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A BEFOGADÁST TÁMOGATÓ OKTATÁSPOLITIKÁK 
FELTÉRKÉPEZÉSE (MIPIE)

Az oktatáspolitikusokra nehezedő nyomás annak 
bemutatására, hogy az egyes szakpolitikák 
miként teszik lehetővé a nagyobb befogadást az 
oktatásban és nevelésben, azt az eredményt 
hozta, hogy egyre nagyobb szükség lett azoknak 
a minőségi és mennyiségi információknak a 
szisztematikus gyűjtésére, amelyek bizonyos 
kulcskérdésekre adnak választ, és amelyeket 
horizontálisan használni tudnak az országok, 
hogy áttekintsék saját fejlődésüket és egyben az 
országok közötti összehasonlításra is módot 
adnak.

Az áttekintés a befogadó nevelés oktatáspolitikai 
beágyazottságáról (MIPIE) című projektet az 
Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű 
Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért valósította 
meg az Európai Közösség LLP Comenius 
program anyagi támogatásával, az alábbi 
szerződési számon: 510817-2010-LLP-DK-
COMENIUS-CAM. A MIPIE 1 éven át tartó 
projekt volt, amelyben több mint 60 szakértő vett 
részt, akik 27 országot képviseltek:

Ausztria, Belgium (flamand és francia nyelvű 
közösség), Ciprus, a Cseh Köztársaság, Dánia, 
az Egyesült Királyság (Anglia, Skócia és Wales), 
Észtország, Finnország, Franciaország, 
Görögország, Hollandia, Írország, Izland, 
Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, 
Magyarország, Málta, Németország, Norvégia, 
Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc, 
Svédország, Szlovénia.

A MIPIE projekt általános célja az volt, hogy a 
nemzeti és európai szinten már elvégzett 
munkára építsen és – felhasználva a projekt 
időtartama alatt az egyes országoktól begyűjtött 
információt – ajánlásokat fogalmazzon meg a 
befogadó oktatás politika helyzetének 
mérlegelésére használható jövőbeli nemzeti és 

európai szintű adatgyűjtés időrend-tervezetének 
formájában.

A projekt speciális céljai között szerepelt 27 
európai ország oktatáspolitikusainak együttmű-
ködése a következő területeken:

- Annak tisztázása, hogy milyen információt kell 
a szakpolitikusok rendelkezésére bocsátani;

- Annak azonosítása, milyen információ áll már 
jelenleg is rendelkezésre;

- Figyelemfelhívás a jelenlegi információk közötti 
„résekre”;

- Részletes ajánlások készítése arról, hogyan 
gyűjthető össze a szükséges információ a 
jövőben a nemzeti szintű önértékelés, illetve az 
európai szintű összehasonlítás céljára.

A projekt ideje alatt két konferencia került 
megrendezésre – az egyik Brüsszelben, 2010 
decemberében, a másik Budapesten, 2011 
márciusában. Mindkettőnek társszervezője volt 
az adott ország Oktatási Minisztériuma, s 
mindkettő esetében a világosan megfogalmazott 
célok a végső projekt kimeneteinek 
fejlesztéséhez kapcsolódtak, beleértve a projekt 
végső ajánlásait.

A teljes projektjelentés, a két konferenciáról 
készült jelentés, valamint a jelenleg rendelke-
zésre álló, valamennyi ország-adatot tartalmazó 
gyűjtés, illetve a projektre vonatkozó minden 
egyéb anyag letölthető a következő címen:

http://www.european-agency.org/agency-
projects/mipie 
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