
 

 

 
Alsó-ausztriai képzési stratégia 

 
Stratégiai dokumentumok 
Alsó-ausztriai tartományfejlesztési koncepció 2004, képzés és tudomány 

￭ Regionális szinten egyenértékű oktatási és képzési kínálat 
￭ A regionális fejlődés támogatása 
￭ Az információs és kommunikációs technológiák fokozott használata 
￭ Az iskolai oktatás alapstruktúráinak biztosítása (közoktatás, általános iskola)   
￭ Az állomány veszélyeztetése nélküli bővítés 
￭ Párhuzamos kínálat kiküszöbölése a közvetlen szomszédságban 
￭ Iskolai kerület irányítási eszközként 
￭ Az iskolák autonóm arculatának támogatása   
￭ Az oktatási kínálat kiteljesítése és hálózatba kapcsolása 
￭ Délutáni felügyelet 
￭ Összesített felsőoktatási koncepció (szakfőiskolák, szakfőiskolai szakirányú képzések, Duna-

Egyetem) 
￭ A tudomány és a kutatás hálózatba kapcsolása és (hazai)/nemzetközi pozicionálása 
￭ Továbbképzés: az intézményes és a nem intézményesített felnőttképzés újrapozicionálása 

 
Alsó-ausztriai gazdasági stratégia 2015  

￭ Képesítés: A továbbképzési kezdeményezések ösztönzése vállalkozók és a menedzsment 
számára 

 
A felnőttoktatása intézkedései/támogatásának súlypontjai 
Intézményi támogatás a szűkebb értelemben vett felnőttoktatási intézmények számára és 
közkönyvtárak számára 
 
Egyéni támogatások 

￭ Az Alsó-ausztriai Tartományi Kormány szakmaspecifikus továbbképzésre irányuló képzési 
támogatása, amely a munkahely biztonságát szolgálja. 

￭ „Alsó-ausztriai szakma érettségivel“ támogatás 
 
Alsó-ausztriai technopolprogram  technológiaorientált telephelyfejlesztés  
A technopolok olyan technológiai-gazdasági központok, amelyeket célzottan elismert képzési és 
kutatóintézetek köré telepítenek. Alsó-Ausztria technopolprogramjában a képzés, a kutatás és a 
gazdaság kapcsolódását útmutató jelleggel valósítják meg, nemzetközi szinten elismert csúcsminőségű 
kutatást végeznek és új gazdasági impulzust adnak.  
 
Regionális hálózatok 

 14 tanuló régió Alsó-Ausztriában 
 
Kapcsolattartó: az Alsó-ausztriai Tartományi Kormány hivatala, LF3 szakosztály 
 
További információk:  
http://www.noe.gv.at/Bildung/Aus-und-Weiterbildung.html 
http://www.ecoplus.at/de/ecoplus/technologie-forschung/technopolprogramm 
  



 

 

 
Bécsi képzési stratégia 

 
Bécsi stratégiai terv 2004 
A képzés és tudomány tematikus súlypontjai 

￭ A bécsi kompetenciamezők erősítése 
￭ A tudás létrehozói és a tudás alkalmazói közti transzfer 
￭ A város és az egyetemek közti együttműködés 
￭ Bécs mint a tudás városa pozicionálásának támogatása 
￭ Tudásmenedzsment Bécs városában 
￭ Tudomány és képzés a fenntartható fejlődés érdekében 

 
Intézkedési súlypontok  

￭ Gyermekfelügyelet a széles körű képzési politika alapjaként  
￭ A bécsi képzési háló: az új információs és kommunikációs technológiák ésszerű integrációja a 

bécsi képzésbe 
￭ Iskolaépületek általános szanálási programja 
￭ Élethosszig tartó tanulás 

 
Regionális programok és eszközök 
Bécsi Munkavállalókat Támogató Alap (waff)  
„Több esély a bécsi munkavállalóknak – mi támogatjuk őket!“ 
 
Célok 

￭ Jobb szakmai fejlődési lehetőségek a bécsi munkavállalók számára 
￭ A munkaerőpiacon fennálló hátrányok megszüntetése és a foglalkoztatási rendszerből történő 

kirekesztés megakadályozása 
￭ A nők és a férfiak munkaerő-piaci esélyegyenlőségének támogatása  
￭ Bécs mint gazdasági telephely vonzó jellegének további fokozása 

 
Súlypontok 

￭ Munkahelyek az egészségügyben és az ápolásban  
￭ Nagyobb támogatás az alacsony kézettségű és az alacsony jövedelmű foglalkoztatottak 

számára  
￭ A Bécsi Képzési Garancia továbbfejlesztése 
￭ Alacsony jövedelmű részmunkaidőben foglalkoztatottak szakmai és továbbképzésének 

támogatása 
 
Célcsoportok  

￭ Fiatalok (meine Chance 3, JUST, JUBIZ stb.),  
￭ Foglalkoztatottak (a képzésnek köszönhető esélyek),  
￭ Munkanélküliek és a minimális jövedelemtámogatás igénybevevői (z.B: markt_platz, JE_TZT, 

jobStart, Step2Job, etc.),  
￭ Migránsok (MIGRAL 2011),  
￭ valamint egészségügyi problémákkal kapcsolatos projektek (pl.: függőségre irányuló 

diagnosztika stb.) 
Kapcsolattartó: a Bécsi Munkavállalókat Támogató Alap (waff) 
 
További információk: http://www.wien.gv.at/bildung-forschung/ 
  



 

 

 
Burgenlandi képzési stratégia 

 
Burgenland tanuló régiói: 
Észak-Burgenland plusz 

 A képzettség emelése a régióban, és a kompetencia növelése valamennyi gazdasági területen  
 A környezet védelme – az ökológiailag fenntartható életmód és gazdaság támogatása 
 A férfiak és a nők közti fokozottabb esélyegyenlőség fejlesztésének támogatása és a nők 

fokozott részvételének ösztönzése a helyi fejlesztési stratégia megvalósításában 
 
Közép-Burgenland plusz 
Célok 

￭ A regionális identitás növeléséhez való hozzájárulás 
￭ A telephely vonzó voltához való hozzájárulás kooperációs kezdeményezésekkel 
￭ A tanulási és képzési hajlandóság növeléséhez való hozzájárulás 

Utak 
￭ Gyakoribb találkozások  
￭ Kooperációk kezdeményezése 
￭ Új tudás lehetővé tétele 
￭ A regionális identitás erősítése 

 
Dél-Burgenland plusz 

￭ A természet élvezete 
￭ Ökoenergia 
￭ Az egyesületi élet/társadalmi munka erősítése a tanulás terén 
￭ Képzési marketing 

 
Regionális programok és eszközök 
Phasing Out 2007-2013 – Képzés és továbbképzés az ESZA központi törekvéseként 
Az Európai Szociális Alap (ESZA) támogatja a képzési intézkedéseket, hogy javítsa az emberek 
foglalkoztatási képességét, hogy az alap- és szakmai képzést jobban a munkaadók igényeihez 
lehessen igazítani és a tanárokat és oktatókat képesítse arra, hogy megfeleljenek az innováció és 
tudástársadalom követelményeinek.  
Az ESZA súlypontjai: 

￭ Továbbképzési intézkedések az üzemekben 
￭ Vállalkozók, ügyvezetők, egyéni vállalkozók és szakemberek továbbképzése  
￭ Képzés és továbbképzés, valamint kiegészítő képesítések megszerzése  
￭ A strukturális egyenlőtlenségek és a munkaerő-piaci kirekesztés csökkentése  
￭ Fogyatékkal élőket kísérő képesítési intézkedések 
￭ A képzési és továbbképzési kínálat erősítése, javítása és tökéletesítése  

 
 
 
További információk:  
http://www.bukeb.at/index.asp,  
http://www.lernende-regionen.at,  
http://www.phasing-out.at/de/esf 
 
 
  



 

 

 
Stájerországi képzési stratégia 

 
Èlethosszig tartó tanulás stratégiája 2011-2015 – a felnőttoktatás/továbbképzés 
stratégiája az élethosszig tartó tanulás keretében Stájerországban 
 
Kihívások és perspektívák 

￭ A stájer lakosság felnőttoktatásban/továbbképzésben és élethosszig tartó tanulásban való 
részvételét összességében növelni kell – különösen azonban a képzés szempontjából 
hátrányos helyzetben lévők esetében. 

￭ Stájerországban az egész lakosság számára biztosítani kell a jó minőségű, időszerű, 
regionálisan jól elérhető felnőttoktatási/továbbképzési kínálatot. 

￭ A felnőtteknek szóló pedagógiai kínálatok palettáját új, modern tanítási és tanulási 
lehetőségekkel kell bővíteni. 

￭ A tanulás mobilitását és átjárhatóságát a teljes élethossz tekintetében növelni kell.  
￭ A képzéssel kapcsolatos tájékoztatást, tanácsadást és orientációt (lifelong guidance) a teljes 

területet lefedő rendszerré kell alakítani.  
￭ A felnőttoktatásban/továbbképzésben a különböző szinteken a különböző funkciókra 

vonatkozóan növelni kell a személyzet szakmai jártasságát.   
 
Tematikus súlypontok 

￭ Alapellátás/regionalizálás 
￭ Alap- és alapvető képzés 
￭ „Felnőttoktatás támogatási kezdeményezés“ 
￭ Integratív képzés és szociális bevonás 
￭ Képzés érettebb korban 
￭ Az olvasási kompetencia támogatása közkönyvtárak segítségével 
￭ Minsőségbiztosítás 
￭ Stájer továbbképzési adatbank 
￭ Kézpési tájékoztatás és tanácsadás 

 
Intézkedések 

￭ Tematikus hálózatok: a képzési inézmények hálózatba kapcsolása és együttműködése 
￭ Tartományi-állami támogatási kezdeményezés biztosítása az alapvető képzés térítésmentes 

bepótlására  
￭ Lakóhelyközeli, akadálymentes képzési kínálat létrehozása 
￭ A teljes területet lefedő könyvtári kínálat kiépítése és továbbfejlesztése 
￭ Területileg hiánytalan, könnyen hozzáférhető tanácsadási kínálat folytatása a jobb szakmai és 

képzési (új) orientáció céljából 
 
Kapcsolattartó: a Stájerországi Tartományi Kormány hivatala, A6 szakosztály – képzés, ifjúság, 
család és integráció 
 
További információk: http://www.weiterbildung.steiermark.at 
 


