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• A tanulásról való gondolkodás napjainkra komoly 
érdemi változáson ment át. 

• A változás középpontjában a tanulás szükségességén 
túl egyre inkább az ember, az egyén áll, ami alatt az 
értendő, hogy az egyéni szükségletekből, az egyéni 
életutakból következő sokféle tanulási igényeknek, 
tanulási utak támogató rendszerének kiépülése áll. 

• Az egyéni tanulói utak és a rugalmas pályafutás 
támogatását elősegítő rendszerek kialakítása a 
társadalmi befogadás, a gazdaságpolitika és 
munkaerő-piaci politika felől szemlélve egyaránt 
elengedhetetlen.



• Fontos szempont a versenyképesség. 
– foglalkoztathatóság, fenntarthatóság, innováció és 

változás a mozgatórugói.  

• Így érthető, hogy a felnőttkori tanulást jelentősen 
meghatározták azok az elméleti koncepciók, 
modellek melyek a rekurrens/visszatérő 
oktatással (recurrent education) kapcsolatban 
jelentek meg és nyertek alkalmazást a lifelong
learning fogalmán belül, mint a rekurrens oktatás 
koncepciójának, stratégiájának részeként 
(Németh, 2003).



AZ EURÓPAI ÁTLAGTELJESÍTMÉNYRE VONATKOZÓ 
REFERENCIASZINTEK

A tagállamok az alábbi öt referenciaértéket fogadják el: 
• A felnőttek részvétele az egész életen át tartó tanulásban

– A felnőttek – különösen az alacsony képzettségűek – 2020-ra biztosítani kell a felnőttek 
átlagosan legalább 15%-ának az egész életen át tartó tanulásban való részvételét.

• Az alapkészségek tekintetében gyengén teljesítők
– valamennyi tanuló különösen az olvasás, a matematika és a természettudományok terén 

megfelelő szinten elsajátítsa az alapkészségeket: – 2020-ra az olvasás, a matematika és a 
természettudományok terén gyengén teljesítő 15 évesek arányát 15% alá kell csökkenteni.

• A felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya
– A felsőfokú végzettség iránti megnövekedett keresletnek köszönhetően, valamint ezzel 

párhuzamosan a szakoktatás és szakképzés egyenrangú jelentőségét elismerve: – 2020-ra a 
felsőfokú végzettséggel rendelkező 30–34 év közöttiek aránya érje el legalább a 40%-ot.

• Az oktatást és a képzést korán elhagyók
– az oktatásukat és képzésüket befejező tanulók száma a lehető legmagasabb legyen: – 2020-ra 

az oktatást és a képzést korán elhagyók arányát 10% alá kell csökkenteni.

• Kisgyermekkori nevelés
– A kisgyermekkori nevelésben való részvételnek – mint a későbbi oktatás sikeressége alapjának 

– a növelése céljából, különösen a hátrányos helyzetűek esetében: – 2020-ig a 4 éves kor és a 
kötelező általános iskolai oktatásba lépési életkor közötti gyermekek legalább 95%-ának 
részt kell vennie a kisgyermekkori nevelésben.



• Az általunk vizsgált Gyógyszertári asszisztens képzés 

– TÁMOP-1.1.2-11/1-2012-0001 "Decentralizált programok a 
hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért" 

– „ GINOP -5.1.1-15 Út a munkaerőpiacra „

• Ez az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő állam által elismert 
képzés, összesen 8 modulból állt. 

• A hallgatók a képzés ideje alatt különböző támogatásokban, keresetpótló 
juttatásban részesültek (többek között a szolgáltatási tevékenység díjának 
megtérítése; a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos (helyi/helyközi) 
utazási költség támogatása; a szolgáltatás alatt igénybe vett 
gyermekfelügyelet vagy más hozzátartozó ápolásának/gondozásának 
támogatása).



A jelentkezés feltétele

Iskolai végzettség érettségi végzettség

Szakmai végzettség -

Szakmai gyakorlat -

Egészségügyi alkalmasság szükséges

Előzetesen elvárt 

ismeretek

-

Egyéb feltételek Írásbeli felvételi vizsga



A Gyógyszertári asszisztens képzés szakmai moduljai

Tananyagegység Óraszám:
Elmélet

Óraszám: 
Gyakorlat

11221-16 Alapápolás 78 60

11110-16 Egészségügyi alapismeretek 78 83

11222-16 Klinikumi ismeretek 98 103

11155-12  Gyógyszertári adminisztráció és ügyvitel 63 50

11156-12 Gyógyszerkészítés, gyógyszer technológia 80 124

11498-12 Foglalkoztatás I. 60 -

11498-12 Foglalkoztatás II. 15 -

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 18 -

11178-12 Gyógyszerellátás 90 60

11179-12 Gyógyszertárban forgalmazott termékek 80 60

Összes óraszám: 660 540



Interjú
A képzések résztvevőivel Nyíregyházán, fókuszcsoportos 
interjúk készültek 2013 – 2017 között (186 fő)

• Vizsgáltuk, 
• hogy a résztvevő hogyan került a programba, 
• mi a véleménye a képzésről, 
• milyen örömök illetve nehézségek érték a program 

teljesítése folyamán, 
• milyen esélyt lát a megszerzett végzettséggel a munkaerő-

piacon való elhelyezkedésre, 
• illetve elképzelhetőnek tartja-e, hogy támogatás nélkül is 

részt vegyen más OKJ-s vagy egyéb képzésben.



Hogy került a tanfolyamra

hiányzott a 

végzettsége. 

és volt ilyen 

állás

korábban is 

akarta, de el 

tud-e 

helyezkedni

ezt 

ajánlották, 

elfogadtam

jobb, mint 

otthon és 

fizetnek is 

érte

tájékozódott_nem 

csalódott

26,7 30,2 19,2 5,7

megalapozott döntés 

kellő infón_mközp

60,0 30,2 41,1 22,9

nem volt 

infó_csalódott

13,3 39,7 39,7 71,4



Más képzésben szeretne-e részt venni

Jól érezte magát a 

képzésben

Nem érezte j ól érezte 

magát a képzésben

Igen 37,6 20,3

Ha nem talál munkát  

igen

27,1 14,6

Nem,  dolgozni szeretne 19,6 37,5

Nem 15,8 27,1

N 133 48



Összegzés

• A visszatérő oktatás egyik mutatója, hogy a képzésekben résztvevők vettek-e már 
részt korában oktatásban. A vizsgált mintában azoknak az aránya, akik vettek részt, 
61,8 százalék, ami igen magas. Mivel a részvétel feltétele az, hogy valaki 
munkanélküli legyen, és az általunk vizsgált képzés a magas presztízsűek közé 
tartozik, elsősorban a távlati célokra koncentrálunk. A képzést illetően a válaszolók 
a gyakorlati képzés hiányosságait jelezték, egyúttal hiányolták a meglévő, gyakran 
tapasztalati tudás és a felnőttkori sajátosságok figyelembevételének a hiányát. 
Miközben a képzésről kritikus véleményt fogalmaztak meg, a válaszolók 
háromnegyede „jól érezte magát” a tanfolyamon, amit elsősorban a csoportnak 
tulajdonítottak. Relatíve magas azoknak is az aránya, akik a képzés során 
elsajátított szakmában helyezkednének el (41,8%), és a megfogalmazott kritikai 
észrevételek ellenére a válaszolók több, mint fele újra tanulna valamilyen 
tanfolyamon, ha arra szükség volna.

• Mindez megerősíti a „visszatérő oktatással” kapcsolatos véleményünket, mely 
szerint a munkaerő-piaci képzések jelentős mértékben kényszerként jelennek meg 
a résztvevők értékelésében, ugyanakkor a befektetett munka miatt jelentős 
mértékben azonosulnak is azzal.

•


