
megvalósítási rendszerének újraértelmezése szükséges, leglátványosabban az időkeretekből való 
kicsúszás jelezte, aminek hatására már az első évben jelentős módosításokat hajtottak végre. Így 
például csökkentették az adminisztrációs terheket, lehetővé téve a gyorsabb hozzáférést a 
támogatásokhoz. „A jelentős könnyítések mellett a közpénzek védelme érdekében a kormány 
rendeletet alkotott a szabálytalanul felhasznált támogatások visszaköveteléséről és – szükség esetén 
– adók módjára való behajtásáról. A kormány előírta, milyen módon és feltételekkel lehet a 
támogatási rendszerekből való kizárással szankcionálni az EU-támogatásokat szabálytalanul 
felhasználó vagy kötelezettségeit megszegő kedvezményezettet” (Magyar Köztársaság, 2007a).  
 
Az implementáció komplexitását és bonyolultságát mutatja, hogy a (közbenső) programértékelések 
szerint számos olyan problématerület koordinációja gyengének bizonyult, melyről a stratégiák 
kezdetekben intelligensen gondolkoztak. Éppen a horizontális politikák megvalósítása volt az a cél-
kitűzés, amely a legkevésbé tudott orientáló szerepet betölteni a megvalósítás (például a pályázatok 
kiírása és a támogatások odaítélése) során. De ilyen gyengén koordinált területként azonosították a 
bevonás és elkötelezettség kialakítását is, mivel úgy látták, a viszonylag nagy volumenű erőfeszítések 
ellenére sem alakult ki a tulajdonosi érzet a szereplők jelentős részében. Az oktatásfejlesztési 
beavatkozások kapcsán a tankönyvpiaci szereplők bevonásának hiánya jelent meg a legerősebben 
(Kerber, 2011; Expanzio, 2007). Gyengének értékelt terület volt továbbá a célok indikátorokra való 
lefordítása és egyértelmű kommunikációja, illetve a megelőző tapasztalatok importálása egy új 
megvalósítási folyamat tervezésébe (Magyar Köztársaság, 2007a).  
 



Ezek a deficitek jól érzékeltetik azt a prioritás- vagy célvesztési folyamatot, ami szerint a stratégiai 
célkitűzések a megvalósítás során, a mikroszint felé haladva egyre kevésbé képesek érvényesülni 
(lásd részletesebben: Fazekas, 2013). Noha – az idődimenzió kivételével – nem tudunk olyan jelen-
tősebb megvalósítási problématerületet mondani, ami erősen hiányzott volna a stratégiákból, az 
egyes területek nem kellő kidolgozottsága, illetve a mikroszintre fókuszáló perspektíva mérsékelt 
kibontása lehetett az a tényező, ami a koordinációs kapacitás gyengeségeinek hátterében állhatott. 

A második fejlesztési időszak (2007–2013) 

Az első és második fejlesztési időszak tervezési dokumentumai között a közoktatást érintő tartalmi 
kérdések kapcsán, a problémákban és prioritásokban nem fedezhető fel lényeges eltérés, az utóbbi 
időszakban lényegében adaptálták az előbbiben megkezdett tartalmi reformokat. Ez alapvetően arra 
vezethető vissza, hogy az első fejlesztési időszak túl rövid volt ahhoz, hogy az ebben indított 
fejlesztések a programozási időszak végéig jelentős rendszerszintű változásokat tudjanak generálni. 
Ezzel már az NFT, illetve a HEFOP tervezési időszakában is számoltak, hiszen ott olyan hosszabb távú 
célokat is nevesítettek, amelyek szükségképpen túlmutattak a 2007-ig tartó időszakon. Az első 
időszak eredményeit vizsgáló TÁMOP helyzetelemzés szerint bár a magyar lakosság képzettségi 
szintje emelkedett, „az oktatás, ezen belül a közoktatás minősége továbbra is fejlesztésre, a rendszer 
pedig strukturális átalakításra szorult” (Szőllősi, 2013).  

Stratégiai célkitűzések 

Az ÚMFT és a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 2007-2013 tervezési dokumentumai 
az első fejlesztési periódushoz hasonlóan elemezték az ország helyzetét és a korábbi programok –az 
NFT, illetve a HEFOP intézkedések – tapasztalatait. A közoktatással kapcsolatos problémák terén itt is 
kiemelten kezelték a gazdaság és a képzés közötti jól működő kapcsolat kialakításának 
szükségességét, az oktatás infrastruktúrájának hiányosságait és az oktatási eredmények stagnálását. 
Különösen hangsúlyozták az élethosszig tartó tanulás és az alapképességek kialakításának hiányát13, a 
felnőttkori képzésben való alacsony számú és egyenlőtlen részvétel problémáját, valamint azt, hogy 
az esélyegyenlőség továbbra is létező probléma maradt, illetve hogy az integrált oktatás tárgyi és 
személyi feltételei nem adottak.  
 
A problémákból levezetett fő fejlesztési területek értelemszerűen az oktatás gazdaság igényeihez 
való igazítása, a közoktatási infrastruktúra korszerűsítése és az élethosszig tartó tanulás 
megvalósítása lettek, kapcsolódva a foglalkoztatottság bővítése és a tartós gazdasági növekedés 
biztosítása kiemelt célokhoz. Utóbbi kettő alkotta az ÚMFT legfőbb célkitűzéseit, melyek feltételei 
közül a koncepció kiemelt figyelmet fordított a képzettség kérdése.  
 
Az oktatási intézkedések a korábbi időszak tartalmi fejlesztéseire épültek, azokat kívánták tovább 
vinni az oktatási rendszer különböző szintjein. Különös hangsúlyt kapott itt is a kompetenciafejlesztés 
és az esélyegyenlőség növelési lehetősége, az olyan tanulási környezet kialakítása, amelyen belül a 
különböző társadalmi csoportok egyaránt fejlődni tudnak. A második fejlesztési időszak meghatározó 
dokumentuma többek között így írja le a HEFOP és TÁMOP intézkedések kapcsolódását:  
 

„A közoktatási rendszerben meglévő problémák megoldására az I. Nemzeti Fejlesztési Terv (I. 
NFT) keretében (HEFOP 3.1. és 2.1. intézkedések) kidolgozott – és jelenleg megvalósítás alatt 
álló – intézkedések alapján kialakuló gyakorlatok és eljárások megszilárdítása, a folyamatok 
további támogatása, gondozása jó alapot biztosíthat a munkaerő-piaci és foglalkoztatási 
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szempontból nélkülözhetetlen kompetencia alapú oktatás széles körű elterjesztéséhez” 
(Magyar Köztársaság, 2007b). 

 
Az oktatás területét érintő konkrét cselekvési terülteket az ESZA felhasználására épülő TÁMOP és az 
ERFA-alapú Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) foglalták magukban. A kifejezetten 
kurrikulumot érintő közoktatási programokat a TÁMOP „Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása 
mindenkinek” beavatkozáscsoport ölelte fel (lásd 1. táblázat). Megjelölt eszközei „a 
problémamegoldó képesség, a digitális írástudás, a nyelvi, természettudományos és életviteli 
készségek fejlesztése; a képzés, valamint a társadalom és a gazdaság igényeinek összehangolása; a 
gazdálkodási és vállalkozási készségek fejlesztése; a komplex pedagógiai fejlesztési programok; a 
mérési és értékelési rendszer kiépítése; a pedagógusképzés és -továbbképzés megújítása; a 
költséghatékony szervezeti formák bevezetése; a területi együttműködések és a hátrányos helyzetű 
tanulók integrált oktatásának támogatása” (Magyar Köztársaság, 2007a) voltak.  

2.táblázat  
Társadalmi Megújulás Operatív Program 

TÁMOP 2007-2013 

A 

foglalkoztathatós

ág fejlesztése 

Az 

alkalmazkod

ó-képesség 

javítása 

Minőségi oktatás és 

hozzáférés biztosítása 

mindenkinek 

Az emberi 

erőforrások 

fejlesztése a 

minőségi képzés, 

a kutatás és 

innováció 

területén 

Egészségmegő

rzés és 

társadalmi 

befogadás, 

részvétel 

erősítése 

A munkába állást 

segítő 

szolgáltatások 

kiterjesztése 

A 

képzésekhez 

való 

hozzáférés 

segítése 

3.1. A kompetencia alapú 

oktatás elterjedésének 

támogatása 

A felsőoktatás 

minőségi 

fejlesztése 

Egészség-

fejlesztés 

Munkaerő-piaci 

aktivizálás, 

megelőzés és 

képzés 

A munkaerő-

piaci 

alkalmaz-

kodást segítő 

intézmény-

rendszer 

fejlesztése 

3.2. A közoktatási rendszer 

hatékonyságának javítása, 

újszerű megoldások és 

együttműködések 

kialakítása 

Nemzeti Kiválóság 

program 

Egészségügyi 

szolgáltatások 

szerkezeti 

átalakításának 

támogatása 

Szociális gazdaság 

A szervezetek 

alkalmazkodó

képességé-

nek 

fejlesztése 

3.3. Halmozottan hátrányos 

helyzetű és roma tanulók 

szegregációjának 

csökkentése 

A képzés és a 

kutatás fejlesztése 

A szociális 

ellátórendszer 

fejlesztése 



Területi 

szempontok 

Területi 

szempontok 

3.4. Az eltérő oktatási 

igényű csoportok 

oktatásának és a sajátos 

nevelési igényű tanulók 

integrációjának támogatása 

Területi 

szempontok 

Területi 

szempontok 

Nemzetközi és 

határmenti 

együttműködés 

Nemzetközi 

és határmenti 

együtt-

működés 

  

Nemzetközi és 

határmenti 

együttműködés 

Nemzetközi és 

határmenti 

együtt-

működés 

 
Forrás: Fazekas, 2009. 
 
„A megelőző időszak fejlesztési programjához képest a tehetséggondozás és a tehetségek 
támogatása szélesebb teret nyert az ÚMFT keretében” (Szőllősi, 2013). A két programozási időszak 
koncepciói megegyeztek abban, hogy az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges egyéni (affektív 
és kognitív) feltételeket elsősorban az alapfokú oktatás keretei között kívánták kialakítani, de abban 
is, hogy emellett az oktatási-képzési feltételek, módszerek, tartalmak modernizálására az oktatási 
rendszer egészében (nemcsak az alapfokú oktatásban) indítottak programokat.  

Implementációs vonatkozások 

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv szerint a stratégiák kidolgozása során a fejlesztők aktív kom-
munikációt folytattak az első fejlesztési periódus irányító hatóságaival, illetve vizsgálták azokat a 
megvalósítási problémaköröket, melyek az első fejlesztési terv tapasztalatai alapján azonosíthatóak 
voltak. Ennek megfelelően jelöltek meg olyan tervezési és implementációs célokat, mint a végre-
hajtás és a tervezés szorosabb kapcsolatának kialakítása, a mérhető és jól definiált célok megha-
tározása, a közreműködők teljesítményének mérése, a szabályozottság oldása, és a korábbi beavat-
kozások hatásmechanizmusainak feltárása.  
 
A korábbi időszak feltárt gyengeségei közé tartozott például a célok nem megfelelő kommunikációja, 
az alacsony szintű résztvevői elkötelezettség, az kísérletek háttérbe szorítása és „hagyományos 
megoldások” alkalmazása, illetve általában a megvalósulási utak természetének nem kielégítő 
ismerte. 
 
Az azonosított problémákra igyekeztek választ adni az olyan cselekvési területek, mint amilyen a 
problémák azonnali azonosítását és a támogatások hasznosságának előzetes megítélését lehetővé 
tevő jelzőrendszerek kiépítése volt. Előbbi a megvalósítás során a gyors tervezői-koordinátori 
reakciókat, míg utóbbi a tervezési fázisban a várhatóan népszerű és egyben a célok megvalósulását 
segítő intézkedések kiválasztását hivatott elősegíteni. Láthatjuk, hogy mindkét értékelési rendszer a 
tervezés és a végrehajtás közötti kapcsolatok erősítését (is) megcélozta. 
 
Az ÚMFT-ben hangsúlyosan szerepelt annak az igénye is, hogy a különböző szintű szereplők körében 
megtörténjen az a kognitív váltás, ami a fejlesztési célok értelmezését teszi lehetővé, illetve ami az 
elkötelezettség kialakulásához is nélkülözhetetlen. Megjelent továbbá a kísérletezés tényleges 
alkalmazásának igénye, aminek biztosítását a hazánkban hagyományos fejlesztési eljárások 
meghaladásával látták elérhetőnek.  
 
Az új fejlesztési terv és a hozzá kapcsolódó társadalmi megújulást célzó operatív program fontos 
implementációs problématerületként azonosította a nem várt negatív hatások megjelenését is. 
Többek között kiemelte, hogy a lemaradó térségek célcsoportjainak nehézséget okozhat a 



pályáztatási rendszerben való érvényesülés, illetve hogy e csoportok felkészültsége sokszor nem teszi 
lehetővé a támogatások elnyerését, így a fejlesztések nem kívánt hatása lehet, hogy nem kiegyenlítik, 
hanem tovább erősítik a területi egyenlőtlenségeket.  
 
Végül talán érdemes kiemelni, hogy hasonlóan az elsőhöz, a második fejlesztési időszak is 
szükségessé tette a különböző ágazatok együttműködését, sőt, a makroszintű együttműködés mellett 
a korábbi időszaknál nagyobb hangsúllyal jelent meg a mikroszintű (iskolai) szereplők 
kooperációjának igénye. Bár már több HEFOP intézkedés is szükségessé tette az iskolák egymás 
közötti vagy más ágazati szereplőkkel való párbeszédét, együttműködését, a TÁMOP-ban a 
tanulószervezetek működtetése és a horizontális tanulás igénye és ezek kialakításának útjai inkább 
tekinthetők kiforrott rendszereknek.14 
 
Az NFT és a HEFOP megvalósítása alatt a szakpolitikai környezetben is fontos változás történt, ugyanis 
2005-ben elfogadták a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozóan az egész életen át tartó tanulás 
nemzeti stratégiáját (Magyar Köztársaság, 2005). A dokumentum szükségességét és „hiányát a 
közösségi támogatások felhasználásának a 2004 és 2006 közötti időszakra vonatkozó tervének az 
egyeztetése során az Európai Bizottság képviselői több alkalommal szóvá tették a magyar tárgyaló 
partnerek felé, és tárgyalások során a magyar kormány kötelezettséget vállalt arra, hogy e 
dokumentumot rövid idő alatt elkészíti és elfogadja. (…) Az erről szóló kormányhatározat többek 
között arról rendelkezett, hogy a következő középtávú tervezési időszakban biztosítani kell az uniós 
források felhasználására épülő hazai fejlesztési politikának az összhangját e stratégia elveivel” 
(Halász, 2006). A stratégia, hivatkozva a hazai ESZA-fejlesztésekre, a közoktatás vonatkozásában a fő 
beavatkozási területként a korai személyiségfejlesztést, a közoktatásban az alapvető kompetenciák 
kiemelt kezelését biztosító komplex oktatási módszerek bevezetését, illetve a kompetencia alapú 
érettségi bevezetését jelöli meg. Emellett pedig olyan fejlesztési, implementációs probléma-
területeket érint, mint amilyen az innováció támogatása – például a helyi kezdeményezések finan-
szírozását lehetővé tevő innovációs alapok biztosításával – vagy a már jól ismert társadalmi part-
nerség és ágazatközi koordináció. 
 

Összegzés 

Az elmúlt évtizedben Magyarországon megvalósult, jelentősebb közoktatás-fejlesztési beavatkozások 
az Európai Unió támogatásával történtek. Ennek hátterét az adja, hogy a 2004-es csatlakozással 
hazánk számára is elérhetővé váltak az Európai Unió közösségi alapjai, mely támogatásokból való 
részesedés alapját a 2004 és 2006, illetve a 2007 és 2013 közötti programozási periódusok cselekvési 
területeit meghatározó fejlesztési tervek, valamint a hozzájuk kapcsolódó operatív programok adták.  
 
Az első fejlesztési időszak rövidségét az magyarázza, hogy amikor Magyarország uniós csatlakozására 
sor került, az előző tervezési ciklus már a végéhez közeledett. E periódus legfőbb hosszú távú 
stratégiai célkitűzése az életminőség javítása, illetve az EU-átlaghoz viszonyított jövedelmi 
különbségek mérséklése volt. Ennek megvalósításához kötődött az a három specifikus cél, amelyek 
mentén már körvonalazódtak a konkrét fejlesztési területek. Közülük az oktatás számára a 
legkedvezőbb terepet a humán erőforrások jobb kihasználásának célja adta, habár a másik kettő (a 
versenyképesebb gazdaság, a jobb minőségű környezet és a kiegyensúlyozottabb regionális fejlődés) 
is előrevetíti az oktatás szerepvállalását. Az operatív programok közül a HEFOP és a ROP érintették a 
közoktatást, a kurrikulum formálását megcélzó oktatási programok pedig az előző keretein belül 
jelentek meg.  
 

                                                      
14

 Erről bővebben az „Uniós finanszírozású kurrikulumfejlesztés Magyarországon – a programok 
megvalósulása” c. írásunkban lesz szó, ahol a konkrét programok tapasztalatairól szólunk majd. 



Az első programozási időszak közoktatás-fejlesztéseihez kapcsolódó stratégiai dokumentumok szerint 
az oktatási szektort érintő legnagyobb problémát (1) az oktatás és a munkaerőpiac közötti kapcsolat 
gyengesége, (2) az iskolarendszer egyenlő esélyeket biztosító szerepének korlátozottsága, (3) a 
szegényes fizikai infrastruktúra és (4) az egész életen át tartó tanulás megvalósulásának hiányosságai 
jelentették, egyben ezek voltak a legfontosabb fejlesztési területek is. 
 
A stratégiákat implementációs perspektívából vizsgáltuk, különös hangsúlyt helyezve a hazai 
tervezési-értékelési folyamatok dinamikus kölcsönhatására, a megelőző hazai fejlesztési programok 
(például PHARE, ISPA, SAPARD) kontextusteremtő és implementációs vonatkozásainak vizsgálatára, a 
más tagországok ESZA-felhasználási tapasztalatainak elemzésére, valamint a stratégiák hazai 
fejlesztési irányokkal való szoros kapcsolatára. Ez utóbbihoz kötődően kiemelten foglalkoztunk a 
közoktatás középtávú stratégiájával, ami közvetlenül hivatkozik a HEFOP és az NFT intézkedéseire. 
Kitértünk az ágazatközi együttműködésről való gondolkodásra, illetve ennek megvalósulására, a 
társadalmi szereplők tervezési-megvalósítási folyamatokba való bevonására, ennek megvalósult és 
tervezett formáira, a szupra-, a makro-, a mezo- és a mikroszintekre, illetve ezek megjelenési 
formáira. Elmondtuk, hogy a mikroszint a társadalmi egyeztetés témakörén belül a kommunikációs 
útvonalak vázolása kapcsán kap hangsúlyosabb szerepet. Végül pedig a megvalósítás során 
végrehajtott (a fejlesztések önálló életéből következő) fejlesztésátalakulással vagy evolúcióval 
foglalkoztunk. 
 
A második hazai fejlesztési időszak már követte az uniós tervezési ciklust, azaz a 2007 és 2013 közötti 
időszakot ölelte fel. A közoktatást érintő problémák és prioritások kérdésében az első és a második 
periódus fejlesztési tervei között nem fedezhető fel lényeges eltérés. Ennek hátterében többek 
között az első fejlesztési szakasz rövidsége áll. A második periódus kiemelten foglalkozik az elsőből 
származó megvalósítási tudással, ennek megfelelően pedig olyan tervezési és implementációs célokat 
jelöl meg, mint a végrehajtás és a tervezés szorosabb kapcsolatának kialakítása, a mérhető és jól 
definiált célok meghatározása, a közreműködők teljesítményének mérése, a szabályozottság oldása, 
valamint a korábbi beavatkozások hatásmechanizmusainak feltárása. Emellett hangsúlyosan szerepel 
a fejlesztési célok értelmezését és az elkötelezettség kialakulását lehetővé tevő kognitív váltás 
igénye, továbbá megjelenik a kísérletezés tényleges alkalmazásának szükségessége is.  
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