
AZ EU CÉLKITŰZÉSEIVEL ÖSSZEHANGOLT 

REGIONÁLIS FELNŐTTKÉPZÉSI HÁLÓZATÉPÍTÉS, 

MINT KÁRPÁT-MEDENCEI MODELL

Molnár György

Budapest, 2004. november 19.



A REGIONÁLIS 

FELNŐTTKÉPZÉS FEJLESZTÉS 

ALTERNATÍVÁI

 Spontán fejlődés: 

kizárólag a piaci folyamatokra hagyatkozó, 
egymáshoz nem kapcsolódó, egyedi fejlesztések

 Központi intézkedés: 

regionális képző központ/ok/ létesítése

 Alulról építkező helyi kezdeményezések 
rendszerszemléletű, térségi összehangolása: 

regionális felnőttképzési hálózat létrehozása



A REGIONÁLIS FELNŐTTKÉPZÉSI HÁLÓZAT 

ELŐNYEI

 Helyi, térségi igényeket szolgál                  
(konkrét munkaerő-piaci szükségleteket elégít ki)

 Nemzetstratégiai jelentőségű                                
(lehetővé teszi az anyaország és a kárpát-
medencei magyarlakta régiók együttműködését)

 Összhangban áll az európai célokkal            
(régiók felzárkóztatása, regionális 
versenyképesség és foglalkoztatás fejlesztése, 
határokon átnyúló együttműködések)



A REGIONÁLIS FELNŐTTKÉPZÉSI 

HÁLÓZATÉPÍTÉS FELTÉTELEI

 Megvalósítható programrendszer

 Versenyképes partnerség

 Finanszírozás                             

(erőforrások összehangolt felhasználása)



A REGIONÁLIS FELNŐTTKÉPZÉSI 

HÁLÓZATÉPÍTÉS SZAKASZAI

 Előkészítés (rövidtáv)

 Létrehozás (középtáv)

 Fejlesztés (hosszútáv)



A REGIONÁLIS FELNŐTTKÉPZÉSI 

HÁLÓZATÉPÍTÉS ALKOTÓELEMEI

 Módszertanfejlesztés

 Tartalomfejlesztés 

 Infrastruktúrafejlesztés



A MÓDSZERTANFEJLESZTÉS 

CÉLCSOPORTJAI

 Elméleti és gyakorlati oktatók 

(instruktorok)

 Munkaerő-piaci tanácsadók 

 Szervezők, vezetők



A TARTALOMFEJLESZTÉS ÖSSZETEVŐI

 Képzést megelőző tevékenységek       

(munkakörelemzés, előzetes tudásmérés)

 Modulrendszerű tananyagfejlesztés

 Képzést követő tevékenységek 

(álláskeresési tréning, nyomonkövetés)



INFRASTRUKTÚRA (KÉPZŐHELYEK) 

FEJLESZTÉSE

.

REGIONÁLIS 

HÁLÓZATI  KÖZPONT/OK/

TERÜLETI 

KÉPZŐHELYEK

ANYAORSZÁGI

TÁRSINTÉZMÉNY/EK/



HÁLÓZATI SZEREPEK

 Hálózati központ/ok/ 
• egységes módszertani háttér biztosítása

• képzési tartalom és szolgáltatásfejlesztés koordinálása

• kistérségi, regionális és határon átnyúló programok szervezése

 Területi képzőhelyek
• felnőttképzési programok lebonyolítása

• képzést kiegészítő munkaerőpiaci-szolgáltatások

• részvétel hálózati programokban

 Anyaországi társintézmény
• tapasztalatátadás, tapasztalatcsere 

• európai programok kezdeményezése

• modellfejlesztés



A REGIONÁLIS FELNŐTTKÉPZÉSI HÁLÓZAT 

CÉLCSOPORTJAI, ESZKÖZEI, JELLEMZŐI

 Célcsoportjai:
• alkalmazásban állók (prevenció)

• munkanélküliek (reintegráció)

• halmozottan hátrányos helyzetűek (rehabilitáció)

 Eszközei:
• képzési program (helyi szint)

• összehangolt képzési, foglalkoztatási program (kistérségi szint)

• felnőttképzési /tudás/ hálózat (regionális szint)

 Jellemzői:
• komplex

• rugalmas

• gyors reagálású



A REGIONÁLIS FELNŐTTKÉPZÉSI HÁLÓZAT 

FENNTARTHATÓSÁGÁNAK FORRÁSAI

 Regionális piaci megrendelők

 Állami források

 Nemzetközi források



A KÁRPÁT-MEDENCEI FELNŐTTKÉPZÉSI 

TÉRSÉG HÁLÓZATI PONTJAI 

2004. 


