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ALAPKÉSZSÉGEK

Az alapkészségek hiánya a közeljövőben egyre nagyobb problémát fog okozni a 
(ma még) munkaviszonyban állók körében is !!!



Kulcsképességek - TOP 10 SKILLS – a siker kulcsa a munkahelyen 

A munkaerővel szemben támasztott követelmények változnak, 

felértékelődnek az emberi együttműködéssel kapcsolatos készségek. 



A JÓ GYAKORLATOKKAL ÉRINTETT PROJEKTEK

BACK TO LEARNING 
(alapkészség-fejlesztés)

Probléma:

1. Munkaerőhiány

2. Alacsony készségű 
munkaerő tartalék



 2018. október – 2020. december

 8 fős nemzetközi partnerség (3 magyar)

 Tématerületek:  

 A kulcskompetenciák fejlesztésében 

alkalmazott módszerek eszköztárának 

bővítése.

 Eredmények: 

 Jó gyakorlatok gyűjteménye

 Hatásmérés összefoglaló tanulmánya

 A kulcskompetenciák felnőttkori 

fejlesztésben közreműködő szakemberek 

felkészítésének/továbbképzésének 

keretrendszere.

 Javaslat a kulcskompetenciák felnőttkori 

fejlesztésének koncepciójára.

 2017. szeptember – 2019. augusztus

 6 fős nemzetközi partnerség (2 magyar)

 Tématerületek:  

 transzverzális készségek fejlesztése 

az alacsony iskolai végzettséggel 

rendelkezők esetében

 előzetesen megszerzett tudás 

beszámítása

 Eredmények: 

 Jó gyakorlatok gyűjteménye

 Hatásmérés összefoglaló tanulmánya



JÓ GYAKORLATOK, EREDMÉNYEK

MIT TANULTUNK?



Célok:

 Személyre szabott, komplex szolgáltatás nyújtása
16- 24 év közötti NEET fiatalok számára (4
élettérben)

 Képzésre, munkára „alkalmassá” tenni a
fiatalokatt, és a tudományos közösség által elfogadott együttese.

ACCESS TO VET – „4 ZÓNÁS” TERVEZÉS



ACCESS TO VET – „4 ZÓNÁS” TERVEZÉS



4 terület:

 ügyfél

 együttműködés, 

kommunikáció

 adminisztráció

 kiválasztás, adatvédelem, 

erőforrások

ACCESS TO VET – WORKSHOP



BACK TO LEARNING – TANULÓKÁVÉZÓ

Képzésben 
résztvevők 

számára

Kávéval, sütivel és 
bizalomkeltéssel 

támogatva  

Heti 1 x 2 óra

Témák a 
résztvevők igényei 

alapján

1-3 mentor, 
tanácsadó  
támogatja

Önkéntes

A módszer hozzájárul a képzésben résztvevők lemorzsolódásának csökkenéséhez



BACK TO LEARNING – EGYSZERŰ NYELV

Érthető nyelvezet a 
szövegértési és 

tanulási nehézségekkel 
küzdők számára

A Kormányhivatal 
egyes szakmai 

anyagainak átfordítása

Kollégák felkészítése a 
partnerségen belül

Szabályok alkalmazása, 
minőségellenőrzés!

Az egyszerű nyelv szimbólumai



BACK TO LEARNING – ÖNSEGÍTŐ CSOPORTOK

Mert ki tudja hitelesebben közvetíteni a felnőttkori tanulás 
sikertörténeteit, mint az érintettek?

Társadalmi
érzékenyítés 

A célcsoport 
hatékonyabb elérése



BACK TO LEARNING – ALAPKOMPETENCIA MÉRÉS ÉS FEJLESZTÉS

Álláskeresők motivációját, mobilitását és alapkompetenciáit
mérő teszt kidolgozása

Módszertan az alapkompetencia méréshez

A foglalkoztatási szervezet által
támogatott alapkompetencia-fejlesztő
képzés követelményének meghatározása



TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY

BACK TO LEARNING – A PROJEKTET KÖVETŐ IDŐSZAK

Ország-specifikus javaslatok a projekt időszakát követően

megvalósítandó fejlesztésekre

Békés megyei tervek:
 széleskörű együttműködési rendszer kialakítása 

 szakemberek továbbképzésének keretrendszere

 kulcskompetenciákat fejlesztő képzési programok 
fejlesztése

 tanácsadás javítása

 további projektek megvalósítása a felnőttkori 
tanulás előmozdításáért



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Vidovenyecz Éva

Békés Megyei Kormányhivatal

Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály

e-mail: vidovenyecz.eva@bekes.gov.hu


