
CONFINTEA VI.
utókonferencia

Veled vagy nélküled,
végülis megszületik az ének,
hallod vagy nem hallod,
mindenképp hozzád beszélek.

Én nem leszek boldogabb,
ha elmondom, amit mondani kell,
de boldogtalan vagyok,
ha nem mondhatom el.

Hallod vagy nem hallod,
mindenképp hozzád beszélek,
veled vagy nélküled,
végülis megszületik az ének. 

Hervay Gizella: Veled vagy nélküled

TARTALOM
Borbáth Erika – Koltai Dénes – Németh Balázs: Előszó ............................................................................................ 3
Németh Balázs: A magyar CONFINTEA-folyamat az UNESCO és az EU felnőttkori tanulást 
ösztönző és támogató dokumentumai tükrében, Budapest után és Belém előtt ............................................ 4
Slavica Černoša: Slovenian Adult Learning and Education 
in a Challenging Time Lifelong Learning and Adult Education in Slovenia .................................................. 9
Benedek András: A CONFINTEA VI. Páneurópai Konferencia üzenete és tanulságai ................................. 17
Koltai Dénes: A felnőttoktatás a szociálpolitika és a kultúrpolitika szemszögéből ....................................... 20
Zachár László: A szakmai felnőttképzés eredményei és feladatai a CONFINTEA VI. tükrében ................ 23
Borbáth Erika: Közművelődés és felnőttképzés .................................................................................................. 29
Pordány Sarolta: A felnőttkori tanulás és a felnőttoktatás globális környezete 
– refl exiók a CONFINTEA VI. Páneurópai Konferenciájához ........................................................................ 34
Sz. Tóth János: Eldurvuló világkapitalizmus vagy erősödő humanizmus és szolidaritás? 
A VI. felnőttoktatási világkonferencia előtt, a budapesti pán-európai tanácskozás után ........................... 41

Bajusz Klára: Alfabetizálás iskolarendszeren kívül ........................................................................................... 45
Barakonyi Eszter: TéT a munkajogban – a Munka Törvénykönyvének 
szemléletbeli változatlanságai .............................................................................................................................. 47
Benke Magdolna: Felnőttképzés a kihívások hálójában ...................................................................................... 55
Eszik Zoltán: Üzleti coaching – az emberarcú és hatékony felnőttképzés. 
Kulcs a képzés módja: „PLA, SE, CL” ................................................................................................................. 58
Farkas Éva: Változó felnőttképzés, átalakuló felnőttoktatói szerepek ............................................................ 60
Gerő Péter: A felnőtt tanulók változó szerepeiről .............................................................................................. 65
Husz Mária: A helyi lakosság megnyerése és a közösségi alapú fejlesztés jelentősége 
a kulturális örökségek andragógiai hasznosításában ....................................................................................... 68
Juhász Erika: Adalékok a felnőttkori tanulás minőségének javításához ......................................................... 71

TA
R

TA
LO

M
 a

 M
ag

ya
r 

M
ű
ve

lő
d
és

i 
In

té
ze

t 
és

 K
ép

ző
m

ű
vé

sz
et

i 
Le

kt
o
rá

tu
s 

fo
ly

ó
ir

at
a 

2
0
0
9
. 

d
ec

em
b
er



TA
R

TA
LO

M
 a

 M
ag

ya
r 

M
ű
ve

lő
d
és

i 
In

té
ze

t 
és

 K
ép

ző
m

ű
vé

sz
et

i 
Le

kt
o
rá

tu
s 

fo
ly

ó
ir

at
a 

2
0
0
9
. 

d
ec

em
b
er

Kleisz Teréz: A felnőttoktatók változó szerepeiről a Confi ntea VI. szellemében ........................................... 74
Krisztián Béla: Felnőttképzés a tudásalapú hálózatosodásban ........................................................................ 79
Magyar Miklós: Szerepváltozások? Kompetenciák. Kockázati tényezők........................................................ 82
Tombor Viktória: A vállalkozói kulcskompetencia fejlesztése tanirodai módszerrel .................................... 88
Vámosi Tamás: Intézményi koncentráció, illetve irányítási és fi nanszírozási decentralizáció 
a középfokú magyar iskolarendszerű szakképzési rendszerben .................................................................... 95
Felhívás .................................................................................................................................................................. 103
Az UNESCO CONFINTEA VI. Páneurópai Konferencia után 
– a CONFINTEA VI. Világkonferencia előtt: Kihívások, kérdések és feladatok 
a magyar felnőttképzésben c. utókonferencia programja .............................................................................. 104

Pordány Sarolta: A felnőttkori tanulás és oktatás fejlesztése 
– civil együttműködések a CONFINEA VI. világkonferencia előtt .............................................................. 106
Heribert Hinzen: A VI. CONFINTEA-val Bonntól Budapesten át Belémig és vissza
(Fordította: Horváthné Bodnár Mária) ............................................................................................................. 110

Budapest és Belém között

Az UNESCO CONFINTEA VI. Páneurópai Konferencia után – a CONFINTEA
VI. Világkonferencia előtt:

Kihívások, kérdések és feladatok a magyar
felnőttképzésben

Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar

www.feek.pte.hu/confi ntea

2009. február 20-21.



3

Rendhagyó számot tart a kezében az olvasó: olyan dolgozatok olvashatóak itt 
összegyűjtött és szerkesztett formában, melyeket az UNESCO CONFINTEA VI. 
(6. Felnőttoktatási Világtalálkozó) budapesti 2008. decemberi páneurópai 
rendezvénye után és a brazíliai Belém városában pontosan egy esztendővel később 
megtartott világesemény előtt, a készülődő hazai felnőttoktatás és -képzés néhány 
jeles reprezentánsa adott elő a meghatározó szakmai kihívásokra, kérdésekre 
és feladatokra refl ektálva Pécsett, a 2009. február 20-21-én megrendezett hazai 
CONFINTEA VI. találkozón. Ezek a refl exiók tehát személyes, mégis szakmailag 
releváns, főleg és elsősorban aktuális felnőttoktatási és képzési tapasztalatokat 
tükröznek, melyek különleges lenyomatát képezik a minőségében változni igyekvő, 
európai környezetbe ágyazódni kívánó magyar felnőttoktatásnak, tükröt állítva 
a hazai valóság elé. A határidőre beérkezett munkákat a szlovén felnőttoktatás 
helyzetét, változásait vizsgáló angol nyelvű elemzés és a pécsi konferencia részletes 
programja, valamint felhívása egészíti ki. Reméljük, hogy tartalmas forrásnak tekinti 
az olvasó e gyűjtést nemcsak a jelenben, de talán a jövőből visszatekintve egyaránt.
Itt és most köszönetet mondunk az UNESCO CONFINTEA VI. páneurópai 

konferenciájának budapesti megrendezéséért és a pécsi köztes konferencia 
társrendezéséért a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus 
érintett munkatársainak, valamint a pécsi rendezvény megszervezéséért a PTE 
Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar munkatársainak.

Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs
egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens
PTE FEEK MMIKL PTE FEEK

Előszó
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A MAGYAR CONFINTEA-FOLYAMAT 

AZ UNESCO ÉS AZ EU FELNŐTTKORI 

TANULÁST ÖSZTÖNZŐ ÉS TÁMOGATÓ 

DOKUMENTUMAI TÜKRÉBEN, BUDAPEST 

UTÁN ÉS BELÉM ELŐTT

Németh Balázs

 

I. szekció: A CONFINTEA VI. magyar jelentés a Pá-
neurópai Konferencia deklarációja és az EU Felnőtt-ta-
nulási Akcióterv összefüggésében
Lényegesnek tartom megállapítani, hogy a CON-
FINTEA VI. magyar jelentés (továbbiakban: Jelen-
tés) készítése és a CONFINTEA VI. páneurópai 
konferenciát övező nemzeti dialógus hullámzó mi-
volta világosan jelzi azt a magyar felnőttképzésben 
rejlő nehézséget, mely valójában pontosan illesz-
kedik a poszt-szocialista modellt jellemző szak-
mapolitika (policy) formálására, tehát az előzetes 
szakmai konzultáció és dialógus alacsony szintjé-
re, vagy éppenséggel hiányára, valamint a Jelen-
tést övező szakmai orientáció redukcionista, főleg 
szakképzési-alapú felnőttképzés-felfogására. Eb-
ből bár nem következik, hogy Magyarország volt 
az egyetlen európai UNESCO tagállam, amely egy-
szerre két CONFINTEA VI. jelentést is készített, 
ugyanakkor ez egyértelműen tükrözi azt a hely-
zetet, hogy szinte teljesen hiányzott a tárcaközi és 
szakmai egyeztetés a témában, az UNESCO UIL 
(Hamburgi UNESCO Lifelong Learning Intézet) 
előre kiküldött kérdéseire nem minden estben ad-
tak kellően részletező és alapos választ a Jelentést 
összeállítók, az egyes kérdésekre válaszolók. De 
erről – vélekedésem szerint – nem is ők tehetnek.

A magyar felnőttoktatási és képzési politika je-
lentős mértékben egyoldalúan szakképzés-orien-
tációjúvá válása egy közel tizenöt-tizennyolc éves 
folyamat eredménye, melynek kiegyensúlyozására 
tett kísérlethez jó, éppen hogy “kapóra jövő fegy-
verzetnek” is felfoghatnánk azt, ami az UNESCO 
és az EU felnőttoktatási dokumentumaiból kiol-
vasható, persze nem minden ok nélkül. Néhány 
ponton szeretnék refl ektálni a sajátos nemzetközi 
mozgásra, mely a kormányköziség jegyében igye-
kezett és igyekszik ma is, talán ciklikusságot is 
megjelenítve szerepet adni az oktatás és képzés/

tanulás új felfogásával egy humanisztikusabb ok-
tatás- és képzéspolitikának az oktatási és képzési 
formák közötti partnerség alapján, különös tekin-
tettel a felsőoktatás megújuló szerepei révén:

Az UNESCO már 1976-os Nairobi tanácskozá-
sán jelezte az alábbi igen érdekes felismerést hiva-
talos felnőttoktatási ajánlásában:
„5. A felnőttoktatás helye az egyes oktatási rend-
szerekben az alábbi célok elérésével jelölhető ki:
b. az egész életen át tartó nevelés és tanulás (life-
long education and learning) tudományos alapjainak 
biztosítása és nagyobb rugalmasság a munka és 
az oktatás közötti viszonyban a munkavégzés és 
a tanulás kiegyenlítésével, továbbá hozzájárulás a 
folyamatos oktatásnak a munkavégzéssel történő 
összekapcsolásához.”
„7. A felnőttoktatás és az oktatás más formái (pl. 
közoktatás, szakoktatás és -képzés, felsőoktatás) 
között nagyobb összhangot kell teremteni, továb-
bá a felnőttoktatás célkitűzéseit nemzeti fejleszté-
si tervekben kell megvalósítani a gazdaság, tár-
sadalmi és kulturális politikák fi gyelembe vétele 
mellett!”1

Az idézett dokumentumból kiderül, hogy va-
lamivel több mint harminc esztendeje már megfo-
galmazódott mindannak a lényege, amit napjaink 
felnőttoktatásával és képzésével el szeretnénk érni, 
azaz az oktatás és a munka világa közötti kapcsolat 
fejlesztését, valamint hatékony nemzeti fejlesztési 
tervek és programok megvalósítását nemzetközi 
együttműködés és partnerség révén.

Valamivel húsz esztendővel az 1976-os Nairo-
bi rendezvény után, a közismert CONFINTEA V. 
Hamburgban többek közt az alábbiakra helyezte a 
hangsúlyt:

1  Recommendations on the development of adult education. 
UNESCO Nairobi General Conference. 1976. november 
26. www.unesco.org. 4. old.
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„2. témakör: A felnőttkori tanulás feltételeinek és minő-
ségének fejlesztése
18. A hozzáférés és a minőség biztosításával-
(d) A különböző intézmények és tevékenységi te-
rületek közötti együttműködés elősegítése által;
19. Az iskolák, főiskolák és egyetemek vonzóbbá formá-
lása a felnőtt tanulók számára-
(c) Partnerségen alapuló egyetemi/közösségi kutatá-
si és képzési tevékenység ösztönzésével, valamint az 
egyetemi szolgáltatások hozzáférésének biztosítása ré-
vén – pl. K+F tevékenységek).2”
„5. Témakör: Elkötelezzük magunkat
31. A munkához való jog és a munkához szükséges 
felnőttkori tanuláshoz való jog mellett- az alábbiak ré-
vén:
(b) Annak biztosítása révén, hogy a munkával 
kapcsolatos felnőttoktatás specifi kus hozzáértést és fel-
készültséget nyújt a munkaerőpiacba való belépéshez, a 
mobilitáshoz, és fejleszti az egyének képességeit, hogy 
részt vegyenek a foglalkoztatás diverzifi kált mo-
delljében;
(d) Annak hangsúlyozása által, hogy a felnőtt szak-
képzés fontos része az egész életen át tartó tanulás fo-
lyamatának;
(f) A felnőttoktatás iskolán kívüli és kötetlen for-
máinak integrálása kritikai és analitikus elemzé-
sekkel a gazdasági rendszer és annak működése 
viszonylatában.”3

A híres hamburgi konferencia dokumentuma 
lényegében ugyancsak olyan felnőttoktatást szor-
galmazott, amelyben kibontakozik a felnőtt tanu-
lók számára egy partnerségen alapuló oktatási és 
képzési környezet, abban pedig lényeges szerepet 
vállalhat a felsőoktatás az oktatás és a kutatási te-
vékenysége révén egyaránt. Ugyanakkor a mun-
kaerő-piaci tényezőkre is fi gyelt a dokumentum, 
ezért határozottan jelezte a munka és a felnőttkori 
tanulás jogegyenlőségét, a felnőtt munkavállalók 
oktatásának és folyamatos képzésének az ügyét a 
mobilitás biztosításának igényével.

Úgy vélem, hogy az európai oktatási és képzési 
politika formálásához hozzájárult és ma is hozzá-
járul az UNESCO, mely ugyan felfogásának közép-

2  Napirend a jövő számára (1997) In. Harangi, Lász-
ló – Hinzen, Heribert – Sz. Tóth, János (Szerk.) (1998) 
Nemzetközi nyilatkozatok és dokumentumok a felnőttoktatás-
ról és az egész életen át tartó tanulásról. Budapest, IIZ-DVV. 
1998. 22-23. old.
3  Napirend a jövő számára (1997) In Harangi, Lász-
ló – Hinzen, Heribert – Sz. Tóth, János (Szerk.) (1998) 
Nemzetközi nyilatkozatok és dokumentumok a felnőttoktatás-
ról és az egész életen át tartó tanulásról. Budapest, IIZ-DVV. 
1998. 30. old.

pontjába nem minden ok nélkül az oktatás biztosí-
tását helyezte (lásd: Az Education for All (EFA)című 
program, vagy az ún. Millenniumi Fejlesztési Célki-
tűzések – MDG), 4 mégis kiegyensúlyozta és ma is 
igyekszik ellenpontozni az OECD és más, többnyi-
re gazdasági érdekű és alapú oktatási és képzési 
felfogások zömét.5 Ezen utóbbiak egyébként részét 
képezik annak a mágnesszerű vonzásnak, mely 
az európai egész életen át tartó tanulási, valamint 
az ahhoz illeszkedő oktatás és képzési felfogások 
változásának ingaszerű mozgását a foglalkoztatás 
erőtere felé húzzák, amíg az UNESCO inkább egy 
humanisztikus, vagy másképpen holisztikusabb 
erőtér felé igyekszik serkenteni a mértékadó eu-
rópai oktatási-képzési és tanulási értelmezéseket. 
1997. után bár az UNESCO is világosan érvényre 
juttatta, hogy a tanulás a 21. század kulcsa, ez nem 
csak a hamburgi CONFINTEA V. mottója volt, de 
egy évvel korábban az 1996-os Delors-dolgozat is 
erre mutatott rá. Ezzel együtt a mindenkinek szó-
ló oktatás biztosításával idejekorán jelezte, hogy 
korszerű oktatás nélkül nincs korszerű képzés, fel-
sőoktatás és munka-teljesítmény sem! Ezért nem 
meglepő, hogy az ezredfordulóra a csökkenő gaz-
dasági teljesítmény és a romló oktatási és képzési 
mutatók között az OECD is összefüggést látott és 
megindította a PISA-felméréseket.

Az Európai Bizottság 1985. és 1995. között hatá-
rozott munkát végző elnöke utat nyitott az oktatás 
és képzés gazdasági, politikai és társadalmi irá-
nyultságú komplex felfogásának, melyhez kapcso-
lódva értelmezést kapott a tanuló társadalom víziója. 
Az 1995. évi Fehér Könyv ráirányította a fi gyelmet 
az ún. puha politikák (soft-policy) szerepére a növe-
kedés, a versenyképesség és a foglalkoztatás ösz-
szefüggésében. De ugyanaz megjelent a társadalmi 
mobilitás, a demokratikus társadalmi stabilitás, és 
a fenntarthatóság kapcsán az aktív és felelős társa-
dalmi magatartás vonatkozásában egyaránt.

Végül is, a komplex fogalmi rendszert egyszer-
re adta az egész életen át tartó tanulás gondolata, 
valamint az európai politika kereteit még annál is 
jobban meghatározó ún. lisszaboni program, mely 
eleinte csak mértékkel érintette a felnőttoktatás 
ügyét, s az előbb emlegetett ingamozgást egyéb-
ként is elhúzta a foglalkoztatási-felfogások felé a 
romló gazdasági, foglalkoztatási adatok, trendek 
sora, melyet a felzárkózó tagjelölt országokban – 
néhány kivételtől eltekintve – úgy értékeltek az ok-

4  Lásd részletesen: www.unesco.org; www.unesco.hu
5  Ezzel kapcsolatosan lásd Sz. Tóth Jánosnak a pécsi 
CONFINTEA konferencián elhangzott elemző gondola-
tait és az ahhoz illeszkedő írást!
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tatási és képzési politikával összefüggésben, hogy 
a felnőttoktatási és képzési programok lényege a 
maastrichti célok alapján kizárólag a minőségi ok-
tatás és a hozzá kapcsolódó eszközök fejlesztése 
(lásd TQM, ISO stb. alapú, továbbá nemzeti – pl. 
fi nn – minőségmodellek bevezetése az oktatási és 
képzési rendszerek fejlesztésébe; akkreditációk 
stb.), a közoktatás, a felsőoktatás és a szakképzés, 
valamint a szakképzés-alapú felnőttképzés kínála-
tának korszerűsítése.

Ezt az orientációt egyértelműen érzékeltette az 
EURYDICE 2000. márciusi kiadványa az egész éle-
ten át tartó tanulással összefüggésben, mely egy-
értelművé tette, hogy a tagállamok legfontosabb 
prioritása a foglalkoztatás növelése volt.6

Mégis, az Európai Tanács lisszaboni értekez-
lete azzal, hogy az Európai Bizottságot felkérte 
egy az egész életen át tartó tanulással foglalkozó 
vitaindító dolgozat elkészítésére, valójában utat 
nyitott az oktatás és képzés világát meghatározó 
intézmények, szervezetek, továbbá döntéshozó és 
véleményformáló tényezők közötti dialógusnak, 
vitának, mely napjainkban a felnőttkori tanulás és 
oktatás (adult learning and education – ALE) fogalom 
térnyeréséhez is vezetett, mivel azt érzékeltette, 
hogy nemcsak az oktatás a fontos, egy új, változó 
társadalmi szerkezetben a tudás, a kompetencia és 
a készségek felértékelődnek, mert növelik a mobi-
litás-készséget egy állandóan változó, Ulrich Beck 
szerint rizikótársadalomban.7

Az európai oktatási és képzési politika célkitű-
zéseit nem volt szükséges jelentősen módosítani 
2005-ben, mivel azok egyértelműen hozzájárul-
nak a lisszaboni célokhoz, de fontos aláhúznunk, 
hogy bár az ún. Oktatás és képzés 2010.munkaprog-
ram már 2002-ben megindult, annak a 2004-ben 
csatlakozott új tagállamokat érintő lendülete csak 
jó egy esztendővel később volt érezhető, éppen 
akkor, amikor az Európa Bizottság már türelmet-
len volt az akkori tizenötök oktatási és képzési te-
rületen foganatosított reformjaival, munkájával.8 
Ehhez még annyit érdemes hozzá tenni, hogy a 
munkaprogramban nem kapott látványos helyet 
és szerepet a felnőttoktatás. Az valójában csak 

6  EURYDICE (2000): Lifelong Learning: the contribution of 
education systems in the Member States of the European Un-
ion. Eurydice Survey, Brussels.
7  Beck, Ulrich. Rizikótársadalom – lásd: Beck, U. (1994) 
Risk Society: towards a new modernity. Sage, London.
8  Az Európai Bizottság már 2003. őszén sürgős refor-
mokat igényelt a tagországok részéről! Lásd: European 
Commission (2003) Education and Training 2010. The 
Success of the Lisbon Strategy hinges on urgent reforms. 
EC-EUROP, Brussels.

2005. után kapott jelentősebb fi gyelmet, különös-
képp a non-formális és informális tanulási tevé-
kenységek felértékelődése révén az egész életen 
át tartó tanulás kulcskompetenciának fejleszté-
sével összefüggésben, továbbá a szakképzés és 
a munkaerő-piaci képzések fejlesztése kapcsán 
(lásd: EQF, NQF rendszerek fejlesztése az ún. kop-
penhágai folyamat medrében).

Fontos tisztáznunk, hogy amiként az ún. Memo-
randum-vitában, úgy a 2006-tól felerősödő felnőtt-
oktatási, felnőtt-tanulási dialógusban sem elsősor-
ban felsőoktatási kutató és elemző műhelyek voltak 
a legaktívabbak egy koherens, valóban integratív 
felnőttoktatási, felnőtt-tanulási gondolkodás for-
málásában. Az Európai Felnőttoktatási Társaság 
(EAEA) volt az a nem-kormányzati/szakmai civil 
szerveződés, mely elemző és lényeges szakmai lob-
by-tevékenységével9 utat nyitott egy korszerű, és 
egyben komplex felnőtt-tanulási gondolkodásnak, 
melyhez megnyerte az Európai Bizottság, valamint 
a Tanács támogatását egyaránt, s ennek lesz valójá-
ban az eredménye a 2006. október 23-i Nyilatkozat a 
felnőttek tanulásáról.10

A Nyilatkozat világossá tette, hogy az Európai 
Uniónak nemcsak programja van a felnőttoktatás 
és a felnőttkori tanulás támogatására az Európa 
Bizottság ún. Egész életen át tartó tanulás integrált 
programjai részeként Grundtvig-program néven,11 
de valójában egy olyan világos álláspontja, mely-
ben felfedezhető a lisszaboni-folyamathoz és a va-
lós társadalmi, gazdasági reál-tényezőkhöz való 
igazodás, mégis komplex felfogásban, és nem a 
hagyományos redukcionista szemléletbe ágyazód-
va. A dokumentum tekintettel van az idősödés, a 
migráció tényére, a sokféle tanulási folyamat és 
eredmény elismerésének igényére, a felnőtt-tanu-
lás minőségi fejlesztésére, a tanulási eredmények 
mérésére és értékelésére, valamint a tanácsadás és 
útmutatás fontosságára, de a munkaerő-piaci al-
kalmazkodás és a társadalmi integráció szükséges-
ségére is.12

A felnőttek tanulásának ügyét tovább vitte a hí-
res 2007. évi Akcióterv a felnőttek tanulásáról, mely 
lényegében az egy esztendeig folyó felnőtt-tanu-
lással kapcsolatos vita után összegezte a legfonto-

9  EAEA (2006) Adult Education Trends and Issues. EAEA, 
Brussels.
10  Európai Bizottság – Felnőttkori Tanulás. Tanulni soha-
sem késő. EC., COM (2006) 614 fi nal, Brussels.
11  Lásd: Tempus Közalapítvány – www.tpf.hu
12  Európai Bizottság – Felnőttkori Tanulás. Tanulni soha-
sem késő. EC., COM (2006) 614 fi nal, Brussels. Lásd a 
dokumentum kulcsüzeneteit!
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sabb teendőket, és utat nyitott öt területen a konk-
rét cselekvésnek és elemzéseknek. Ezek:
– A 2006. évi felnőtt-tanulási nyilatkozat öt kulcs-
üzenetének végrehajtása; nyitott koordináció
– hatékony felnőtt-tanulási szektor fejlesztése (szak-
politika – kormányzás – végrehajtás)
Konkrét célok:
A hátrányos helyzetűek támogatása/felkarolása 
(alacsony íráskészségűek; nem megfelelő munka-
vállalói készségek; a hatékony társadalmi integrá-
ciót segítő készségek)
Javasolt akciók:
– A nemzeti felnőtt-tanulási reformok elemzése;
– A kínálat megoszlás minőségének fejlesztése;
– Eggyel magasabb iskolai végzettség/ bizonyít-
vány megszerzése lehetőségének növelése;
– Készségek és kompetenciák értékelése és elisme-
rése;
– Hatékonyabb és áttekinthetőbb felnőttoktatási 
monitoring.13

Az Akciótervvel kapcsolatban persze elmond-
ható, hogy alig egy év alatt kiderült róla és a vele 
kapcsolatos bizottsági tevékenységről, hogy nem 
tükrözi a valóságos térségi és globális változásokat 
és kihívásokat, nem fogalmazódik meg benne egy 
valóban vonzó cél/ misszió. A dokumentum nem 
utal azokra a változásokra, melyek befolyásolják a 
megvalósíthatóságát!

Hiányzik a társadalompolitikai irányultság, 
nincs szó az Akciótervben a békéről, az interkul-
turális párbeszéd szükségességéről, annak fejlesz-
téséről, valamint az aktív társadalmi/állampolgári 
részvételnek és magatartásnak tanulással történő 
fejlesztéséről sem. A migráció ügye már nem kap 
komoly hangsúlyt, szemben a 2006. évi felnőtt-ta-
nulási nyilatkozattal. Az is felmerült, hogy esetleg 
szükség volna a CONFINTEA VI. célrendszeréhez 
igazodó módosított Akcióterv kiadására a 2010 
utáni európai feladatok konkrét megjelölésével.

Az Akciótervben ismét túlsúlyos a foglalkoz-
tatási, gazdasági orientáció és értelmezés a felnőt-
tek tanulásával kapcsolatban. Megfogalmazódott, 
hogy hiányzik az Akciótervből a társadalmi part-
nerség fejlesztésének szükségességét jelző szem-
lélet, mely partnerséggel éppen a felnőttek tanu-
lásához hozzájáruló formákat lehetne támogatni! 
Ahelyett, hogy állandóan tervek, dokumentumok 
sokaságát ontja a Bizottság, inkább a működő 
szektorközi tanulási partnerségi, együttműködési 
formák fejlesztésére, elterjesztésére kellene kon-
13  Európai Bizottság – Felnőttkori Tanulás. Mindig legyen 
időnk a tanulásra. EC., COM (2007) 558 fi nal, Brussels

centrálnia (pl. oktatás, társadalom, munkaerőpiac, 
egészségügy, család- és ifjúságügy, stb. Az Akció-
tervnek pedig a felnőttkori tanulás és oktatás (ALE) 
eszközévé kellene válnia.

A jó gyakorlat magyar példáit megjelenítő törek-
vések az Akciótervvel kapcsolatos nemzeti dialó-
gus fontosságára, továbbá a nemzeti felnőttoktatási 
és -képzési felfogások megújításának szükséges-
ségére hívják fel a fi gyelmet. Esetleges a nemzeti 
szintű párbeszéd az uniós ajánlásokkal kapcso-
latban! Az Akciótervnek, mint eszköznek hozzá 
kell járulnia a nemzeti felnőttoktatási és -képzési 
eszközrendszer korszerűsítéséhez, pl. a jogszabá-
lyi környezet modernizációjához. Éppen ez lehet-
ne a CONFINTEA magyar jelentés kapcsán az a 
téma, mely – a Jelentés készítésének körülményei, 
az egyes kérdésekre adott válaszok sokszor egy-
oldalú, olykor a szomorú valóságot is fi gyelembe 
vevő lehangolóan szűk terjedelme okán – sürgető!
Fontos a lokális/helyi és regionális tanulási tevé-
kenységek fenntarthatóságának biztosítása, vala-
mint a felnőttek tanulásának kutatása egyaránt!

A Páneurópai deklarációval kapcsolatosan 
egyet értek a legtöbb javaslattal, fontosnak tar-
tom a szakpolitikai keretekkel kapcsolatban, 
hogy jelenítsék meg a felnőttkori tanulás és okta-
tás (ALE) formális, nonformális és informális te-
reit, tevékenységeit, továbbá vegyék fi gyelembe a 
felnőttkori tanulás egyéni, társadalmi, egészségi, 
gazdasági, kulturális, valamint generációk közöt-
ti hasznát.

A tanulók igényeire támaszkodó programokat 
támogassanak, melyek hozzáférhetőek a megfelelő 
keretek között és kapcsolódó támogatási formák-
kal, ugyanakkor a megvalósítás során horizontális, 
egyeztetett és befogadó felfogást és a megvalósítás 
érvényesítésének igényét képviseljék.14 Ugyan-
akkor támogatom a felnőttoktatás kutatásnak fej-
lesztését, melyben központi szerepet tulajdonítok 
a hazai egyetemi andragógiai műhelyek kutatási 
tevékenységének, különös tekintettel a budapes-
ti (ELTE, PPKE), a pécsi (PTE FEEK) és a szegedi 
(SZTE) kutató és fejlesztő munkája révén, az and-
ragógai szakbizottság és az MTA Andragógiai Al-
bizottság támogatásával.

Végül visszakanyarodnék a nemzeti jelenté-
sünkhöz és néhány ponton konkrét megállapítá-
sokat teszek, példának okáért az osztrák nemzeti 
jelentéssel összehasonlításban:
14  A Páneurópai nyilatkozat letölthető: http://confi n-
tea.hu/hun/unesco/index.php?page=default_templates
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A magyar Jelentés nem összefüggő, szinte két 
önálló részből álló dokumentum, melyhez nem 
tartozik irodalomjegyzék, és nem tudjuk meg azt 
sem, hogy ki(k) a jelentés szerző(je)i. Úgy tűnik, 
hogy nem előzte meg az elemzés készítését a meg-
határozó magyar felnőttoktatási és képzési kutató-
műhelyekkel, véleményformáló intézményekkel 
és szervezetekkel történő helyzetfeltáró diskurzus, 
vita és átfogó adatgyűjtés.

A jó gyakorlat példáinak elhanyagolása szem-
betűnő, túlzott szakképzési, munkaerő-piaci, azaz 
NSZFI-orientációjú a jelentés, második felében 
többnyire LLL-stratégiai és NFT, ÚMFT keretben 
történt az értelmezés. Hiányzik a formális tanulás 
mellett a non-formális és különösen az informális 
tanulás terei szerepeinek, feladatainak és kihívá-
sainak értelmezése. A jelentés első része ugyanak-
kor összefogott, a kérdőív kérdéseire lényegében 
pontos és tartalmas választ ad, elsősorban a jogi és 
fi nanszírozási eszközök részletes taglalásával, de 
sem az első, sem a második rész nem utal világo-

san az Európai Bizottság által érzékeltetett legfon-
tosabb kihívásokra, kérdésekre:
Lásd:
– A részvételt korlátozó akadályok leküzdése
– Felnőttoktatók képzése, továbbképzése (ehhez a 
ponthoz csak az andragógusképzést és az SzFP-t 
(Szakiskolai Fejlesztési Programokat) jelöli az 
anyag!)
– Tanulási eredmények elismerése és értékelése
– Beruházás az idősödő (és vándorló) népességbe
– Indikátorok és referenciaértékek alkalmazása 
(Lásd az 5 EU-referenciaérték szerepét!), a statisz-
tikai adatgyűjtés problémái és ellentmondásai.

Kár, hogy a magyar jelentés nem tudott olyan jól 
szerkesztett szakmai dokumentummá válni, mely-
hez aztán igényes külső (pl. könyv-formátum) és 
jól szerkesztett tartalom kapcsolódhatott volna, 
olyan módon, mint az osztrák, vagy különöskép-
pen a német jelentések! Fontos a Jelentés tartalmi 
elemeinek további elemzése egy megújított nemze-
ti, egész életen át tartó stratégia részeként!



Introduction
The last decade of the twentieth century was a 
turning point for Slovenia because of its inde-
pendence, its integration into the EU and because 
of signifi cant changes in social, economic, politi-
cal, cultural and other areas. These are defi nitely 
landmarks in the history of Slovenia. This is the 
fi rst time in modern history that our community 
has paved its independent way into the developed 
world with the knowledge and capacity the coun-
try has at its disposal. This also poses a great re-
sponsibility. Forming and laying the foundations 
for a social system are in full swing, and thus it is 
crucial that this groundwork be established profes-
sionally and properly for further development and 
enhancement. One of the cornerstones of social ex-
istence is education, which is derived from a basic 
human right and must, therefore, be appropriately 
updated, of good quality and in accord with the 
world, and especially with European standards, 
at the same time retaining national characteristics. 
This is a very demanding task, which our society 
will have to carry out in a very short time.

About Slovenia
In 1991, Slovenia gained its independence for the 
fi rst time in history. In 2004 the country became 
a full member of the EU and in 2007 adopted the 
euro as its own currency. The Republic of Slov-
enia is a parliamentary democracy implement-
ing the rule of law. It is a social state. The offi cial 
language is Slovenian. In its bilingual areas, that 
is, in municipalities where Italian and Hungarian 
ethnic minorities reside, Italian and Hungarian, re-
spectively, are also offi cial languages. The State is 
separated from the Church. The Slovenian Consti-
tution guarantees free education to Slovenian na-
tionals. Basic education is mandatory and funded 
from budgetary resources. The State is required to 
enable its citizens to obtain appropriate education. 
State universities and professional colleges are au-
tonomous. Members of ethnic minorities have the 
right to receive education and further instruction 
in their mother tongue. Roma are likewise granted 

special educational rights. In recent years, approxi-
mately 6% of GDP has been spent on education. 
The population of Slovenia is 1,964,036 (as of the 
2002 Census). In 2002, 67% of population had at 
least upper secondary education. Basic education 
(primary and lower secondary education) has been 
extended from eight to nine years.

I. The system of education in Slovenia
Global changes in Slovenia dictated rigorous 
changes in upbringing and education, which are 
pillars of the existence and development of society. 
The awareness of the importance of good education 
is reaching all the strata of society, though slowly. 
Due to the rapid development of technology, peo-
ple have started changing their attitudes towards 
education. Education has numerous effects on the 
global community as well as on individual seg-
ments in the social and economic sense.

Due to these factors, the need for distinction and 
comparability of educational standards with other 
education systems and the accreditation of education 
have hastened the change of the education system, 
which from an organisational and content point of 
view has to be designed to be compatible with Eu-
ropean and other systems. Here we have to take into 
consideration the growing awareness of the global 
community of the meaning and role of fulfi lling hu-
man rights, and above all children’s rights, as well as 
the legal standards of the country and the modern 
conception of democracy, tolerance and solidarity.

The new constitution, which was based on a 
series of changes, also dictated changes in legisla-
tion in all aspects of life, including education and 
schools. The previous legislation was based on the 
constitution from the seventies. Basic and neces-
sary changes in the legislation took place gradually 
and were in agreement with the professional and 
other publics, which is a prerequisite for build-
ing a system which will ensure the incorporation 
of modern, social, legal, organisational and other 
measures and standards. The state’s role here is 
to ensure the same conditions for opening private 
and public kindergartens and schools.

9
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In 1991 we started laying the foundations for 
a new system, which developed gradually and is 
still developing in terms of organisation and sub-
ject matter. In organising and building this new 
system, it was necessary to observe positive experi-
ences, systems and achievements from past years, 
along with experiences from foreign countries. We 
had to incorporate them into our system consider-
ing all the characteristics typical of our community. 
These changes have to be gradual and tested on 
small groups, so that we can avoid errors. By doing 
so, the state and local community take the lion’s 
share in ensuring material and human resource 
requirements in organising the overall system of 
education. Others can also take part with fi nancial 
means, which cover a certain share in the imple-
mentation of various programmes of formal and 
non-formal education.

In 1995 the Ministry of Education and Sport of 
the Republic of Slovenia issued a White Paper in 
which a global conception of problem solving, de-
vising and executing systemic solutions in the fi eld 
of education was introduced, which had mainly to 
do with organisational structure and form; mod-
ernisation of topics was going on simultaneously 
through curricular revision of the educational sys-
tem, a process involving a broad circle of experts. 
The legislation was only supposed to determine the 
structural framework for changes but by no means 
to prescribe them in detail. After a longer discus-
sion among the expert public and after three read-
ings, Parliament passed six basic acts in the fi eld 
of education in 1996: the Organisation and Financ-
ing of Education Act; Kindergarten Act; Primary 
School Act; High School Act; Vocational and Pro-
fessional Education Act and Adult Education Act.

In this way the basis for a thirteen-year-long ed-
ucation up to university was set. Since the Higher 
Education Act has already been passed, it means 
that the whole educational system from preschool 
education to university was established and that 
the previous Education and Free Labour Exchange 
Acts which formerly regulated the fi nancing of 
education became invalid. These laws are accom-
panied by sub-legal documents (regulations, or-
dinances, decrees) which regulate and defi ne the 
legal provisions in detail.

Slovenia has been actively participating in the 
implementation of the Lisbon Strategy since No-
vember 2002, when it appointed its representatives 
to participate in all working groups responsible for 
the individual objectives within the Education and 
Training 2010 work programme. Since 2004, when 

Slovenia became a member of the EU, the country 
has also assumed responsibility for the implemen-
tation of these objectives.

II. Adult education and lifelong learning
The development of the lifelong learning concept 
and practice in Slovenia is closely associated with 
the endeavours of the adult education fi eld, as 
well as with social, political, economic, cultural 
and technological changes that have taken place in 
the country over the last sixteen years. Although 
in the previous political confi guration of Yugosla-
via there was a commitment to “permanent” and 
“functional” education, both concepts were aimed 
at the adult population, the latter even more to the 
employed population.

Lifelong learning was equated with adult edu-
cation, and in many cases still is, though the situ-
ation is slowly changing. The introduction of the 
concept in reality in Slovenia is therefore due to the 
endeavours of the adult education fi eld. After 2004, 
when the phrase became commonly used in all 
policy papers, it was because Slovenia had joined 
the European Union. It is connected to the require-
ments and expectations of the Union concerning its 
members and ultimately to the Lisbon Strategy and 
“Education and Training 2010: diverse systems, 
shared goals” (2002), and an action plan with goals 
and benchmarks prepared to realise the Lisbon 
goals. In the last three years the meaning of LLL is 
much more related to the development of human 
rather than social capital.

The outcomes after the commitment to adult 
education and adoption of the legislation are im-
pressive. In 1991 Slovenia had an inadequate edu-
cational structure of the population over 15 years of 
age. About 17% of the population had incomplete 
or nonexistent compulsory (8 years) primary educa-
tion, 30% of the population had completed primary 
education, 42.5% of the population had fi nished up-
per secondary education (ISCED 4) while 8.8% had 
higher education degrees (ISCED 5 and 6). Adult 
education as a fi eld was underdeveloped.

The 2005 results were favourable. Educational 
attainment of the population over 15 years of age 
showed improvement. The percentage of those with-
out or with unfi nished compulsory primary school 
diminished from 17% to 5.2%, as well as the percent-
age of those fi nishing only primary education (from 
42.5% to 23.7%). The share of the population with 
upper secondary school (ISCED 4) increased and 
reached 55.6%, while the percentage of the popula-
tion with higher education degrees reached 15.6%. 
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The patterns of participation1 in adult education 
changed as well. While participation in 1987 was 
27.6%, this fi gure reached 37% in 2004. The Lisbon 
benchmark, 12.5% participation of the population 
between 25 and 64 years of age, was reached and ex-
ceeded in 20032 (15.3% in 2005), which puts Slovenia 
in the 6th place among the EU-25, after Sweden, the 
UK, Denmark, Finland and the Netherlands.

II.1. Defi nition of lifelong learning and adult education 
in Slovenia
As a concept, lifelong learning was introduced in 
Slovenia after the ELLI conference (European Life-
long Learning Initiative) held in Rome in 1995. At the 
beginning, lifelong learning was defi ned by ELLI as: 
“a continuously supportive process which stimulates 
and empowers individuals to acquire all the knowl-
edge, values, skills and understanding they will re-
quire throughout their lifetimes and to apply them 
with confi dence, creativity and enjoyment in all roles, 
circumstances, and environments”. After the Memo-
randum on Lifelong Learning, Slovenia understood 
lifelong learning as “a continuous activity taking 
place from cradle to grave, lifelong and lifewide, em-
bracing formal, non-formal and informal learning”. 
In the Strategy on Lifelong Learning in Slovenia, life-
long learning is described as “… an activity and proc-
ess encompassing all forms of learning either formal, 
non-formal or informal which takes place in various 
learning settings and goes on from birth through ear-
ly childhood to adulthood and to the end of life with 
the aim of improving knowledge, skills and compe-
tences. Through learning we also gain interests, char-
acter, values, relation to ourselves and others and 
other personal characteristics” (item 4.1). In general 
one could say that policy documents in Slovenia in-
terpret lifelong learning as learning for everyone in 
different forms and settings and with content enrich-
ing the individual’s intellectual, emotional, spiritual, 
aesthetic and physical abilities, thus contributing to 

1  Measured as taking part in any organised learning 
activity twelve months prior to the interview. 
2  Source: Lifelong learning (adult participation in 
education and training) – total percentage of the adult 
population 25 to 64 participating in education and train-
ing, measured by the Labour Force Survey and taking 
into account any organised learning activity four weeks 
prior to the interview; from 27 October 2006 – based 
on an annual average of quarterly data instead of one 
unique reference quarter in spring. http://epp.eurostat.
ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,39140985&_
dad=portal&_schema=PORTAL&screen=detailref&lang
uage=en&product=STRIND_EMPLOI&root=STRIND_
EMPLOI/emploi/em051, 21.08.2007.

employability, personal development, ability for fur-
ther learning and active citizenship.

As for the defi nition of adult education, the fi rst 
article of the Adult Education Act describes it as 
“… education, improvement, training and learning 
of persons who have fi nished compulsory school-
ing and wish to gain, update, widen and deepen 
their knowledge, and do not, at the same time, 
have the status of pupil or student in education”.

II.2. Areas recognised under the defi nition of LLL and 
adult education
As noted earlier, lifelong learning in Slovenia in-
cludes formal, non-formal and informal learning. 
Though experts refer to lifelong learning as a proc-
ess “from cradle to grave”, its understanding in the 
overall policy is still varied. The strategy on lifelong 
learning speaks of “early life period” and includes 
pre-primary, primary and upper secondary educa-
tion, followed by “the period of adulthood – continu-
ing education” in which all adult education is situ-
ated and is concluded with the “higher education” 
section. Actually, though policy papers do speak of 
lifelong learning, some also of lifelong education, it is 
obvious that they primarily link it to adult learning.

Provision
Slovenia is among those countries which, after the 
fall of the Berlin Wall, did not leave adult educa-
tion entirely to the market. During socialist times, 
the education of workers was in the interest of the 
government and the policy was that an institution 
of adult education should exist in every municipal-
ity. There were 60 municipalities and as many folk 
high schools. After one of the educational reforms, 
the education of youth, children and adults came 
under one law. This meant the “schooling” of the 
fi eld and its gradual decline with regards to the 
overall development of the fi eld.

Nowadays, adult education encompasses for-
mal and non-formal education. There are special 
institutions for adult education (people’s univer-
sities, fewer than in socialist times, but there are 
other institutions as well, e.g. private entities) 
which offer programmes of formal and non-formal 
education. There are also special units at upper sec-
ondary schools which offer programmes of formal 
education. The same principle applies within high-
er education. Institutions are public or private. Pri-
mary education for adults is free of charge, while 
the rest has to be paid by companies, individuals or 
others. Research from 2004 shows that the major-
ity of adult formal education is paid by individuals 
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or their families, sometimes by employment offi ces 
and the Ministry of Education within the provision 
of the National Plan of Adult Education, while 
companies usually pay for courses of short dura-
tion related to the workplace.

Administration system
The Ministry of Education and Sport is responsible 
for the policy on lifelong learning. Within the min-
isterial structure there is a sector for adult education 
which is responsible for the implementation of the 
National Plan of Adult Education. The bulk of tasks 
is also carried out by the Ministry of Labour, Fam-
ily and Social Affairs. It is responsible for the unem-
ployed and invests quite heavily in National Voca-
tional Qualifi cations by the certifi cate system as well 
as in the National Plan of Adult Education. In 2007 it 
will contribute 73.1% of all public funds earmarked 
in the budget for the annual Adult Education Plan.

The Slovenian Institute for Adult Education 
was established in 1991 to research, develop and 
promote adult education at the national level. The 
institute is entrusted with the development of 
adult education in accordance with the strategy 
and principles of lifelong learning, preparation of 
expertise for the development of a system of adult 
education, development and maintenance of an in-
formation system for the needs of adult education, 

organisation and realisation of continuing educa-
tion and training for adult education staff, research 
and development work, development of expertise 
for programming and organisation of adult educa-
tion and for the preparation of a national plan of 
adult education, and international cooperation.

At the local level, municipalities are responsi-
ble for lifelong learning and adult education. They 
should contribute to the implementation of the Na-
tional Plan of Adult Education. In reality, the major-
ity contribute to primary adult education, since it is a 
legal obligation, although they also fulfi l their found-
ers’ responsibilities (to varying degrees) towards 
people’s universities (folk high schools), fi nancing or 
co-fi nancing the staff, premises and maintenance.

Total public expenditure on education as a per-
centage of GDP in Slovenia was, according to Eu-
rostat, 6.02% in 2003 and 5.96% in 2004.3 There is no 
reliable data as to what the percentage is for adult 
education in terms of GDP. The last data from 1995 
indicate 0.08% of GDP,4 and the estimation is that 
by 2007 it has not reached 1%.

3  Progress Towards the Lisbon Objectives in Education 
and Training, 2007 Report, Table 2.1, p. 64.
4  Source: Nacionalni program izobraževanja odras-
lih, strokovne podlage 1 (Expertise on the National 
Programme on Adult Education 1), Andragoški center 
Republike Slovenije, Ljubljana 1998, Table 1, p.37.

2004/05

Total women %
Primary education 2,127 643 30.23

Upper secondary 18,942 9,538 50.35

 of this: 2–3-year vocational ed. 5,982 2,974 49.72

 4–5-year upper secondary 12,960 6,564 50.65

Higher vocational ed. (1-2 years), non-university 8,525 4,292 50.35

Higher professional ed., non-university 41,235 23,276 56.45

University ed. 49,994 30,887 61.78

Post graduate – specialisation (1 year) 1,249 677 54.20

Master 6,165 3,472 56.32

Doctorate 946 444 46.93

TOTAL – formal 129,183 73,229 56.69

Non-formal 151,610 74,380 49.10

TOTAL formal and non-formal 428,918 230,376 53.72

Statistics
Table 1: Adults in formal and non-formal education – end of school year

Source: Statistical Offi ce of the Republic of Slovenia, various reports.
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Taking into account the participation of generations 
in adult education in 2005, adult education as de-
fi ned initially, there were on average 5% of adults 
in the 15–49 age group attending programmes of 
formal education, and 13% in programmes of non-
formal education. This percentage does not include 
the 15–24-year-old generation that continued their 
studies immediately after fi nishing primary or ad-
equate upper secondary education.

Three surveys were carried out in Slovenia on 
a representative sample of the population (1987, 
1999 and 2004) researching participation in adult 
education twelve months prior to the interview. 
The results of 2004 survey show 21% participation 
of adults between 15 and 65 years of age in formal 
education and 37% in non-formal education (Re-
port 2005, p. 37), while participation in 1987 was 
27% and in 1998 – 31% (Report 2005, p. 29).

II.2.1. Partnership

Stakeholders
In formal adult education the major stakeholders 
are two ministries at the national level – the Minis-
try of Education and Sport and Ministry of Higher 
Education and Science. At the local level, the part-
ners are public (people’s universities, schools, in-
stitutions of higher education) and private (with 
concession) educational institutions.

The situation is different in non-formal edu-
cation and in education and training. There are 
various and diverse stakeholders: the Ministry of 
Labour, Family and Social Affairs in the case of 
the unemployed population, the Chamber of Com-
merce, Chamber of Crafts, trade unions, various 
public and private (profi t and non-profi t) provid-
ers, as well as NGOs and training centres in com-
panies and enterprises.

Responsibilities and funding
The main providers of adult learning are two min-
istries: the Ministry of Education and Sport and 
Ministry of Labour, Family and Social Affairs. 
The Ministry of Education and Sport fi nances pri-
mary education for adults, study circles, literacy 
courses, centres of self-directed learning, informa-
tion and educational guidance, programmes of 
active citizenship and programmes for the Roma 
population. These programmes are free of charge 
for the participants. Through the annual plan of 
adult education the ministry defi nes the extent of 
funds earmarked for these activities. Furthermore 
it co-fi nances completion of studies defi ned in the 

National Plan and Annual Programme of Adult 
Education, learning exchanges, Project Learning 
for Young Adults and in-service teacher training. 
Again, the extent of funds is defi ned in the annual 
adult education plan.

The Ministry of Education and Sport is responsi-
ble for the whole sector of education and proposes 
laws to Parliament. It is also in charge of preparing 
adult education policy and implementing it in the 
fi eld. According to the Adult Education Act, it will 
have to prepare a new National Plan of Adult Edu-
cation when the current one expires.

The Ministry of Labour, Family and Social Af-
fairs fi nance training of the unemployed according 
to the programme of active employment policy, 
and the National Plan of Adult Education. In ac-
cordance with the arrangement with the minister 
of education and sport, it fi nances the annual na-
tional survey of adult education provision, the na-
tional coordination of the Lifelong Learning Week, 
as well as 10 issues a year of bulletin Novičke (The 
News), which brings up-to-date and concise infor-
mation on adult education in Slovenian and 3 is-
sues of the same bulletin in English.

This ministry bears responsibility for the prepa-
ration of the methodology for the standards of 
knowledge and skills in the certifi cate system 
through which National Vocational Qualifi cations 
are recognised. Assessment and recognition of 
NVQs are also the responsibilities of the Ministry 
of Labour.

Both chambers – Commerce and Crafts – as rep-
resentatives of employers, are entrusted with the 
preparation of the standards of skills and knowl-
edge for the certifi cate system. They also offer 
training programmes to their members in their 
respective fi elds concerning management, legisla-
tion, quality, etc.

Centres in companies and enterprises are mainly 
responsible for in-service training of their workers 
and employees. NGOs and trade unions take care 
of education of their membership in their respec-
tive fi elds.

Coordination
There are several ways in which partnerships are 
coordinated among stakeholders. In accordance 
with the legislation on the organisation and fi nanc-
ing of education, there is a Council of Experts for 
Adult Education at the national level (there are 
three of them) which, among other tasks, recom-
mends the adoption of programmes to the minis-
ter. The members of the council are nominated by 
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the Government (14 plus the president) on sugges-
tions from the fi eld and come from the stakehold-
ers – 4 members are nominated by the ministries 
(usually Education, Labour, Research and Cul-
ture), 3 are nominated by relevant chambers, 3 by 
trade unions (representative ones), 2 by the Asso-
ciation of Public Institutions for Adult Education 
and 2 by other institutions of adult education or 
their associations.

Another way of coordination is through the gov-
erning boards of institutions for adult education. In 
public institutions, according to the law on public 
institutions, the members of the governing boards 
are the representatives of the founders, employees 
and users, and interested public.

Best practice
Two practices are worth mentioning. The fi rst re-
lates to the establishment of four councils at the na-
tional level, giving opinions to the Minister of Edu-
cation and Sport and to the Minister of Science and 
Higher Education in matters defi ned by respective 
laws. These are the Council of Experts for Adult 
Education, Council of Experts for Vocational and 
Professional Education and Training, Council of 
Experts for General Formal Education and Council 
of Experts for University Education. All councils, 
with the exception of the one for general formal 
education, are structured according to the princi-
ple of social partnership.

The second example is the annual conferences 
of adult education, which draw together providers 
from all over Slovenia and both ministries (Min-
istry of Education and Sport, Ministry of Labour, 
Family and Social Affairs) to discuss issues arising 
in the fi eld.

II.2.2. Learning environment

Support
Since 1996 when Slovenia organised its fi rst Life-
long Learning Week, this event has been organised 
under the Slogan – “Slovenia, a learning country”. 
Lifelong Learning Week is one of the endeavours 
to sensitise the population and partners from the 
non-educational fi elds of the necessity of learn-
ing. But so far the concepts of “learning citizens”, 
“learning cities” and “learning communities” as 
such have not been introduced in the whole terri-
tory of Slovenia. Therefore the existing networks 
of new forms, content and programmes in adult 
education (study circles, reading circles, centres for 
autonomous learning, learning exchanges, Project 

Learning for Young Adults, etc.) are steps towards 
implementation of the above concepts.

The National Plan of Adult Education aims at in-
creasing investment in all aspects of lifelong learn-
ing (individual, community, enterprise and state). 
For achieving the concept of “learning cities/re-
gions”, for example, the emergence of regional de-
velopment agencies is important. The Government 
also seeks to ensure effective cooperation and coor-
dination among providers of guidance at national, 
regional, local levels in the provision of guidance 
services in order to widen access and to ensure the 
coherence of provision, especially to groups at risk 
(National Report on Slovenia: Mirceva, J., LLL2010 
project, 2006, p.7). The same efforts are being 
made concerning the provision of educational pro-
grammes. As for “learning organisation”, the idea 
and implementation of the concept is promoted 
by the Institute for Learning Organisations, estab-
lished in 2000 by 18 successful Slovenian compa-
nies. It gives the name “learning organisation” ac-
cording to previously adopted criteria.

Approach
The most systematic approach to linking a range of 
actors in order to shape an effective environment 
at a national level is the National Plan of Adult 
Education. There are also various other national 
plans (health, environment, higher education, so-
cial development, culture, informatics, etc.) which 
are already adopted or in the process of adoption. 
The local level is far too fragmented to be effective 
in linking different factors together. This was the 
basic idea of regional developmental offi ces, and 
some are doing quite well.

Recognition
Within the introduction of the concept of lifelong 
learning, the accreditation of prior experience, 
learning or work has been present in Slovenia. In 
the mid-90s, the idea was to establish centres for 
recognition, validation and accreditation in every 
statistical region of Slovenia. It seems the idea was 
too radical, and such centres were not introduced. 
There was more or less unanimous opposition 
from the formal education system. Nevertheless, 
work went on (accreditation, validation, certifi -
cation, national vocational qualifi cations) and its 
results were tested in programmes of non-formal 
learning. In the process of Slovenia’s accession to 
the European Union, the results of the projects 
were used in the Phare MOCCA project (Moderni-
sation of Curricula, Certifi cations and Assessment 
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in Vocational Education of Youth and Adults), 
which was a joint programme of the Ministry of 
Education and Sport and the Ministry of Labour, 
Family and Social Affairs. The conclusion of the 
Phare MOCCA programme meant the introduc-
tion of national vocational qualifi cations by the 
certifi cate system. A law on NVQs was passed in 
2000, amended in 2003 and again in 2006. At the 
moment, national vocational qualifi cations consti-
tute a framework, not a system. Qualifi cations are 
only valid in the labour market and in almost all 
cases fi nancial recognition of a qualifi cation is left 
to the will of the employer. In two cases, the collec-
tive agreement of social care and the road transport 
sector, national vocational qualifi cations are in 3rd 
(moderately demanding work) and 4th (demanding 
work) place on the pay-roll list, and are fi nancially 
equivalent to salaries given to those who gain qual-
ifi cation through education.

As pointed out earlier, NVQs are not a system 
but a framework. When a person obtains national 
vocational qualifi cation it is not equal to the level 
of education or qualifi cation obtained through the 
education system. With respect to accreditation 
and validation, Slovenia intends to work along the 
lines of the European Qualifi cation Framework.

Conclusion
After 1991 and the plebiscite when Slovenia be-
came an independent state with a political system 
of proportional representation, the education sys-
tem faced and still faces rigorous change in terms 
of organisation as well as content. Not only are 
these changes the result of political and economic 
changes, but also the result of changes in profes-
sional and scientifi c views and paradigms. This is 
a logical continuation of development and further 
changes, and not only their end result.

Adult education represents a broad and com-
plex fi eld where formalised and very structured 
forms of education, leading to certifi cates and de-
grees, are included, as well as non-structured and 
non-formal forms, in which adults enrol because of 
their wish to acquire various kinds of knowledge 
for their personal and professional growth and de-
velopment. This complexity and dispersion of the 
adult education fi eld is mirrored in the diverse net-
work of educational institutions dealing with adult 
education, as well as in various types and forms of 
educational programmes in which adults partici-
pate.

As for adult education, the most signifi cant 
achievement in the fi eld in the last ten years was 

the adoption of the Adult Education Act (1996) and 
later the adoption of the Resolution on the Nation-
al Plan of Adult Education until 2010 by the Parlia-
ment of Slovenia (June 2004). The Resolution sys-
tematically governs adult education in the country. 
The document is implemented through annual 
programmes of adult education. Realisation of the 
plan is reported annually to the Government and 
biannually to Parliament.

The policy has accepted the term and uses it 
in various policy papers as “lifelong learning” 
and “lifelong education”. But looking at what the 
phrases refer to, it can be seen that lifelong learning 
mostly refers to adult education.

Therefore, there are many challenges ahead, 
the fi rst of which is the realization of a lifelong 
learning strategy and its operational plan where 
the foreseen activities and partnerships will be 
elaborated. Within this strategy there is also the 
question of recognition, validation, certifi cation 
and equality of qualifi cations gained through the 
school programme. There is also the question of 
coordination of various lifelong learning activities 
to achieve greater synergy. All these endeavours 
will certainly be carried out in line with the latest 
strategic documents at the EU level, i.e. the com-
munication “Adult Learning: It is never too late 
to learn” (COM(2006) 614 fi nal) and the “Action 
Plan on Adult Learning: It is always a good time to 
learn” (COM(2007) 558 fi nal).

Secondly, there is a need to achieve real social 
partnerships in education as such. Without these 
partnerships, lifelong learning will remain an edu-
cational matter. Concerning adult education, the 
biggest challenge is how to retain the level of pro-
vision (legal, fi nancial, programmatic) which has 
been achieved so far. All the results that Slovenia 
can point to arose from the mid-90s onwards.

However, the fact is that adult education is 
growing irrepressibly in depth and breadth. It is 
present in the workplace, at home and in the local 
community, in all places where people at all levels 
shape their lives. But it is of vital importance to all 
of us that lifelong learning become the real need of 
every individual and that the learning society be-
come a reality. This is truly the greatest challenge 
to our society.
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1997-ben rendezték meg az UNESCO Felnőtt-
képzési Világkonferenciáját, a CONFINTEA V-öt 
Hamburgban. Egy évtized elteltével alakult ki az 
a menetrend, melynek eseményei között az euró-
pai és észak-amerikai országok, valamint Izrael 
kormányzati és civil szervezeteinek szakértői a 
budapesti Páneurópai Konferencián, mint a CON-
FINTEA egyik regionális előkészítő tanácskozá-
sán, tavaly decemberben áttekintették a felnőttek 
tanulásával és képzésével összefüggő folyamato-
kat. E tanácskozás átfogó üzeneteivel és a magyar-
országi helyzetre vonatkozó összefüggésekkel fog-
lalkozik előadásom. Az elmúlt hetek és hónapok 
természetesen sajátos nemzetközi és hazai kerete-
ket is formáltak e tematika számára, mely komplex 
gazdasági és társadalmi hatások eredményeként 
ellentmondásos helyzetet mutat. Hamburg után 
számos elemében progresszív változások indultak 
meg a felnőttkori tanulás terén, ugyanakkor jele-
nünkben a gazdasági-pénzügyi válság is érezteti 
hatását.

A pozitív nemzetközi változások körében em-
líthetjük meg, hogy a felnőttkori tanulás fogal-
mi rendszerébe az elmúlt évtizedben beépültek, 
s a pedagógiai terminológia által is általánosan 
használatossá váltak a folyamatos tanulástól, 
a felnőttek képességfejlesztésen át, a tudásuk 
gazdagítása, ideértve a kvalifi kációk korszerű-
sítését is. Mindezek a fogalmak kapcsolódnak 
olyan oktatási-képzési problematikákhoz, mint 
a multikulturális környezettel való együttélés. 
Időközben a LLL rövidítéssel jelzett életen át tartó 
tanulás kifejezéssel illetett fogalom is megkezdte 
beilleszkedését a köznyelvbe, s éppen a Magyar 
Tudományos Akadémia által javasolt TéT rövidí-

1  A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi 
Erőforrás-fejlesztési Kara által Pécsett 2009. február 20-
21-e között megszervezett „Az UNESCO CONFINTEA 
VI. Páneurópai Konferencia után – a CONFINTEA VI. 
Világkonferencia előtt: Kihívások, kérdések és feladatok 
a magyar felnőttképzésben” tanácskozáson elhangzott 
előadás alapján.
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téssel vált a tanulás életen át2 szlogennel társadal-
mi üzenetté.

Ha a nemzetközi tendenciák európai sajátossá-
gaira az UNESCO szakértői által a budapesti Páne-
urópai Konferenciára készített összefoglalóban3 és 
az esemény munkáját összegző dokumentumban4 
megfogalmazottak alapján hivatkozunk, akkor 
megállapítható, hogy a felnőttek tanulásában új kö-
tődések és partnerségek formálódnak a XXI. század ele-
jén. Megnövekedett a szociálpolitika és foglalkozta-
táspolitika szerepe, jelentősebbé vált a művelődési 
intézményrendszer hatása és az info-kommuniká-
ció és média tömeges használata. Mindez egyfelől 
a felnőttkori tanulás lehetőségeinek bővülését je-
lenti, ugyanakkor a társadalmi megosztottság, az 
öregedés és szegénység még a fejlett országokban 
is számottevően korlátozza a felnőttek tanulási te-
vékenységét.

Az áttekintés szándékával – Hamburg után – az 
európai perspektívák számos pozitív hatással is 
összekapcsolhatók. Ilyennek tekinthetjük a várt-
nál is gyorsabb ütemben megvalósult EU bővülést, 
mely az eszmék szabad áramlását, s ezzel a kor-
szerű felnőttkori tanulással kapcsolatos felfogáso-
kat és értékeket olyan országokban is elfogadottá 
tették, melyekben a történeti fejlődés e területen 
megkésett, illetve jelentős konzervativizmussal 
szembesült a múltban. Kiemelt jelentősége van a 
nagyrégiónkban – ideértve az EU országokon túl 
a páneurópai térség egészét, a Lisszaboni Memo-
randumnak. E stratégiai dokumentum minden azt 
megelőző időszakhoz képest jelentősebb dinami-
kát váltott ki a felnőttek tanulása és képzése, az 
e kérdésekkel összefüggő oktatás- és foglalkozta-

2  Tanulás életen át (TéT) Magyarországon. (Szerk.: Be-
nedek András) Tempus Közalapítvány, Budapest, 2008. 
256 p.
3  Helen Keogh: Adult Learning and Education (ALE) 
int he UNESCO Region of Europe, North America and 
Israel. Summary Report, CONFINTEA VI Regional 
Preparatory Conference, 3-5 December 2008, Budapest.
4  http://confi ntea.hu/hun/unesco/uploads/
níyilatkozat2.doc
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táspolitika területein, Európa országainak több-
ségében stratégiai programalkotásra késztette a 
kormányokat, illetve számos nemzetközi szakmai 
projekt-együttműködést generált. Így megállapít-
ható, hogy az ún. LLL állami elismerése/befoga-
dása – s erre jó példa a hazai gyakorlat is – egy-
értelműen nőtt a legutóbbi évtizedben.

Amennyiben a jelenünkben érzékelhető tenden-
ciákra kívánunk jelzésszerűen utalni, akkor az EU 
Education & Training 2010 programjának a nemzeti 
szakmapolitikákra gyakorolt hatása emelhető ki. 
Ennek számos országban érzékelhető céljaként és 
eredményeként a jogi szabályozás és a pénzügyi 
mechanizmus fokozatosan nyit az felnőttek tanu-
lása kérdésköre felé. Az európai tények és tenden-
ciák alapján megállapítható, hogy az EU tagorszá-
gok közül 17-ben létezik LLL stratégia, melynek 
feltételezhetően hatása van arra, hogy 2000-2007. 
között 7,1%-ról 9,7%-ra nőtt az ún. négy héten belül 
a tanulásba bekapcsolódó 25-64 éves populáció aránya. 
További stratégiai jelleget ad gondolkodásunknak, 
hogy témánk elemzése szempontjából Európában 
különösen fontos szakmai jelentése van az örege-
dés jelenségének. Az EU 27 tagországában 2008-
ban a 65 év felettiek száma 84,6 millió fő volt. E je-
lentős populáció 151,5 millió főre (a teljes népesség 
30%-ára) nő a jelenlegi becslések szerint 2015-re!

Joggal feltehető a kérdés: Melyek a jelenlegi 
alapkérdések Európában az UNESCO értékelése 
szerint? Nos, e vonatkozásban, az ismert termino-
lógia alapján érdemes különbséget tenni a fejlett 
országokban olyan jelenségeknek a felnőttkori tanu-
lás szempontjából történő vizsgálata során, mint a 
versenyképesség, az öregedés, az alacsony képzettségűek 
foglalkoztatása, a társadalmi kohézió, a jelentős jövede-
lemkülönbségek, a szociális ellátó rendszerek átalakítása, 
a növekvő bevándorlás és a természeti források megőrzé-
se. De ha vizsgálódásunk fókuszába a fejlődő és – a 
piacgazdasági átmenet problémáival éppen a leg-
utóbbi másfél évtizedben szembesülő – tranzitor-
szágokban kíséreljük meg a főbb problémaköröket a 
felnőttkori tanulás szempontjai szerint mérlegelni, 
akkor a tematika főbb elemei a következők: szoci-
ális megosztottság, intézményi-jogi keretek kialakítása, 
piacgazdasági átmenet, gazdasági stabilitás, szociális és 
egészségügyi reform, agyelszívás problémája. A jelen-
kori stratégiai jelentőségű kérdések között jelentős 
átfedés, fejlődési azonosság és kihívás jelenik meg.

Ezért is érdemes arra a modellalkotásra is fel-
hívni a fi gyelmet, amely a szakmai elemzések 
alapján kirajzolódik, s orientációként az esetünk-
ben különösen időszerű nemzeti értékelések és fej-
lesztések kereteként is alkalmazható. E modellben 

a korszerű felnőttkori tanulásra és nevelésre (Adult 
Learning and Education – ALE) a következő, a ten-
denciák hazai helyzetünkkel való összehasonlítá-
sára alkalmas sajátosságok a jellemzőek:
– Megfelelő jogi szabályozás
– Szakpolitika és intézményrendszer
– Finanszírozás
– Rugalmas tanulási formák bevezetése és támoga-
tása
– Tanulóközpontú kvalifi kációs rendszer
– Alapozó és folyamatos személyiségfejlesztés
– Átfogó monitoring és értékelés

Az elvi alapvetése szintjén viszonylag konszen-
zussal kezelhető alapmodell értékelési és fejlesztési 
szempontból történő gyakorlati alkalmazása során 
joggal feltehető a kérdés: Milyen a hazai helyzet és 
mitől lesz jobb? E kérdésre feltételezhetően szakmai 
igényességgel és kellő objektivitással igyekszik e 
kétnapos konferencia is választ adni, s a számom-
ra adott szűk keretek között csupán a prioritásokra 
vonatkozó javaslatokhoz kívánok hozzászólni.

Ha a jogi szabályozást vizsgáljuk, akkor az ez-
redfordulóra kidolgozott és a Hamburgi Deklaráció 
szellemiségét is magán viselő, első hazai felnőtt-
képzési törvényről megállapítható, hogy jelentős 
kompromisszumokkal, túlzott bürokratikus garan-
ciarendszerrel és az első évek tapasztalatai alapján 
egyre bonyolultabb végrehajtási rendeletkomple-
xummal jellemezhető a jelenlegi helyzet. Így a mó-
dosítás és korszerűsítés elodázhatatlan, s a közel-
múlt szakmai egyeztetése, valamint a nemzetközi 
progresszió – éppen a CONFINTEA előkészítése 
is – az alapvető korrekciós tendenciákat kijelölik. 
A szakpolitika és intézményrendszer vonatkozásá-
ban az elmúlt években, bár az alapvető súlypontok 
kialakultak, azonban tudományos és fejlesztő hátte-
rét tekintve inkább vesztett súlyából a felnőttképzés 
mintsem erősödött volna. Különösen a felnőttkori 
tanulást ösztönző rendszer, a fi nanszírozási gyakor-
lat mutat jelentős lemaradást a nemzetközi korszerű 
megoldásoktól. Részben a bizalmatlanság kíséri az 
új – közvetett fi nanszírozási megoldásokat lehetővé 
tévő – megoldásokat. Például az adókedvezmény, 
utalványrendszer bevezetésével kapcsolatos ellent-
mondásos döntések egyértelműen erre utalnak. 
Döntő módon erre vezethető vissza a rugalmas ta-
nulási formák lassú bevezetése és szerény támogatá-
sa, valamint a szakképzés egészében meglehetősen 
lassan formálódó, s a felnőttképzésre meghatározó 
hatást kifejtő tanulóközpontú kvalifi kációs rend-
szer. Mindez hatással van arra, hogy az alapozó és 
folyamatos személyiségfejlesztés a felnőttképzés 
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szempontjai szerint rendszerszerűen nem épült ki 
az oktatási és az arra ráépülő felnőttképzési intéz-
ményekben. Végül, ahogy ezt a Páneurópai Konfe-
rencia is megállapította: nemzetközi szinten is fejletlen 
még a felnőttkori tanulás folyamatait mérő, elemző és 
értékelő monitor tevékenység, amihez hozzátehetjük, 
hogy Magyarországon is csupán eseti felmérések és 
statisztikai elemzések készülnek.

A rövid helyzetértékelésre és a tendenciákra 
történő utalást követően – a konferencia munkáját, 
s a formálódó állásfoglalást is orientálva – össze-
foglalom, hogy melyek a jelenlegi fejlesztések ki-
emelt súlypontjai:
– A felnőttkori tanulásra orientált fi nanszírozási 
rendszer kialakítása, aminek stratégiai keretet a 
szakmai törvény kínál, s ezáltal kiszámíthatóvá és 
tervezhetővé teszi a felnőttek számára a tanulási 
folyamatokban való részvételt.
– Köztámogatás (politika, média) a felnőttkori ta-
nulással foglalkozó hálózati tevékenységeknek, 
mely képes a kialakult negatív társadalmi beideg-
ződéseket és előítéleteket felszámolni, s a tudástár-
sadalom demokratikus szemléletét megerősíteni.
– Az előzetes tudás/tapasztalat elismerési mecha-
nizmusának gyorsított bevezetése a felnőttoktatá-
si-képzési rendszerekbe, ezzel a konzervatív intéz-
ményi gyakorlat alternatíváját is megteremteni.

– A felnőttkori tanulással foglalkozó kutatások, a 
statisztikai adatszolgáltatás és elemzés ösztönzése, 
amely reális és a szakmai és társadalmi evidenci-
ák szintjén felismerhető és értelmezhető adatokkal, 
információkkal képes hozzájárulni az egyértelmű 
döntésekhez.

Végül a címben feltett kérdésre röviden, a frap-
páns válaszokat mérlegelve visszatérve: Mit üzen 
nekünk a CONFINTEA?
– Egyfelől azt, hogy ott lehet lenni a világ élvonalá-
ban! A magyar szakemberek elismertek és vélemé-
nyükkel jelentős szervezetek munkájához érdem-
ben hozzájárulnak. Személyes sikereik is jelzik, 
hogy tájékozottak és nyitottak vagyunk!
– Másfelől a múlt év decemberében Budapesten 
tartott Páneurópai Konferencia sikere, a nemzetkö-
zi résztvevők visszajelzései alapján bizonyítottnak 
tekinthető, hogy meg lehet – meg tudjuk, képesek 
vagyunk – szervezni jelentős nemzetközi regio-
nális konferenciát! A szakmai elkötelezettség és a 
nemzetközi sikerek is biztatást adhatnak ahhoz, 
hogy a hazai fejlesztési folyamatokat dinamizáljuk, 
a CONFINTEA által biztosított helyzetértékelésre 
és a nemzetközi törekvések megismerésére alapoz-
va a valóban a fejlett felnőttképzési rendszerhez 
képesek legyünk felzárkózni.



Sokak szerint éppen a CONFINTEA V. és a CON-
FINTEA VI. találkozók közötti időben, tehát 
nagyjából tizenkét esztendő keretében érdemes 
vizsgálni, hogy mit hoztak a felnőttek tanulását 
támogató európai és globális kezdeményezések a 
tanuló, oktatásban részesülő fi atalok és felnőttek 
létszámának növelése, az iskolai oktatásból korán 
kikerülő, lemorzsolódó gyerekek, fi atalok számá-
nak csökkentése érdekében. Mennyiben csökkent 
a szegénység éppen az oktatáshoz való hozzáférés 
révén? Mit jelent a szolidaritás és a méltányosság 
gondolatának beemelése az európai országok egy 
részének felnőttoktatási politikájába, miközben a 
mindennapok felnőttoktatása erősen alárendelődik 
a munkaerő-piaci érdekeknek? Elemzésemben a 
Felnőttoktatási Világtanács/ICAE által is felvetett 
kérdésekre, néhány hasonló kulcskérdésre szeret-
nék refl ektálni a Páneurópai deklaráció tükrében.

Szerencsére az UNESCO nem feledte el koráb-
bi célkitűzéseinek lényegét, és a CONFINTEA VI. 
előkészítése során olyan kérdéseket helyezett újra 
a felnőttoktatási elemzések fókuszába, melyek va-
lójában már közel negyedszázada, tehát a tanuló 
társadalom megvalósításának feltételrendszerét és 
célkitűzéseit vizsgáló CONFINTEA IV. idején fel-
merültek. Ugyanakkor itt Európában ténylegesen 
az egységesülő kontinens megvalósításának ke-
retében merülhetett fel egy olyan politikai közös-
ség realizálásának reménye, mely az oktatást és 
képzést nem kizárólag munkaerő-piaci eszköznek 
tekinti a neoliberális vagy neokonzervatív gazda-
sági felfogások alapján. Már a sikeres európai in-
tegráció indulásakor is alapvetően szociálpolitikai 
eszközként értelmezték a szakképzést, a politikai 
Európa a maastrichti szerződés révén ebbe az ér-
telmezésbe beemelte az oktatást és azt a képzési 
tevékenységgel együtt a minőség/hatékonyság, a 
hozzáférés és esélyteremtés, valamint a partnerség 
szolgálatába állította. Nem is olyan különös talán, 
hogy az alapokhoz és a fejleményekhez egyszerre 
köt felfogásával Jacques Delors, az 1985. és 1995. 
közötti európai bizottsági elnök, aki maga bár kon-

zervatív politikus, paradox módon az egész életen 
át tartó oktatás és nevelés ügyét az UNESCO szá-
mára 1996-ban készített elemzésében a versengés, 
a kooperáció és a szolidaritás fogalmai szerint ér-
telmezi. Ezzel a versengés révén a célkitűzést, az 
együttműködés alapján a közösségi és egyéni erőt, 
a szolidaritás révén pedig a célokban és erőben 
gazdag közösség egyesülésének feltételét jeleníti 
meg, ami a tanulás rejtett kincse (UNESCO UIE, 
2001.)! Mintha az egy esztendővel korábbi oktatási 
Fehér Könyv (Európai Bizottság, 1995.) néhány igen 
fontos gondolata kelt volna újra életre, de az is le-
het, hogy egy érdekes egymásra épülési folyamatot 
érzékelhetünk, mivel Delors elemzésének számos 
hatását fedezhetjük fel az UNESCO híres Hamburgi 
Deklarációjában, vagy a Napirend a jövő számára című 
dokumentumban egyaránt (UNESCO UIE, 1997.). 
Az utóbbi két dokumentum egyrészt kibontja De-
lors szolidaritás-orientációját, és konkrét társadal-
mi csoportok vonatkozásában vizsgálja a felnőtt-
oktatás feladatait, hogy hozzájáruljon a tanulás 
kiterjesztéséhez, ha már egyszer azt a 21. század 
kulcsának tekintik. Ugyanakkor itt megjegyzem, 
hogy az UNESCO már 1976-ban az első, de nem 
utolsó Nairobiban tartott rendezvényén sürgette 
különös társadalmi csoportok felnőttjeinek oktatá-
sát és tanulását (UNESCO, 1976.)!

A másik tényező, vagy tulajdonképpen érde-
kes jelenség, hogy a Nyugat- és Kelet-Európa ál-
lamainak felnőttoktatással foglalkozó kutatói, 
szakemberei a kilencvenes évek elején-közepén 
találtak egymásra a felnőttoktatás és -képzés te-
rületén, hogy valamiféle konszenzust teremtsenek 
a közös európai környezetben ahhoz, hogy egy új 
„tanulási klímát” (Baert, 2006.) segítsenek formá-
lódni. Az egyre erősödő tanulási orientáció mel-
lett, melyre éppen a hamburgi CONFINTEA V. és 
annak mottója volt a példa, felerősödött az UNES-
CO mindenkinek oktatást biztosítani kívánó szán-
déka (education for all), mely 1990-ben jelent meg 
és 1996-ban azt újra megerősítették a tagállamok. 
Ennek medrében foglalkoztak újra a nemzeti dele-
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gációk plenáris ülések és munkacsoportok szintjén 
a különös célcsoportokkal Hamburgban, melynek 
ügye a mai napig nem került, kerülhetett le a na-
pirendről. A CONFINTEA V. hatása Európában 
éppen abban öltött testet, hogy kibontakozhatott 
egy tanulás-orientáció mellett jól kivehető komp-
lex európai felnőttoktatási és tanulási program, 
a Grundtvig-program, melynek tervezése és el-
fogadása szorosan kapcsolódik a nagyon fi atal 
Európai Unió skandináv bővítéséhez, az ahhoz 
illeszkedő északi országok által hatékonyan mű-
ködtetett északi lobby-hoz (1996-1999.). Ennek 
révén érték el a Grundtvig-program 2000-ben tör-
ténő indítását, s abban a felnőttoktatás fejlesztését 
és a felnőtt-tanulói kompetenciák korszerűsítését 
az egyéni részvétel növelése, valamint a hagyo-
mányos felnőttoktatási formák megőrzése alapján.

Lényeges tehát világosan látni, hogy a célcso-
portokkal való foglalatoskodás Hamburg után fel-
erősítette azt a képzetet, hogy a jóléti államok tár-
sadalmaiban sem minden működik megfelelően, 
mivel nem csökkent, hanem nőtt az analfabéták, 
a funkcionális analfabéták száma. Nem csökkent, 
hanem nőtt és nő ma is a szegények száma Európá-
ban és világszerte egyaránt, és komoly probléma a 
nők és a gyermeküket nevelő anyák, a szegények, 
valamint szegény családban élő fi atalok oktatása és 
képzése.

Ez a megfontolás vezette az UNESCO és a tag-
államok szakembereit arra, hogy az Oktatás Min-
denkinek (Education For All – EFA) célok mellett 
kapcsolódjanak az ENSZ ún. Millenniumi Fejlesztési 
Célokhoz (Millennium Development Goals – MDG) a 
szegénység elleni küzdelemben, és ezért segítse-
nek korszerű oktatási fejlesztések elindításához, 
hozzáférhetővé tételéhez a fent említett csoportok 
tagjai mellett a fogyatékkal élők, a kisebbségek, az 
idősek és a migránsok számára egyaránt. Az ezred-
fordulón már nemcsak a tanulási tevékenység ak-
tivizálása a lényeges kihívás, hanem a 2000-től már 
klasszikusnak nevezett, de a méltatlanul háttérbe 
szorított második esély ügye is újból középpontba 
kerül elsősorban az alapkészségek fejlesztése, a ta-
nulási útmutatás és tanácsadás (pályaorientáció), 
a tanulási teljesítmény és eredmény mérése és ér-
tékelése/beszámítása miatt, valamint az infokom-
munikációs eszközök alkalmazása révén.

Az európai bővítési folyamat, azaz az integrá-
ció elemeként fontos változást hozott az a politikai 
jelenség, hogy a foglalkoztatáspolitika közös poli-
tikává formálódott 1997-re, melynek persze nem 
lett, és nem is lehetett az eredménye „egységes” ok-
tatási és képzési politika létrehozása, de az ezred-

fordulón már körvonalazódott egy olyan konkrét 
célhalmaz, amely valójában a maastrichti célokat 
„melegítette fel”, és számolt a megújuló európai 
szociál- és foglalkoztatáspolitikai keretekkel, cé-
lokkal. Ennek alapján tehát a gazdaságpolitikából 
kölcsönzött nyitott koordinációs mechanizmus-
sal meghatározták azokat a referenciaértékeket és 
indikátorokat, melyek révén világosan körvona-
lazódtak a lisszaboni célok elérésének alárendelt 
oktatás- és képzési politika kiegészítő szerepei és 
annak komplex eszközrendszere. Szociálpolitikai 
szempontból ez egyet jelent a tanulási idő növelése 
és a teljesítmény mérése témakörének, valamint az 
idősödés és a migráció ügyének felértékelődésével, 
új mérési módszerek és eszközök (pl. referenciaér-
tékek, indikátorok) alkalmazásával, melyek a fel-
nőttoktatás terén 2005-2006-tól válnak jellemzővé 
az Európai Felnőttoktatási Társaság tevékenysége 
és ajánlása révén (EAEA, 2006.), továbbá az Euró-
pai Bizottság kapcsolódó Nyilatkozata és Akcióterve 
miatt (Európai Bizottság, 2006, 2007.). Mindhárom 
dokumentum világosan megfogalmazza azokat a 
szociális alapú tényezőket, melyekkel a felnőttok-
tatásnak foglalkoznia kell (pl. idősödés, migráció, 
munkanélküliség, alulképzettség stb.).

A felnőttoktatás és képzés mint szociálpoliti-
kai eszköz lényeges és fajsúlyos kérdéssé nőtte ki 
magát egyrészt a célcsoportok megoldatlan, sőt 
inkább romló helyzete miatt, másrészt az egész 
életen át tartó tanulási indikátorok és referencia-
értékek többségének trendjei miatt. Ugyanakkor 
nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a Fel-
nőttoktatási Világtanács (ICAE, 2007.) Nairobiban 
megtartott 2007. januári tízpontos nyilatkozata és 
a szervezetnek a CONVERGENCE c. folyóiratban 
megjelent ajánlás-sora határozottan mutatta, hogy 
a Delors-i értelmezésű és az európai demokratikus 
oktatási és felnőttoktatási felfogások által ugyan-
csak igényelt szolidaritásra, azaz a szociális Euró-
pára igenis szükség van (CONVERGENCE, 2007.). 
Az ICAE 2007-ben következetesen ráirányította 
olyan problémás kérdésekre a fi gyelmet, mint az 
alábbiak:
– A szegénység és a növekvő gazdasági alapú tár-
sadalmi és kulturális egyenlőtlenségek, melyek lé-
nyeges hátterét adják a munka-alapú felnőttokta-
tásnak és tanulásnak;
– A migráns nők és férfi ak oktatáshoz és képzéshez 
való joga. Ezen lényeges téma felismerése, hogy 
nincs illegális migráns személy, csak hivatalos ira-
tok/okmányok nélküli személyek vannak, és min-
denek előtt olyan menekültek, akiknek joguk van a 
túléléshez és életük újbóli megszervezéséhez;
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– A felnőttoktatás prioritása, az írás-olvasási kész-
ség fejlesztésén keresztül a mindenkinek elérhető 
oktatás biztosítása (EFA – MDG célok!);
– A tanuláshoz való jog biztosítása új politikai és 
jogszabály-alkotási felfogást igényel, melyben 
megjelenik a diszkrimináció tilalmának és az ok-
tatáshoz való jognak az értelmezése. Ehhez pedig 
szükség van a kormányok világos és határozott de-
mokratikus elkötelezettségére, melyhez elenged-
hetetlen a független és legitim nemzetközi moni-
toring rendszer alkalmazása!

Ezt alátámasztotta szolidáris, humanisztikus fel-
fogásával az UNESCO CONFINTEA VI. kontinen-
tális készülődése, melyhez illeszkedik a budapesti 
regionális konferencia mottója és a rendezvény 
felhívása, melyben hangot kap a méltányosság és 
a befogadás kérdése, csakúgy mint a mobilitás/
migráció, a munkanélküliség, az egészséges élet 
biztosításának, tehát az alapvető emberi jogok biz-
tosításának kivívása (UNESCO, 2008.).

Az utóbbi forrás rámutat a felnőttoktatás szere-
pére az interkulturális dimenziók fenntartásában 
és fejlesztésében – a kulturális sokszínűség biz-
tosításával és képviseletével – az oktatás és kép-
zés eszközén keresztül, az ahhoz való hozzáférés 
alapján. Ezért lényeges, hogy megbízható adat-
bázis, statisztika álljon rendelkezésre a felnőttek 
tanulási részvételével, szakmaszerzésével kap-
csolatosan mind helyi, regionális, mind nemzeti 
szinten! Ehhez viszont releváns és tárgyilagos, 
tudományos színvonalú kutatásokra van szük-
ség, mivel a felnőttoktatás legitim kutatási terü-
let, mely számos európai politika érvényesülését 
szolgálja, a szociálpolitikától a foglalkoztatáspo-
litikán, a nyelvpolitikán át az oktatás és képzés 
kiegészítő politikájáig, tehát a közös politikáktól 
az oktatás és képzés nemzeti politikáinak konver-
gens folyamatainak támogatásáig. Ezt támasztja 
alá Helen Keogh regionális jelentése a felnőttok-
tatásról (Keogh, 2009.)!

Fontos végül világossá tennünk, hogy ezért lé-
nyeges a hazai felnőttoktatási és képzési jogszabály-
ok kereteinek korszerű megújítása, akár a nemzeti 
egész életen át tartó tanulási stratégia megújítása 
alapján, valamint áttekinthető fi nanszírozási rend-
szer alkalmazása a haza; felnőttoktatási és képzési 
kutatás – fejlesztés – innováció területén, csakúgy 
mint a szociális munkával és a foglalkoztatással, 
valamint a kultúraközvetítéssel összefüggő fejlesz-
tések vonatkozásában egyaránt.

AZ UNESCO CONFINTEA VI. páneurópai nyi-
latkozatával összhangban továbbra is szükség van 

arra, hogy ne feledjük: a legfontosabb feladat a fel-
nőtt tanuló kritikus gondolkodásának, autonómi-
ájának és aktív társadalmi felelősségvállalásának 
fejlesztése és biztosítása (Jarvis, 2004.), mivel nem 
az a legfontosabb, hogy eléri-e Európa a lisszaboni 
célokat 2010-re, hanem az, hogy milyen irányban 
halad!
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Köszönöm a lehetőséget, hogy a „Kihívások, kér-
dések és feladatok a magyar felnőttképzésben” 
elnevezésű konferencián – itt a Pécsi Tudomány-
egyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás-fej-
lesztési Karán – elmondhatok néhány gondolatot 
a hazai felnőttoktatás szakmai képzési problema-
tikájáról, elsősorban azon kérdések hazai vonat-
kozásairól, amelyeket az UNESCO CONFINTEA 
VI. páneurópai, 2009. decemberében Budapesten 
tartott előkészítő konferenciája is lényegesnek 
 tartott.

Mindenekelőtt jelentősnek tartom, hogy a vi-
lágszervezet konferenciájának zárónyilatkozata 
– a bevezető szakaszban – ráirányította a fi gyel-
met arra a nemzetközi szinten megfi gyelhető ten-
denciára, „amely szerint fokozottabb fi gyelem 
irányul a szakoktatásra a foglalkoztathatóság elő-
segítése érdekében, valamint a készségek munka 
közbeni fejlesztésére, …”, továbbá „…a felnőtt-
kori tanulásnak most minden eddiginél fontosabb 
és nagyobb szerepet kell betöltenie, egyrészt az 
emberek létfenntartásának támogatása, másrészt 
szélesebb értelemben vett életvitelük szempontjá-
ból is.”

Azért tartom hangsúlyozandónak a világszerve-
zet felfogását a tanulás céljáról – hogy ti. annak alap-
vető funkciója az ember boldogulásának segítése, 
ezen belül fő módon a létfenntartás biztosítása –, 
mert ennek megvalósulásához konkrét és folya-
matos szakmai tudás szükséges, amit csak mun-
ka útján lehet társadalmilag elismertetni, és annak 
megfelelő jövedelmet szerezni. Ennek eszköze a 
szakképzés, melynek eredménye a megszerzett 
szakmai tudás.

Mindezek értelmében tartjuk alapvető fontossá-
gúnak a szakmai képzés feladatrendszerének jó minősé-
gű teljesítését, mindazon eredmények és problémák 
folyamatos elemzését, és a szükséges intézkedések 
meghozatalát, természetesen nem állítva szembe 
a prioritásokat az általános oktatással és művelő-
déssel.

Előadásomban – a fenti állásfoglalás igazságának 
hazai igazolásaként is – röviden szeretném bemutatni 
a képzettség (szakképzettség) hosszú távon érvé-
nyes pozitív hatását a foglalkoztatásra, ezzel össze-
függésben a népesség iskolázottságának kedvező 
alakulását, ugyanakkor a régiók, és a településtí-
pusok között lévő egyenetlenségeket is!

Ezt követően exponálni szeretném a felnőttkép-
zés hazai aktivitásának néhány mutatóját, végül a 
szakképzés hazai szerkezeti és tartalmi átalakítá-
sáról szeretnék szólni az állam által elismert szak-
képzések vonatkozásában.

Mindenek előtt fi gyelmükbe szeretném ajánla-
ni az iskolai végzettség hatását a foglalkoztathatóságra, 
illetve a munkanélküliségre, melynek alakulása az el-
múlt 15 évben egyértelműen – trend típusú össze-
függéssel – bizonyítja a magasabb végzettség pozi-
tív és meghatározó szerepét.

Az arányokból jól látható, hogy az általános isko-
lát sem végzettek már lényegében nincsenek jelen 
a legális munkaerőpiacon (arányuk 0,3 %), a másik 
szélső ponton pedig a felsőfokú végzettségűek foglal-
koztatottsági aránya folyamatosan nő, munkanélkü-
liségük pedig – az abszolút növekedés mellett – még 
mindig többször kisebb, mint a többi célcsoporté.

Lényeges kérdés természetesen, hogy milyenek 
az iskolai végzettségi arányok a népességen belül, hogy 
lássuk a probléma súlyát, illetve a megoldás pers-
pektíváját.

1995-ös mikrocenzus adatai alapján az látható, 
hogy a népesség 8 %-a nem rendelkezik általános 
iskolai végzettséggel, a 15-64 év közötti népesség-
nek viszont már csak 2%-a (!), kb. 180 e. fő.

A vonaldiagram azt mutatja, hogy az iskoláz-
tatás eredményeképpen a 64 éves korig bezáróan 
egyre egyenletesebb az általános iskola elvégzésé-
nek aránya (jelenleg már 93%).

Probléma ugyanakkor az, hogy nagy a különbség 
a Közép-magyarországi és más régiók, illetve a telepü-
lés-típusok között.
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A 15 éves és idősebb népesség eloszlása a legmagasabb befejezett iskolai végzettség szerint (2005.)
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Az ábrából látható, hogy – az 1995-ös mikrocen-
zus adatai szerint –
– az alacsonyabb, mint általános iskolai végzettsé-
gű népesség vonatkozásában max. kétszeres;
– az általános iskolai vagy magasabb végzettségnél 
40-50%-os;

– a felsőfokú végzettség esetében 100%-os a kü-
lönbség a Közép-magyarországi és a többi régió 
között.

A településtípusok szerinti vizsgálatnál a különbsé-
gek még nagyobbak a főváros javára, különösen, ha a 
községek adatait tekintjük.
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A lakosság képzettségi arányai áttekintése után 
lényeges kérdés, hogy milyen arányban vesznek részt 
a felnőttek a képzésben?

A táblázatból látható, hogy a – kötelező, de 
önbevalláson alapuló – felnőttképzési statiszti-
ka az iskolai rendszeren kívüli képzésben részt-
vevők számának nagymértékű emelkedését (kb. 
290/450 ezer fő) mutatja, amely az aktivitás egyik 
mutatója.

Ha a fenti adatokhoz számítjuk az iskolai rend-
szerben tanuló felnőttek (általános iskola, szakisko-
la, gimnázium és szakközépiskola) számát – mely 
együttesen 85/75 ezer volt az előző két évben –, 
valamint a felsőoktatásban levelező tagozaton ta-
nulók számát (160/140 ezer fő), akkor úgy becsül-
hetjük, hogy a 15-64 év között felnőtt lakosság (6,8 
millió fő) kb. 7,5-9 százaléka vesz részt a felnőtt-
képzés formális programjaiban.

(Ismert, hogy az Európai Unió 2007-ben a 10-12 
százalékos aktivitási átlag elérését tűzte ki célul 
2010-2011-re.)

Végül érdemben vizsgálandó kérdés, hogy mi-
lyen a felnőttképzés szakképzési rendszere, milyen kép-
zettségi lehetőséget ad mindazok számára, akik 
vállalják a szakmaszerzéssel járó tanulási kötele-
zettségeket, illetve személyi és anyagi ráfordításo-
kat?

E vonatkozásban közismert a szakmai közvéle-
mény előtt, hogy 2006 óta új – moduláris felépítésű 
és kompetencia alapú szakmai és vizsgakövetel-
ményekből álló – szakmaszerkezet van érvényben 
az állam által elismert szakképesítések területén.

A fejlesztők – egy Európai Unió által támogatott 
projekt keretében, a Nemzeti Szakképzési és Fel-
nőttképzési koordinálásával – olyan szakképesítési 
rendszert fejlesztettek ki, amelyben összefüggő, 
koherens rendszert alkotnak – az alapszakmákon 
belül – a rész-, elágazó és ráépülő szakképesítések. 
Ennek a rendszernek jelentős számú szakképesíté-
se az iskolai rendszeren kívüli szakképzésben – a 
felnőttképzés keretein belül – sajátítható el.

Az Országos Képzési Jegyzék szakképesítései-
nek, típusainak megoszlása
– alap-szakképesítések (420 db)
– rész-szakképesítés (396 db – 184 szkp.-ben)
– elágazó-szakképesítés (385 db – 108 szkp.-ben)
– ráépülő-szakképesítés (152 db – 72 szkp.-ben)

Összesen 933 db szakképesítés szerepel a jegy-
zékben 420 alap-szakképesítésben, illetve abból 
elágaztatva vagy ráépülve. (Természetesen a szak-
képesítések száma változik, mivel a jegyzék nem 
egy lezárt rendszert alkot.)

Megjegyezzük, hogy az összes szakképesítésből 
80 db elsajátításához nem szükséges általános isko-
lai végzettség!

Az iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben résztvevők megoszlása (2007-2008.)

Szakképzés típusai 2007 2008

Állam által elismert (OKJ-s) szakképesítést adó 85 130 103 818

Munkakörhöz, foglalkozáshoz szükséges, nem OKJ szakképesítést adó 27 314 48 687

Hatósági jellegű (közlekedési, hírközlési és vízügyi ágazat) képesítésre fel-
készítő 35 938 30 933

Informatikai képzések 0 25 755

Szakmai továbbképzések 48 475 130 795

Szakképesítést megalapozó szakmai alapképzés 7 230 7 541

Elhelyezkedést vállalkozást segítő képzés 4 498 6 082

Nyelvi képzés 34 502 55 734

Általános célú felnőttképzés 4 3719 43 536

Egyéb képzés
(Hátrányos helyzetűek felzárkóztató képzése, megváltozott munkaképessé-
gűek rehabilitációs képzése, okleveles könyvvizsgálói képesítés megszerzésé-
re felkészítő képzés) 608 671

Összesen 287 414 453 552

Forrás: OSAP Felnőttképzési statisztika 2007-2008. NSZFI
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Érdemes még kiemelni, hogy az összes – az 
OKJ-ban szereplő – szakképesítés kompetencia-profi lja 
két részből áll: feladat- és tulajdonságprofi lból.

A feladatprofi l a jellemző feladatokat és szakmai 
tevékenységeket írja le, míg a tulajdonságprofi l az 
ismereteket, a készségeket, valamint a személyi-, 
társas-, és módszer-kompetenciákat.

A kompetenciák tartalma és elsajátításuk szint-
jei szakmai modulonként vannak csoportosítva!

Megjegyezhető, hogy ez a rendszer számos jellemzőjé-
ben közel áll az Európai Képesítési Keretrendszerhez, me-
lyet a tagállamoknak 2012-13-ig alkalmazniuk kell.

Az új szakmai képesítési rendszerről az a vélemé-
nyünk, hogy annak jelentős előnyei vannak, mert 
többek között
– szélesebb szakma-választékot kínál (kb. 1250, a 
korábbi 850 helyett;
– jobb pályakorrekciós lehetőséget nyújt (az elága-
zások révén);
– szakmai továbbképzésre ösztönöz (a ráépülések 
révén);
– gazdaságosabb tanulást biztosít (az azonos mo-
dulok egy másik szakképesítés tanulásakor beszá-
míthatóak);
– hasznosíthatóbb végzettséget nyújt (a kompeten-
cia-elv érvényesítésével);
– erősíti az esélyegyenlőséget, mert támogatja az 
alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkező ta-
nulókat a szakképesítés megszerzésében.

Természetesen meg kell jegyezni, hogy az új rend-
szer bevezetése és alkalmazása fáradságosabb munkát 
jelent, mind a tanárok, a szakoktatók, de a veze-
tők számára is, tekintve a magasabb minőségi kö-
vetelményeket, melyek magukból a megváltozott 
szakmai és vizsgakövetelmények szerkezetéből és 
tartalmából fakadnak.

Ezért nem csak a szakképesítésért felelős tárcák-
nak, hanem a fejlesztőknek is etikai kötelessége, 
hogy folyamatos módszertani segítséget adjanak 
az alkalmazáshoz, illetve „fogadókészek” legye-
nek az indokolt és megalapozott változtatási javas-
latokra. Ehhez szükséges az új képesítési rendszer 
folyamatos monitoringozása is.

Összefoglalva a felnőttképzés eredményeit a szakkép-
zés nézőpontjából – belefoglalva a most nem tárgyalt 
területeket, illetve jellemzőket – megállapíthatjuk, 
hogy
– az iskolázottság nem akadálya a felnőttkori tanu-
lásnak és szakképzésnek;
– a jogszabályi feltételek kialakultak, az egyes fel-
adatok jogilag pontosan szabályozottak;
– a szakképesítések rendszere reformálásra került, 
melyet a moduláris felépítés, a kompetencia elvű 
képzés, és a tartalom korszerűsítése jellemez;
– az ötpólusú intézményrendszer képes viszonylag 
nagy számú felnőtt differenciált oktatási és (szak)
képzési igényének kielégítésére;
– kialakult a felnőttképzés többcsatornás fi nanszí-
rozási és támogatási rendszere;
– a fi nanszírozásban a felnőtt saját hozzájárulása 
(költségviselése) meghatározó, nőnek a központi 
források is;
– a speciális (szak)képzési igények kielégítéséhez 
szükséges speciális program- és módszer-rendszer 
fejlődött;
– a felnőttképzést segítő fejlesztési és kutatási tevé-
kenység 2005 óta folyamatossá vált.

Befejezésül szeretném hangsúlyozni azt a gondola-
tot, amelyet a CONFINTEA VI. konferencia záró-
dokumentuma szintén megfogalmazott, miszerint 
„Néhány ország kivételével valamennyi ország 
elsődlegesen a szakoktatás és szakképzés bővíté-
sének és versenyképességének fokozásával reagál. 
A konferencián mindazonáltal az a nézet volt túl-
nyomó többségben, miszerint olyan egységesebb 
szemléletmódra van szükség, amely foglalkozik a 
gazdasági fejlődés, a társadalmi összetartás, a de-
mokratikus állampolgárság valamint a közösségi 
és személyes továbbfejlődés kérdésével.”

Úgy gondolom, hogy ez a gondolat vezérelv 
lehet számunkra is. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a 
szakmai, illetve szakképesítést nyújtó képzés ered-
ményessége nem független a gazdasági, a társa-
dalmi és a kulturális környezettől, sőt amennyiben 
azok nem segítik a szakképzést aktív politikával, 
beleértve a szükséges szemléleti, erkölcsi és anyagi 
támogatás megadását, akkor az nem teljesítheti ki 
funkcióját, és nem lesz hatékony.



2008-ban Magyarországon két jelentős, a nevelés-
ügyet érintő konferencia volt. Egymástól függet-
lenül kerültek megszervezésre, de utólag min-
denképpen kapcsolatot találunk közöttük. A két 
tanácskozást – jelen írás szempontjából – elsősor-
ban az iskolai rendszeren kívüli felnőttkori tanu-
lás szempontjából kívánom néhány mondat erejéig 
elemezni.

2008. augusztus 25-26-27-én került megrende-
zésre a VII. Nevelésügyi Kongresszus Budapes-
ten, a Magyar Pedagógiai Társaság szervezésében. 
A Kongresszus vitaanyaga kísérletet tesz az egész 
életen át tartó tanulás teljes rendszerének a megfo-
galmazására, beleértve a formális, a nem formális 
képzés egészét mind az iskoláskorúak, mind pe-
dig a felnőttek vonatkozásában. Ugyan a nevelés-
ügy egész rendszerének az újrafogalmazására tett 
kísérletet, de a legfontosabb hangsúlyok mégis a 
formális oktatás köré rendeződtek. Nem foglalko-
zott az egyes struktúrák egymáshoz való viszonyá-
val, a nem formális keretben elsajátított ismeretek, 
készségek betudhatóságával az iskolai képzés fo-
lyamatában. De van még egy kérdés, ugyancsak 
ehhez kapcsolódóan, ami nem került megvitatásra, 
hogy milyen módon és mértékben segíti az isko-
lai nevelés azt a folyamatot, amely az új ismeretek 
megszerzésére teszi alkalmassá az egyént a formá-
lis képzés befejezése után. Egyáltalán, az iskola ho-
gyan készíti fel a tanulót az egész életen át tartó, az 
élet minden területét érintő, folyamatos tanulásra. 
S ugyancsak felvetés szintjén foglalkozott az egyes 
nevelési, ismeretelsajátító, kompetenciafejlesztő, 
kulturális, szociális és képző szervezetek együtt-
működési szükségességével és lehetőségével.

A közművelődésnek a nevelésügy egészében 
történő elhelyezésére és értelmezésére a Magyar 
Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorá-
tus munkatársai egy előadás keretében kísérletet 
tettek.

2008. december 3-4-5-én Budapesten került 
megrendezésre a VI. CONFINTEA Nemzetközi 
Felnőttoktatási Konferencia PÁNEURÓPAI elő-
készítő tanácskozása, amelyen 58 ország (USA, 

Kanada, Európa országai és Izrael) nevelésügyben 
közreműködő döntéshozói és felnőttképzési szak-
emberei vettek részt mintegy 230 képviselővel. 
A konferenciára minden ország elkészítette azt 
az ún. „országjelentést”, amely összefoglalja az 
1997-ben, Hamburgban rendezett tanácskozás óta 
eltelt időszak eredményeit. A magyarországi érté-
kelő dokumentum az egyik legterjedelmesebb szö-
vegezésű, ugyanakkor elsősorban a formális kép-
zés területén elért eredményekről számolt be.

A nem formális és informális tanulásról rend-
kívül szűkszavúan ír a beszámoló, s a rövid terje-
delemhez képest még szerényebb eredményeket 
tartalmaz, mivel erre vonatkozóan tényleges erőfe-
szítések és próbálkozások nem történtek az elmúlt 
több mint tíz évben. Elsősorban arra terjed ki a be-
számoló, hogy milyen módon lehet az elért kompe-
tenciákat elismerni a formális oktatás keretében, s 
hogy Magyarországon ebben a vonatkozásban mi-
lyen ellenállások fogalmazódnak meg.

Ugyanakkor a nyugat-európai és az észak-euró-
pai országok gyakorlatában az iskolai rendszeren 
kívüli felnőttkori tanulás a képzés rendszerében 
jelentős helyet foglal el, s ennek ellenére komoly fi -
gyelmet kap a képzés fejlesztésének tervezésekor.

A két konferenciának számos jelentősége és 
tanulsága volt. Formálisan fontos volt, hogy egy-
re többet beszéltünk a felnőttek tanulásáról (csak 
zárójeles megjegyzés, hogy természetesen a szak-
emberek körében folytattuk ezeket a polémiákat, 
sajnos a döntéshozók távolmaradtak). Ugyancsak 
kézzelfogható eredmény, hogy több kiadvány is 
megjelent az eseményekhez kapcsolódóan (pl.: 
Szín angol nyelvű különszám, Szín magyar nyelvű 
kiadás, Felnőttképzés c. folyóirat, Iskolakultúra, a 
Nevelésügyi Kongresszus kiadványai, Duna TV és 
ATV beszélgetés a felnőttkori tanulásról stb.).

Tartalmi vonatkozásban rendkívül tanulságos, s 
az elkövetkező évtizedben komoly feladatot jelent 
a magyarországi szakemberek és a szakigazgatás-
ban dolgozók, valamint a döntést hozók részére, 
hogy a nonformális és az informális képzés rend-
szerét csatlakoztassuk a nevelésügy egészéhez és 
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megoldásra kerüljön, az ily módon megszerzett tu-
dás és készségek beszámításának módja a formális 
képzés egészébe.

Miért kell beszélni az iskolai rendszeren kívüli tanulás 
fontosságáról?
1997-ben a Hamburgban megrendezett UNESCO 
V. Nemzetközi Felnőttoktatási Konferencia a tag-
országok számára feladatként határozta meg „az 
egész életen át tartó tanulás” (lifelong learning; ké-
sőbbiekben: LLL) feltételrendszerének a kidolgo-
zását. Egy olyan, az ágazatok (oktatási, kulturális, 
szociális, gazdasági) együttműködésével kialakí-
tott cselekvéssort kell elkészíteni, amely napjaink 
kihívására adható válaszok, a társadalomfejlesz-
tési elképzelések összességét jelentheti és hatással 
van a gazdaság fejlődésére. Célnak és egyidejűleg 
eszköznek is kell, hogy legyen az LLL, egy felér-
tékelődő tudásra alapozott térségfejlesztésben. 
Az LLL-programot éppen ezért értelmezhetjük a 
komplex humánerőforrás fejlesztésének, de a de-
mokráciára nevelés, a felelős részvétel programjá-
nak is. A feladat megfogalmazása kiterjed a tudás 
megszerzésének, a jártasságok, készségek, kompe-
tenciák fejlesztésének egészére.

Az eredmények elérése érdekében van szükség 
arra, hogy az egyes szakterületek képviselői össze-
fogjanak, térségenként és országos szinten is.

A közművelődés és a felnőttkori tanulás

Alapértelmezés
Az egész életen át tartó tanulás folyamatában a 
közművelődésnek jelentős szerepe van a humán-
erőforrás fejlesztése és a demokráciára való neve-
lés vonatkozásában. Rechnitzer János és Smahó 
Melinda a humánerőforrás területi elemzése során 
több tényezőből álló hatásmechanizmust vázol fel, 
amelyek együttesen határozzák meg az emberi 
erőforrás fejlesztésének az eredményességét. Ez a 
négy alkotóelem: emberi tényezők (a népességre vo-
natkozó iskolázottsági és foglalkoztatási elemek), 
a tudás és ismeretközlés hálózata (képző intézmények 
és kutatás-fejlesztés) településhálózat (innovációs 
környezet, újdonságok fogadása, tudásbázisok 
megléte) és az életminőség (civil társadalom, iden-
titás, kultúra). A felsorolt négy alkotóelem közül 
a közművelődési tevékenység elsősorban az élet-
minőség alakulását befolyásolja. A helyi és térségi 
(elsősorban kistérségi és megyei) közösségi mű-
velődési gyakorlat a kulturális tevékenység része, 
a nagyvárosok kivételével a kulturális tevékeny-
séget alapvetően meghatározó szervezete, amely 

jelentős hatással van a lakosság identitásának 
alakulására és a civil kezdeményezések megszer-
vezésére. A közművelődés szervezetei az Intézet 
által 2008-ban végzett kutatás szerint a települé-
sek csaknem 87%-án – eltérő tartalmi mutatókkal 
ugyan, de – jelen van. Az egyes településen élők 
aktivitása, a kulturális lehetőségeknek a különbö-
zősége jelentősen befolyásolja az emberi erőforrás 
fejlesztésének az esélyét, a helyben élők közösségi 
aktivitását. A kutatás eredményei igazolták azt a 
tapasztalatot, hogy éppen az ún. hátrányos hely-
zetű térségekben vannak hiányterületek a közmű-
velődési feladatellátásban. Azokon a települése-
ken hiányoznak sok esetben a művelődési házak 
(és a könyvtárak is), ahol nincsen iskola sem, a 
munkanélküliség mutatói magasak és a hátrányos 
helyzetű társadalmi rétegek aránya az átlagos mu-
tatókat meghaladja. A közművelődési statisztikai 
elemzések igazolják, hogy azokon a településeken, 
ahol az önkormányzatok által biztosított szerve-
zett közművelődési tevékenység hiányzik, a civil 
szerveződések is sokkal kisebb mértékben vannak 
jelen. Az 1. sz. ábra mutatja, hogy minél kisebb 
egy település, annál kisebb a közösségi aktivitás, 
ami ellentmond számos esetben annak az elképze-
lésnek, hogy az önkormányzat által működtetett 
intézmények hiányát az állampolgári, civil szerve-
zetek pótolhatják. Ez elsősorban a komoly nehéz-
ségekkel küzdő, halmozottan hátrányos helyzetű 
térségekben jelent problémát, mert az életminősé-
get befolyásoló innováció fejlesztésének az esélyei 
is nehezen biztosíthatók.

Ezekben a térségekben tapasztalhatjuk, hogy 
nem az identitás a helyben tartó erő, hanem éppen 
a mobilitási képtelenség, holott az identitás meg-
léte pozitív erőként jelenhetne meg a település és a 
kistérség fejlődése, fejlesztése érdekében.

Az egész életen át tartó tanulás egyik fontos cél-
kitűzése a képzés szempontjából a kompetencia 
fejlesztése. Az Európai Tanács által meghatározott 
kulcskompetenciák az egyén és a társadalom vi-
szonyának három alapvető területét érintik:
1. az élet során a személyes megelégedettség és fej-
lődés alapja (kulturális tőke),
2. az aktív állampolgárság és a társadalom életébe 
történő integrálódás alapja (társadalmi tőke),
3. a foglalkoztathatóság alapja (emberi tőke).

A fenti célok megvalósítására 2006-ban megje-
lent, az Európai Parlament és Tanács ajánlása sze-
rinti nyolc kulcskompetencia a következő:
1. az anyanyelven folytatott kommunikáció,
2. az idegen nyelveken folytatott kommunikáció,
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3. matematikai kompetencia és alapvető kompeten-
ciák a természet- és műszaki tudományok terén,
4. digitális kompetencia,
5. a tanulás elsajátítása,
6. szociális és állampolgári kompetenciák,
7. kezdeményezőkészség és vállalkozói kompeten-
cia, valamint
8. kulturális tudatosság és kifejezőkészség.

A kompetencia fogalmának közművelődés-
ben való értelmezéséhez Vass Vilmos: A kompe-
tencia fogalmának értelmezése c. tanulmányában az 
iskolai nevelésre vonatkozó megállapításait vet-
tem alapul. Jelen esetben vázlatosan megkísér-
lem tovább gondolni a fogalmat, kiterjesztve azt 
az iskolai neveléssel folyamatosan együttműkö-
dő közművelődési szervezetek tevékenységére 
is. Négy kulcskompetencia (a kommunikációs, 
a digitális, az együttműködési és a probléma-
megoldó) szakterületünk szerinti rövid értelme-
zését azért tartom szükségesnek, mert a közmű-
velődés társadalmi hasznossága, a nevelésügy 
egészében való megjelenése éppen ezeknek a 
kompetenciáknak a tartalmi kiterjesztésével fo-
galmazható meg.

Kommunikáció:
1. Az amatőr művészeti csoportok, a közösségek 
egyik legfontosabb feladata a kreativitás fejleszté-
se, mind a szóbeli, mind pedig a képi feldolgozása 
a körülöttünk lévő világ kihívásainak. A csoportok 
elsősorban valamilyen művészeti produktum lét-
rehozására, az önkifejezés eszközeinek fejlesztése 
érdekében jönnek létre. A kommunikáció alapele-
me a csoportok működésének, ami a verbális és a 
nonverbális kommunikáció fejlesztését is elősegíti. 
Ezek a kommunikációs elemek más társasági kap-
csolatok során is biztonsággal járulhatnak hozzá az 
egyének sikeresebb érvényesüléséhez, az új isme-
retek befogadásához.
2.  A közösségfejlesztés célja felismerni a saját és a 
helyi társadalom értékeit és érdekeit, megtanulni 
azokat a technikákat, amelyekkel aktívan elő lehet 
segíteni a környezetünk közösségi, gazdasági fej-
lődését, fejlesztését. Tudatosságra és a közösségek-
ben, a közösségekkel való együttes munkára tanít, 
és a közösségekben való részvétel során természe-
tessé, elsajátított tudássá válik a vélemények meg-
fogalmazása, az érdekérvényesítés kommuniká-
ciós lehetősége. Ezáltal a közösségfejlesztés, mint 
a közművelődés területén ismertté vált fejlesztő 

1. ábra: forrás OKM Istar közművelődési statisztikai adatok, 2007.
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módszer az egész életen át tartó tanulás demokrá-
ciára nevelés eszméjének a gyakorlatát segíti elő.

Együttműködés:
3. A csoportok működése feltételezi a nyitottsá-
got, az empátiát, a szociális interakciót, a társas 
érzékenységet, a felelősségérzetet, az ezekre való 
tudatos fi gyelem részben a csoport vezetőinek fel-
adata, részben maguk a csoport tagjai is felelősek 
az együttműködés fenntartásáért. Az alkotó mű-
velődési csoportok – mondhatni másodlagos cél-
ként, bár néha eszközként megvalósuló elsődleges 
célként – járulnak hozzá az együttműködési kom-
petencia fejlesztéséhez mind az iskolás korosztály 
mind pedig a felnőttek esetében. A csoportokban 
olyan együttműködési gyakorlatot sajátítanak el 
résztvevők, amelyek más, pl. munkahelyi, családi 
közösségekben is biztonsággal alkalmazhatók.

Problémamegoldás:
4. A közösségfejlesztés a maga sajátos eszközeit a 
világ szerencsésebb országaiban már évtizedek óta 
alkalmazza a helyi társadalom fejlesztése érdeké-
ben. Napjaink egyik jelentős problémája a kultu-
rális szegénység, mint az életminőséget befolyá-
soló tényező, amely legalább annyira akadálya a 
fejlődésnek, a gazdaság és a társadalom hatékony 
együttműködésének, változásának, mint a gazda-
sági értelemben megfogalmazható szegénység. 
A közösségfejlesztés módszerei éppen a kreatív 
magatartás elősegítése érdekében megtanítják az 
embereket arra, hogy a hibakeresés, a döntéshoza-
tal és a rendszerelemzés és tervezés folyamán ne 
csupán a környezetükben találják meg a problé-
mát, hanem együttműködésükkel, kreatív részvé-
telükkel maguk is a folyamatok részeivé váljanak.
5. Alapelvünk: csak az a helyi, térségi fejlesztés lesz 
fenntartható, amely közösségi együttműködéssel 
indul, a megvalósításban az érintettek folyamato-
san együttműködnek, mert csak így lesznek érde-
keltek az eredmények fenntartásában.
6. A kulturális vidékfejlesztés programjában tuda-
tosan alkalmazzuk a közösségfejlesztés módszereit. 
Együttesen dolgozzuk ki annak a lehetőségét, hogy 
a helyben élők hogyan lehetnek a helyi fejlesztések 
tervezői, a megvalósításban a település vezetőinek 
partnerei és ennek során válnak érdekeltté az ered-
mények fenntartásában és továbbvitelében.

Digitális kompetencia:
7. A digitális kompetencia fejlesztésének alapja az 
infokommunikációs technikák elsajátítása. Ezek-
nek az ismereteknek az alkalmazása annak érdeké-

ben, hogy a kreatív tevékenységünk része legyen, 
újabb ismeretekkel kell, hogy kiegészüljön. Tudni 
kell, hogy az információ milyen célt szolgálhat, ho-
gyan jutunk legcélszerűbben a szükséges informá-
cióhoz. A digitális kultúrának nemcsak az informá-
cióhoz való hozzáférés a célja, hanem fontos eleme 
az információ adása is. Hogyan, milyen módon 
lehet hatékony az információ átadása? Mindezek 
az ismeretek fejleszthetők a közösségi telematika 
segítségével, amelynek a településeken a leghaté-
konyabban működő bázisai a művelődési házak és 
a könyvtárak.

A kialakult közművelődési gyakorlat a négy kulcskom-
petenciák fejlesztése érdekében

Jogszabályi háttér:
A közművelődési tevékenységet szabályozó 1997. 
évi CXL. számú törvény a települési közművelődé-
si intézmények feladatai között a 76. § 2. bekezdé-
sében az alábbiak szerint fogalmazza meg – többek 
között – a felnőttek egész életen át tartó tanulás 
programjának a megvalósítását:
– a. pont: az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, 
önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget 
és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehető-
ségek, népfőiskolák megteremtése,
– d. pont: az ismeretszerző, az amatőr alkotó, mű-
velődő közösségek tevékenységének segítése.

Célok, amelyeket a közművelődési szakemberek megfo-
galmaznak:

1.) Közelebb vinni a tanulást az otthonokhoz
1. A széleskörűen kiépített intézményrendszer 
alapja lehet a helyben megszervezett képzéseknek, 
amelyek révén csökken az ismeretek megszerzése 
érdekében felhasznált utazási idő és utazási költ-
ség.
2. Szolgáltatásai a helyi társadalomba ágyazhatók, 
tehát olyan ismeretek szervezhetők, amelyek a he-
lyi lehetőségekhez és fejlesztési elképzelésekhez 
igazíthatók.
3. A kistérségi szolgáltató rendszer kiépítése az el-
múlt öt évben a KÖZKINCS program támogatásá-
val elindult és jelentős eredményeket ért el éppen 
a hátrányos helyzetű térségekben is, ami jelentősen 
hozzájárulhat az életminőség javulásához.
4. Partner kapcsolatok kialakítása során a közös-
ségi együttműködések erősödtek a képzésekben 
résztvevőkkel, amelynek alapja a kölcsönös érde-
keken is alapuló tanulás megszervezése. Horizon-
tális és vertikális kapcsolatépítés a képző szerveze-
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tekkel, amelynek egyik célja mind tartalmi, mind 
gazdasági vonatkozásban a hatékonyság.

2.) Esélyegyenlőség megteremtése
1. A közművelődési szervezetrendszer éppen a je-
lentős települési jelenlétével a hátrányos helyzetű 
társadalmi rétegeknek és a hátrányos helyzetű tér-
ségekben jelent alternatívát az életminőség fejlesz-
tésére és ez által az esély lehetőségének elérésére. 
Ennek érdekében konkrét programok segítik a 
szakembereket.
2. Célunk ágazati együttműködésekkel, komplex 
programokkal helyzetbe hozni az egyes rétegeket, 
térségeket.
3. Az intézményrendszerben folyamatosan meg-
lévő felújítások és technikai, tartalmi fejlesztések a 

hozzáférés elvét segítik elő (EU-s és OKM-s pályá-
zati források).
4. Az intézményekben kialakított információs 
rendszer használata hozzájárulhat a digitális kom-
petencia egyes elemeinek a fejlesztéséhez.

Statisztikai mutatók a közművelődésben 2008-ban
Az alábbi statisztikai adatok a közművelődés szer-
vezetrendszerében a kulcskompetenciák fejleszté-
sét elősegítő képző, ismeretátadó, alkotó művésze-
ti tevékenységek számát, a résztvevők számát és 
egy-egy művelődési formához kapcsolódó egyéb 
adatokat mutatom be. A statisztikai adatok a kép-
zések esetében többszereplős szervezésben való-
sulhatnak meg, azonban minden esetben a közmű-
velődési intézmények adtak helyet a képzéseknek.

1. táblázat

Sor-
szám

Művelődési formák Közösségek 
száma

Tagok, résztve-
vők száma (fő)

Foglalkozások, 
alkalmak száma

Bemutatkozá-
sok száma

1 művelődési 
 közösségek száma

10 681   214 665 367 713  65 916

2 klubok, körök, 
 szakkörök

 8 008   701 055 233 642 746 080

 1. és 2. összesen 18 689   915 720 601 355 811 996

3 ismeretterjesztő 
 előadások

 1 001 405  26 110  

4 tanfolyamok száma  3 528   154 876  79 577  

 3. és 4. összesen  3 528 1 156 281 105 687  

2. táblázat

Művelődési formák Csoportok száma 
(db)

Tanulók száma 
(fő)

Tárgyévben szakképesítést szerzett 
 tanulók száma (fő)

saját szervezésű 
 csoportok

  327  6 390  4 916

együttműködő 
 partnerrel szervezett 
képzések

1 285 27 975 33 861

Összesen 1 612 34 365 38 777

3. táblázat

 Alkalmak száma Összes időtartam (órában) Résztvevők száma

külső szervezetek által 
folytatott képzések

73 485 247 561 403 243



34

 

Összefoglaló
A felnőttkori tanulásra és a felnőttképzésre ható globális 
szakmai programok közül a CONFINTEA VI. világkon-
ferencia páneurópai előkészítő folyamatának eredménye-
ként megszületett főbb megállapításokat foglaljuk ösz-
sze. Áttekintjük a nagyobb felnőttképzéssel kapcsolatos 
világprogramokat, valamint a hazai civil javaslatokat. 
Részletesen ismertetjük az elhangzott előadások kulcs-
területeit. Mindezzel rámutatunk arra, hogy a globális 
szakmai környezet által kialakított világjelentéseknek, 
közleményeknek, nyilatkozatoknak jelentős a befolyása a 
nemzeti kormányzati programokra.

Megállapítjuk, hogy az életen át tartó tanulás szak-
mapolitikai környezete egyszerre tartalmaz lokális és 
globális elemeket, amelyek együttesen fejtik ki hatásu-
kat a döntéshozatalra, valamint a szakmai közvélemény 
kialakulására. Mindezekre a nemzetközi területen tevé-
kenykedő szakmai civil szervezeteknek jelentős befolyása 
van, ezért munkájuk megismerése, valamint aktív támo-
gatása fontos feladat.

Mottó:
„Fiatalok vagyunk a kooperációban és az egymástól való 
tanulásban.” (Rita Süssmuth)

A nemzetközi együttműködésekben résztvevő 
véleményformálók a felnőttképzés és felnőttok-
tatás 2015-ig tartó világtrendjeinek meghatározá-
sán dolgoznak, ugyanis az UNESCO, több jelen-
tős nemzetközi stratégiai és kutatási szervezettel 
együttműködve, ismét összefoglaló-jelentést készít 
a szakterületről.1

Jelen elemzésemben a felnőttkori tanulás és 
a felnőttoktatás aktuális kérdéseit tekintem át a 
CONFINTEA VI. nemzetközi felnőttoktatási kon-
ferencia páneurópai előkészítő rendezvényén2 (Bu-
dapest, 2008. december 3-5.) elhangzottak alapján. 
1  Global Report on Adult Learning and Education 
(GRALE)
2  Bővebben lásd UIL www.unesco.org/uil 

A több mint ötven ország részvételével lezajlott 
esemény előadásaiból, hozzászólásaiból és írásos 
dokumentumaiból az átfogó jellegűekre fókuszá-
lok és a felnőttképzésben is használt refl ektív megfi -
gyelő (refl ective practitioner) módszerét alkalmazom 
– a nemzetközi konferenciát tanulási helyzetként 
értelmezve – megállapításokat, javaslatokat fűzök 
az elhangzottakhoz.3

Paradigmaváltás a szakterület elnevezésében
A hatodik világkonferencia,4 a CONFINTEA VI., 
regionális előkésztő rendezvénye a Felnőttkori ta-
nulás a méltányosság és a befogadás érdekében a mobi-
litás és versengés összefüggéseiben5 címet kapta. Már 
a címadásból is kitűnik, hogy a szakterületen egy-
értelműen megtörtént a paradigmaváltás, vagyis 
a korábban használt képzés és oktatás szakkifejezé-
seket a hivatkozásokban, címekben mindenütt ki-
egészítették a felnőttkori tanulással. Elmondhatjuk, 
hogy – az Európai Uniós együttműködési köve-
telményekből következően – a hazai hivatalos 
dokumentumokban is többnyire már használjuk 
a nemzetközi terminológiát, de mégis kritika illet-
heti a hazai szakmai publikációkat, ugyanis ezek-
ben sok esetben következetlen fogalomhasználat 
tapasztalható. Korábban az angol nyelvterületen 
az adult education (felnőttoktatás) szakkifejezés és 
ebből következően az „AE” rövidítés volt az általá-
nosan elfogadott kulcsszó. Mára a nemzetközi po-
litikai és kutató elit szinte egységesen alkalmazza 
az új, komplexebb szakterületi megnevezést: adult 
learning and education (felnőttkori tanulás és felnőtt-
oktatás), valamint a rövidítést, amely „ALE”-re 
változott. Úgy tűnik, hogy miközben sok időt eltöl-
töttek a hazai szakemberek a lifelong learning (LLL) 
helyes, kifejező magyar fordításának és rövidíté-

3  Donald Schön: The Refl ective Practitioner. London, 1983.
4  Tervezett helyszín: Brazília, időpontja 2009. december. 
5  Adult Learning for Equity and Inclusion in a Context of 
Mobility and Competition
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sének megtalálásával, nem kapott elég fi gyelmet 
a szakterület kulcsszavainak frissítése.6 Márpedig 
ennek a paradigmaváltásnak az egész világon stra-
tégiai jelentősége van, ugyanis a kormánypolitikák 
és fi nanszírozási struktúrák kialakításában a tanuló 
felnőtt egyenrangú helyet kapott a felnőttoktatási intéz-
ményekkel.

Civil javaslatok a budapesti konferenciához
A hazai felnőttképzési civil szervezetek – erejük-
höz és lehetőségükhöz mérten – aktívan részt 
vettek a regionális, kormányközi konferencia elő-
készítésében, amelynek az irányítását egyébként 
ebben az esetben is a hamburgi UNESCO Intézet 
(Institute for Lifelong Learning) végezte. A Magyar 
Pedagógiai Társaság Felnőttnevelési Szakosztálya ki-
bővített szakosztályi ülés keretében kísérletet tett 
a civil szervezetek javaslatainak összegyűjtésére.7 
A Magyar Népfőiskolai Társaság, az Európai Felnőtt-
képzési Szövetség (EAEA) aktív tagjaként előkészí-
tő konferenciát szervezett és kiadványt jelentetett 
meg a jó felnőttképzési gyakorlatokról.8 A MELLe-
arn (Felsőoktatási Hálózat az Életen át Tartó Tanulásért 
Egyesület) szakmai javaslatokkal segítette a hazai 
kormányzati előkészítő munkát.9 A Felnőttképzés 
Fejlesztéséért Egyesület pedig szöveges javaslatot 
juttatott el a konferencia hazai szervezői részére, 
amelyben a közép-kelet-európai térség országai-
nak speciális felnőttképzési helyzetére fókuszálva 
fogalmazta meg fejlesztési javaslatait:
– „A tanuló régiók, tanuló városok, tanuló kistér-
ségek koncepció és együttműködési forma megho-
nosítása és fi nanszírozása;10

6  Lásd az MTA elnöki szakmai bizottsága tanulmány-
kötetének címét: Tanulás életen át (TÉT) Magyarországon, 
amely megjeleníti a javasolt rövidítést. 
7  Részlet a civil szervezeteknek kiküldött levélből: 
„A Magyar Pedagógiai Társaság Felnőttnevelési Szakosztálya 
kötelességének érzi, hogy megfogalmazza azokat a kérdéseket, 
amelyekről úgy gondolja, hogy a regionális európai konferen-
cián napirendre kerüljenek. (pl. a konfl iktusok párbeszédes 
úton történő megoldása és ebben a felnőttoktatás szerepe; a 
környezeti tudatosság elmélyítése; a kirekesztés legyőzése a fel-
nőttkori tanulás segítségével; a kontinens versenyképességének 
fokozása a lisszaboni határozat értelmében, stb.). Javaslataink 
árnyaltabb megfogalmazásában és bővítésében kérjük segítsé-
gedet, számítva elmélyült tudásodra, tapasztalataidra.”
8  Esélyt adunk – Az élethosszig tartó tanulás népszerű-
sítése – az EU elvárások megismerése – Honlap: http://
www.mnt.hu
9  A MELLearn elnöke volt a CONFINTEA VI. Pán-
európai regionális konferencia egyik plenáris ülésének 
levezető elnöke Budapesten.
10  A témáról bővebben többek között Németh Balázs és 
Choi, Don Min publikált.

– A helyi intézményhálózatok megerősítése a fel-
nőttek tanulási lehetőségeinek növelése érdeké-
ben;
– A helyi képzési tájékoztató szolgáltatások meg-
erősítése;
– A felnőtt tanulók érdekeit képviselő helyi és or-
szágos civil szervezetek működési feltételeinek, 
együttműködési lehetőségeinek megerősítése.
– A 2009. évi világkonferencia kulcsszava a felelős-
ség (responsibility) legyen, ugyanis mind a felnőttek 
képzését vállalók, mind a döntéshozók, mind a ta-
nulók felelősségét növelni szükséges a felnőttkori 
tanulás ösztönzése és hitelességének megőrzése 
érdekében.”11

A regionális konferencia hazai delegációjába a 
civil szervezetek közül, teljes jogú résztvevőként 
a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat küldhetett 
képviselőt.

A felnőttkori tanulás prioritásai, globális és európai 
programok
A globális kihívásokra válaszokat kereső nemzet-
közi oktatási környezet az elmúlt években kiala-
kította azokat a főbb világprogramokat, amelyek 
– ugyan nem egyenlő mértékben, de – valameny-
nyi kontinens oktatását, felnőttoktatását érintik. 
A 2009-es CONFINTEA VI. világkonferencia már 
ezeknek a korábban elindított ENSZ programok-
nak a koncepcióira, eredményeire épít, azok fel-
nőttoktatási vonatkozásait viszi tovább, egészíti 
ki. Összefoglaltuk a jelenleg is érvényben lévő, a 
globális tanulási környezet megváltoztatását, „job-
bítását” célul tűző programokat és azok időbeli ke-
reteit (HINZEN, 2008: 97-106). (Lásd az 1. számú 
táblázatot).12

A fent felsorolt világprogramok közül a szak-
emberek szerint eddig a legeredményesebb az Ok-
tatás mindenkinek! (EFA) volt, amely egyben a leg-
átfogóbb is, az oktatási rendszer egészét érinti, így 
magában foglalja a felnőttoktatást is. A kontinense-
ken átnyúló kooperációkat segítő világszervezetek 
tevékenysége a nemzeti és a regionális oktatáspo-
litikák kialakítására is nagy hatással van. Többsé-
gük több évtizedes, néhány esetben évszázados 
nemzetközi együttműködési gyakorlatot tudhat 

11  A teljes szöveg az FFE honlapon olvasható: http://
www.fefl earning.hu 
12  A programok főbb célrendszerét ismerteti: HINZEN, 
Heribert: CONFINTEA VI. – The UNESCO International 
Conference on Adult Education in the Context of MDGs, 
EFA, UNLD, LIFE and DESD. = SZÍN – Közösségi Mű-
velődés 13/6, 2008. december (CONFINTEA VI., angol 
nyelvű különszám) 97-106 p.
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maga mögött. Ilyen például a Német Népfőisko-
lai Szövetség Nemzetközi Együttműködési Inté-
zete (DVV International),13 amely a CONFINTEA 
VI. előkészítéséhez is jelentős segítséget nyújtott 
(HORVÁTH – PORDÁNY, 2004:124-127). Dekla-
rált céljából következően az ICEA, a felnőttokta-
tás nemzetközi tanácsa is fontos szerepet tölt be a 
világtrendek meghatározásában.14 Tagszervezetei 
segítségével valamennyi kontinensen előkészítő 
konferenciákat szervezett, és az így szerzett glo-
bális adatokra, tájékoztatásokra hivatkozva önálló 
javaslatot dolgozott ki a világkonferencia számá-
ra.15 Ebben többek között felhívják a fi gyelmet arra, 
hogy az életen át tartó tanulás problémája nem old-
ható meg a gyermekek alapoktatásában még min-
dig jelen lévő hatalmas hiányosságok orvoslása 
nélkül. Jelenleg – a világstatisztikák szerint – még 
mindig 40 millió lánynak és 35 millió fi únak nincs 
lehetősége általános iskolába járni, tehát tanulni.

Sok szempontból új helyzetet teremtett a glo-
bális együttműködésekben az Európai Unió mű-
ködése. Elmondhatjuk, hogy az elmúlt évtizedben 
kiadott számos oktatással kapcsolatos jelentése és 
közleménye eredményeként a régió fő politika-kép-
ző erejévé vált. Átvette a világszervezetek korábbi 
regionális tagszervezeteinek egyeztető szerepét, és 
sok esetben jóval alaposabb elemzésekre, adatbázi-
sokra épülő stratégiai dokumentumokat jelentetett 
meg. A nemzeti oktatási politikák irányvonalának 
meghatározásában is igen jelentősnek mondható a 
hatása.16 A Bizottságnak a huszonhét tagország va-
13  Horváthné Bodnár Mária – Pordány Sarolta: A Né-
met Népfőiskolai Szövetség fél évszázada. = Tudásme-
nedzsment, V. évf. 1. sz. 2004. április, 124 – 127. p.
14  International Council for Adult Education
15  Bővebben: Key Issues at Stake International Council for 
Adult Education – Public Paper / www,icea2.org
16  A budapesti előkészítő konferencián az egyik hozzá-
szóló jogosan jelezte azt a dilemmát, hogy az EU illeté-

lamint a társult országok bevonásával kiadott doku-
mentumai közül kiemelkedő jelentőségű a Felnőtt-
kori tanulás: Tanulni sohasem késő című közleménye,17 
és az ennek végrehajtását szolgáló Cselekvési terv a 
felnőttkori tanulásról18 című dokumentuma.

A CONFINTEA VI. világjelentését egyébként az 
erre felkért testület az egyes kontinensek, régiók 
beszámolói (Regional Synthesis Report) alapján ké-
szíti el. A regionális jelentéseket pedig az egyes or-
szágoknak előzetesen megküldött kérdőívre adott 
válaszok szerint fogalmazták meg.19

Mi a jelentősége egy valamennyi kontinensre 
kiterjedő, átfogó tanulmány (GRALE) megalkotá-
sának? A világeseményekhez, világprogramokhoz 
kapcsolódó dokumentumokról általában elmondha-
tó, hogy több jelentős funkciót is betöltenek: egyrészt 
hivatkozási alapként használható referenciakötetek, 
másrészt fi gyelemfelhívó, irányt mutató politikai do-
kumentumok és természetszerűen az adott időperi-
ódust leíró állapotjelentések. Továbbá tartalmazzák 
azt a közös szakmai gondolatiságot, amelyet minden 
ország szakemberei értenek, elfogadnak és használ-
nak az együttműködések során. (A felnőttoktatással 
foglalkozók nemzetközi illemkódexében kötelező 
olvasmányként szerepelnek ezek a kiadványok.)20

kes bizottságai ambiciózusabbak az oktatási, felnőttokta-
tási szakterület átgondolásában és reformjaiban, mint a 
tagországok illetékes hivatalai.
17  Az Európai Bizottság közleménye: Tanulni soha-
sem késő, COM(2006) 614 végleges, 2006.10.23., http://
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/
com2006_0614en01.pdf
18  Brüsszel,27.9.2007COM(2007)558
19  Bővebben lásd az UNESCO működési szabályzatait, 
dokumentumait.
20  Pordány Sarolta: Kontinensek közötti nemzetközi 
felnőttképzési együttműködések. SZÍN – Közösségi Mű-
velődés – A Magyar Művelődési Intézet folyóirata. 2004. 9/3. 
május 95–97. p.

1. számú táblázat: Globális oktatási programok neve és időtartama

Rövidítés Elnevezés Az elnevezés magyar fordítása Időtartam

1 MDGs Millennium Development Goals Millenniumi Fejlesztési Célok 2000 – 2015

2 EFA Education for All Oktatás mindenkinek! 2000 – 2015

3 UNLD United Nations Literacy Decade ENSZ – Írni-olvasni Tudás 
 Évtizede

2003 – 2012

4 LIFE Literacy Initiative for 
 Empowerment

Írni-olvasni tudás a cselekvő-
képességért

2005 – 2015

5 DESD Decade of Education for Sustainable 
Development

Az oktatás évtizede a fenn-
tartható fejlődésért

2005 – 2014
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A GRALE tartalmának megszövegezését végző 
alkotócsoportban a páneurópai régiót két szakem-
ber képviseli, de az érdeklődők külön honlapon is 
nyomon követhetik az eseményeket, és aktívan be-
kapcsolódhatnak a szövegezés folyamatába.21

A 2009-es világkonferencia számára a regionális 
szintézis22 elkészítésére Helen Keogh23 kapott felké-
rést. A harmincegy ország nemzeti beszámolójából 
készített elemzésében meglehetősen sok problémára 
hívja fel a fi gyelmet. A riport elkészítésekor alapve-
tően fi gyelembe kellett vennie azt a tényt, hogy az 
egyes országok nagyon eltérő oktatási, felnőttoktatá-
si tradíciókkal rendelkeznek. Jelentősen befolyásolta 
a regionális helyzetkép tartalmát az is, hogy bár az 
érintett országok kormányaitól előzetesen azt kér-
ték, hogy vázolják fel az 1997-től 2007-ig tartó perió-
dus alatt történt főbb szakterületi változásokat, azok 
többsége nem a tíz éves fejlődési folyamatról, hanem 
az általános jellemzőkről adott számot. További ne-
hézséget jelentett, hogy a felnőttkori tanulás és a 
felnőttoktatás hatásköre, kiterjedése nehezen defi ni-
álható. Sok országban a felnőttoktatás címszó alatt 
csak a szakképzést és az iskolát elhagyó fi atalok szá-
mára szervezett képzéseket értik. Helen Keogh sze-
rint általánosan jellemző az is, hogy a kormányzatok 
a formális oktatási rendszerről tájékoztatnak és nem 
térnek ki a nem-formális felnőttkori tanulásra, az in-
formális tanulás pedig alig jelenik meg a kérdésekre 
adott válaszokban. Számos országnak nincs nemzeti 
politikai stratégiája az életen át tartó tanulásról, to-
vábbá hiányzik vagy hiányos a jogi szabályozás, a 
megfelelő pénzügyi támogatási rendszer, az intéz-
ményhálózat, az adminisztrációs rendszer, a minő-
ségbiztosítási keretrendszer valamint a partnerség 
és a lobbi-munka támogatására alkalmas rendsze-
rek. Ebből következően, ahogy több EU szintű doku-
mentum is megállapította, a szükségesnél kevésbé 
„látható” a felnőttkori tanulásra, a felnőttoktatásra 
vonatkozó politika és koncepció. „A felnőttkori tanu-
lás és felnőttoktatás ellátórendszere, szolgáltató hálózata 
az informális, a nem-formális és a formális oktatási rend-
szer egészét magában foglalja. Sajnos még mindig kevés 
ország volt képes integráltan, önálló egységként kezelni 
valamennyi területet. Az informális felnőtt tanulás szinte 
egyáltalán nem jelenik meg a kormányzatok programjai-
ban” – állapítja meg a felkért elemző.

Ahogy az Európai Uniós korábbi dokumentu-
mok is már jelezték, a kormányok statisztikái eltérő 

21  http://www.graleconfi ntea6.net/
22  KEOGH, Helen : Adult Learning and Education 
(ALE) in the UNESCO Region of Europe, North America 
and Israel, 2008.
23 Ministry of Education and Science, Ireland.

logikára épülő adatgyűjtésből származnak, ezért a 
szintézis-riport elkészítéséhez megkísérelték „ér-
telmező egységben” megjeleníteni az országok 
adatsorait. Úgy véljük, hogy ebből következően 
azok pontossága megkérdőjelezhető, és éppen a 
hazai felnőttképzésre, felnőttkori tanulásra vonat-
kozó adatoknál lehet tetten érni az adatgyűjtések 
hiányosságait. Vélhetően az adatközlők tájékozat-
lansága, félreértései is befolyásolják ezt a nagyon 
szerény hazai felnőttoktatási részvételi mutatót. 
Ugyanakkor szembe kell néznünk azzal a helyzet-
tel, hogy az EU statisztikái alapján a hazánkban 
folyó felnőttkori tanulásról kialakult kép nem po-
zitív, ugyanis mindössze 3,8 százalékos részvételi 
aránnyal az utolsó egyharmadhoz tartozó orszá-
gok között vagyunk. Az Európai Uniós átlag 9,6% 
részvételi arányt mutat. Úgy tűnik, hogy az EU do-
kumentumaiban kitűzött 12,5%-os célszám eléré-
séhez alapjaiban kell megváltoztatni hazánkban a 
felnőttkori tanuláshoz való hozzáállást.

A CONFINTEA VI. szintézis riportjához vissza-
küldött kérdőívek (ország-jelentések) áttekintése 
és összehasonlítása az alábbi szempontok alapján 
történt:
– a jogi szabályozás minősége;
– politikák, irányítási struktúrák tervezettsége;
– pénzügyi támogató rendszer jellemzői;
– fl exibilis tanulási lehetőségek és támogatásuk 
megléte;
– tanuló-központú minősítő rendszerek jellemzői;
– előzetes és folyamatos szakmai humán fejlesztés 
minősége;
– átfogó ellenőrző és értékelő rendszerek megléte;

Az összehasonlítás eredményeként Helen Keogh 
a szakterület fejlettsége szempontjából tipizálta az 
országokat. A legeredményesebbekre jellemző, hogy 
nagyon fejlett szolgáltató rendszerekkel bírnak, és a 
felnőttképzést közjónak (public good) tekintik, ezért itt 
az állami és kormányzati felelősség (public responsibi-
lity) magas. A másik csoportba pedig a fejletlen rend-
szereket működtető országok tartoznak, ahol szinte 
kizárólag a piac vezérli a felnőttképzési szektort.

Felnőttkori tanulás, felnőttoktatás gazdasági krízis hely-
zetekben
A CONFINTEA VI. budapesti regionális konfe-
renciájának főelőadója Rita Süssmuth24 volt, aki 
– számos más megbízatása mellett – az ENSZ ti-

24  Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Rita Süssmuth: Former 
President of the German Parliament; former Minister for 
Family, Women, Youth and Health Germany, Presi-
dent of the Geman Adult Education Association (dvv 
International).
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zenkilenc független szakértőt tömörítő migrációs 
bizottságának is tagja. Előadásában a felnőttkori 
tanulás, felnőttoktatás jelenlegi helyzetét elemez-
te a gazdasági környezet aspektusából.25 A glo-
bális szakmai együttműködések kitűnő ismerő-
jeként az alábbi szavakkal jellemezte a helyzetet: 
„Fiatalok vagyunk a kooperációban és az egymástól 
való tanulásban.” A továbbiakban összefoglaljuk 
Rita Süssmuth budapesti beszédének néhány 
gondolatát.

Nyitó mondataiban hangsúlyozta, hogy a jelen 
nemzetközi gazdasági krízishelyzetben a felnőtt-
oktatás tud pozitív választ adni, ezért sürgető fel-
adat, hogy nagyobb fi gyelmet kapjon ez a terület. 
A kaotikus helyzetekben az emberek keresik a jó 
megoldásokat, így ilyenkor még nagyobb jelen-
tőséget kapnak az örök emberi kérdések: hogyan 
lehetünk erősebbek, sikeresebbek, hogyan szerez-
hetünk több hatalmat? Szerinte ezekre nem adható 
megfelelő válasz a felnőttkori tanulás jelentőségé-
nek hangsúlyozása nélkül.

Nagy energiát követelő szakmai feladat az em-
berek mobilizálása a tanulásra, meggyőzésük arról, 
hogy tanulással biztonságosabb helyzetet teremt-
hetnek maguknak és családjuknak, sőt, erősebbek, 
sikeresebbek is lehetnek. A tanulás szempontjából 
hátrányos társadalmi háttérrel rendelkező embe-
reknek is be kell bizonyítani, hogy ők is képesek 
tanulni.

Túl szűklátókörűen járunk el azonban, ha csak a 
munkaerő-képzésére koncentrálunk. Vannak olyan 
kontinensek, ahol az írás-olvasás megtanulása ér-
dekében kell leginkább fellépni, de szinte minden 
kontinensre jellemző, hogy nagyon magas a funk-
cionális analfabéták aránya a lakosságon belül. Je-
lenleg az egyik alapkérdés, hogy mit lehet kezdeni 
ezzel a helyzettel.

A felnőttoktatás kormányzati stratégiájának ki-
alakításával kapcsolatban kifejtette azt a javaslatát, 
hogy a tervezéskor, komolyan véve a diverzitást, 
sok csoportra, sokféle tanulási szükségletre kell 
egyidejűleg fi gyelemmel lenni. Példaként a felső-
oktatásba történő bekapcsolódás nehézségeit, mint 
réteg-problémát említette, amely frusztrálhatja a 
kimaradókat. Ilyen jellegű feszültség mindig ki-
alakul, hiszen nagy csoportok vannak olyan élet-
helyzetben, amelyhez szükség van valamilyen bi-
zonyítvány vagy diploma megszerzésére.

A szakképzés és általános képzés prioritásá-
nak kérdése is régi vita a szakmában. Az eddigi 

25  A beszéd tartalmát a szerző saját jegyzetei alapján is-
merteti. (A jegyzetek készítésének ideje: 2008. december, 
Budapest.)

tapasztalatok azt mutatják, hogy nem lehet többé 
úgy érvelni, hogy a munkaerőképzés gazdasági-
lag megtérül, az általános képzés pedig csak luxus. 
A gyermekek fejlesztése területén kitűnt, hogy 
eredményesebb az oktatás, ha széles alapokra he-
lyezzük, és kiterjesztjük a készségtárgyakra is, pél-
dául a tánc- és énektanításra.

Látható az is, hogy a nők általános képzése je-
lentős hatást fejt ki a tágabb környezetre, nemcsak 
a gyermekek, hanem az egész család érzi a tanulás 
eredményét.

Arra a kérdésre, hogy valójában ki vesz részt 
a felnőttképzési programokon – egybecsengően a 
kutatások és statisztikák eredményeivel – azt a vá-
laszt adta, hogy a képzettek vesznek részt, a már si-
keres tanulást maguk mögött tudók kapcsolódnak 
be a programokba. A közeljövő sürgető feladata, 
hogy a tanulástól távolmaradókat is megszólítsuk 
– mondta Rita Süssmuth. Meg kell keresni minden 
tanulásból kizárt vagy kizáródott csoportot. Példá-
ul az idősek tanulásba történő bevonása nem elég 
intenzív, pedig csodálatos dolog, hogy idős korban 
is lehet tanulni, sőt a fi zikai és a mentális egészség 
megőrzése érdekében, kifejezetten szükséges és 
eredményes a tanulás.

Hangsúlyozta, hogy a globális krízishelyzet 
okán gyakran hallható olyan érvelés, hogy több 
pénzre, nagyobb „rendre”, sőt, „világrendre” van 
szükség. A felnőttoktatás fejlesztése szempont-
jából valóban szükségesek a kiszámítható pénz-
ügyi és szervezeti feltételek. Példaként a tanu-
lás elismerését igazoló bizonyítványok kérdését 
említette. Szerinte ezen a területen a skandináv 
országok nagyon jó eredményeket értek el, de a 
jelenlegi német rendszer például nagyon merev-
nek mondható.

Kifejtette, hogy a világon sehol sem egyszerű 
képviselni a felnőttoktatás ügyét. A jelen krízis-
helyzetben a legfontosabb, hogy a kormányok 
kialakítsák a megfelelő stratégiákat. Ha ugyanis 
ez nem történik meg, akkor csak prolongáljuk a 
problémákat. A helyzet azt kívánja, hogy a meg-
szokottakhoz képest különleges, az eddigiektől 
eltérő stratégiák is szülessenek. Ezekben közpon-
ti helye van az egyenlőség, a részvétel, a befogadás, a 
kreativitás biztosításának. Hangsúlyozta, hogy nem 
szabad elfelejteni a szakterület képviselőinek, hogy 
az életen át tartó tanulás nem más, mint felnőttkori 
tanulás és felnőttoktatás.

Befejezésül arra fi gyelmeztetett mindenkit, hogy 
a gazdasági kihívásokra mindig lehet találni meg-
felelő „válaszokat”, de az erről folyó „beszédek” 
nem helyettesítik a tényleges cselekvést.



39

A páneurópai jelentés tartalma
A regionális tanácskozások26 céljának megfele-
lően az országok delegáltjai közösen megvitatták 
a szintézis-riportokat, megismerkedtek a politikák 
sikeres gyakorlati alkalmazásainak jó példáival, 
valamint további javaslatokat, kiegészítéseket tet-
tek a regionális jelentés végleges tartalmával kap-
csolatosan.

A páneurópai regionális riport első része az 
érintett 33 ország legfontosabb demográfi ai, mun-
kaügyi, kulturális, szociális és oktatási statisz-
tikai mutatóit tartalmazza. A régiós besorolás-
nál, az UNESCO döntése értelmében, Európa és 
Észak-Amerika országai, valamint Izrael került 
egy csoportba.

A felnőttkori tanulás és felnőttoktatás helyének 
és szerepének kijelölésével is foglalkozik a jelen-
tés, hivatkozva az EU és az OECD korábbi elem-
zéseire is. Meghatározza azokat a beavatkozási 
pontokat, ahol az életen át tartó tanulás valóban 
döntő előrelépést jelenthet a társadalmak számá-
ra. Szélesebb összefüggésben utal a felnőttkori ta-
nulás és a szociálpolitika, az egészségmegőrzés, 
a társadalmi igazságosság és a magánszemélyek 
hasznos társadalmi elfoglaltságának összefüggé-
seire is.

A dokumentum legfontosabb része az Ajánlá-
sok fejezet, amely pontokba szedve tartalmazza 
azokat a szakmapolitikai kérdéseket, amelyeket 
a világ valamennyi országának kormánya számá-
ra megfontolásra javasolnak. Kiemelten szerepel, 
hogy a nemzeti politikai döntéshozatal során ér-
vényesüljön a formális, nem-formális, informá-
lis felnőttkori tanulás egysége, összetartozása. 
A felnőttképzési programok meghatározásakor 
a tanulók szükségleteiből induljanak ki, továbbá 
biztosítsák a tanulási feltételeket a felnőtt tanulók 
számára is. A tanulói részvétel eredményessége 
érdekében pedig a magas szintű koordinációt és 
a befogadó és támogató hozzáállás érvényesítését 
ajánlják a döntéshozóknak.

Kimondja a dokumentum, hogy a felnőttkori ta-
nulás és felnőttoktatás a jelenlegi nehéz gazdasági 
világhelyzetben még fontosabb, mint valaha, mert 
nagyobb szerepe van az emberek életfeltételeinek 
kialakításában és életcéljaik elérésében. Sok olyan 
elemet is tartalmaz az Ajánlás, amely a fent már 
részletezett oktatási és fejlesztési világprogramok-
hoz kapcsolódik.

26  CONFINTEA VI. Preparatory Conference (Budapest, 
3-5 December 2008): Pan-European statement on adult 
learning for equity and inclusion in the context of mobi-
lity and competition

Az ENSZ Emberi Jogi Nyilatkozata27 szellemé-
ben megerősíti ez a dokumentum is azt az alapvető 
tételt, amely szerint mindenkinek joga van tanul-
ni, ezt pedig a befogadó oktatás (inclusive educatio) 
gyakorlatával lehet megvalósítani. Ezt a gondo-
latiságot hangsúlyozta Ana Luisa Machado28 is be-
szédében, amikor kiemelte, hogy a befogadás és az 
egyenlőség gondolatát kell az egyeztetések közép-
pontjába állítani.

Összegzés
A felnőttkori tanulásra és a felnőttképzésre ható 
globális szakmai koncepciók közül az UNESCO 
tevékenységéhez kapcsolódó CONFINTEA VI. 
Páneurópai előkészítő konferencia főbb tartalmait 
foglaltuk össze. Mindezzel jelezni kívántuk, hogy a 
globális szakmai környezet gondolatainak, az eze-
ket összefogó nemzetközi jelentéseknek, közlemé-
nyeknek, nyilatkozatoknak jelentős a befolyása a 
nemzeti kormányzati programok kialakítására.

A nemzetközi együttműködésekben kialakuló 
szakmai közbeszédet az Internet és a globális mé-
dia folyamatosan közvetíti, így hatásuk jelentő-
sebbé, hozzáférhetőségük és megismerésük egyre 
egyszerűbbé vált.

Megállapítottuk, hogy az életen át tartó tanulás 
szakmapolitikai környezete egyszerre tartalmaz 
lokális és globális elemeket, amelyek együttesen 
fejtik ki hatásukat a döntéshozatalokra, valamint a 
szakmai közvélemény kialakulására. Mindezekre 
a nemzetközi területen tevékenykedő civil szerve-
zeteknek jelentős befolyása van, ezért munkájuk 
megismerése, valamint aktív támogatása fontos 
szakmai feladat.
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A VI. felnőttoktatási világkonferencia előtt, a budapesti 
páneurópai tanácskozás után
A 2008. évi budapesti UNESCO konferencia he-
lyének és szerepének kijelöléséhez az előzmények, 
hátterek mélyebb feltárása szükséges, s ebből a 
perspektívából láthatjuk mi lesz maghatározó a 
braziliai Belémben megrendezésre kerülő VI. Fel-
nőttoktatási Világkonferencián, 2009. májusában. 
S persze a brazíliai konferencia ajánlásai alapján a 
következő évtizedben. Már amennyire az befolyá-
solja a nemzeti kormányok cselekvési programját.

Azt kell feltételeznünk, hogy a 2008. végén nyil-
vánvalóvá vált pénzügyi és gazdasági világvál-
ságra történő érdemi és kreatív reagálás még csak 
részlegesen lesz meghatározója ennek az összejö-
vetelnek – a globális oktatási és élethosszig tartó 
tanulás területén.

Részben azért, mert a világméretben jelenlévő, 
alapvető ellentétek korábbiak és mélyek, s a feltö-
rekvő vagy fejlődő világ mozgalmai, szervezetei 
felfogásának radikalizálódásával és elüzletiesítésé-
vel jártak.1 A jövő meghatározó elképzeléseit még 
mindig a „fejlett Észak és Nyugat” inspirálja és 
fi nanszírozza, vagyis lényegében „diktálja”. Más-
részt azért lesz felemás a 2009-es konferencia, mert 
a válaszok egy része már most meglévő „készlet-
ként” rendelkezésre áll, csak egy koherens új meg-
közelítési stratégia részeként történő, uralkodóvá 
válása várat magára. Ehhez még kell néhány év. 
Annyi bizonyos, az elmúlt néhány évtized neoli-
berális gazdaságpolitikájára épülő oktatáspolitika 
és élethosszig tartó tanulási stratégia összeomló 
félben van, s azt gyökeresen szükséges megújítani.

1  A radikalizálódás alatt a különbségekből és esély-
egyenlőtlenségekből következő egyre nagyobb elége-
detlenség megnyilvánulásait, az elüzletiesítés alatt, 
az elégedetlenség megnyilvánulásainak a gazdagabb 
országok szervezetei által történő (részben vagy egész-
ben irányítottan történő) támogató, és/vagy manipulatív 
fi nanszírozását értem. 

Az ezzel kapcsolatos nézetek és dilemmák átte-
kintő, rövid számbavételére vállalkozik ez a tanul-
mány, amely a Pécsett megtartott UNESCO poszt-
konferencia előadására épül.

Három fő kérdéssel foglalkozunk:

1. Az UNESCO/OECD/EU megközelítések dilem-
mái, amelyben a piacközpontú gondolkodás és a 
humanista, szociális oktatásszemlélet dilemmái 
alakultak ki és hullámoztak több évtizede.
2. A budapesti konferencia – hivatalos – ajánlásai, 
amelyben az előrelépés és felemásság vegyes képe 
tárul elénk.
3. Beletekintünk az Európai Felnőttoktatási Társa-
ság (továbbiakban EAEA) UNESCO konferenciá-
hoz történt írásos hozzájárulásaiba, amely globális 
perspektívában erőteljesebben képviseli a huma-
nizmus és szolidaritás eszményeit.

Az élethosszig tartó tanulás négy évtizedének alapdi-
lemmái
Végső soron az alapvető dilemma rejtetten, vagy 
nyíltan megjelenő formában az, hogy a nemzet-
közi szervezetek, s ezek közül is az UNESCO mi-
lyen irányban határozzák meg eszmeiségükkel a 
felnőttoktatás politikát – a modern piacgazdaság 
közvetlen érdekei, vagy az egyének és társadalmi 
csoportok – azon belül is a hátrányos helyzetben 
lévők – érdekei alapján? S milyen e két megköze-
lítés egyensúlya. Az élethosszig tartó tanulás esz-
méje az UNESCO égisze alatt született meg a 70-
es évek elején, mint humanista elképzelés. Ennek 
egyik legelső fóruma és dokumentuma a Faure Bi-
zottság munkája volt.

A Faure Bizottság koncepciója a következőkben 
foglalható össze:
„… segíteni kell az embereket, hogy kifejlesszék 
a gondolkodás tudományos keretét, hogy a tudo-
mányok hozzájárulása biztosított legyen, anél-
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kül, hogy az szolgájává tenné magukat az embe-
reket”2

Hasonlóképpen fontos forrásdokumentum, 
a II. világháborút követő leginkább konzisztens 
okmány az 1976-ban született A felnőttoktatás 
fejlesztése c. UNESCO dokumentum. Azt mond-
hatjuk, ez volt a háború utáni, a világon első és 
egyben azóta is a leginkább koherens felnőttok-
tatási koncepciót megfogalmazó szakmapolitikai 
dokumentum.

A felnőttoktatás fejlesztése (1976) c. ajánlásban 
a személyiség és annak méltósága áll a középpont-
ban: „… az oktatás és a képzés lehetőséget biztosít 
mindenki számára a személyisége teljes kibonta-
koztatására”.3

Miért és hogyan következett be, hogy a nem-
zetközi szervezetek útjai „szétváltak”. Szétváltak 
a képviselt fi lozófi ában és annak érvényesítési 
erejében, dominanciájában. Leegyszerűsítve azt 
kérdezhetjük, hogyan vált az UNESCO egyre ke-
vésbé befolyásos oktatáspolitikai szervezetté, míg 
helyét átvette az OECD és a Világbank. Miközben 
az UNESCO egyetemes jellegének érvényesíthető-
sége lecsökkent, a kormányokra egyre erőteljesebb 
befolyást gyakoroltak az OECD és a Világbank ál-
tal képviselt koncepciók. Az UNESCO – akaratán 
kívül – egyre inkább arra a szerepre hagyatkozott, 
hogy legszélesebb körű tagsága útján az egyes új 
elképzelések és irányok terjesztő, elfogadtató, legi-
timáló fórumává vált.

Egyes szakértők az üzleti szféra szervezett ok-
tatáspolitikai bekapcsolódásától keltezik a tren-
dek megváltozását (Kjell Rubenson). Egy fontos 
állomása volt ennek a folyamatnak a Gyáriparo-
sok Európai Kerek asztalának azon igénye, hogy 
bevonják az európai szintű oktatáspolitikai dialó-
gusokba. Javaslatainak összefoglalását nézve az 
egyik oldalról teljesen indokolt kritikával illették a 
legszélesebben vett oktatást és a reformok szüksé-
gességét. A kerek asztal legfontosabb tézisei:

1. Az ipar képviselőinek nagyobb mértékű bevoná-
sa a közoktatás kérdéseibe;
2. A felsőoktatás kapcsolódjon nagyobb mértékben 
a munka világához.

2  (Faure 1972 XXVII.)
3  Recommendation on the development of adult educa-
tion adopted by the General Conference at its nineteenth 
session of UNESCO N a i ro b i, 26 November 1976. 
http://www.unesco.org/education/pdf/NAIROB_E.PDF

3. Ki kell fejleszteni az élethosszig tartó tanulást, 
mint olyan eszközt, amely lépést tart a technológiai 
változásokkal és fönntartja a versenyképességet4

Az EU, mint az OECD és a Világbank jó „tanítvá-
nya”?
1996-ban az Európai Unió szinte az OECD-vel 
együtt elsőként hirdette meg térségi szinten az 
élethosszig tartó tanulás évét. Az OECD miniszte-
rek 96-os értekezlete meg is erősítette a szándékot 
és ajánlotta a nemzeti kormányoknak az elv beve-
zetését. Ez a kezdeményezés vezetett 2000-ben egy 
nagyszabású politikai lépésváltáshoz, a Lisszaboni 
Stratégia néven ismertté vált programhoz, amely-
nek a képzéspolitikában kezdeti, központi doku-
mentumává a Memorandum az élethosszig tartó 
tanulásról c. EU ajánlás vált. Az EU stratégiája azt 
tűzte ki célul, hogy:

„Az EU létre kell, hozzon egy példát a világ szá-
mára, amely azt mutatja, hogy lehetséges egyszer-
re elérni a dinamikus gazdasági növekedést és a 
társadalmi kohézió megerősítését. Az élethosszig 
tartó tanulás egy lényeges politika az állampolgári 
minőség, a társadalmi kohézió és a foglalkoztatás 
fejlesztéséért”.5

Tizenhét OECD tagállam kutatási programja
Az európai politizálásban jelentősen megmarad-
tak – még ha sokszor csak a retorika szintjén is – a 
szociális oktatáspolitikai elképzeléselemek, amit 
megalkuvásként a „befogadó liberalizmus” Janus 
arcának is nevez a szakirodalom. A 90-es évek kö-
zepétől az OECD nagyszabású kutatási program-
ba kezdett, amelyben 17 tagállam élethosszig tar-
tó tanulás elemzése és fejlesztési programja került 
feltárásra. Az OECD központja végül összefoglaló 
tanulmányt és ajánlást készített a 17 tagállamban 
folytatott kutatás eredményei alapján. Ennek egyik 
lényeges megállapítása így szól: „a szabályozási 
és intézményes megoldások ösztönző hatásúak a 
vállalatok és egyének növekvő tanulási beruházá-
sait illetően, miközben a közfi nanszírozás csökken, 
amelyek kulcsfontosságúak a vázolt stratégia kere-
tein belül.” 6

Látható tehát, hogy az OECD a köztámogatás és 
a szociális szempont mellőzése közben az egyének 
és a vállalatok fi nanszírozására bízza az élethosz-
szig tartó tanulást. Nem kétséges, milyen célkitű-
zésrendszer primátusával utalja ezt a privát és üz-
leti szféra hatókörébe.

4  (Forrás: ERT 1989)
5  Forrás: Lisszaboni stratégia, 2000. 
6  (Promoting Adult Learning, 2005. OECD Paris)
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Nem indokolatlan újra felhívni a fi gyelmet (a 
szakértőkét és a nagyközönségét is), s arra inspirál-
ni őket, hogy tanulmányozzák az ENSZ Az Emberi 
Jogok Egyetemes Nyilatkozatában az oktatáshoz 
való egyetemes jog passzusát, amit az UNESCO 48. 
nemzetközi konferenciája (Párizs 2008. november) 
újra megerősített. A 26. Cikk így szól:

„1. Minden személynek joga van a neveléshez. 
A nevelésnek, legalábbis az elemi és alapvető ok-
tatást illetően, ingyenesnek kell lennie. Az elemi 
oktatás kötelező.

A technikai és szakoktatást általánossá kell tenni; 
a felsőbb tanulmányokra való felvételnek mindenki 
előtt – érdeméhez képest – egyenlő feltételek mellett 
nyitva kell állnia.

2. A nevelésnek az emberi személyiség teljes ki-
bontakoztatására, valamint az emberi jogok, és 
alapvető szabadságok tiszteletben tartásának meg-
erősítésére kell irányulnia. A nevelésnek elő kell se-
gítenie a nemzetek, valamint az összes faji és vallási 
csoportok közötti megértést, türelmet és barátságot, 
valamint az Egyesült Nemzetek által a béke fenntar-
tásának érdekében kifejtett tevékenység kifejlődését. 
A szülőket elsőbbségi jog illeti meg a gyermekeiknek 
adandó nevelés megválasztásában.”7

Globalizálni a szolidaritást!
Az EAEA együttműködésben a Felnőttképzés 
Nemzetközi Tanácsával már korábban elfogadták 
mely szakmai kérdéseken, legyen a fő hangsúly vi-
lág szinten. Ezt a következő négy témakörben ha-
tározták meg:
– Szegénység
– Bevándorlás
– Oktatás Mindenkinek és Millenniumi Fejlesztési 
Célkitűzések teljesítése
– Szakpolitikai fejlesztés és jogalkotás

Vitaanyag készült, amely felhívott a szolidaritás 
globalizálására. Mit jelent a szolidaritás globalizá-
ciója? Kétoldalú jelenséget:

A mozgalmiság, a szervezetek együttműködé-
se terén: a felnőttoktatás hatókörének kiszélesíté-
sét – „globális citoyen” formálását. A szakmaiság 
erősítését: a nemzetközi szakmai versenyképesség 
szabványainak érvényesítését. Ezen belül
1. A felnőttoktatás missziójának megújítását;
2. Az Európa Parlament és más választott döntés-
hozók nagyobb befolyását regionális és globális 
szinten (civil társadalom, bürokrácia ellenesség);

7  http://www.unhchr.ch/udhr/lang/hng.htm

3. A globális világ kormányozhatóvá válásának se-
gítése;
4. Az UNESCO egyetemességének és humanista 
szemléletének rehabilitációja;
5. Az EU-27 közötti különbség csökkentése;
6. Az EU-27 „nemzeti alapú” együttműködése 
(értsd nemzetállami elfogultság) egyoldalúságá-
nak felszámolása.8

EAEA készülve a budapesti tanácskozásra 
(2008. december) nyilatkozatban foglalta össze ál-
láspontját. Meghatározta a globális szinten szerinte 
hangsúlyos felnőttoktatási problémákat, és konk-
rét, világszintű javaslatokat tett a következő idő-
szak legfontosabb teendőire vonatkozóan.

A globális szinten hangsúlyos felnőttoktatási problémák 
röviden:
1. A nem-formális és informális tanulás fontossá-
ga (bevándorolók, élethosszig tartó tanulás, az élet 
egészére kiterjedő tanulás);
2. A nem-szakmai képzés, a nem-foglalkoztatásra 
irányuló képzés fontossága;
3. Az állampolgári képességek, a békére nevelés és 
a többkultúrájú társadalom tudatossága;
4. A politikai változások tudatosítása. (A polgárok 
erőtlenek és alulinformáltak);
5. A nemek közötti egyenlőség kérdései (az írás-ol-
vasás tanítás, az ún. befogadó oktatás elősegítése);
6. A tanulás megtanulása készség fejlesztése – mo-
tiváltság;
7. Az ICT, új lehetőségeinek kiaknázása.

Különösen az első négy pont egy gyökeres szak-
mai és politikai gondolkodásbeli váltást tükröz, 
míg a többi a hagyományos – évek, ha nem évtize-
dek óta a javasolt prioritások közé tartozik.9

Konkrét fejlesztési lépések a következő időszakban
1. Az ellátók rendszerének, struktúráinak, hálóza-
tainak és minőségbiztosításának fejlesztése;
2. A szükségleteknek megfelelő állami támogatás 
fenntartása (keretek a rugalmas és innovatív fel-
nőttoktatás különböző formáihoz);
3. A felnőttoktatás jogi szabályozásának fejlesztése 
(egyetlen tanulási formát sem mellőz, összhang a 

8  Globalizálni a szolidaritást! Művelődés Népfőiskola 
Társadalom 2008/09 téli szám angolul: www.eaea.org
9  CONFINTEA VI. Preparatory Conference Budapest, 
3-6 December 2008. Pan-European statement on adult 
learning for equity and inclusion in the context of 
mobility and competition. The EAEA’s statement for the 
Pan-European CONFINTEA VI. Preparatory Conference 
in Budapest. Lásd: www.eaea.org
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munka világa, a foglalkoztatás, a migráció terüle-
teivel kapcsolatos jogi szabályozással);
4. A társadalmi partnerség a stabil és fenntartható 
pénzügyi támogatás összhangja;
5. A felnőttoktatási szakmai személyzet felkészí-
tése;
6. A tanulási eredmények elismerésének fejlesztése 
(bármely tanulási forma egyenrangúsága);
7. Állandó vitafórumok, korlátok nélküli mobilitás.

A konkrét teendőkből is kitűnik, hogy a szak-
mai szervezet az Európában a 2000-es évek má-
sodik felében bekövetkezett pozitív fejlődés 
ellenére is alapvető, strukturális változtatáso-
kat javasol. Bizonyos, hogy a javaslatok mögött 
alapvető változtatási szándékok húzódnak meg, 
amelyek a következő évek és évtizedek vitáinak 
alapját képezik majd, szoros összefüggésben a 

világválság következtében szükségessé vált vál-
tással.

Reméljük Magyarország sem marad a remény-
telen mozdulatlanság állapotában.

Források a további tájékozódáshoz:
UNESCO aktuális dokumentumok tára 2009.: www.
nepfoiskola.hu
A budapesti konferencia honlapja: http://www.
confi ntea.hu/eng/confi ntea/
UNESCO hamburgi intézet http://www.unesco.org/
uil/en/focus/confi ntea.htm
UNESCO Párizs http://portal.unesco.org/education/en/
Európai Felnőttoktatási Társaság (EAEA) www.eaea.org
A ÉTT első világfóruma Párizs, 2008. www.3lworldforum.
org/
A Felnőttképzés Nemzetközi Tanácsa (ICAE) http://
www.icae2.org/
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Ma már oktatáspolitikai közhelyként használjuk az 
egész életen át tartó tanulás fogalmát. A hazai isko-
lázottsági mutatók javulásával, a felnőttek jelentős 
részének munkaerő-piaci képzésekben való rész-
vételével úgy tűnik, megvannak az alapok ahhoz, 
hogy meg is valósíthassuk azokat a célokat, melyek 
a tanuló társadalom kialakulásához vezetnek.

A látszat azonban lehet, hogy csal. Ha jobban 
megvizsgáljuk a hivatalos statisztikákat, elgon-
dolkodtató eredményekre bukkanunk. Az utóbbi 
évtizedekben valóban hosszabbra nyúlt az isko-
láztatási szakasz. A 18 éves korig tartó tankötele-
zettség, a családok igénye gyermekük középfokú, 
jellemzően érettségit adó intézményekben történő 
oktatására, pozitív hatással van az iskolázottsági 
rátára. Az egyes oktatási szinteken azonban – isko-
latípusonként eltérően – még mindig jelentősek a 
lemorzsolódási mutatók. Annak ellenére azonban, 
hogy ezek azonnali visszajelzéseket adnának a ha-
zai közoktatási rendszer hatékonyságát illetően, 
Magyarországon nem készül hivatalos statisztika a 
korai iskolaelhagyók számáról. Ez igen meglepően 
hangzik egy uniós tagállam esetében, mégis igaz. 
Hogyan próbáljuk meg felvenni a harcot egy olyan 
jelenséggel szemben, melynek működési mecha-
nizmusát, okait és alanyait sem ismerjük? Hogyan, 
ha nem tudjuk, hányan hagyják el töredékvég-
zettséggel az iskolát, hányan morzsolódnak le a 
tankötelezettség teljesítése előtt, hányan tanulnak 
tovább középfokú oktatási intézményekben úgy, 
hogy nem fejezik be azokat? Úgy tűnik, ezek a fi a-
talok a magyar társadalom számára nem fontosak. 
Mégis elégedetlenkedünk, ha a gazdasági aktivi-
tási rátákat, a pályakezdő álláskeresők magas szá-
mát, vagy a felnőttoktatásban tanulók nem igazán 
bíztató statisztikai adatait emlegetjük.

Ma Magyarországon közel egymillió felnőtt 
az általános iskolát sem fejezte be, a 15 évnél idő-
sebb népesség 40%-ának pedig legfeljebb 8 osztá-
lyos végzettsége van. A társadalomban a funkcio-
nális analfabéták arányát 15-25%-ra becsüljük, az 
IKT-eszközök használatára képtelen digitális anal-
fabéták száma ennél is magasabb. Egyre mélyebb 
és szélesebb az a képzettségi törésvonal, mely a 

tanultak és iskolázatlanok között húzódik. Ezt a 
szakadékot csak mélyíti a felnőttoktatás piaci ala-
pokon működő struktúrája, mely pénzért árulja a 
tudást. A felnőttkori tanuláshoz való hozzáférés 
lehetőségei a leszakadók számára nagyon korláto-
zottak (anyagi okok, földrajzi távolság, rossz köz-
lekedési lehetőségek, szegregáció stb.). Ha valaki 
mégis rászánja magát a tanulásra, annak gyakran 
az alapoknál kell kezdenie. Amennyiben iskolai 
végzettséget szeretne, felnőttek általános iskoláját 
kell keresnie, melyekből mára csupán néhány ma-
radt meg az országban. De nem biztos, hogy csak 
az iskolarendszer adhat lehetőséget arra, hogy egy 
felnőtt bővíthesse alapismereteit, jobban megért-
hesse a körülötte zajló folyamatokat, és beleszól-
hasson saját életének irányításába.

A CONFINTEA kapcsán készült magyar or-
szágjelentés – a magyar oktatáspolitikában sajnos 
megszokott módon – a felnőttoktatást lényegében 
azonosítja a munkaerő-piaci képzésekkel. Az álta-
lános célok között valós értékeket fogalmaz meg: 
az általános ismeretek bővítését, a tanulási lehető-
ségek programválasztékának szélesítését, a nonfor-
mális tanulási módok felismerését és ösztönzését, a 
tanulási motivációk erősítését – mindezt azonban 
anélkül, hogy fi gyelmet (netalán forrást) szentelne 
a gyakran hiányzó alapkészségek fejlesztésének. 
A munkaerő-piaci aktivitás elérését célként kitűző 
országként a célcsoportok közül kifelejtjük az is-
kolázatlanokat és a funkcionális analfabétákat. Az 
analfabétizmus leküzdése kapcsán elért eredmé-
nyeinkről szóló fejezet a magyar országjelentésben 
üres… A dokumentum is leszögezi, hogy hazánk-
ban az alfabetizálás kizárólag iskolarendszerben 
zajlik, elsődleges célja, hogy megadja a szakkép-
zésbe való belépés lehetőségét.

Kevés olyan európai ország van, ahol az alap-
készségek nem fejleszthetőek iskolarendszeren 
kívül szervezett, nonformális felnőttképzési for-
mákban. Magyarország ezek közé tartozik. Azt 
nem mondhatjuk, hogy nálunk nincs múltja az 
ilyen jellegű felnőttoktatási programoknak, hiszen 
a XIX. századtól a második világháborúig számos 
színtéren és módszerrel zajlott a felnőttkorú né-

ALFABETIZÁLÁS 

ISKOLARENDSZEREN KÍVÜL

Bajusz Klára
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pesség alfabetizációja. Jelenleg azonban nincsenek 
szervezett színterei (tanfolyamok, tanulókörök) az 
analfabéták, funkcionális analfabéták iskolarend-
szeren kívüli oktatásának – azaz a második esély 
csak iskolarendszerben vehető igénybe. Nem biz-
tos azonban, hogy minden iskolázatlan felnőtt szí-
vesen ül vissza az iskolapadba. Korábbi – gyakran 
igen régi – iskolai élményei negatívak, kevés az el-
érhető iskola, az általános iskolai végzettség mun-
kaerő-piaci értéke pedig minimális.

Szükség lenne tehát egy olyan felnőttkori tanu-
lási lehetőségre, mely kötetlen formában, nem vizs-
gákkal és bizonyítvánnyal de segíti a résztvevőket 
abban, hogy jobban el tudjanak igazodni a világ-
ban, megértsék annak működését, elolvashassanak 
egy könyvet, vagy meg tudjanak írni egy hivatalos 
levelet. Ilyen jellegű képzésekből volt néhány az 
elmúlt évtizedekben, melyek jellemzően civil kez-
deményezésekre jöttek létre. Ezek azonban kevés 
felnőttek tudtak bevonni programjaikba, és jellem-
zően rövid életűek voltak. Ennek főbb okai valószí-
nűleg a pénzhiány és a módszertani, andragógiai 
ismeretek elégtelensége voltak.

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és 
Emberi Erőforrás Fejlesztési Karán felvetődött az 
ötlet, hogy próbáljunk meg kifejleszteni egy hiány-
pótló, nonformális alfabetizációs felnőttoktatási 
programot. A kísérleti program igyekszik felhasz-
nálni az eddig; tapasztalatokat. A fő hangsúlyt a 
mindennapi ismeretek megszerzésére helyezzük. 
Célunk, hogy a felnőttek megtanulják az értő olva-
sást, eligazodjanak a hivatali ügyintézés útvesztő-
jében, ki tudjanak tölteni egy csekket, meg tudja-
nak fogalmazni és írni egy önéletrajzot, hivatalos 
leveleket, kérvényeket. Tudjanak piktogramok 
alapján tájékozódni, térképet olvasni. Számolási 
készségük fejlődjön, értékének megfelelően tudják 
a pénzt kezelni. Az e-közigazgatás közeledtével a 
digitális analfabétizmus is egyre nagyobb hátrányt 
jelent: a felnőtteknek is meg kell tanulniuk kezelni 
az elektronikus felületeket, e-mailt küldeni és fo-
gadni.

Kísérleti programunkban az ismeretszerzés 
színtere a tanulókör. Ez az a közeg, mely legkevés-

bé hívja elő a korábbi rossz iskolai tapasztalatokat. 
Az egymástól tanulás sikerélményt ad, segít fenn-
tartani és erősíteni a motivációkat. Az önszervező-
dő csoportok követhető példát adhatnak más kö-
zösségeknek is.

Egyre több partnerintézmény csatlakozik a 
programhoz (felsőoktatási intézmények, civil szer-
vezetek, felnőttoktatási szakemberek), hogy egye-
síthessük eddigi tapasztalatainkat. Problémát je-
lent, hogy a mai magyar társadalomban ismeretlen 
felnőttoktatási formát próbálunk bevezetni, mely-
lyel szemben bizalmatlanságot okoz, hogy nem ad 
„papírt”. Az aluliskolázott felnőttek tanulási moti-
vációi eleve gyengébbek és sérülékenyebbek, őket 
a legnehezebb a tanulásba újra bevonni, számukra 
könnyen megközelíthető helyszíneken megszer-
vezni a tanulóköröket.

Alapvető fontosságú a résztvevők tudásszint-
jéhez igazodó tananyag összeállítása, mely épít 
előzetes ismereteikre és szociokulturális sajátos-
ságaikra. Ezekben a programokban meghatározó 
lehet a felnőttoktató szerepe, aki – az iskolában 
korábban megszokott alá-fölé rendeltségi viszony 
helyett – megfelelő szakmai és módszertani isme-
reteivel segíti a csoport fejlődését.

Reményeink szerint a program hatékonysága 
igazolódik, és minél több szervezet és közösség vá-
lik nyitottá annak kipróbálására.

Irodalom:
Imre Anna – Györgyi Zoltán (2006.): Az oktatási rendszer 
és a tanulói továbbhaladás. In: Halász Gábor – Lannert 
Judit (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról 2006. OKI, 
Budapest.
Kádárné Fülöp Judit: A lemorzsolódás mérésének lehető-
ségei a közoktatásban. http://adatbank.mtakti.hu/fi les/
dokum/8.pdf (2009. 07. 21.)
Lannert Judit – Nagy Mária (szerk.)(2006.): Az eredmé-
nyes iskola. Adatok és esetek. OKI. Budapest.
Mayer József (szerk.)(2003c): Esélyt teremtő iskolák. OKI, 
Budapest.
Wyn J. – Holden E. (1994.): Early School Leavers: Young 
Women and Girls at risk, Youth Research Centre, 
University of Melbourne.
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Az egész életen át tartó tanulás koncepciójának 
megteremtését célzó feltételrendszer kialakulása 
Magyarországon is megkezdődött, ám a folyamat-
nak még messze nincsen vége. A tudásalapú tár-
sadalom megteremtéséhez szükséges feltételrend-
szer kialakítása, illetve korszerűsítése napjainkra 
megkerülhetetlenné vált, fi gyelembe véve azokat 
a változásokat, melyek végbementek – és tartanak 
jelenleg is, mind a társadalom, mind pedig a gaz-
daság szerkezetében.

Sajnos mára közhelyszerűvé vált, ám még min-
dig roppant aktuális az, hogy a változások kifejezik 
azt az igényt, miszerint a piacgazdaságokban az ok-
tatás-képzés nem fejeződhet be az iskolarendszer-
ből való kilépéssel, a szakképesítés megszerzésével. 
A folyamatos technológiai fejlődés szükségessé te-
szi a képzésbe való, lehetőség szerint folyamatos, 
ám mindenképpen gyakori bekapcsolódást, rend-
szeres továbbképzést, a gazdasági szerkezet átala-
kulásával járó fejlődést, esetlegesen szakmaváltást. 
Mindezek tükrében az egész életen át tartó tanulás 
és képzés már nem pusztán lehetőség, hanem egy-
ben szükségszerűség is, mely biztosítja a munkaerő 
alkalmazkodását a gazdaság által megkövetelt igé-
nyekhez1. A képzések makro- és mikrogazdasági 
szinten, valamint az egyéni életpályák alakításában 
egyaránt fontos szerepet töltenek tehát be. A szak-
irodalom, és a kutatások a felnőttképzés munka-
erő-piaci vonatkozásában elsősorban a munka-
nélküliek elhelyezkedési esélyeinek növelésére 
alkalmas eszközként tekintenek a képzésekre. E rö-
vid tanulmányban azonban a munkavállalói réteg 
helyzetére és képzési lehetőségeit befolyásoló főbb 
körülményekre kívánok koncentrálni.

Kiindulásképpen leszögezhetjük, hogy a mun-
kaerőpiacon annál értékesebb a munkaerő, minél 
képzettebb. A felsőoktatás expanziójának köszön-
hetően a munkaerőpiac új belépőinek képzettségi 
szintje lényegesen magasabb a korábbi időszak-

1  A hazai fejlesztési folyamatoknak is irányt mutatott az 
EU által 2000-ben elfogadott Lisszaboni Memorandum, 
mely a formális oktatási és képzési rendszerek mellett a 
non-formális és informális tanulás jelentőségére hívta fel 
a fi gyelmet.

ban jellemzőekhez mérten. Ennek köszönhetően a 
munkavállalási kezdő életkor igencsak kitolódott, 
ugyanakkor az ismeretek folyamatos fejlesztése a 
szakmák döntő többségében állandó igény és fo-
lyamatos igény.

Igencsak fi gyelemre méltó problémakörrel ál-
lunk tehát szemben, ugyanis ha abból indulunk 
ki, hogy a minél magasabb képzettségi szint je-
lentheti az aktív munkaélet alapját, akkor avval a 
körülménnyel is számolnunk kell, hogy a képzett 
munkavállalók munkaerő-piaci megjelenése idő-
ben kitolódik, ugyanakkor a megszerzett tudás 
szintén felgyorsult ütemben kopik, és ezáltal a 
tudás hordozójának, vagyis a munkavállalónak a 
munkaerő-piaci értéke is hamarabb amortizálódik. 
E körülmények meglehetősen lerövidítik a munka-
vállaló munkavégzési „aktív életkorát”, hiszen a 
képzett munkavállaló később lép be a munka vilá-
gába, és a munkakörülményeket meghatározó tu-
dományos-technikai fejlődés folyamata a megszer-
zett tudást rövid idő alatt „felülírja”. Mindez arra 
kényszeríti a munkaerő-piaci szereplőket, hogy fo-
lyamatosan fejlesszék a munkavállalók képességeit 
és készségeit, így biztosítva a munka értékállósá-
gát. Mindezekre tekintettel így nyilvánvaló, hogy 
a tanulási szakasz nem zárulhat le az egyéni élet-
pályán az iskolarendszer elhagyásával. Az egész 
életen át tartó tanulás célja az egyén képességeinek 
fejlesztése, és ezáltal nem csupán a foglalkoztatási 
esélyeinek növelése, hanem az általa végzett mun-
ka értékének megőrzése és növelése is.

1. A munkáltatók képzési hajlandóságát befolyásoló té-
nyezők
A kellő szakértelemmel rendelkező munkavállaló 
tehát sok esetben nem „beszerezhető” közvetlenül, 
így a gazdasági élet alanyai – mind a munkáltatók, 
mind a munkavállalók – gyakran maguk kény-
telenek gondoskodni szükséges kompetenciák és 
ismeretek megszerzéséről. Ez megtörténhet külön-
böző képzéseken való részvétel útján vagy a mun-
kavégzés során egyaránt.

A munkáltatók motiváltságát a munkavállalók 
számára biztosított képzések tekintetében feltétele-

TéT A MUNKAJOGVISZONYBAN

Barakonyi Eszter
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zésem szerint alapvetően két körülmény határozza 
meg – egyrészt a munkáltató teherbíró képessége, 
hiszen a munkavállalói képzés meglehetősen költ-
ségigényes, másrészt a munkáltató tevékenységé-
nek a jellege, azaz, annak a kérdése, hogy az adott 
szakma mennyiben érintett a tudomány és a tech-
nika folyamatos változásaiban.

Tovább árnyalja a vizsgált kérdést az igénybe 
vehető képzések sokszínűsége, ugyanis mind az 
ismeretek megszerzésére fordított idő, mind a költ-
ségek tekintetében változatos módozatok állnak 
rendelkezésre. A munkavállaló munkavégzéséhez 
szükséges ismereteit megszerezheti:

iskolarendszeren kívüli szakmai képzéseken, 
iskolarendszerű képzéseken, tréningeken, rövid 

továbbképzéseken, vagy konferenciákon egyaránt. 
Szintén nem hagyható fi gyelmen kívül az informá-
lis tanulás, illetve a munkaköri tapasztalatszerzés 
útján való ismeretszerzés sem.

Hasonlóképen fontos információkat hordoz an-
nak a vizsgálata is, hogy az egyes alkalmazotti lét-
szám szerint kategorizált munkáltatók milyen gya-
korisággal alkalmazzák a már kész szakembereket, 
és mennyiben törekednek a saját szakembergárda 
kialakítására, és vesznek fel ennek érdekében eset-
leg képzetlen munkavállalókat azok képzésére vo-
natkozó tervekkel.

A munkáltatók képzési hajlandóságát meghatá-
rozó főbb körülmények vizsgálata során tehát az 
egyes képzési típusok alkalmazásának gyakorisá-
ga is fontos és meghatározó szempont.

1.1 Az alkalmazotti létszám
A szakértelem biztosításának módjai az alkalmazottak létszáma szerint %2

Létszám Munka-
köri 

tapaszta-
latszerzés

Képzés
szakmai

Képzés
(iskola-

rendszerű)

Munka-
nélküliek

felvétele és 
képzése

Szakképzet-
lenek alkal-

mazása
és képzése

Képzettek 
felvétele

Egyéb

10-19 60,5 64,9  6,6 12,3  5,3 39,5 8,3

20-49 60,3 65,5  9,7 10,5  9,7 40,6 6,1

50-249 59,9 74,2  9,7  9,6  9,1 45,3 5,3

250-499 60,1 82,3 15,8 10,0 10,1 41,1 2,5

500-999 70,6 92,2 11,8 11,8 11,8 54,9 8,8

1000- 61,2 91,8 24,5  8,2 10,2 51,0 4,1

összesen 60,7 73,2 10,3 10,3  9,0 43,8 5,7

2  Munkahelyi képzések főbb adatai. KSH. 2002. Az itt hivatkozott felmérés egy 1999-ben felvett adatsoron alapul. 
Sajnálatos módon ezt követően ilyen tárgyú felmérés nem készült, és ebből következően mind az NFI (2003) kutatá-
sok, (2004-2006.) mind a HEFOP program a képzések tekintetében elsősorban erre az adatbázisra támaszkodik. Eb-
ből következően a munkáltatói képzési hajlandóság, illetve metódusok tekintetében ez az egyetlen kiindulópontként 
használható adatbázis, így e tanulmány is kénytelen azokat alapul venni. Meg kell azonban jegyezni, hogy e kutatás 
eredménye csupán a tendenciák vizsgálata szempontjából lehet jelentős, mivel a munkáltatói összetételben az ezred-
fordulót követő változások következtében a nagyobb létszámú munkavállalót foglalkoztató munkáltatók aránya 
jelentős mértékben lecsökkent, és ezáltal megváltozott a munkáltatók foglalkoztatottak száma szerinti összetétele.

A táblázatból leolvasható adatok szerint vál-
lalatnagyságtól függetlenül a szakemberigény 
kielégítése terén a szakmai képzéseknek van a 
legnagyobb szerepe, sőt a vállalatnagyság gyakor-
latilag elenyésző mértékben befolyásolja a szak-
emberigény biztosításának e módját. A szükséges 
ismeretek megszerzésében a második legfontosabb 
módszer a munkaköri tapasztalat megszerzése, 
ami feltehetőleg a kollegák együttműködésén ala-

pul – a megszerzett ismeretek kölcsönös átadásán. 
Ebben a tekintetben az idősebb, és nagyobb tapasz-
talattal rendelkező munkavállalók szerepe valószí-
nűleg igen nagy. A már „kész” szakemberek al-
kalmazása csupán a harmadik helyre szorult, ami 
szintén alátámasztani látszik a fentiekben már vá-
zolt feltételezést, miszerint a munkaerőpiac szak-
mai igényeinek csak részben felel meg a jelenlegi 
képzési struktúra. A képzett szakemberek felvétele 
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kapcsán is megfi gyelhető az a tendencia, misze-
rint a nagyobb létszámú, tőkeerősebb vállalatok 
nagyobb arányban tudnak közvetlenül képzett 
munkaerőhöz jutni, azonban az eltérés a különbö-
ző alkalmazotti létszámmal működő munkáltatók 
között oly mértékben alacsony, hogy ez arra enged 
következtetni, hogy a megfelelő szakértelemmel 
bíró munkavállaló közvetlen „beszerzése” mellett 
a képzésre fordított költségek azonos súllyal jelen-
nek meg.

Érdekes tanulsága a táblázatnak, hogy a kép-
zések igénybevételének gyakorisága a vállalat 
nagyságával exponenciálisan növekszik, különö-
sen igaz ez az iskolarendszerű képzésekre, melyek 
munkáltatói támogatásának intenzitása a legna-
gyobb alkalmazotti létszámmal működő munkál-
tatók esetében közel négyszerese a legkisebb alkal-
mazotti létszámot foglalkoztató munkáltatókhoz 
képest. Ennek oka feltehetőleg az iskolarendszerű 
képzések költségvonzatában rejlik, illetve abban a 
körülményben, hogy az ilyen típusú képzések ti-
pikusan hosszabb időtartamúak, és ebből követke-
zőleg a munkáltató számára a szakértelem megté-
rülési ideje is hosszabb. A szakmai képzések evvel 
szemben tipikusan tanfolyam jellegűek, így mind a 
munkavállaló munkából való távolmaradása miat-
ti költség alacsonyabb, mind a megszerzett isme-
ret hasznosításának várakozási ideje rövidebb, így 
kétségkívül előnyösebb megoldást kínál a munkál-
tatók számára e képzési forma.

A szakértelem biztosításának módjai között az 
egyéb kategória a konferenciákon, tréningeken, 
egynapos továbbképzéseken való részvételt jelenti, 
vagyis olyan ismeretszerzési, vagy kompetencia, 
készségfejlesztési lehetőségek tartoznak ide, ame-
lyek a lehető leggyorsabban juttatják szakismeret-
hez a munkavállalót, így e szakértelem szerzési 
módszer a kis teherbírású munkáltatóknak ked-
vez, hiszen rövidtávon, viszonylag alacsony költ-
séggel képes a munkavállaló szaktudását biztosí-
tani. Valószínűleg ez a körülmény a magyarázata 
annak, hogy e tekintetben a tendencia fordított, 
és elsősorban a kisebb alkalmazotti létszámmal 
működő munkáltatók körében népszerűek ezek a 
megoldások.

A szakképzetlenek alkalmazása és képzése 
szintén időben hosszadalmasabb folyamat, és a 
képzés megtérülése ebből kifolyólag szintén na-
gyobb megterhelést jelent a kisebb munkáltatók-
ra, így e tekintetben is a nagyobb alkalmazotti 
létszámmal működő munkáltatók jelennek meg 
nagyobb arányban. A munkanélküliek alkalma-
zása és betanítása esetében azonban a tenden-

cia éppen fordított. Ennek oka az lehet, hogy a 
munkanélküli nem feltétlenül képzetlen munka-
vállalót jelent, és a nem szakirányú képzettség is 
előnyt jelent az ismeretek elsajátításában, hiszen 
a teljesen képzetlen munkavállaló tipikusan ne-
hezen képezhető, szemben a már képzett munka-
vállalóval. Szintén fontos alkalmazási motivációt 
jelentenek e körben a munkanélküliek alkalmazá-
sához kapcsolódó foglalkoztatáspolitikai ösztön-
zők, melyeknek köszönhetően a feltételezetten 
magasabb tanulási motivációkkal bíró, amúgy is 
jobban képezhető munkavállaló az ismeretek el-
sajátításának ideje alatt kedvezőbb feltételek mel-
lett foglalkoztatható, így míg megszerzi a munka-
végzéséhez szükséges tudást nem jelent akkora 
költségterhet a munkáltatónak, mint a teljesen 
szakképzetlen munkavállaló.

1.2. A munkáltató tevékenységi köre
A munkáltatók képzési hajlandóságát azonban a 
vállalatnagyságon kívül jelentős mértékben be-
folyásolja a munkáltató tevékenységének jellege 
is. Bizonyos gazdasági ágazatokban ugyanis az 
utóbbi évtizedekben lezajlott technológiai fej-
lődés erőteljesebben jelentkezett, illetve a tech-
nológia-változások mellett erőteljes szervezeti 
változás is lezajlott. Ebből fakadóan bizonyos 
szektorokban erőteljesebb, más szektorokban pe-
dig kevésbé jelentős az alkalmazottak ismeretei-
nek fejlesztése iránti igény. Azokon a területeken 
azonban, ahol a változás intenzíven jelent meg, 
ott ugyanilyen intenzív a meglévő alkalmazottak 
továbbképzésére, illetve átképzésére vonatko-
zó igény. Természetesen a technológiai és egyéb 
háttér (pl. jogszabályi) folyamatos változásából 
fakadó képzési igény mellett, az adott iparágak 
gazdasági sikeressége is meghatározó, hiszen az 
új technológiák innovációja tőkeigényes, viszont 
az új technológia alkalmazása szakemberigényes. 
A szakmai képzés, oktatás lehetőségével leg-
nagyobb arányban élő szervezetek elsősorban a 
pénzügyi tevékenységet végző vállalatok, illetve 
a közművállalatok voltak. Ezeknek a szerveze-
teknek 76-82%-a biztosított valamilyen képzést az 
alkalmazottai számára. Ezzel szemben az egyéb-
ként is kevésbé sikeres ágazatok képzési mutatói 
lényegesen elmaradnak. A legalacsonyabb muta-
tóval a textilipar, ruhaipar, bőripar rendelkezik, 
itt a foglalkoztatóknak csupán 31%-a biztosított 
képzést alkalmazottai számára3.

3  A munkahelyi képzések főbb adatai. KSH. Budapest, 
2002. 14.o.
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2. A munkavállalók képzésben való részvételére vonat-
kozó hajlandóságát befolyásoló tényezők
A képzésekben való részvételt igen sok körülmény 
befolyásolja a munkavállalók oldaláról is. Különö-
sen nagy szerepe van a tanulási hajlandóság szem-
pontjából a képzettségi szintnek és az életkornak.4

2.1. A képzettségi szint szerepe
A képzésekben való részvétel alakulásában tehát a 
munkavállalót jellemző személyes körülmények is 
jelentős szerepet játszanak. Sajnálatos módon, ha-
zánkban a felnőttképzésben való részvétel aránya 
igencsak alacsony. Annak ellenére, hogy a képzett-
ségi mutatók folyamatosan emelkedő tendenciát 
jeleznek az iskolarendszerű képzések tekintetében, 
úgy tűnik, hogy a reguláris képzés befejezésével 
Magyarországon a felnőtt lakosságnak kevesebb, 
mint 16-18%-a kapcsolódik be a felnőttképzésbe.5 
Amennyiben a vizsgált kört kiterjesztjük mind az 
életkori korlátok, mind pedig a tanulási forma te-
kintetében, és a 15-74 éves korú népességre, vala-
mint az informális tanulási hajlandóságot is fi gye-
lembe vesszük, a tanulási hajlandóság sajnálatos 
módon így is éppen csak meghaladja a 20%-ot.6 
Ugyanakkor a felnőttoktatásban résztvevők köré-
ben közel 90%-ot tesz ki a felső- és középfokú vég-
zettségűek aránya az alapfokú végzettségűekhez 
képest, ami arra utal, hogy az alacsonyabb iskolá-
zottságú személyek tanulási motivációi rendkívül 
alacsonyak, és a felnőttképzésben döntően a már 
amúgy is iskolázottak vesznek részt.7 Ez azt jelenti, 
hogy az alapfokú végzettséggel rendelkezők mind-
össze 10%-ban vesznek részt a felnőttképzésben, 
annak ellenére, hogy e csoportnak lenne leginkább 
szüksége a képzésre, hiszen a munkaerő-piaci po-
zíciójukon ez javíthatna a leginkább.

A választott képzési formák tekintetében szin-
tén jelentős befolyásoló szerepe van az iskolai vég-
zettségnek. A felmérések eredményei ugyanis azt 
mutatják, hogy a magasabb iskolai végzettséggel 
bírók kisebb arányban vesznek részt iskolarend-

4  Ezen körülményeken túlmenően természetesen sok 
egyéb tényező is befolyásolja a tanulási motivációkat, 
úgymint a lakóhely vagy a családi állapot-körülmény, a 
kereseti viszonyok stb. 
5  A 25-64 évesek körében végzett felmérések eredmé-
nye. 
6  Munkaerő felmérés ad hoc oktatási modulja 2003. 
(KSH)
7  Az e tekintetben legjobb adatokkal bíró európai orszá-
gok, mint például Dánia, vagy Hollandia esetében a 25-64 
éves korosztály felnőttképzésben való részvételi aránya 
40-55% körül mozog, és a magasabb iskolai végzettségű-
ek ezeknek mindössze egy harmadát teszik ki.

szerű képzésekben, míg az alacsonyabb végzettsé-
gűek döntő többségükben az iskolarendszerű kép-
zéseket választják.8

Mivel az iskolarendszeren kívüli képzések ma-
gasabb tanulási készségeket feltételeznek, az ala-
csonyabb végzettséggel rendelkezők számára az 
ilyen képzési forma sokszor aránytalan megterhe-
lést jelent, hiszen sokkal nagyobb fokú önállóságot 
tételez fel a tanulásban, mint ami az alapfokú kép-
zésben elsajátítható. Ebből következőleg az alacso-
nyabb végzettségűek számára az iskolarendszerű 
képzés a szakmai fejlődés leginkább járható útja. 
Ennek kapcsán visszautalnék a munkáltatók képzé-
si preferenciáira, ahol is megállapítást nyert, hogy 
az iskolarendszerű képzés a legkevésbé támogatott 
képzési forma a munkáltatók oldaláról annak költ-
séges volta miatt. Az alacsony végzettségűek tehát 
halmozottan hátrányos helyzetbe kerülnek, hiszen 
a képzetlenségük okán amúgy is nagy a munka-
erő-piaci hátrányuk, továbbá a képzésük feltétel-
rendszere is több hátrányos elemet tartalmaz, mint 
a közép vagy felsőfokú végzettségűeké.

2.2. Az életkor meghatározó szerepe
A tanulási hajlandóságot vizsgáló kutatások min-
den tanulási formára egyaránt kiterjedően vizsgál-
ták a tanulási tevékenységet végzőket. Az életkor 
szintén meghatározó körülménynek bizonyult 
e vizsgálatok során. Az életkor előrehaladtával 
ugyanis csökken a tanulási motiváció, különösen a 
szervezett keretek között folytatott tanulmányokra 
igaz ez.

A táblázat adataiból kitűnik, hogy a tanulási haj-
landóság – az informális tanulás kivételével – már 
viszonylag fi atal korban megtörik. Különösen igaz 
ez az iskolarendszerű képzések vonatkozásában, 
ahol már a 35. életév betöltése után kevesebb mint 
felére csökken a képzésekben való részvételi arány, 
majd az 55. életévre szinte teljesen el is tűnik. Az itt 
vizsgált tendenciákkal párhuzamosan ugyanakkor 
az életkor előrehaladtával éppen ellenkező előjelű 
folyamat zajlik le az iskolarendszeren kívüli képzé-
sek vonatkozásában. Ezen képzési típusok ugyanis 
éppen a 35. és 55. életév közöttiek körében igencsak 
népszerűek. Biztató jelnek tekinthető, hogy az isko-
larendszeren kívüli oktatásban való részvétel élet-
kori töréspontja a 65. életévet követő időszakra esik, 
és bár ezt megelőzően tapasztalható visszaesés, 
azonban korántsem olyan nagymértékű ez a vissza-
esés, mint ami az iskolarendszerű oktatás tekinteté-
ben már a 35. életév betöltésével megkezdődött.
8  A képzésekben résztvevők az oktatás formája és isko-
lai végzettség szerint – 2002/2003. KSH
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Az informális tanulás mutatkozik a legdina-
mikusabb tanulási módszernek, hiszen még an-
nak a 15-24 éves korosztálynak a közel egyötöde 
is képzi magát ilyen módon, akiknek a több mint 
90%-a még iskolarendszerű képzésben vesz részt. 
A korosztályok mindegyikében erőteljes az infor-
mális – másnéven nonformális – tanulási készség, 
sőt a 65. éven felüliek esetében szinte ugyanolyan 
általánossá válik az ismeretszerzés e módja, mint 
a fi atal korosztályokban az iskolai képzésben való 
részvétel. Érdekes megfi gyelni, hogy a munka-
vállalási korúak az informális tanulás jelentősé-
gét hozzávetőlegesen olyan súlyú ismeretszerzési 
formának tekintik, mint a munkáltatók a szakem-
berigény biztosítása során a munkaköri tapaszta-
latszerzést.

A táblázat egyrészt tehát azt igazolja, hogy az 
életkor előrehaladtával a szervezett tanulási for-
mák közül elsősorban a kevésbé hagyományos 
– iskolarendszerű – képzéseket választják a mun-
kavállalók. Ezt látszik igazolni, hogy a tanulási te-
vékenységet folytatók körében az 55. életévet lehet 
abszolút töréspontként kezelni, mely életkort köve-
tően szervezett oktatásban csak nagyon kis arányú 
a részvétel. Az informális tanulásban való részvé-
teli arány egyre növekvő hányadosa másrészről vi-
szont akár azt a következtetést is magalapozhatja, 
hogy bizonyos életkor elérésével az emberek már 
kellő szaktudásra tesznek szert, mely ismeretanya-
got szakcikkek, folyóiratok, kollégákkal való be-
szélgetések, konzultációk révén fejlesztik. Ugyan-
akkor fi gyelembe véve a korosztályos képzettségi 
mutatókat, az e korosztályba tartozók iskolázottsá-
gi szintje korántsem alapozza meg ezen feltétele-
zést. Sokkal inkább arra enged következtetni, hogy 
a családi, munkahelyi stb., a közvetlen környezet 
hatása a leginkább erőteljes, és az emberek ismere-
teik jórészét innen merítik.

3. A képzések munkajogi vetülete
A munkavégzéshez szükséges ismeretek meg-
szerzésére vonatkozóan a Munka Törvénykönyve 
alapvetően kétféle rendszert ismer. Megteremti 
egyrészt annak a lehetőségét, hogy a munkáltató 
által szükségesnek tartott szakismeretek megszer-
zését a munkáltató a munkavállaló számára mint-
egy utasítási jogkörben rendelhesse el, másrészt a 
felek számára szintén lehetővé teszi a tanulmányi 
szerződés megkötését. A két jogintézmény tehát 
mind jellegében, mind pedig eszközrendszerében 
eltérő elemekből épül fel.

3.1. A munkáltatói utasítási jogkörben elrendelt képzés
A munkajogviszony a munkáltató és a munkavál-
laló között jön létre, és bár kontraktuális alapú jog-
viszonyról van szó, a felek kapcsolatrendszere nem 
a polgári jogi értelemben vett szerződéses kapcso-
latot keletkezteti, hanem a munkaviszony céljának 
és tartalmának megfelelően egy függő, önállótlan 
jogviszonyt. Ebből a jellegből eredeztethető a mun-
kavállaló képzésére vonatkozó szabályozási me-
tódus is. A jogalkotó ugyanis abból indul ki, hogy 
mivel a munkavégzés elsősorban a munkáltató 
gazdasági érdekének előmozdítása érdekében tör-
ténik, a munkavállaló – éppen a függő jellegre te-
kintettel – akár egyetértése, vagy szándéka ellenére 
is kötelezhető a hatékony munkavégzés érdekében 
részére előírt tanfolyamokon és képzéseken való 
részvételre.9 E kötelezettség fennállásának egyetlen 
feltétele, hogy a munkáltató a képzés költségeit, il-
letve a képzés ideje alatt – a képzési idő miatt kieső 
munkabérét megtéríteni köteles. A munkavállaló 
tehát nem jogosult felülbírálni a képzés szüksé-
gességének tényét, és a vonatkozó jogszabály szá-
mára csupán egyetlen garanciális szabályt állít fel 

9  1992.évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről, 103.§. (4)

A képzésben résztvevők aránya % életkor szerint 2002/2003

Korcsoport Iskolarendszerű 
oktatás

Iskolarendszeren 
kívüli oktatás

Informális 
tanulás

15-24 92,5  9,5 18,9

25-34 40,7 36,8 41,0

35-44 17,9 48,6 51,8

45-54  6,6 44,3 64,1

55-64  1,1 29,9 85,2

65-74  0,0  7,6 91,7

Összesen 63,9 22,1 33,3
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az esetleges érdeksérelemmel szemben, nevezete-
sen, hogy amennyiben a képzésben való részvétel 
számára személyi vagy családi körülményeire te-
kintettel aránytalan sérelmet jelent mentesül ezen 
kötelezettség alól. Az aránytalan terhet jelentő 
körülmény fennállását azonban csak az adott kö-
rülmények ismeretében lehet megállapítani, mér-
legelés útján. Az viszont egyértelműen következik 
a törvény megfogalmazásából, hogy a képzésen 
való részvételre kötelezés járhat a munkavállaló 
személyi, vagy családi körülményeire sérelemmel. 
Az alkalmazási korlátot így az aránytalan kifejezés 
jelenti ilyenkor. Ez esetben tehát csupán a személyi 
vagy családi körülményben okozott sérelem súlya 
alapozhatja meg a munkavállaló e kötelezettség 
alóli mentesülését, a képzés elrendelésének esetle-
ges indokolatlansága nem. Mindezekből arra lehet 
következtetni tehát, hogy a jogalkotói szemléletben 
a képzés mint a munkáltató érdekkörében felmerü-
lő körülmény jelenik meg.

A munkáltatói utasítási jogkörben elrendelt kép-
zések tekintetében a fentiekre tekintettel a mun-
káltató érdeke elsőbbséget élvez, azonban ennek 
megfelelően a képzés kapcsolódó költségeit is teljes 
egészében rá terheli a jogalkotó. A költségek termé-
szetesen itt abszolút értelemben jelennek meg, és 
minden a képzésben való részvételhez kapcsolódó 
költség, illetve kiadás a munkáltató által megtérí-
tendő. Ilyennek kell tekinteni különösen a képzé-
si díjat, a szállás- és utazási költségeket, továbbá a 
szükséges tanszerek-taneszközök árát. A képzésen 
való részvétel időtartamára, valamint a vizsgákra 
való felkészülés idejére a munkavállaló munkabér-
re jogosult, hiszen a munkáltató utasítására, a mun-
káltató érdekében fejti ki e tevékenységét.

3.2. A tanulmányi szerződés
Az eddig tárgyaltakon túlmenően a Munka Tör-
vénykönyve e tárgykörben biztosítja a felek számá-
ra a tanulmányi szerződés kötésének lehetőségét 
is.10 A tanulmányi szerződéssel támogatott tanul-
mányok folytatása kívül esik a fentiekben tárgyalt 
munkáltatói utasítással elrendelt képzésben való 
részvételt jelentő kötelezettségtől. Ilyen képzésben 
való részvétel ugyanis nem biztosítható tanulmá-
nyi szerződéssel.

E körben tehát a felek kontraktuál alapú kap-
csolata a domináns, és éppen ebből következőleg 
a törvény csupán a tanulmányi szerződés minimá-
lis alaki és tartalmi követelményeiről rendelkezik. 
A feleket terhelő jogok és kötelezettségek rendsze-
10  1992.évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről, 110-
116.§.

re is a kölcsönösség és az egyenértékűség általános 
polgári jogi elvein alapul, mivel ilyen esetekben 
a munkáltató vállalja a képzési költségeket, illet-
ve biztosítani tartozik a tanulmányok végzéséhez 
szükséges szabadidőt, a munkavállaló pedig mint-
egy ellenszolgáltatásképpen kötelezi magát a kép-
zésben való részvételre, a képzettség megszerzé-
sére, illetve a munkaviszony meghatározott ideig 
való fenntartására.

A képzéssel kapcsolatosan felmerülő költségek 
viselésére vonatkozóan ez esetben a felek megál-
lapodása irányadó. Mindebből következőleg nem 
feltétlenül terheli a munkáltatót a képzés közvetlen 
költségeinek viselése.

3.3. A munkaidő-kedvezmény
Az Mt. a munkaidő-kedvezményre való jogosult-
ságot a képzésben való részvételhez köti, és jog-
alapként a képzés jellegét határozza meg. Eszerint 
tehát a munkavállalót a munkaidő-kedvezmény 
arra tekintettel illeti meg, hogy iskolarendsze-
rű képzésben vesz-e részt, és annak a kérdésnek, 
hogy a munkáltató a képzésben való részvétellel 
egyetért-e, nincsen jelentősége. Figyelembe véve, 
hogy a munkaidő-kedvezmény célja a képzésben 
való eredményes részvétel, a kedvezmény is csak e 
cél érdekében illeti meg a munkavállalót, és csak a 
szükséges mértékben. Az Mt. a munkaidő-kedvez-
mény jogcímét így három körülményben határoz-
za meg, melyek: a tanórák látogatása, a vizsgákon 
való részvétel, illetve szakdolgozatírás.

A képzések tekintetében a képzés közvetlen 
költségei között igen jelentős hányadot tesz ki a 
munkavállalónak biztosított munkaidő-kedvez-
mény. A tanulmányok folytatása alatt ugyanis a 
munkavállaló bár csupán az általános iskolai ta-
nulmányok folytatása esetén jogosult díjazásra, 
az iskolarendszerű képzések esetében a munka-
idő-kedvezmény alanyi jogon illeti meg a mun-
kavállalót, így annak időszakos pótlásáról, azaz 
helyettesítéséről is gondoskodnia kell a munkálta-
tónak. A vizsgákra való felkészüléshez, továbbá a 
diplomamunka (szakdolgozat, vagy évfolyamdol-
gozat) elkészítéséhez is köteles a munkáltató sza-
badidőt biztosítani.11

Az itt vizsgált képzéssel kapcsolatos jognyilat-
kozatok tehát kifejezetten individuális jellegűek, 

11  A törvény szerint vizsgánként, a vizsga napját is be-
leszámítva 4 munkanap jár. Ha egy napon több tárgyból 
kell a munkavállalónak vizsgát tennie, akkor a 4 mun-
kanap vizsgatárgyanként számítandó. Diplomamunka, 
szakdolgozat és évfolyamdolgozat elkészítéséhez 10 
munkanap szabadidőt köteles a munkáltató biztosítani.
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függetlenül attól, hogy egyoldalú jognyilatkozat-
ról, azaz utasításról van-e szó, vagy a két fél kölcsö-
nös akarat megegyezését megtestesítő tanulmányi 
szerződésről. Ez a körülmény azonban határozot-
tan megnehezíti a munkáltató humán erőforrás fej-
lesztési politikájának komplex tervezését. Sajnála-
tos módon a munka világában a szakszervezetek, 
és üzemi tanácsok működése visszaszorulóban 
van, így a munkáltatói képzési koncepciók kialakí-
tásában sem tudnak ezen szervezetek kellő súllyal 
részt venni. A munkáltatók nagy többsége nem is 
készít képzési tervet, amit avval indokolnak, hogy 
a vállalat teherbírása azt nem teszi lehetővé. Mind-
ezek alapján azt lehet mondani, hogy a képzések 
elősegítésében a Munka Törvénykönyve nem tar-
talmaz olyan szabályokat, amelyek ösztönöznék a 
munkáltatókat a munkavállalói képzettségi szint 
növelésére, hanem csupán lehetőséget teremt arra 
vonatkozólag, hogy a már meglévő ilyen irányú 
igényeket jogszabályi eszközökkel kiszolgálja.

Összefoglalás
Az ismertetett szabályozási metódusnak álláspon-
tom szerint több gyenge pontja is akad. Az egyik, 
és talán leglényegesebb hiányosság, hogy a tör-
vény differenciál a képzések között azok jellege 
szerint, amikor az iskolarendszerű képzések tekin-
tetében ex lege keletkezteti a munkavállaló mun-
kaidő-kedvezményre való jogosultságát. Figyel-
men kívül hagyva ezáltal minden, a munkáltató 
érdekeit – elsősorban gazdasági érdekeit – tükröző 
szempontot.

A munkaerő-piaci vizsgálatok egyértelműen azt 
igazolják, hogy a képzési trendek alapvetően meg-
változtak, és a hagyományos, iskolarendszerű kép-
zés nem követi kellőképpen a piaci igényeket, így 
azok fokozatos háttérbeszorulásának tendenciája 
már megkezdődött. Ennek tükrében különösen el-
avultnak tűnik a Munka Törvénykönyvének szem-
lélete, amely egyébiránt a törvénykönyv azon igen 
ritka területét képezi mely egyetlen egyszer sem 
változott a jogszabály hatályba lépése óta.

A tanulással kapcsolatos egyes terhek a mun-
káltatót tehát az iskolarendszerű képzések tekinte-
tében attól függetlenül terhelik, hogy a képzésben 
való részvételhez esetleg hozzá sem járult, illetve, 
hogy a képzés nem kapcsolódik a munkavállaló 
munkakörének ellátásához.

Ezáltal tehát a Munka Törvénykönyve adott 
esetben olyan képzések egyes terheit is áthárítja 
a munkáltatóra, melyek eredménye nem reali-
zálódik közvetlenül a munkavállaló munkavég-
zésében. Márpedig a szabályozás elméleti alapja 

kétségkívül a munkavégzés gazdasági hasznossá-
gában keresendő, más szempont ugyanis nem ösz-
szeegyeztethető a munkajog szemléletrendszeré-
vel. A jelenlegi szabályozás viszont ezzel ellentétes 
annyiban, amennyiben kötelezi a munkáltatót az 
iskolarendszerű képzések munkaidő támogatására 
minden egyéb feltétel állítása nélkül. E vonatko-
zásban véleményem szerint módosítani kellene a 
szabályozást, illetve pontosítani avval a megszorí-
tással, hogy a munkáltatói tehervállalás feltétele a 
képzés közvetlen munkaköri kapcsolódása legyen. 
A Munka Törvénykönyvének hatálya alá tartozó 
munkáltatók többnyire gazdálkodó szervezetek, 
melyek elsődleges szempontjai a meghatározott 
gazdasági cél eléréséhez kapcsolódnak. Annak ér-
dekében pedig, hogy a munkavállalói érdekek ne 
sérüljenek, evvel párhuzamosan, egyedi támoga-
tási rendszer kialakításával lehetne költségvetési 
forrásból fi nanszírozni, például a munkavállalók 
általános iskolai tanulmányaihoz kapcsolódó költ-
ségeket. A támogatási rendszer bővítése szintén al-
kalmas lehet arra, hogy kiegyenlítse a munkáltatói 
teherbíró képességekben rejlő különbségeket.

A vállalatok mérete meghatározó abból a szem-
pontból, hogy szervez-e a munkavállalóinak kép-
zést. E körben azonban meg kell jegyezni, hogy a 
foglalkoztatók összetétele Magyarországon igen 
speciális. Hazánkban ugyanis az alkalmazott nél-
küli vállalkozásokban dolgozik az összes foglal-
koztatott 10,8%-a, a mikro- és kisvállalkozásokban 
foglalkoztatottak aránya pedig 25,2%, illetve 14,1%. 
Ez azt jelenti, hogy az összes foglalkoztatott 40%-a 
olyan foglalkoztatói szervezettel vagy szervezet-tí-
pussal áll jogviszonyban, amely még a közepes 
vállalat kategóriáját sem éri el,12 és ez a szám 2007-
re 45%-ra emelkedett. Az ilyen vállalatok viszont 
jellemzően nem, vagy csak nagyon kis mértékben 
rendelkeznek erőforrással a képzések fi nanszírozá-
sa, illetve szervezése, vagy egyáltalán a képzési le-
hetőségek feltérképezése terén. A munkaerő-piaci 
támogatott képzések ugyanis tematikusan kerül-
nek kiírásra, ám sok vállalkozás nem rendelkezik 
kellő szakértelemmel a pályázatok fi gyeléséhez, il-
letve elkészítéséhez.13

Ugyanakkor a Munka Törvénykönyve a mun-
káltatói kört homogén körként kezeli, és a munka-
vállalót a tanulmányai folytatásához megillető jogo-
sultságok-kedvezmények szempontjából nem tesz 

12  Humán Erőforrásfejlesztési Operatív Program 2000-
2006. adatai alapján
13  Forrás: Kis- és közepes vállalkozások helyzete 2000-
ben. A Kisvállalkozás-fejlesztési Intézet éves jelentése 
(52. old.).
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semmilyen különbséget erre tekintettel. A munka-
vállaló képzéshez fűződő érdeke viszont abszolút 
módon jelenik meg a Munka Törvénykönyvében, 
és a munkáltató még abban az esetben is kénytelen 
áldozatokat vállalni, ha a képzést nem ő rendelte 
el, sőt az nem is kapcsolódik a munkavállaló mun-
kavégzéséhez. Ez a körülmény komoly, és egyúttal 
sok esetben indokolatlan terhet ró a munkáltatóra, 
így a munkáltatók általános elzárkózását alapozza 
meg a képzések támogatása kapcsán. E tendencia 
különösen a kisebb alkalmazotti létszámmal mű-
ködő munkáltatók esetében fi gyelhető meg.

Ugyanezen szabályozási elem egyidejűleg azt a 
problémát is felveti, miszerint a munkáltatói oldal 
homogén egységként történő kezelése – mely szem-
léletmód egyébiránt általánosan jellemző a Munka 
Törvénykönyvére – aránytalan terhet ró az úgyne-
vezett kisteherbírású munkavállalókra. Figyelem-
be véve, hogy a kisteherbírás fogalmát maga az Mt. 
a 10 fő főfoglalkozású munkavállalót foglalkoztató 
munkáltatói körülményben határozza meg, fontos 
lenne a differenciált jogalkotói szemléletet tükröző 
szabályozási elemet beépíteni.

A szabályozás céljára tekintettel a differenciálás 
nem feltétlenül a munkáltatói mentesítésben kell, 
hogy megjelenjen, hiszen egy ilyen megoldás nem 
szolgálná a tudásalapú társadalom megvalósításá-

nak vágyálmát. Másrészről a munkavállalók igen 
nagy tömege esne el attól a lehetőségtől, amit a 
törvény jelenlegi szabályozásával egységesen biz-
tosít minden munkavállaló számára, és ezáltal egy, 
pusztán a munkáltató körülményében felmerülő 
okra tekintettel kerülnének e munkavállalók hát-
rányosabb helyzetbe. A megoldást feltehetőleg a 
szakminiszter hatáskörébe utalt felhatalmazás je-
lenthetné, melynek eredményeképpen a foglalkoz-
tatáspolitikai aktív eszközök bővítése specifi kusan 
a munkáltatói teherbíró képességre vonatkoztatva 
kerülhetne szabályozásra.

A kérdés tehát már csupán az, hogy vajon a 
munkavállalói tudásbővítés ezek szerint folyama-
tos igénye által támasztott terhek – mint a képzé-
sek közvetlen költségei, illetve a kiesett munkaidő 
költségei – értelmezhetőek-e kizárólag munkálta-
tói terhekként, vagy mivel a tudást a munkaválla-
ló szerzi meg, és általa a munkaerőpiacon értéke-
sebbé válik, neki is hozzá kellene-e járulnia annak 
költségeihez. A Munka Törvénykönyvének jelen-
legi szabályozása alapján véleményem szerint a 
munkavállaló képzése egyértelműen a munkáltató 
terhe, ugyanis a munkavállaló tudásgazdagodásá-
nak kérdésköre jól kezelhető a tanulmányi szerző-
désben, illetve a Mt. 3§.(6) bekezdésében meghatá-
rozott versenytilalmi megállapodás keretei között.



55

 

1. Presztízs kontra tényleges részvétel
Ha összevetjük a felnőttképzéssel és általában a 
tanulással kapcsolatos tradícióinkat, átörökített ér-
tékeinket – amelyeket különböző formában szok-
tunk megjeleníteni a közmondásoktól kezdve a 
tanító „lámpás” szerepének hangsúlyozásáig – a 
felnőttképzés súlyát és szerepét vizsgáló hazai és 
nemzetközi felmérésekkel, arra a következtetésre 
juthatunk, hogy komoly ellentmondás áll fenn vélt 
és valós értékeink, a hazai népesség ideákban, illet-
ve tényleges cselekvésekben megnyilvánuló tanu-
lási készsége és hajlandósága között. Ez a kérdés 
szorosan kapcsolódik a képzés megtérüléséhez, 
valamint a tanulás és a képzés hatékonyságának 
kérdésköréhez.

2. Rövid távú szemlélet
Egy 2000-es vizsgálat eredménye szerint (A kép-
zéshez való hozzáférés esélyének vizsgálata, NSZI 
– Országos Marketingcentrum) a hazai felnőtt-ta-
nulási aktivitás túlnyomó része a vállalati képzés-
hez kötődik, ugyanakkor a tanulási kedvet jelentő-
sen mérséklik a képzés befejezését követő negatív 
tapasztalatok, ami abból fakad, hogy a képzés csak 
igen kis mértékben jár együtt a végzést követően 
munkahelyi előrelépéssel illetve anyagi elismerés-
sel, ami összességében erősen visszaveti a tanulási 
kedvet.

Tapasztalataink szerint mind a megrendelő, a 
gazdaság, mind pedig a felhasználó, a tanuló, a 
képzésben résztvevő népesség alapvetően rövid 
távú érdekeltségi szemléletet képvisel: minden 
érintett gyors, mielőbbi megtérülést szeretne. Ugyan-
akkor nem feledkezhetünk meg arról a körülmény-
ről, hogy a rövid távú szemlélet ellene hat a tanulás 
egyik lényegi tulajdonságának, nevezetesen hogy 
annak eredménye beépül a hallgató tudásába, „vá-
laszkészletébe”, s alkalomadtán gazdagítja annak 
felhasználási lehetőségeit, hosszútávon történő al-
kalmazását, alkalmazhatóságát.

3. A tanuláshoz, képzéshez való hozzáférés esélye
Azok a vizsgálatok, amelyek a felnőttkori tanulást 
árnyaltan, regionális összefüggéseiben és tágabb 

szociális-társadalmi összefüggéseiben vizsgálják, 
ráirányítják a fi gyelmet a képzéshez való hozzáfé-
rés problémáira, az e téren megmutatkozó hosszú 
ideje fennálló esélyegyenlőtlenségekre.

A képzési intézményrendszer struktúrája, te-
rületi elhelyezkedése, gazdaságossági megfon-
tolásokból a képzéseknek elsősorban a fejlett 
központokban történő szervezése, a közlekedés 
fejletlensége erős egyenlőtlenségekhez vezet a 
képzések megközelíthetősége, elérhetősége te-
rén. Ezen túlmenően számos, az egyének szintjén 
megjelenő anyagi illetve családi-szociális tényező 
játszik szerepet abban, hogy valaki be tud-e kap-
csolódni a felnőttkori tanulásba, képzésbe vagy 
sem. 2000-es vizsgálatunk arról számolt be, hogy 
a tanulással kapcsolatos egyéni anyagi teherválla-
lási hajlandóság növekszik. Többen nyilatkoztak 
úgy, hogy részt vállaltak illetve részt vállalnának 
képzésük fi nanszírozásában. Ez a körülmény fel-
tétlenül pozitív eredménynek számít, a felelős 
állampolgári hozzáállás erősödését jelzi a képzés 
vonatkozásában.

A regionális szempontokon kívül, általában 
véve a hátrányos helyzetnek és az életkornak van 
a legnagyobb szerepe a tanulási, képzési esélyek 
alakulásában. Kutatások bemutatják a képzési esé-
lyek szempontjából leghátrányosabb társadalmi 
csoportokat: úgy tűnik, hogy a tartós munkanélkü-
lieken belül a 45 év felettiek, a romák, a képzettség 
nélküli fi atalok, a hajléktalanok, az alacsony isko-
lai végzettségűek és a megváltozott munkaképes-
ségűek helyzete a legrosszabb, nekik a legkisebbek 
az esélyeik képzésekbe kerülni, illetve képzés után 
elhelyezkedni, és élvezni a tanulás hasznosulását.

Számos tanulmány foglalkozik az idősebb mun-
kavállalók képzésével és fogalmaz meg javasla-
tokat, amelyek között szerepelnek szervezési és 
módszertani javaslatok is. Bizonyosnak látszik, 
hogy ennek a társadalmi csoportnak a tanulásba 
való aktívabb bekapcsolása csak úgy lehetséges, 
ha egyfelől a társadalmi kommunikáció szintjén el-
hangzik annak a programnak a felvállalása, meny-
nyire fontos egy öregedő Európában az idősebbek 
tanulása és lehetőség szerint visszavezetésük a 
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munka világába, másfelől ha ennek a rétegnek a 
tanulási támogatása összekapcsolódik támogatott 
foglalkoztatásuk programjaival. A fi atalokat érin-
tő „Tranzit foglalkoztatási programok” mintájá-
ra minden hátrányos célcsoport esetében szükség 
lenne a tanulás és a munka összekapcsolására. 
A szakirodalomban megjelenik annak hangsúlyo-
zása, hogy a felnőttképzés vonzerejének és haté-
konyságának növelésében elengedhetetlen a mun-
kahelyek számának növelése is.

4. A gazdaság igényének való megfelelés problémái
A felnőttképzés feladatainak értelmezése nem vá-
lasztható el az ifjúsági illetve az iskolai rendszerű 
szakképzés feladataitól és azok társadalmi-gazda-
sági meghatározottságától. A szakképzéssel szem-
ben igen erős kritika fogalmazódik meg az utób-
bi években, melynek lényege, hogy a képzés nem 
elégíti ki a gazdaság igényeit, elszakad a munka-
erő-piaci szükségletektől. A munkaerő-piaci ke-
reslet és kínálat összehangolásának szándéka ma 
bizonytalan, rövid-távra megfogalmazott vállalati 
igényeken nyugszik. Megjelenítésének alapvető 
problémája, hogy alapvetően egy statikus szemlé-
let fenntartásáról van szó egy gyorsan változó vi-
lágban. A kereslet-kínálat összehangolásának az a 
fajta gyakorlata, amely kevésbé gyors mozgásokat 
mutató gazdasági feltételek közepette sem műkö-
dött hatékonyan, még kevésbé lehet működőképes 
a turbulensen változó környezeti hatások mellett.

Egyes régiókban kiapadóban van az extenzív 
gazdaságfejlesztés forrása, s egyre nyilvánvalóbbá 
válik, hogy egy, a mainál kívánatosabb gazdasági 
szerkezet kialakítása elképzelhetetlen a rendelke-
zésre álló munkaerő minőségének emelése nélkül. 
Másrészt, az egyének oldaláról közelítve a kérdést, 
egyértelmű, hogy a gyorsan változó világban az 
egyének, az állampolgárok felelőssége fokozódik 
a tekintetben, hogy a növekvő kihívásoknak csak 
folyamatos tanulással, korábban megszerzett kép-
zettségük kiegészítésével, gazdagításával, tovább-
fejlesztésével tudnak megfelelni. A képzettséggel 
nem rendelkezőknek pedig csak akkor nyílik esé-
lyük az elhelyezkedésre, ha sikerül olyan képzett-
ségre szert tenniük, amit a piac igényel és elismer.

A szervezeti tanulással és a szervezeti tudással 
kapcsolatos képzési témákban sajnálatos módon 
nem tükröződik a menedzsment-tudományok ál-
tal közvetített tudás ismerete. Nem igazán látszik 
nyoma annak, hogy a gyorsan változó környezet 
kihívásai, a különböző munkaszervezeti formák, 
vagy a dolgozók felhatalmazásának, az „empo-
werment-nek ” a jelentősége és alkalmazásának 

lehetősége felmerülne vagy kiemelt módon fi gye-
lembe vétetne a szakképzés és a felnőttképzés el-
tervezésekor.

5. A képzéssel kapcsolatos érdekeltségi problémák
Az eddig említett problémák mind egy téma, az ér-
dekeltség kérdése köré rendezhetők. Hazánkban 
nem készülnek olyan kutatások, amelyek a képzés-
nek a gazdasági növekedésben, illetve a GDP-hez 
való hozzájárulásban betöltött szerepét és annak 
viszonyrendszerét vizsgálnák. Míg a fejlettebb or-
szágokban ennek a témának könyvtárnyi irodalma 
ismert, addig nálunk ez a téma úgyszólván halott. 
Mivel nem ismerődik fel, illetve nem értékelődik a 
képzés a maga komplexitásában és a fontosságának 
megfelelő helyen, ezért a hozzá kapcsolódó érdek-
viszonyok is sérülnek. Így fordulhat elő, hogy álta-
lában is, de a felnőttképzés esetében különösen úgy 
találjuk, hogy a képzésnek nincs igazán gazdája.

A képzéssel kapcsolatos valós érdekek felisme-
rését és közvetítését hátráltatják megítélésem sze-
rint azok a rövid távú követelések, amelyek úgy-
mond a gazdaság érdekeinek való megfelelésre 
próbálják rávenni a képzési rendszert, miközben a 
gazdaság csak igen szűk korlátok között képes sa-
ját közép- és hosszú távú képzési szükségleteinek a 
meghatározására. Eközben a képzési rendszer saját 
érdekei mentén haladva próbálja fenntartani a sok-
szor valóban elavult képzési szerkezetet, amivel 
jelentős mértékben hozzájárulhat az ifjúsági mun-
kanélküliség fenntartásához és újrateremtéséhez. 
A felnőttképzés területén is tapasztalhatjuk, hogy 
„a kínálat önálló életre kel”, ha a viszonyok ezt 
megengedik, mivel ez az érdeke. De a felnőttkép-
zés esetében a konkrét piaci igények megjelenése 
értelemszerűen sokkal gyorsabb és közvetlenebb 
módon történik.

6. A társadalmi és a szociális partnerek szerepe
Míg a fejlettebb nyugat- és észak-európai országok-
ban a szociális partnerek érdemi szerepet töltenek 
be a szakképzés modernizációjában, addig nálunk 
a szakszervezetek legitimációja körüli viták elvon-
ják a fi gyelmet a szakképzésben és felnőttképzés-
ben betöltendő szerepük, küldetésük fontosságá-
ról. Tapasztalatunk szerint nemegyszer előfordul, 
hogy az adott szakszervezetet képviselő szakértő 
tudományos vénájának erősségén múlik, hogy az 
illető szakszervezet milyen mélységben foglalko-
zik szakképzési és felnőttképzési kutatásokkal, 
vagyis ez a folyamat erősen esetleges.

A rendszerváltás után természetszerűleg a szo-
ciális partnerek befolyása, szerepvállalásuk jellege 
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és súlya megváltozott. A szociális partnerek szak-
képzésben betöltött szerepének vizsgálata, e téma 
jelentősége és általában a társadalmi párbeszéd 
elemzése az EU-hoz történő csatlakozás időszaká-
ban erősödött fel hazánkban. Noha az EU csatla-
kozásra való felkészülés idejétől komoly szerepet 
játszó nemzeti fejlesztési tervek készítése mind azt 
a célt szolgálják, hogy az egyes fejlesztési döntések 
előtt az érintetteknek minél szélesebb körét szólít-
sák meg, s működjenek csatornák, amelyek arra 
hivatottak, hogy rajtuk keresztül ezeket az érde-
keket érdemi módon ütköztessék, harmonizálják 
a tervezési folyamat során, tapasztalataink alapján 
meg kell állapítanunk, hogy az érdemi társadalmi 
párbeszéd sok helyen még akadozik.

Nem vitatva, hogy egy, az örökölt kultúránktól 
távol eső műfajról van szó, meg kell jegyeznünk, 
hogy úgy tűnik, nem jelennek meg érdemben a 
szociális partnerek a tervezési folyamatban, sok 
esetben csak papíron, illetve csak formálisan. Álta-
lában igen gyenge a társadalmi egyeztetés, a part-
nerség elvének érvényesítése.

A szóban forgó témában a hazai kutatások szá-
ma meglehetősen alacsony.

7. A regionális dimenzió
A regionális szempontok érvényesítése azért külö-
nösen fontos a képzés vizsgálatakor, mert számos 
esetben a regionális kutatások érzékenyebben rea-
gálnak bizonyos jelenségekre, pl. a lokális tudás, 
a tacit tudás kérdésében. A regionális megközelí-
téssel könnyebben érzékelhetők a képzési feszült-

ségek, a hiányok, a társadalmi egyenlőtlenségek, 
az esélykülönbségek. A régiók fejlesztési terveinek 
tanulmányozása azt mutatja, hogy a felnőttképzés 
és az élethosszig tartó tanulás csak igen halványan 
szerepel a régiók fejlesztési terveiben.

A regionális és az ágazati tervezés kapcsolatá-
nak tanulmányozása az ágazati szemlélet hagyo-
mányos dominanciáját jelzi. A kistérségi tervezés 
eddigi tapasztalatainak és kudarcainak értékelésé-
ből pedig arra kell következtetnünk, hogy hiányzik 
a kistérségekben a helyi szakértelem, a felnőttkép-
zéssel kapcsolatos érdekeltség felismerése, a fel-
emelkedésbe való bevonódás, a felhatalmazás, az 
„empowerment” igénye és feltételrendszere.

Mindezek a hiányok óriási feladatokat rónak 
a felnőttképzésre. Az előrelépéshez először is fel 
kell ismerni ezeket a tudásbeli fehér foltokat, utána 
pedig segíteni kellene kibontakozni a felnőttkép-
zésnek azt a komplex funkcióját, amely e hiányok 
leküzdésében segíthet, együttműködve más tudo-
mányokkal, pl. a regionális tudományokkal és a 
menedzsment-tudományokkal.

A téma aktualitását fokozza az a világválság, 
amelynek tüneteként hónapok óta aggasztó hírek 
jelennek meg újabb és újabb leépítésekről, gazda-
sági megszorításokról, és a várhatóan növekvő 
társadalmi feszültségekről. Minden érintett fél ösz-
szefogására van szükség ahhoz, hogy a felnőttkori 
tanulás és képzés ne vesztese legyen a válságnak, 
hanem sokkal inkább segítője és eszköze lehessen 
a válságból való kilábalásnak.
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A hatékony felnőttképzés egyik kulcseleme a ta-
nulási folyamathoz szükséges kompetenciák dele-
gálása. A képzők sikermutatója nem az, hogy mit 
tanítanak meg a résztvevőknek, hanem az, hogy 
mire teszik képessé őket.

Ha a tanítási folyamat elmélyült értelmezésére fó-
kuszálunk, a következő kérdéseket kell feltennünk:
1. Mi egy-egy adott, kiválasztott képzési koncepció 
struktúrája?
2. Milyen feltételezéseket foglal magában?
3. Milyen példák fejezik ki a lényegét?
4. Milyen érvek szólnak mellette, s milyen ellenér-
vek sorakoztathatók fel vele szemben?

A tanuló felnőtt elvárásai:
A felnőttképzési programoknak méltányosságot tük-
röző légkörben kell zajlaniuk.

A felnőttképzési programoknak együttműködő 
jellegűeknek kell lenniük!

(Az egyeztetés, más szóval alku már maga is ré-
sze a tanulási folyamatnak!)

A felnőttképzési programoknak az önirányítást 
és a megerősítést kell szolgálniuk.

Ha érezzük, gyarapszunk a tanulás által, a szellemi fel-
töltődés pozitív módon mutatkozik meg más területeken is.

A választott felnőttképzési programnak legyen 
kapcsolata a jelentkezők korábbi tapasztalataival.

A választott felnőttképzési program legyen úgy 
„porcionált”, hogy lehessen rugalmasan ki- és visz-
szalépni, rövidebb-hosszabb időre szüneteltetni.

A felnőttképzési programoknak a kritikus, értel-
mező gondolkodást kell támogatniuk.

A felnőttképzési programoknak a cselekvésköz-
pontú tanulást kell támogatniuk. Azokból merítünk a 
legtöbbet, amit akkor szedünk magunkra, amikor valaki 
mást akarunk megtanítani valamire.

A felnőttképzési programoknak a problémafel-
vetésre és a problémamegoldásra kell alapozódniuk.

Ha problémát keresel, tanulóval találkozol, ami-
nek a megoldása teljesítmény, a sikerélmény forrá-
sa, önbecsülésünk alapja.

Az üzleti coach szerepe a sportban az edzőé-
hez hasonlítható, aki az atlétákat a legjobb teljesít-
mény elérésére ösztönzi, mellettük áll, ha elfárad-
nak, olyan megoldásokat tanít meg a számukra, 

amelyekkel megelőzhetik versenytársaikat. Egy 
edző segítségével több kört futsz az edzésen, mint 
amennyit szeretnél, s ráadásul ezt úgy teszi, hogy 
te is akarod majd! Az edző csak rád fi gyel! A men-
tori program – szokásos módon – 12, 14 hónapos 
folyamatot jelent, melyek 90 napos szakaszokra 
vannak osztva. Minden szakaszhoz konkrét célok 
tartoznak, melyeket a coach segítségével maguk az 
üzletemberek jelölnek ki. A program végrehajtása, 
a siker érdekében az üzlettulajdonosnak legalább 
heti öt órát kell „beruháznia” üzletfejlesztésbe. Ez 
az idő – az alapos elemzést követően – a legaktuá-
lisabb, a legfontosabb és a legnagyobb megtérülést 
biztosító területeken konkrét beavatkozások szisz-
tematikus megvalósításához szükséges.

A cél, hogy a részvevők a tényleges piaci körülmé-
nyek között közvetlenül alkalmazható eszköz-kész-
lettel „felszerszámozva” hagyják el a tréningterme-
ket. A közös munka tipikusan úgy zajlik, hogy a 
coach és az üzletember egy „magas prioritású” stra-
tégiát választ, melyet ez utóbbi a következő héten be-
vezet a gyakorlatban, a tapasztalatairól ezután hétről 
hétre folyamatosan tájékoztatja a coachot, majd közö-
sen értékelik, elemezik az eredményeket. A „csiszo-
lás” fázisában az értékelés megállapításait ültetik át 
a gyakorlatba, s a bizonyított eredményesség szintjén 
sorra kerül a folyamat dokumentálása és rendszerbe 
állítása a cég mindennapi életébe.

A következő lépésre csak azután kerül sor, ha 
már az üzlettulajdonos biztos jártasságot szerzett 
az adott módszer alkalmazásában. A bevezetés fe-
letti kontroll a vállalkozó kezében van. S ebben tér 
el a coaching a szokásos tanácsadói szolgáltatások-
tól. A munka meghatározó részét az üzletemberek-
nek kell magukra vállalniuk, hogy a siker is az öv-
éké legyen. Az utat a coach mutatja, de azt annak 
kell végigjárnia, aki a célszalag igazi várományosa: 
az üzletét fejlesztő tulajdonosnak, a vállalkozónak.

Belátható, hogy ennek a folyamatnak az irányí-
tása gyökeresen új felnőttképzői szerepértelmezést 
igényel. Ebben három fontos elem: az előzetes tu-
dás beszámítása, a tanuló felnőtt fejlett önértékelé-
se és az együttműködésre építő tanulás-szervezési 
modell alkalmazása. Az alábbi táblázat ennek a há-
rom képzési eszköznek az elemzése.

ÜZLETI COACHING – AZ EMBERARCÚ 

ÉS HATÉKONY FELNŐTTKÉPZÉS

Eszik Zoltán
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Bevezetés
A CONFINTEA VI. magyar jelentés a Páneuró-
pai Konferencia deklarációja és az EU Felnőtt-ta-
nulási Akcióterv összefüggésében című szekció 
(szekcióvezető: Dr. Szép Zsófi a, egyetemi docens) 
kiemelten foglalkozott a Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium, valamint az Oktatási és Kulturá-
lis Minisztérium által elkészített „A felnőtt tanu-
lás és oktatás fejlődése és helyzete” címet viselő 
nemzeti jelentésben foglalt kérdésekkel. Bár Ma-
gyarország nemzeti jelentésében nem jelenik meg 
hangsúlyosan a felnőttoktatók foglalkoztatási fel-
tételrendszere, a szekcióvita során felszínre került 
a felnőttoktatók képzésének, továbbképzésének 
kérdésköre.

A felnőttképzés rendszere, céljai, tartalma ál-
landó és gyors átalakulásban van, melyet részben 
a gyakorlat, részben az oktatáspolitika inspirál. 
Elsődleges funkciója a gazdasági és társadalmi fo-
lyamatokkal összhangban változik; míg az 1990-es 
évek elején a gazdaság szerkezetének jelentős átren-
deződése miatt az átképzés volt a jellemző, addig 
ma a továbbképzés és kompetencia alapú képzés 
dominál. Jelenleg a magyar felőttképzési rendszer 
sokszínű, nehezen leírható és annak minőségét az 
érdekelt felek leginkább saját tapasztalatuk alapján 
ítélik meg. Egy dologban azonban egyet kell érte-
nünk: a társadalmi környezet változása, a gazdasá-
gi növekedés és a versenyképesség tudásfüggővé 
válása következtében a felnőttképzés szerepe az 
utóbbi két évtizedben jelentősen megnövekedett. 
Ez a fajta változás a munkavállalók részéről az is-
meretek folyamatos aktualizálását, korszerűsítését 
teszik szükségessé. A felnőttképzés által megvaló-
sítandó cél egyrészt a gazdaság, a tudás verseny-
képességének fejlesztése, másrészt a társadalmi 
kohézió, valamint a hátrányos helyzetű rétegek fel-
zárkóztatása, az esélyegyenlőség biztosítása, ezért 
a munkanélküliség és a társadalmi kirekesztés el-
leni küzdelemben a felnőttképzés a foglalkoztatás- 
és szociálpolitika kulcseszközévé válik.

A gyermekek és a felnőttek oktatásának és kép-
zésének alapvetően eltérő jellemzői miatt, a felnőtt 
korúak fejlesztése egészen más ismereteket és kom-
petenciákat igényel az oktatóktól, mint a hagyomá-
nyos értelemben vett oktatás, s ezért a felnőttok-
tatóknak újfajta tanítási kultúrát, módszertan kell 
elsajátítaniuk, következésképpen szükség van kép-
zésükre, továbbképzésükre. Így a felnőttképzéssel 
foglalkozó szakemberek a felnőttképzés kiegészítő 
funkciójának értelmében a felnőttképzés alanyai-
vá is válnak egyszerre, képzésük iskolarendszerű 
és iskolarendszeren kívüli képzési formában egy-
aránt történhet.

Kutatási eredmények azt igazolják, hogy nap-
jainkban a felnőttképzésben elsődlegesen szakmai 
gyakorlattal, de andragógus végzettséggel és meg-
felelő módszertani felkészültséggel nem rendelke-
ző felnőttoktatók végeznek oktatási tevékenységet. 
A jelenlegi gyakorlat szerint a felnőttképzésben 
oktatók jelentős része az adott szakma, szakterü-
let képviselője, aki saját szakmájának oktatásán 
keresztül válik felnőttoktatóvá. Ugyanakkor sem-
milyen jogszabályi rendelkezés nem szabályozza 
a felnőttoktatásban résztvevő oktatók iskolai és 
szakmai végzettségét, oktatói/felnőttoktatói gya-
korlatát (kivéve az akkreditált felnőttképző intéz-
mények esetében, ahol az intézmény-akkreditáció 
feltételéül szabják, hogy az oktatói körnek meg kell 
felelnie az akkreditációs eljárás és követelmény-
rendszer részletes szabályairól szóló 24/2004. 
(VI.22.) FMM rendelet 1. számú mellékletében fog-
lalt képesítési követelményeknek).

„Az oktatási rendszer csak annyira jó, amennyire a ta-
nárok, akik alkotják”1

Az európai trenddel ellentétben Magyarországon 
mindeddig nem szenteltek elegendő fi gyelmet a 
felnőttoktatók képzésére. Bár vannak bizakodás-

1  McKinsey& Company: „How the world’s best per-
forming school systems come out on top, 2007. http://
www.gpee.org/fi leadmin/fi les/pdf/GPEE_Top_
Ten_20081.pdf__fi nal_.pdf (2008. február 1.)
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ra okot adó kezdeményezések, ezek csak az utóbbi 
években indultak el és az eredményeket a gyakor-
lat még nem igazolta vissza. Európa más országai-
ban működő jó gyakorlatok megismerése és elem-
zése iránymutatásul szolgálhat a magyar képzési 
programok kifejlesztéséhez, hogy felnőttoktatóink 
munkája hatékonyabb legyen és meg tudjanak fe-
lelni a tudásalapú társadalomban betöltendő válto-
zó szerepeiknek.

A gyakran országonként eltérő, sokféle felnőtt-
képzési praxis igen különböző képzési gyakorlato-
kat hozott létre: ezért nehéz köztük egységességet, 
közösen megszabható minőséget, átláthatóságot 
felismerni. A képzések országon belüli elismertsé-
gének problematikus jellegén túl nagymértékben 
hiányzik a kurzusok és a megszerzett kompeten-
ciák nemzetközi elismertsége. Abban azonban 
egyetértés mutatkozik – ahogy azt a lisszaboni cél-
kitűzések is rögzítik –, hogy az oktatás és képzés 
egész spektrumában, az eredmények javításában 
kulcsfontosságú szerep hárul a tanárok, tutorok, 
facilitátorok, tanácsadók, tanfolyam- és tréning 
szervezők képzésének és továbbképzésének meg-
újítására, a tanári szerep- és feladatkör teljes újra-
értelmezésére, a tanári szerep vonzóbbá tételére. 
Különösen igaz ez a felnőttképzésre, amelynek mi-
nőségi kritériumává egyre inkább a jó felnőttoktató 
vált és válik.

Az új tanítási és tanulási módszerek megjelené-
se a hagyományos oktatói szerepek megváltozása, 
az informatika térhódítása egyaránt nagy kihívást 
jelentenek az oktatók számára. Az új követelmé-
nyekhez való gyors alkalmazkodáshoz, az oktatás 
színvonalának emeléséhez, és az oktatási szolgál-
tatások széleskörű bevezetéséhez a felnőttoktatók 
kiterjedt és intenzív fejlesztésére van szükség, 
egyrészt az intézményi implementációhoz is el-
engedhetetlenül szükséges új módszerek (tanuló-
központú, differenciált módszertan, változatos 
tanulásszervezési megoldások, kooperatív tanulási 
technikák, projekt módszer stb.) és eszközök (pl. 
IKT) használatának széleskörű megismertetésével 
és elterjesztésével, másrészt az intézmények és 
partnereik bevonásával, a szolgáltatások és intéz-
ményi fejlesztések korszerűsítésével.

Egy tudásalapú társadalomban a legfontosabb 
dolog a tudáshoz való hozzáférés. Ebben az and-
ragógusokra, felnőttoktatókra és képzőintézmé-
nyekre kulcsfontosságú szerep hárul. Elengedhe-
tetlen annak meghatározása, hogy a tudásalapú 
társdalomban betöltendő változó szerepüknek 
megfelelően milyen jártasságokkal rendelkezze-
nek az andragógusok, a felnőttoktatók és a képző 

intézmények. A kulcskompetenciák érvényessé-
ge egyaránt kiterjed az alapoktatásra és a felnőtt-
oktatásra. Nélkülözhetetlen a kulcsfontosságú 
kompetenciák megfelelő eszközökkel történő ér-
vényesítése. Ezen a téren módszertani munkára 
van szükség még akkor is, ha egyes területeken 
nehéznek bizonyulhat az értékelés. A tanulás fo-
lyamatában különleges szerepet tölt be a felnőtt-
oktató. Ő az, aki képes felébreszteni a tudás iránti 
érdeklődést, segítséget nyújtani a szellemi értékek 
megválasztásában. A felnőttképzési akciók nehéz-
ségei vagy sikertelensége gyakran abból adódnak, 
hogy a gyermeknevelésre jellemző módszereket és 
eljárásokat alkalmazzák a felnőtt tanulóknál is, és 
nem veszik fi gyelembe a felnőttképzés didaktikai 
alapelveit. A felnőttek tanulás-tanításának sike-
rességét alapvetően befolyásolja a felnőttoktatásra 
jellemző módszerek és eljárások megfelelő alkal-
mazása. A felnőttek képzése alapjaiban kell, hogy 
különbözzön az iskolai rendszerű oktatás szem-
léletétől és gyakorlatától. Az új évezred másfajta, 
elsősorban az önálló ismeretszerzés folyamatát 
támogató módszertani kultúrát és szervezeti rend-
szer kiépítését várja el a felnőttképzéstől.

A felnőttképzési intézmények akkreditációs kö-
vetelményeinek szigorodása, a képzési piac elvá-
rásainak változásai és a megrendelők igényeinek 
növekedése egyre karakterisztikusabbá teszi azt 
az elvárást, hogy a felnőttoktató a szakismereteken 
túl biztos felnőttképzési módszertani ismeretekkel 
és jártassággal is rendelkezzen, amely elengedhe-
tetlen ahhoz, hogy az oktatott ismeretanyagot a 
felnőttkorban tanulók összetételének megfelelő 
legjobb módszerválasztással és a legeredménye-
sebben tudja oktatni.

Magyarország nemzeti jelentésében a felőttok-
tatók státusára és képzésre vonatkozó informá-
ciók rendkívül szerény mértékben jelennek meg. 
Az 1997 (CONFINTEA V.) óta a felnőtt tanulás 
és oktatás részére rendelkezésre álló emberi erő-
források terén történt fő kezdeményezéseket, és 
változásokat összefoglaló részben hivatkozás tör-
ténik az andragógia alapszak 2006-ban történő 
bevezetésére. Bár az andragógia alapszak első-
sorban nem felnőttoktatókat, hanem a felnőttkép-
zési intézmény menedzselésére, működtetésére 
hivatott szakembereket képez, rendkívül jelentős 
mérföldkövet jelent az andragógia önálló tudo-
mánnyá válásának folyamatában. A 2009/2010-
es tanévtől 3 egyetemen indult el az Andragógia 
mester szakos képzés. A végzettség birtokában 
a szakemberek képesek lesznek a felnőttoktatás 
és képzés feltételeinek differenciált fejlesztésére, 
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oktatási-képzési intézmény-, eszköz- és módszer-
fejlesztésére, valamint a tanulási lehetőségekhez 
való fi zikai és virtuális hozzáférés támogatására. 
Az andragógia alap- és mester szak nem a felnőtt-
oktatói szerepkörre képez, és bár a felnőttképzés, 
mint önálló szakma szakember ellátottságának 
kérdése megoldottnak tűnik, a felnőttoktatók kép-
zésének kérdése továbbra sem tisztázott annak el-
lenére, hogy a problémakört a Magyar Kormány 
egész életen át tartó tanulás stratégiája is meg-
fogalmazza. A dokumentum szerint „Elengedhe-
tetlen a felnőttképzéssel foglalkozó szakemberek 
és az ad hoc jelleggel képzők folyamatos fejlesz-
tése is. Mára a felnőttképzés a globális oktatás-
ipar rendkívül differenciált (e-learning, hátrányos 
helyzetűek, alternatív tanulási technikák stb.) és 
fejlett szakterületévé vált, ahol Magyarországnak 
– minden hazai erőfeszítés ellenére – komoly le-
maradást kell behoznia.”2

A probléma orvoslására 2009. szeptemberétől 
második tanár szakként Andragógus tanár vég-
zettség megszerzésére irányuló egyetemi képzés 
indult, amelynek célja olyan, a felnőttképzés el-
méletében jártas, gyakorlati megoldásokra felké-
szült, innovációra fogékony tanárok képzése, akik 
a képzéshez kapcsolódó önfejlesztés révén az élet-
hosszig való tanulás segítésében a közoktatás, a 
szakképzés és a felnőttoktatás bármely területen 
részt tudnak venni.

2008-ig a fennálló szakképzési struktúrában nem 
volt lehetőség arra, hogy gyakorló pedagógusok 
vagy adott szakmaterületen felnőttképzést végző 
szakemberek rövid képzési idejű, gyakorlat-cent-
rikus, célra orientált, a felnőttoktatói kompetenci-
ákat megszerző vagy fejlesztő szakmai képzésben 
vegyenek részt, és olyan ismeretanyagot szerezze-
nek, amellyel hatékonyan tudják átképezni vagy 
tovább képezni magukat annak érdekében, hogy 
eredményes munkát végezzenek a felnőttképzés 
területén. Ezt a hiátust hivatott betölteni a felsőfo-
kú iskolai végzettséggel rendelkezők számára fel-
sőfokú szakmai végzettséget nyújtó felnőttoktató 
képzés, amely 2008-ban került felvételre az állami-
lag elismert szakképesítések közé, azaz az Orszá-
gos Képzési Jegyzékbe3. Az öt követelménymodul-
ból álló képzés célja, hogy a képzésben résztvevő 
a tanfolyam eredményes elvégzése és a vizsgák si-

2  A Magyar Köztársaság Kormányának stratégiája az 
egész életen át tartó tanulásról. MEH, 2005. szeptember, 
52. o.
3  A Felnőttoktató szakképesítés szakmai és vizsgaköve-
telménye a 15/2008. (VIII.13.) SZMM rendelettel került 
kiadásra.

keres teljesítése után képes legyen iskolai rendsze-
rű vagy iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben 
oktatási/képzési/nevelési tevékenységet végezni, 
azzal kapcsolatosan tervezési, szervezési és értéke-
lési feladatokat megoldani.

2005. és 2007. között az I. Nemzeti Fejlesztési 
Terv Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Prog-
ram keretében (HEFOP 3.5.1.) is megvalósult egy 
tanár továbbképzési program.

A program alapvető indoka abból fakadt, hogy a 
pedagógusokkal ellentétben a felnőttképzési szek-
torban dolgozó szakemberek részére nincs jogsza-
bályban előírt kötelező továbbképzési rendszer. 
Ez azért lényeges probléma, mert a felnőttképzési 
törvény és a végrehajtási jogszabályok, különösen 
a felnőttképzési intézmények és programok akk-
reditációjáról szóló kormány- és miniszteri ren-
deletek már jelentős, a felnőttképzés tanáraira és 
szakembereire vonatkozó speciális andragógiai, 
illetve módszertani követelményeket is megha-
tároznak. A program keretében továbbképzések, 
konferenciák valósultak meg, szakmai anyagok 
kerültek publikálásra és kiadásra, ennek ellenére a 
program nem felelt meg a kompetencia alapú kép-
zés igényeinek, mivel túlnyomórészt csak elméleti 
andragógiai ismereteket tartalmazott, illetve egyéb 
olyan tudáselemeket nyújtott, amelyek a tárgyalt 
mélységben nem szükségesek egy felnőttoktató 
számára. A szociális, technológiai és kommuniká-
ciós kompetenciák azonban nem képezték a képzé-
si program részét.

Hogy valójában hány felnőttoktatót érint a 
képzés, továbbképzés kérdése, nem lehet konk-
rétan megmondani. A felnőttképzésben dolgozó 
tanárok, oktatók és egyéb szakemberek (tutorok, 
mentorok, képzőtanárok, munkaügyi és pálya-
orientációs szaktanácsadók stb.) pontos száma 
nem ismert, mivel az oktatási intézmények nagy 
része oktatás- és képzésszervezőként működik, és 
konkrét beindított programokhoz biztosít szak-
embereket. Tekintettel arra, hogy teljes munka-
idős tanárok és szakemberek dolgoznak az állami 
regionális képzőközpontokban, a legnagyobb fel-
nőttoktatási intézményekben, a felnőttoktatással 
is foglalkozó iskolákban, valamint a felsőokta-
tásban, továbbá munkaügyi szervezeteknél, a két 
foglalkoztatási formában együttesen hozzávető-
leg 15.000 fő dolgozik rendszeresen a felnőttokta-
tásban, ami a teljes tanári létszámnak körülbelül a 
tíz százalékát teszi ki4.

4  Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (2008): 
A felnőtt tanulás és oktatás fejlődése és helyzete. Ma-
gyarország nemzeti jelentése. Budapest.
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A jó gyakorlatok Európában
Az oktatás terén az Európai Közösség nem kö-
vetheti ugyanazon célt, mint a szakmai területen, 
vagyis a tagállamok összes oktatási intézményé-
ben kínált összes képzésre és minden igényre ki-
terjedő egységes piac kialakítását. Itt a cél nem 
lehet más, mint a nemzeti oktatási rendszerek 
európai dimenzióval való felruházása a nemzeti 
sajátosságok megőrzése mellett. „A Közösség oly 
módon járul hozzá az oktatás minőségének fej-
lesztéséhez, hogy elősegíti a tagállamok közötti 
együttműködést, és ha szükséges, támogatja és ki-
egészíti ez utóbbiak tevékenységét” (Amszterda-
mi Szerződés 126. cikk. 1. pont).5 Lisszabon után 
az oktatási szektorban elindult folyamatok nem 
az oktatási rendszer – nem az oktatás tartalmának 
vagy az iskolarendszer szervezetének – harmoni-
zálását jelenti, hanem az oktatási rendszerekre irá-
nyuló politikák közösségi harmonizálását, amely 
folyamat sokkal inkább az oktatás minőségére és 
nem az oktatáspolitika minőségére irányul. Az 
európai együttműködés a felnőttoktatók képzése 
terén is elindult. A következőkben a legfontosabb 
kezdeményezések és gyakorlatok rövid összefog-
lalását adjuk közre.

A felnőttoktatók képzésének fontosságát és je-
lentőségét partnerek bevonásával, nemzetközi 
szinten kell megvitatni, továbbá elemezni kell az 
Európai Unió felnőttoktatásra és képzésre vonat-
kozó szakmapolitikáit annak érdekében, hogy le-
hetővé váljék egy, az igényekhez igazodó, felnőtt-
képzési szakemberek képzését segítő alaptanterv 
kidolgozása. Ennek megfelelően a Good Adult 
Educator in Europe (AGADE)6 kezdeményezése 
nemzetközi szinten elsőként vállalta fel a korszerű 
újítások megvalósulását a felnőttoktatók tovább-
képzésében.7 A projekt fő célja a felnőttképzésben 
dolgozó szakemberek részére kompetenciákon 
alapuló, a távoktatás eszközeit is felhasználó kép-
zés kifejlesztése, illetőleg egy tanári kézikönyv ki-
dolgozása. Az Észtország által koordinált projekt-
ben partnerként vettek részt Írország, Lettország, 
Litvánia, Magyarország8, Norvégia, Portugália és 

5  Loboda Zoltán: Az oktatás és Európa. http://www.
om.hu/okszi/html/kiadv/kvthcikk4.html (2008. de-
cember 28.)
6  A projekt leírás a http://www.nordvux.net/ob-
ject/1453/agadeagoodadulteducatorineurope.htm hon-
lapon olvasható.
7  Tina Jääger – John Irons – Varga Katalin (szerk.) 
(2006.): AGADE Towards becoming a good adult educa-
tor – Recourse book.
8  Magyarországról a Magyar Népfőiskolai Társaság vett 
részt az Európai Bizottság által támogatott kétéves, 2006. 

Svédország felnőttképzési szakemberei. A projekt 
részét képező tanfolyam egy személyes jelenléten 
alapuló és két távoktatási szakaszból áll. A tan-
folyam munkanyelve az angol, célcsoportja 25-30 
felnőttoktató Európa különböző országaiból, akik 
legalább 3 éves gyakorlattal, munkatapasztalattal 
rendelkeznek a felnőttképzés területén, de nem 
feltétlenül rendelkeznek pedagógiai vagy andra-
gógiai végzettséggel.

Az „Adult Learning and Participating in Edu-
cation” (ALPINE)9 nemzetközi kutatási projekt 
2001-ben kezdődött és 2004. februárjában zárult, 
melyben 20 ország szakemberei működtek közre, 
s vizsgálták az európai egyetemeken létező előírá-
sokat a felnőttképzés terén. Eredményeiket kon-
ferenciákon, képzési eseményeken és a működő 
gyakorlatokat bemutató kézikönyv publikálásával 
adták közre.

A TEACH – „Teaching Adult Educators in Con-
tinuing and Higher Education – Felnőttoktatók kép-
zése a továbbképzésben és a felsőoktatásban” című 
projekt az Európai Bizottság Socrates/Grundtvig 1 
programjának keretében valósult meg. A program 
2004-ben több európai egyetem együttműködésé-
vel indult az élethosszig tartó tanulás koncepció-
jának végrehajtása és a felnőttoktatási rendszer 
fejlesztésének érdekében. A TEACH program ke-
retein belül lehetőség nyílt a felnőttoktatók európai 
curriculumának kifejlesztésére és egy master prog-
ram elindítására.10

Az Európai Felnőttoktatási Mesterszak – Euro-
pean Master of Adult Education (EMAE)11 – azért 
került kidolgozásra, hogy hozzájáruljon a felnőtt-
oktatási és képzési professzió minőségi fejlesz-
téséhez, ezért tantárgyai és curriculuma révén 
nemzetközi és interkulturális jellemzőket mutat, 
melyeket kiegészítenek a felnőttoktatással kap-
csolatos sajátos nemzeti megközelítések, értelme-
zések az Európai Uniós környezethez illeszkedve. 
Az Európai Felnőttoktatási Mesterszak gondo-
latának felkarolása egy, a Német Felnőttoktatási 
Intézet által koordinált európai kutatócsoporthoz 
kötődik.

novemberében befejeződött Grundtvig 1-es programban.
9  Az ALPINE projekt honlapja, http://www.qub.
ac.uk/alpine/ALPINE/MAIN_PAGE.htm (2008. de-
cember 30.)
10  Prof. Dr. Ewa Przybylska (főszerk.) (2006.): TEACH 
– Felnőttoktatók Képzése a Továbbképzésben és a Felső-
oktatásban, Uniwersytet Mikolaja Kopernika, Turun.
11  Ekkehard Nuissl von Rein (szerk.) (2008.): European 
Master in Adult Education – Study Adult Education in 
an International Context! Reinheim.
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Befejezés
Az Európai Unió Lifelong Learning Munkaprog-
ramjának egyik legfontosabb célkitűzése az Európai 
Unión belüli oktatási és képzési rendszerek minősé-
gének és hatékonyságának növelése. A felnőttképzés 
eredményességének azonban sokféle feltétele van. 
A kitűzött célok eléréséhez alapvető fontosságú a 
curriculum gondos megtervezése és a megfelelő mi-
nőségű tananyag elkészítése a felnőttképzés mód-
szertani alapelveinek fi gyelembe vételével, valamint 
az oktatók szakavatott munkája. A siker nagyon 
fontos összetevője azonban a szakszerű szervezés és 
adminisztráció, valamint a megfelelő tanulási kör-
nyezet biztosítása is. A felnőttoktató munkájának ha-
tékonysága növelhető, ha jól ismeri a felnőtt tanuló 
sajátosságait, elvárásait és a sikeres tanulást biztosító 
ismeretszerzési folyamat mozzanatait. A tanári mun-
ka minőségének meghatározó szerepe van a képzés-
ben résztvevők tanulási eredményességében, így a 
képzési folyamat eredményességének legjelentősebb 
fokmérője a felnőttoktató szakmai, módszertani, em-
beri felkészültsége, rátermettsége, ezért a felnőttokta-
tók oktatásának és képzésének fejlesztése elsődleges 
prioritás az európai uniós oktatáspolitikában.
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Tisztelt Kollégák!
Múlt héten egy rendezvényen azt mondta valaki 
egy francia könyvre hivatkozva, hogy a XXI. szá-
zadi diák Gutenberg-korabeli iskolában tanul. Ez 
nem igaz. Az iskola még Gutenberg koránál sem 
tart: a kódexek koránál tartunk, ahol a tanár, a tu-
dás egyetlen birtokosaként, kiáll és elmondja. El-
mondja annak a diáknak, aki aznap a televízióból 
és az internetről több ismerethez jutott, mint az is-
kolában – legalábbis az órákon – egy hét alatt. Kiáll 
elé a tanár, és idéz egy tíz évvel ezelőtti könyvből, 
és felad egy példát a régi noteszéből.

A mai iskola az olvasni tudást sem feltételezi a 
diákról. Azért nem, mert sok diák és sok felnőtt va-
lóban nem tud értelmezve olvasni. Mert ezt soha 
senki nem várta el tőlük. Sőt büntették őket, ha 
nem a tanár szavaival mondták vissza a leckét. Mi 
volt előbb, a tyúk vagy a tojás?

Igen, tudom, a világ nagyobb részén nem ezek 
az igazi gondok.

Én itt Budapesten a CONFINTEA azon előké-
szítő tanácskozásának lehettem megfi gyelője, ame-
lyiken Európa, Észak-Amerika és Izrael vett részt: 
ha szabad így fogalmaznom: a világ jóllakott része. 
Másutt sok helyen a kódex-korabeli iskolának is 
örülnének. Vagy talán mégsem?

Mindannyian láttuk a Sivatagi show című fi l-
met. Van benne egy jelenet, amikor a törzs öregjei 
tanítják a fi atalokat: hangutánzással, mozgással 
szemléltetik az állatok viselkedését, és a gyere-
kek ott ugrálnak, nevetnek közöttük és utánozzák 
őket.

Abszolút multimédia. Hang, mozgókép… és a 
tanuló, aki nem élt át, nem tapasztalt meg vala-
mit, most a képzés során, a képzés révén úgy sa-
játítja el a „tananyagot”, mintha a saját élménye, 
a saját tapasztalata volna! A megfelelő pillanatok-
ban fel fogja tudni idézni, mégpedig azzal az ér-
zelmi háttérrel együtt, amely az adott emlékhez 
kötődik. Ehhez képest a mi valamennyi iskolánk 
visszalépés. Ebbe az iskolába akarjuk a felnőtt 
tanulót visszaküldeni, és nagyon csodálkozunk, 
hogy nem akaródzik mennie. Ezért azután in-
tézményeket alakítunk át, külsődleges motiváló 

elemeket vezetünk be és módosítunk. És közben 
nagyon büszkék vagyunk magunkra. Holott: a ta-
nulás = élettevékenység!1

Miközben néhány embert keservesen kiképzünk 
a szövegszerkesztő használatának egytizedrészé-
re, magánszorgalomból és puszta érdeklődésből 
ugyanezek az emberek percek alatt megtanulják 
egy csevegőprogram használatát, tucatnyi iwiw-is-
merőst találnak és kéttucatnyi fórumon szólnak 
hozzá a világegyetem sorskérdéseihez. Mialatt 
sopánkodunk, hogy hányan vannak, akik egy mo-
biltelefon kezelési leírását sem tudják értő módon 
elolvasni, ugyanezek egymástól percek alatt ta-
nulják meg azoknak a funkcióknak a használatát, 
amelyeket én a kezelési leírás többszöri elolvasása 
után sem találok.

A felnőttkori tanulás működik.
A felnőttkori tanulás jelenlegi formái nem mű-

ködnek.
Hadd foglaljam hát össze néhány percben, amit 

egyébként mindannyian tudunk: hogyan tanulhat 
kudarcok nélkül, eredményesen a felnőtt ember – 
aki akar tanulni. Csak a középkori tanuló aláren-
delt, kiszolgáltatott, megalázó helyzetébe kerülni 
nem akar. Akar okulni, de nem akarja, hogy ok-
tassák. Akarja a tájékozottabb ember ismereteit, 
de nem akarja látványosan elismerni, hogy meny-
nyivel tájékozatlanabb a másiknál. Akarja, hogy 
bebizonyíthassa a tudását, de nem akarja a vizsgák 
stresszes élményét és kockázatát. Akar továbblép-
ni, csak a továbblépés kiszámíthatatlanságát nem 
akarja – márpedig éppen elégszer égette meg ma-
gát, amikor a demo-változat megtekintése után ön-
ként és énekelve kérte a bebocsáttatást a pokolba 
(ismerjük az erről szóló alapviccet).

Hadd nézzem a folyamatot a tanuló szemével!
Én még sohasem fordultam a számítástech-

nikához jobban értő ismerőseimhez azzal a ké-
réssel, hogy légy szíves tarts nekem egynapos 
bemutatót a Skype program használatáról. De 
már volt, hogy valakitől megkérdeztem, hogy 

1 dr. Magyar Miklós: A tanulás = élettevékenység, 
Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógus-
képző Főiskolai Kar, 2002.
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új Skype-azonosítót hoztam létre: meg tudnád-e 
mondani, hogy hogyan hozhatom ide át a másik 
címjegyzékemet?

Felnőttként rendszerint nem azért akarok tanul-
ni, mert valami hű, de érdekes, vagy mert szimpati-
kus a tanár (bár erre is van példa), hanem rendsze-
rint azt akarom, hogy meg tudjak csinálni valamit, 
amit eddig nem tudtam, vagy jobban tudjak meg-
csinálni valamit, amit eddig kevésbé jól tudtam.

Hogy emögött belső, önmagát jutalmazó mo-
tiváltság áll-e, amikor maga a tevékenység illetve 
annak az eredménye szerez örömet, vagy valami 
külsődleges motívumom van, például szerződéses 
munka sikeres elvégzése, az egyáltalán nem mind-
egy – de a külső motívumok hátterében is belsők 
állnak. Erre még visszatérek.

Lehetőséget, színteret keresek tehát a többlet-tu-
dási igényem, a kompetencia-bővülési igényem ki-
elégítésére.

Aki tanít – a személy vagy az intézmény –, per-
sze tisztában kell, hogy legyen az én tényleges ta-
nulási szükségleteimmel.

Fontos a megkülönböztetés. Ha én például az 
autószerelésben akarok kompetens lenni, akkor 
(ilyen irányú érdeklődésem folytán) lehet, hogy 
igénylem, szeretném, hogy többet tudjak a For-
ma 1-es versenyautókról; de valószínűtlen, hogy 
az autószerelési kompetencia működtetéséhez 
erre szükségem lenne. Ugyanakkor nyilvánvalóan 
szükségletem a munkavédelmi kompetenciák elsa-
játítása; de úgy sejtem, hogy az autószerelés-tanu-
lók közül erre nem sokan vágynak, ezt nem sokan 
igénylik.

Állandó dilemma: a tanító – a személy vagy 
intézmény – akkor viselkedik korrekt módon, ha 
annak a kompetenciának a megszerzéséhez segít 
hozzá, amelyre valóban szükségem van; de ak-
kor lesz kiemelkedően nyereséges, ha (eredmény-
től függetlenül!) azokat az érzéseket kelti bennem, 
amelyeket igénylek, függetlenül attól, hogy azok 
mögött szükséglet áll-e vagy akár divathóbort.

A tanulásnak a szükséglet kielégítésére kell irá-
nyulnia, ahol a szükséglet a kompetencia megszer-
zése vagy bővítése.

A kompetencia: gyakorlatban hasznosítható tu-
dás a működtetéséhez szükséges motivációs hát-
térrel.

A motiváció azonban vagy megvan – vagy meg-
van. Ha belső, önmagát jutalmazó motívumaim 
vannak az adott tanulásra, akkor rendben vagyunk. 
Ha külső motívumaim vannak: azok hátterében is 
belsők állnak – a jó pedagógus erre rátalál, illetve 
segít, hogy én magam rátaláljak.

Tehát: kell lennie egy záró mérésnek, amely bi-
zonyítja (számomra is), hogy a tanulási cél elérése 
sikerült.

Ezután meg kell találnom az egyértelmű belép-
tető mérést, amelynek során kiderül, hogy az adott 
tanulásba belekezdhetek-e, vagy előtte még egyéb 
felkészülnivalóm van.

Ezekből adódik az, hogy mit kell megtanulnom: 
mi a tanulás tartalma.

Sokan vannak, akik azt tartják a tanító felada-
tának, hogy a tanulnivalót a tanuló elé tegye. Én 
ezt a módszert csak annak javaslom, aki már tanult 
nyelvet úgy, hogy fogott egy szótárat és végigta-
nulta – végülis a szavak benne vannak és rendsze-
rint a nyelvtan összefoglalása is.

Az én felfogásom szerint a tudnivalókat ponto-
san, szakszerűen tartalmazó készlet nem szólhat a 
laikusnak, azaz a tanulónak, hanem csak az adott 
terület gondolkodásmódját, rendszerét már ismerő 
szakembernek.

Ilyen szakember lehet a tananyagszerző, aki a 
tanulnivalók tömegét a laikus, azaz a tanuló szá-
mára elsajátítható stílusban, adagolásban, szemlél-
tetéssel közli úgy, hogy a tanuló a folyamat során 
nyomon követhesse a saját haladását – vagyis nyo-
mon követhesse, amint a kitűzött tanulási célja felé 
halad.

A tanulnivaló, azaz a szakanyag egy-egy önál-
ló moduljának elsajátításához többféle út vezethet, 
többféle eszközzel és módszerrel, a tanuló aktuális 
élethelyzete szerint – az élethelyzetek körébe tarto-
zó tényezőnek tekintve azt is, hogy a tanuló hová 
tud elutazni, milyen eszközök beszerzését tudja 
megoldani és a többi.

Így áll össze az a folyamat, amikor önállóan, a 
saját tanulási célomnak és a saját aktuális helyze-
temnek megfelelően, néha egyedül, de sohasem 
magamra hagyva tanulhatok.

Ebben a folyamatban biztos, hogy lesznek holt-
pontok, lesznek megakadások. A segítői szerepkö-
röket lényegében az különbözteti meg egymástól, 
hogy milyen gond esetén segítenek. Lehet, hogy 
ezeket a szerepköröket ugyanaz a személy tölti 
be, de ez nem mindig célszerű. Csak hogy egyet-
len példát mondjak: a saját tanulási nehézségeim-
mel, esetleges ügyetlenkedéseimmel kapcsolatos 
gondomat nem szívesen osztom meg azzal, akinél 
esetleg a jövő héten vizsgázni fogok…

A módszertan, amelynek a fogalmait haszná-
lom, az „élethelyzethez igazított tanulás”. Ennek 
egyik alapeleme, hogy a tanuló hogyan tartja 
fenn, illetve hogyan éleszti újra a tanulási célhoz 
kötődő belső, önmagát jutalmazó elsajátítási mo-
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tiváltságot – de ez nem ennek az előadásnak a 
tárgya.

Az elmúlt percekben ezt a rendszert akartam 
ismertetni, elsősorban a tanuló szemszögéből – de 
ebből a tanító (személy vagy intézmény) szem-
pontjai is láthatóak.

Szakemberként az egész olyan egyszerűnek és 
áttekinthetőnek tűnik. A hivatal szemszögéből néz-
ve azonban még az útvonal sem látszik, ahogyan 
ez a kopernikuszi fordulat végrehajtható. Koperni-
kuszi fordulat: amikor arra jövünk rá, hogy nem az 
az égitest van a középpontban, amelyről eddig úgy 
gondoltuk: a mi esetünkben: nem a tanító – személy 

vagy intézmény – hanem a tanuló tevékenysége, a 
tanulás folyamata az, amelyre minden mást fel kell 
fűznünk. Évtizednyi idők óta beszélünk erről, szám-
talan mozzanat meg is valósult belőle, de az egész 
struktúrát tekintve még mindig a kódexek korának 
oktatási intézményeinél, a személytelen hivatalok 
által kiadott minősítő passzusoknál tartunk; néha 
előrefelé mozdulunk, de néha visszafelé.

Én abban reménykedem, hogy a szünetekben 
összefuthatok néhány olyan kollégával, akikkel 
legalább együtt megyünk a forgalommal szembe 
az autópályán.

Köszönöm a fi gyelmet.



Az örökségturizmus közösségi alapú fejlesztésé-
nek fontosságát világosan felismerték az elmúlt 
évtizedben, elsősorban a fenntartható turizmusról 
szóló vita folyamán. A közösség ebben a kontex-
tusban egy olyan, tagjait kölcsönösen támogató, 
földrajzilag meghatározott társadalmi egység, ahol 
az ott élő emberek a közösség tagjaiként azonosít-
ják magukat, és ahol általában létezik valamiféle 
közösségi döntéshozatal. A közösségi turizmusnak 
az angol Tourism Concern által támogatott alapel-
vei szerint
1. A közösségi turizmusba be kell vonni a helyieket. 
Ez annyit jelent, hogy részt kell venniük a döntés-
hozatalban, és nem pusztán fi zetséget kell kapniuk, 
hanem tulajdoni résszel is kell rendelkezniük.
2. A helyi közösségnek tisztességes módon része-
sednie kell bármely turista vállalkozás hasznából.
3. A turista irodáknak a közösségekkel és nem az 
egyénekkel kell dolgozniuk. Ha egyénekkel dol-
goznak, az megoszthatja a közösséget. Ahol a kö-
zösség rendelkezik képviseleti szervvel, ezekkel 
konzultálni kell a döntések meghozatala előtt.
4. A turizmusnak környezeti szempontból fenn-
tarthatónak kell lennie. Amennyiben azt akarjuk, 
hogy működjenek a természetvédelmi projektek, 
a helyiek számára hasznot kell hajtaniuk. A turiz-
mus nem jelenthet további terhelést a ritka erőfor-
rások számára.
5. A turizmusnak tiszteletben kell tartania és meg 
kell becsülnie a hagyományos kultúrákat azzal, 
hogy tiszteletet tanúsít a bennszülött tudás iránt. 
A turizmus arra ösztönözheti az embereket, hogy 
értékeljék és becsüljék meg saját kulturális öröksé-
güket.
6. Az irodáknak együtt kell működniük a helybe-
liekkel annak érdekében, hogy a lehető legkisebbre 
csökkentsék a turizmus káros hatását.
7. Ahol erre van mód, a csoportok létszámát ala-
csonyan kell tartani, hogy így minimalizálható le-
gyen kulturális és környezeti hatásuk.

8. Az irodáknak és az idegenvezetőknek tájékoz-
tatniuk kell a turistákat arról, hogy mire számít-
hatnak, illetve az öltözködés, a fényképezés, a ma-
gánélet tiszteletben tartásának követelményeiről 
(etikai kódexek).
9. A helybelieknek méltóságuk és önbecsülésük 
megőrzése mellett kell részt venniük a turizmus-
ban. Nem szabad kikényszeríteni ceremóniák nem 
megfelelő megtartását a turisták számára stb.
10. Az embereknek joguk van nemet mondani a 
turizmusra. Azokat a közösségeket, amelyek visz-
szautasítják a turizmust, békén kell hagyni (Mann, 
2000: 18).

A konszenzus, az ellenőrzés, és az irányítás 
kulcsfogalmak, ugyanakkor a tervezési folyamat 
politikai jellege az egyik legjelentősebb probléma. 
A turizmus közösség-orientált tervezésének plura-
lista megközelítése azt tételezi, hogy valamennyi 
fél azonos lehetőségekkel rendelkezik a politikai 
folyamatban való részvételre. A hatalmi viszonyok 
fi gyelembe vétele nélkülözhetetlen az együttműkö-
désre irányuló erőfeszítések viszonylagos sikeré-
hez. Kevés közösség élvez egyenlőséget a politikai 
és gazdasági erőforrások tekintetében (Smith, 2003: 
121-122). A közösségi alapú turizmus lehetőséget 
nyújt az ilyen közösségek számára ahhoz, hogy po-
litikai önmeghatározásuk terén előbbre lépjenek, 
de csak abban az esetben, ha a helyi ellenőrzés és 
irányítás a lehető legnagyobb mértékű. A turizmust 
oly módon kell tervezni és szervezni, hogy a helyi 
közösség határozza meg az élmény természetét, és 
magabiztosan tárgyalhassanak a turizmusban való 
saját részvételükről.

Számos örökségattrakciónak csak korlátozott 
kapcsolata van a helyi közösségekkel, azok elszi-
getelt gazdasági egységként működnek. Hampton 
(2005) kutatásai szerint is szükség lenne a látniva-
lók és a helyi közösség kapcsolatának új alapokra 
helyezésére. Ennek érdekében javasolja
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a) az idegenforgalmi minisztériumok és a helyi ha-
tóságok kapcsolatfelvételét a közelben élő közös-
séggel;
b) partneri együttműködést a helyi közösség és a 
hatóságok között, hogy az emberek érezzék: a ne-
vezetesség az ő örökségük részét képezi, és nem 
csak a turisták kedvéért van ott;
c) a tervezőknek és döntéshozóknak el kell ismer-
niük a kisvállalkozásokat és az informális/nonpro-
fi t szektorban dolgozókat és az integráli idegenfor-
galmi rendszerben betöltött szerepüket, amikor a 
régiók fejlesztési terveinek kidolgozásáról, vagy 
meglévő idegenforgalmi látványosságok bővítésé-
ről, fejlesztéséről van szó,
d) szükség lenne mind a tervezők mind a helyi la-
kosság továbbképzésére is, mivel az együttműkö-
désnek nincsenek hagyományai;
e) lehetővé kell tenni, hogy a helybeliek is tőké-
hez jussanak, elsősorban mikrohitelek formájában. 
A kisvállalkozások tőkeigénye minimális, azonban 
a kezdőtőke vagy a továbbfejlesztéshez szükséges 
hitel megszerzésének akadálya a fedezethiány. 
A kis és közepes méretű vállalkozások számára be-
fektetés-ösztönző programokat, a nagy szállodai 
beruházásokra pedig szigorú korlátozásokat kelle-
ne bevezetni;
f) az ingyenes, vagy államilag támogatott tovább-
képzés számos kisvállakozásnak lehetővé tenné a 
továbblépést. A cél a rétegpiacok számára terme-
lő üzleti modellek reprodukálása lenne. Kézműves 
termelési módszerek, marketing, forgalmazási és 
értékesítési technikák és az angol nyelv oktatása 
lenne elsősorban szükséges.

A kulturális örökség gazdasági szerepének elis-
merése ma világszerte arra ösztönzi a nemzetközi 
és nemzeti szereplőket, hogy a hasznosítás vala-
mennyi módja elsősorban a helyi lakosság javára 
történjen (Agenda 21, 1992). Ők egyben az örök-
ségturisztikai termék részei, ők ismerik legjobban 
a helyszínt és környezetét. A helyi közösség azon-
ban csak úgy részesülhet a turizmus előnyeiből, ha 
szempontjaik bekerülnek a tervezési prioritások 
közé. A jelenlegi politikai és gazdasági struktúrák, 
és az elit által megszerzett érdekeltségek jobbára 
ellentétesek ezzel a céllal, ugyanakkor a nemzet-
közi vállalatok külső tőkéje valódi társadalmi vál-
tozásokat is elősegíthet. A fejlődés folyamatában 
való közösségi részvételhez konkrét, célirányos he-
lyi, országos és nemzetközi stratégiák kidolgozása 
szükséges. Ameddig mindez nem válik valóra, a 
helyi lakosság részvételének ösztönzése több for-
mában is történhet.

Figyelemfelkeltés, felvilágosítás
A kulturális örökség nem jelenti ugyanazt a turis-
ták és a helybeliek számára. Gyakori, hogy a turis-
ták szemében jelentős örökségérték az állandó la-
kosságnak nem az. Néha rombolásban nyilvánítják 
ki azt a véleményüket, hogy az örökség csak feles-
leges akadálya mindennapi tevékenységeiknek.

A helyi lakosság megnyerésének, integrációjának 
első lépése tehát a lakosság fi gyelmének és büszke-
ségének felkeltése. Elsősorban a fi atalok ismereteinek 
és tapasztalatainak kibővítése szükséges az örökség 
értékelése iránt, változatos elméleti és gyakorla-
ti pedagógiai programokkal. Második feladat a kö-
zösség képviselőinek informálása a hely turisztikai 
fejlesztési terveiről, s egyben véleményük és javas-
lataik beépítése. Ez az egyeztetés sok nehézséggel 
jár, azonban hosszabb távon csak az együttműködő 
környezet garantálja a tervek sikerét. A kezdemé-
nyezések harmadik típusa a lakosság bejutásának 
könnyítése a műemlékek és örökségi helyszínek te-
rületére. Ez öltheti kedvezményes belépők formáját, 
kivételes látogatási alkalmakat, csoportos kedvez-
ményeket, ingyenességet, és kivételességet pl. a zárt 
helyek elérésében. (A múzeumi hónap, múzeumok 
éjszakája, örökség-napok Európa-szerte sikeresek.)

A helyi kultúra védelme
Amikor a turisztikai használatú örökség valami-
lyen helyi kulturális gyakorlatot akadályoz, akkor 
ez gyakran fordítva is igaz. Lehetséges valaminek 
az átalakítása, lebontása, szűkítése a turisztikai ér-
tékesítéshez, amihez a helyiek erősen kötődnek, 
ám mégsem érdeklik a látogatókat. Ha az örök-
ség hasznosítói meghallgatják a lakosságot, az se-
gít megérteni és kímélni kulturális életük elemeit, 
hogy a közösség identitása a lehető legkevésbé 
sérüljön. Ez a stratégia a beruházások alkalmaz-
kodását eredményezi, a látogatók részére pedig 
szükséges módosítani a bejárási útvonalakat, vagy 
konzerválni olyan, helyi használatú épített eleme-
ket is, amelyek nem feltétlenül szolgálják a látoga-
tás színvonalát, vagy a hely megértését.

Ha a helyi közösségnek van hagyományos tánca, 
zenéje vagy színjátéka, segíteni kell őket, hogy a hite-
lesség megőrzésével előadásokat szervezzenek a tu-
ristáknak. A WTO (2000: 107) javasolja a helyi lakos-
ság közreműködésére alapozott turisztikai projektek 
szervezését, például falusi vagy ökoturizmust.

Közvetlen részvétel a helyszínek igazgatásában
Ha a közösség részesedik öröksége gazdasági hasz-
nosításából, az megnöveli együttműködési hajlan-
dóságát, a védelemben és a fenntartásban. Jó, ha 
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az alkalmazottak a környező településekről verbu-
válódnak. Ez szükségessé teszi képzésüket a ker-
tészetben, a pénztáraknál, a karbantartásban, és a 
szolgáltatásokban. Komplexebb funkciók esetén is 
– technikai vezetők, adminisztrátorok – előnyben 
kell részesíteni a legalább helyi kötődésű munka-
erőket. Hiteles szakértelem várható el az örökség 
védelmét szolgáló régi építő és díszítő mesterségek 
művelőitől, illetve a helyi idegenvezetőktől, ami-
kor bemutatják az örökséget a turistáknak.

Kiegészítő tevékenységek az örökség körül
A vendégfogadással, hagyományos gasztronómiá-
val, népművészettel, szolgáltatásokkal kapcsolatos 
tevékenységek az esetek többségében nem állnak 
készen a helyi szükségletek kielégítésénél széle-
sebb használatra. Az újjáélesztés és a képzés eze-
ken a területeken igen kényes feladat, mert a turiz-
mus igényeihez kell a régi tudásokat alakítani, úgy, 

hogy azok ne változzanak meg. (Sok kritika érte 
például az erdélyi népművészeti termékek szín-
vonalát.) Kisvállalkozásoknak szánt mikrohitelek, 
nyersanyag-hitelek teszik lehetővé e tevékenységek 
megfelelő beindítását. Emellett tanácsadással is se-
gíthetők a turizmust támogató vállalkozások. Az ex-
portálható kézművesség és helyi élelmiszertermelés 
szövetkezetekben, leányvállalatokban garantálhat 
jövedelmet a helyieknek. Ehhez szükséges lehet a 
termékek minőségének fejlesztése, az állandó és 
megbízható ellátás biztosítása, a szállítási feltéte-
lek fejlesztése. Néhány utazási vállalat közvetlenül, 
vagy közvetetten, a körutazások árába építve támo-
gatja ezeket az erőfeszítéseket (WTO, 2002).

A helyi lakosok hozzáállását és a közösségek 
bevonását folyamatosan fi gyelemmel kell kísérni, 
hogy kiderüljön, mely programok sikeresek, meg-
tartandók, sőt fejlesztendők, és melyek igényelnek 
javítást, újrafogalmazást, esetleg félbehagyást.



A „Tanulni soha nem késő” címmel 2006. végén 
született EU-s dokumentum 2. üzenete a felnőtt-
kori tanulás minőségének garantálásához kapcso-
lódik:

„A minőségi felnőttkori tanulás kultúrájának támo-
gatása érdekében a tagállamoknak többet kell befektetés-
ként fordítaniuk a képzési módszerek korszerűsítésére, 
a tananyagok felnőttkori igényekhez való adaptálására, 
valamint a felnőttképzésben dolgozók elsődleges és foly-
tatólagos szakmai képzésére, ami révén a felnőttképzés-
ben dolgozók képesítése és készségeik karbantartása meg-
valósulhat. A tagállamok feladata a minőségbiztosítási 
rendszerek bevezetése, valamint a képzések megvalósu-
lásának javítása.”

Összefoglalónk nem térhet ki a minőségfejlesz-
tés valamennyi területére, ez meghaladná jelenlegi 
lehetőségeinket. A minőségfejlesztés legfontosabb 
területére összpontosítunk csak röviden, a felnőtt-
oktatásban dolgozó szakemberek (andragógusok 
és felnőttoktatók) képzésére és továbbképzésére 
és azon belül is a meghatározó felsőoktatási kép-
zés (népművelőtől az andragógusig) történeti fej-
lődését és jelenlegi helyzetét vesszük szemügyre. 
(Részletes bemutatás: Juhász 2008.)

A felnőttképzési szakemberek képzése a nép-
művelő szaktól napjaink andragógia szakjáig foly-
tonossággal és törésekkel jellemezhető utat járt be az 
1950-es évektől, különösen az 1956-os első képzés 
beindulásától. A szak képviselői rengeteg „harcot” 
és „szélmalomharcot” vívtak területük elismert-
ségéért, elfogadásáért, sőt sokszor mindössze to-
vábbélésért (v.ö. Durkó, 1995., 1997.).

A szakemberképzés intézményesülése Debrecenhez 
köthető, ahol 1956. őszén nyitották meg a kapukat 
a népművelő szakra jelentkező hallgatók számára. 
A szakemberképzés alapítója Durkó Mátyás (1926-
2005.), akinek 1956-tól 1984-ig főállása és életcélja 
a debreceni szakemberképzés működtetése volt 
(Boros 1986., Durkó 1986.). Ezt korai kényszerű 
nyugdíjaztatása után is folytatta tudományos és 
közéleti munkásságával, egészen haláláig (Dur-

kó 1998., Maróti 2005. Balipap szerk. 2006., Juhász 
szerk. 2008.).

A szakképzés főbb változásait T. Kiss Tamás mun-
kája foglalja össze legteljesebben (T. Kiss 2000.), és 
ezt kiegészíthetjük Durkó Mátyás (1995., 1997.), 
Rubovszky Kálmán (1994.), Sári Mihály (2000.) és 
a szerző (Juhász 2003., 2009.) munkáival, valamint 
Az andragógia oktatása és kutatása a magyar felsőok-
tatásban című kutatásunk eredményeivel (Juhász 
2001.).

A képzés jelenlegi helyzetének kialakulása a 
2000-es évek eleje óta már a bolognai képzési rend-
szerre való áttérésről, ennek megtervezéséről szólt. 
A bolognai rendszer egy egymásra építő felsőfokú 
képzési rendszert képzel el a felsőfokú szakképzés-
től a bachelor és master szakokon keresztül a Ph.D. 
képzésig, amely piramis alakját az egyes szinte-
ken elképzelt hallgatói létszámoknak köszönheti. 
A bolognai képzési rendszer az első évek tanul-
ságai alapján Magyarországon felemásan valósult 
meg, a felsőfokú szakképzések hallgatói létszámát 
nem sikerül a legszélesebb lépcsőfokká tenni, így 
véleményem szerint a piramis hazánkban „fenyőfa” 
alakot formál.

Az alsó szinten található az ifjúságsegítő felsőfokú 
szakképzés, amelynek ismereteit és persze krediteit 
a BA szak befogadja. Ez bővülhet tovább 2009-től 
újabb felsőfokú szakképzéssel (lásd: perspektívák).

Az 1990-es évektől felértékelődő és egyre in-
kább tömegessé váló felnőttoktatás, mint az okta-
tási színtér ún. „negyedik fokozata” (v.ö. Kozma, 
2000.) elért professzionalizációja egyik lehetséges 
csúcspontjához, a konzorciumi munka és a hiva-
talos szervek állásfoglalásai alapján: az ún. „Bolo-
gna-folyamatban” (v.ö. Hrubos, 2002.) megjelent 
az andragógia BA szak négy különböző szakiránnyal 
(felnőttképzési szervező, munkavállalási tanács-
adó, művelődésszervező, személyügyi szervező), 
és jelenleg 18 felsőoktatási intézmény kínálati pa-
lettáján szerepel, hol egy, többségében kettő, né-
hol pedig akár négy szakirányi kínálattal is. Az új 
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alapképzési szak jelentős előnye az egyértelmű tu-
dományterületi beágyazottság (neveléstudományi 
terület), a megőrzött interdiszciplináris jelleg, és az 
andragógiai területek képzésének nagyobb lehető-
sége: átlagosan minimum 44, maximum 132 kredit-
nyi képzési területet birtokolva az (andragógia) BA 
szak 180 kreditjéből. Egyértelmű hátránya azonban 
a művelődésszervező képzés „beolvasztása” az 
andragógia területbe, a bolognai rendszerhez iga-
zodó viszonylag sok és széles alapozó szakasz, a 
szakirányra jutó kevés idő (egy év), és a főiskolák 
korábbi, említett népszerű szakirányainak beol-
vadása/redukálódása. Mindennek ellenére a je-
lentkezők száma az andragógia szakon a korábbi 
művelődésszervező szakhoz hasonlóan, bár nem 
olyan mértékben, magas (v.ö. OFIK 2007).

A képzési terület mesterfokozatára a kormány-
rendelet három folyatatási irányt tett lehetővé, 
amelyek közül 2007-re már akkreditálta a Magyar 
Akkreditációs Bizottság az andragógia, valamint 
az emberi erőforrás tanácsadó mesterszakot, ezek 
már a 2008. szeptemberétől induló tanévben el is 
kezdődtek a Pécsi Tudományegyetemen, 2009. feb-
ruárjától pedig újabb képzőhelyeken is. A harma-
dik irány a kulturális mediátor mesterszak, amely-
nek az alapítási kérelmét a konzorcium 2008. őszén 
adta be. Fontos azonban tudni, hogy ezeken kívül 
egyéb mesterszakok is elfogadják bemenetként a 
korábbi egyetemi és főiskolai művelődésszervező, 
és a 2009-ben a munkaerőpiacon először megjelenő 
andragógia alapszakot. Ilyen mesterszak például 
a neveléstudományi mesterszak, vagy a második 
tanári szakot jelentő andragógus tanári és játék- és 
szabadidő-szervező tanári mesterszak.

A képzés perspektíváinak alakulásakor elsődle-
gesen említhetjük a képzőhelyek magas számának 
a problémáját: a jelenlegi intézményszám feltéte-
lezhetően túlzott a várható munkaerő-piaci igé-
nyek, de a hallgatói jelentkezések tükrében is. (Az 
utóbbi három év jelentkezési számai ezt jól jelzik.) 
Elképzelhető, hogy valamelyest várható a hallgatói 
létszámok növekedése, majd ezt követően stabili-
zálódása, azonban a képzőhelyek specializálódás, 
„szakosodás” nélkül ilyen számban nem tudnak 
fennmaradni. Megkockáztathatjuk azt a kijelen-
tést, hogy még talán a szakosodással is sok a 18 
képzőhely.

Az új szak nem csak a képzés nevének változását 
jelenti, így fontos a hozzá tartozó igényes, szakmai mi-
nőség kialakítása, és ezáltal a képzés szakmai presztí-
zsének növekedése. Az elhelyezkedési és szakosodási 
igények számbavételével párhuzamosan új helyzetet 

fog teremteni a mesterszakok beindítása. Ennek ha-
tékony és igényes működtetéséhez azonban szükség 
van a szakmai párbeszédre, amely során kialakulhat-
nak, illetve erősödhetnek az elméleti, fogalmi alap-
vetésekre irányuló kutatások, valamint az empirikus 
kutatások egyaránt, és ezáltal erősödhet a szakmai 
terület tudományos megalapozottsága, tudomány-rend-
szertani beágyazottsága. Ehhez a munkához szükség 
van a szakmai együttműködések további erősítésére 
a szakmán belül és más (különösen rokon) szakmák-
kal egyaránt, és ez különösen elősegíthető a közös 
tudományos konferenciák működtetésével, hazai és 
nemzetközi színtéren elismert szakfolyóiratok létre-
hozásával, szakkönyvek és szakkönyv sorozatok ki-
adásával. Mindez a tudományos színvonal emelkedé-
sével, és a szakmában fokozatot szerzettek számának 
növekedésével járhat együtt, ami tovább segíti a szak-
mai presztízs és perspektíva megalapozását. A szak-
mában több évtizede fennálló együttműködés, és az 
ezt tovább erősítő közös konzorciumi munka jó ala-
pokat jelent ezekhez a kihívásokhoz: a szakma kép-
viselői már több alkalommal jól bizonyították össze-
tartozásukat, együtt és egymásért munkálkodásukat. 
Ezt a tendenciát kellene erősíteni és egységesíteni az 
elkövetkezendő időszakban. Ehhez nyújt lehetőséget 
a konzorcium által beadásra kerülő TÁMOP projekt 
keretében tervezett közös tananyagkészítés is.

A képzés meglevő szintjeihez perspektivikusan 
várható, hogy a kulturális mediátor MA szak elfoga-
dást nyer és beindul – reményeink szerint legké-
sőbb 2010. folyamán. A képzési terület teljességét 
még tovább segíti, hogy 2009-től hatályba lép a kö-
zösségi-civil szervező felsőfokú szakképzés, és ezáltal az 
andragógiai képzési terület bolognai „piramisa”, 
vagy „fenyőfája” teljes körű lesz, ami szintén segíti 
a szak és a szakma elismertségét, elfogadottságát.

Mindezt a szakmai munkát segítheti a szakem-
berképzés európai modelljeinek tanulmányozása, 
sajátos adaptálása is, amelyre számos lehetőséget 
látunk a nemzetközi gyakorlatban (v.ö. Juhász 
2008., AGADE 2004-2006. projekt, ALPINE 2006-
2008. projekt, Mundus 2006 projekt, TEACH 2006 
projekt stb.).
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A budapesti tanácskozás ajánlásai az andragógiai 
szakemberek szerepéről a 19. pontban írnak, kom-
petencia profi ljuk leírásának szükségességét, vala-
mint szisztematikus kiképzésük és továbbképzé-
sük fontosságát emelik ki, működésüket a felnőttek 
tanulása minőségének emelésében gondolják el.

A világkonferencia szakmai ajánlásainak terve-
zetében megjelenik a szakemberek professzionali-
zációja erősítésének igénye is.

Hogyan áll a professzionalizáció folyamata, a 
szakmaépítés ügye? Mennyiben képeznek szakmai 
tudás- és habitusközösséget az andragógiai szak-
emberek?

Milyen kérdéskörök állnak a nemzetközi szak-
mai találkozók, szakmai szervezeti élet és egyéb 
publikációk tengelyében, tematizálódik-e, s mi-
képp a professzió mibenléte a diskurzusokban, ha 
professzionalitásról esik szó, milyen értelmezések 
kapcsolódnak hozzá?

A praxis megértése magas színvonalú elméleti 
szakértelmet kíván, amelynek kiművelése, s fenn-
tartása megfelelő intézményesültséget is feltételez 
(képzési, kutatási, szocializációs rendszereket), 
azaz a professzióépítés feladatát.

Általában az adott szakma űzői önszerveződő 
közösségformákba tömörülnek, s igyekeznek kont-
rollálni a szakmába belépés feltételeit, a kiképzést 
és a szakma gyakorlásának módozatait, őrködnek 
a minőségen, és egyúttal szabályozzák a hivatást 
űzők viselkedését is. Törekszenek a kivívott társa-
dalmi elismerés fenntartására, s az ebből fakadó 
„jutalmak” biztosítására.

Az értelmiségi szakmák, a professziók megszer-
veződései a modern társadalomban tehát sajátos 
„logikát” képviselnek (Freidson, 2001.), amennyi-
ben magas szintű, minőségi mércéket megvalósító 
szakmai szolgáltatások nyújtói, de nem egyszerű 
piaci szereplők, sőt inkább a piactól valamennyire 
megvédettek, mert viszonylagos autonómiára, ön-
teremtette autoritásra tesznek szert.

A szakma iránti társadalmi bizalom kifejeződik 
az autonóm kontroll fokában. Ahhoz, hogy a társa-
dalmi elismerés, bizalom megmaradjon, folyamatos 
minőségi szakmai teljesítmény kell, s az ezt megala-
pozó tudás karbantartása, fejlesztése, azaz a kiküz-
dött autonómiáért újra és újra meg kell küzdeni.

A professzionalizáció kihívásai
Fontos elem a professzióteremtési folyamatban a 
periodikák, szakkönyvek megjelenése, az első felső-
fokú képzés megjelenése, az első doktorátus meg-
szerzése, a munkafajtát elismerő állami regulációk, 
a képesítési követelmények rögzülése, az etikai kó-
dex megformálása. A szakma elnevezéseinek meg-
alkotása is feladat. Ha a létező (nemzeti és nem-
zetközi) hatalmi-intézményi kategoriális rendekbe 
való belekerülés megtörtént, pl. az egyetemi szakok, 
diplomák, doktori iskolák, akadémiai tudományok, 
kutatások, kutatóintézetek, konferenciák, folyóira-
tok, képzettségi szintek, szakigazgatás, álláshelyek, 
fi zetési besorolások, díjak stb. tekintetében, akkor 
úgymond a professzió megteremtette önmagát.

Nemegyszer a fenti jegyek normatív követel-
ményként fogalmazódtak meg a bevett professziók 
önlegitimáló ideológiája részeként, s a professziona-
lizáció „útján” lemaradókat, az alsóbb fokozatoknál 
veszteglőket a „félprofesszió” vagy „pszeudoprofesz-
szió” kategóriával illették (Etzioni,1969.). A profesz-
szionalizáció dominációs elképzelése igazán soha-
sem volt vonzó a felnőttoktatási mozgalmi ethoszt 
megvalósító gyakorlatban, sőt komoly hívei voltak 
a radikális kritikai nézőpontnak, azaz a professzio-
nalializáció kárhoztatásának annak bázisán, hogy 
függővé tesz, az emberi önfelszabadítást gátolja.

Ez is egyik magyarázata, hogy a szakmaiság, a 
professzionalitás lesz az új paradigma, amely meg-
határozza a szakmaépítést.

Az új professzionalitás konstrukciója
A kilencvenes években a felnőttek művelődési fo-
lyamatait ösztönző szakemberek egyre többet ír-
nak szakmai folyóirataikban arról, hogy nem a 
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professzionalizációs intézményi biztosítékok, s a 
társadalmi előnyök biztosítása a kívánatos szakmai 
út, döntő a szakmaiság minőségi módja a szakmai 
cselekvésben.

Az új professzionalitás szemléleti keretében az 
egyik elem: a szakemberi dominancia transzformá-
lása, korlátozása. A kliensek szabadsága, akarata, a 
döntéslehetőségek, jogok kiszélesítése, a kialakult 
személyközi viszonyok egyenrangúsága a vezér-
lő érték. Az egyenrangú dialógus elve köré épül a 
koncepció.

A szakmaiság a partneri együttműködés ki-
alakítását jelenti, amelyben a felek a Habermasi 
kommunikatív cselekvés mércéinek megfelelő egyez-
kedésre, megértésre készek. A szakmaiság azt az 
elvet és képességet is jelenti, hogy ne konstruálód-
janak aszimmetrikus uralmi viszonyok, monopoli-
zálások, kisajátítások, a kliensek, klienscsoportok a 
saját életviláguk szakértőjeként tekintődjenek.

A dialógus, a reciprocitás koncepciója a felnőtt-
nevelésben nem újszerű irány, hisz akár Paulo Frei-
re munkássága és a kritikai-radikális orientációjú 
közösségi munka vagy Malcolm Knowles andragó-
giáról vallott felfogása, valamint Carl Rogers kliens-
központú terápiája, s a segítő kapcsolatról vallott 
nézőpontja a professzionalitás paradigmáját erre 
az alapra helyezi már a hatvanas-hetvenes évektől.

Az új módon felfogott professzionalitás na-
gyon épít Donald Schön (1983.) refl exív praxismo-
delljére is.

Az ambivalencia, a meghatározatlanság, a bi-
zonytalan tényezőkkel számolás része a praxisnak 
Schön felfogásában. A professzionalitás lényege, 
hogy az ilyen természetű kontextust a szakember 
türelmesen feltárni képes és benne hatékonyan 
működni tud.

A szakemberek a praxisban és a praxisból is 
tanulnak – refl exíve viszonyulva ahhoz. Schön a 
praxistudást, a praxisból kinövő elméleteket legi-
tim, azonos rangú, de más típusú tudásként nevezi 
meg, mint az általa „pozitivisztikusnak” megjelölt 
diszciplinatorikus tudáshalmazt. A praxistudás a 
szakmai cselekvésben, a cselekvés folyamatában 
mutatkozik meg, performatív jellegű, intuitív, az 
adott szituációban releváns szakmai tudást jelö-
li. A praxis nem folyhat elmélet nélkül, s maga is 
elméletgeneráló. Schön felfogásában minden adott 
szituációban újrakonstruálódik a szakember szak-
mai repertoárja, csak ennek birtokában tud új, nem 
megszokott kontextusokban szakmailag működni.

Az ilyen értelemben felfogott refl exív profesz-
szionális praxis eltünteti a professzió vagy félpro-
fesszió közelítésben artikulálódó „lemaradást” a 

kognitív, absztrakt tudományosság fényében, (ami 
mindig megfogalmazódott a felnőttoktatási szak-
mai terület felsőoktatásba kerülésekor), így felsza-
badító az új professzionalitást építőkre.

A professzió státus interdiszciplinatorikus tu-
dományos terület, amely valamely probléma meg-
oldása körül szerveződik.

Az andragógia a praxistudás generativitására 
épülve tudja magát létrehozni.

Egyfajta csendes forradalom, szakmaépítkezés 
zajlott, s a nyolcvanas évektől előállt a „scientifi c 
practitioner”, azaz a tudományos tudáson építkező 
gyakorlati szakember mintázata. Jarvis 1999-ben 
publikálta könyvét a kutató szakemberről (prac-
titioner-researcher), s frissen megjelent opusában 
szintén úgy ítéli meg, hogy Schön (1983.) és Kolb 
(1984.) voltak elindítói annak a mára szinte hege-
mónná váló iránynak, amely a tapasztalati tanulás, 
a problémaorientált tanulás, a refl ektív praxis, az 
akciókutatás (nem lehet más, mint tanulás) tema-
tizálásaiban jelen van a professzionalitás kifejtései-
ben. Boud, Brookfi eld, Revans, McNiff nevét említi, s 
önmagát is ebbe a csoportba sorolja (Jarvis, 2007. 
pp.168-177.). A felnőttoktatás, a felnőttek tanulá-
sa témakörét kutatók doktorátust tudnak szerez-
ni úgy, hogy a saját praxisukat elemzik, kutatják 
(practitioner doctorate). Az andragógiai szakiroda-
lom ezt a tudományos kutatás egyfajta demokrati-
zálódásaként üdvözli, hisz nem kívülről jönnek a 
kutatók a gyakorlatot elemezni, hanem a praxisban 
benne lévők tapasztalatainak refl exív transzformá-
ciójából születik maga a kutatás, amely így „saját 
tulajdon”, s mindjárt beépülhet az adott kontextus-
ba. Persze, rigorózus szakmai kontrollra van szük-
ség a tudományos kritériumok tekintetében.

A tudás felhalmozása, elméletekké, ill. fogalmi 
rendszerekké átgyúrása kollektív erőfeszítést igé-
nyel, szakmai műhelymunkák sora tudja kiformál-
ni, szükség van egy olyan folyamatos szakmai-tu-
dományos üzemi működésre, amely elemzően 
figyeli a praxist. Ennek részét képezik a szakmai 
szervezetek, szerveződések is.

1. Integratív ernyőszervezetek
A felnőttekre irányuló művelődési, tanulási moz-
galmakat, civil kezdeményezéseket, a XX. század 
elejétől egyre szélesebb integrációkat megjelení-
tő szakmai szerveződések burjánzása követi, ki-
fejezésre juttatván a szakszerűsödés feltámadó 
 igényét.

A kezdetben nemzeti keretekben működő szer-
vezetek lehatárolják azt a szakmai mezőt, amelyet 
kijelölnek a hasonlónak kategorizált tevékenysé-
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gek és értékválasztások, majd a szerteágazó szála-
kat egy szakmai kötegbe fűzve, képviselve, közös 
identitáskereteket próbálnak kreálni, s a felnőtt 
tanulás minőségi és magas fokú szakszerűséggel 
nyújtott szolgálatát állítják középpontba.

Általában expliciten nem a felnőttoktató szak-
emberek összefogását jelölik célként, hanem a 
tényleges és potenciális felnőtt-tanulók érdekeinek 
képviseleteként jelenítik meg magukat.

Pl. az amerikai szakmai ernyőszervezet (AAA-
CE1) stratégiai célként megfogalmazza a felnőtt-
képző szakemberek kohéziójának megteremteni 
akarását, a szakmai identitás megerősítésén való 
munkálkodást, s a professzionális sztenderdek és 
andragógiai tudás fejlesztését. A szakmai folyó-
iratok legolvasottabb cikkeinek listája nagyon sok 
tanulmányt tartalmaz a tanulás különféle elméleti 
paradigmáiról, a felnőttképző szakember kritikai 
refl ektív praxisáról, s facilitátori, mentori szakmai 
szerepről, a tanulócentrikus paradigmáról. Nincs 
mindenütt nagy nemzeti szervezet.

Pl. a német felnőttoktatási rendszer leírására 
vállalkozók is gyakran kiemelik,2 hogy nincs kö-
zösen integrált szakmai szerveződésük, még kö-
zös konferenciák megrendezésére sem kerül sor a 
sok szereplő (a népfőiskolai rendszer, az egyházi 
felnőttoktatás, a politikai, a munkaerő-piaci intéz-
ményrendszer, a szakszervezetek stb.) között.

A 41 ország civil felnőttképzési szervezetét tö-
mörítő Európai Felnőttképzési Szövetség (EAEA3) 
témakatalógusában nincs címszó a professzióra, 
5 területbe szervezik az információkat weblapju-
kon: a felnőttképzési szakpolitika; a tanulás tar-
talma; a módszerek; a felnőttképzési formák és 
intézmények (e fejléc alatti „egyetem”-blokkban 
van szó szakmai képzési kérdésekről), valamint az 
„ egyebek”.

A professzionalitás emelése vállalt céljuk, s ezt 
leginkább a szakemberképzés területére fordítják 
le. Az elmúlt években két olyan projektben is sze-
repet vállaltak, amelyek a felnőttoktatók szakmai 
kiképzésére irányultak. „A felnőttoktatók képzése 
a továbbképzésben és a felsőoktatásban”4 elnevezé-
sű projekt andragógiai szakok képzési modelljeit 
dolgozta ki BA, MA és posztgraduális szinten, fő 

1  www.aaace.org
2  Reischmann, J.: Adult Education in Germany: Roots, 
Status, Mainstreams, Changes.http://web-uni-bamberg.
de/ppp/andragogik/AEinGrmy.htm
3  European Association for Education of Adults: www.
eaea.org
4  TEACH= Teaching Adult Educators in Continuing 
and Higher Education

céljának a European Masters in Adult Education mes-
terszak kifejlesztését tekintette. E munkában részt 
vett az európai egyetemek felnőttoktatási szakmai 
hálózata is (EUCEN).5

A másik irány, amely fellelhető a nemzetközi 
szakmai térképen: a specializált felnőttképzők ki-
képzése, továbbképzése. A specializálódás sajátos 
célcsoportokra irányulhat (pl. időskorúak, börtön-
rabok, fogyatékossággal küzdők, bevándorlók, 
különleges munkarendben dolgozók, szociális hát-
rányokkal küzdők stb.), ill. a modern info-kommu-
nikációs technológiákra épített tanulási környezet 
használatára.

A Felnőttképzés Nemzetközi Tanácsa elnevezésű 
világszervezet (International Council for Adult Edu-
cation6) 89 ország 130 szervezetének együttműkö-
désével a felnőttek jogainak biztosítására koncent-
rál, a társadalmi és egyéni emancipáció eszközének 
értékeli a felnőttek tanulását, a társadalomba ágya-
zásra fi gyel, folyóiratában (Convergence) a sze-
génység, a HIV-fertőzés, Aids, az analfabétizmus, 
a kirekesztett kisebbségek, a környezeti katasztró-
fák a kulcstémák, s a tanulás adta lehetőségek.

Az Európai Felnőttképzési Szövetség szoro-
san együttműködik az Európai Bizottsággal, így 
a szakmapolitikai stratégiák kiformálására kíván 
elsősorban hatni.

Az eddig megemlített szervezetek a széles érte-
lemben vett felnőttoktatás – felnőtt-tanulás szek-
torát kívánják összefogni, s hozzákapcsolni a más 
társadalmi alrendszerekhez, különösen a politiká-
hoz, akár nemzeti, akár nemzetek feletti szinten. 
Domináns céljuknak a felnőttoktatási szakmai te-
rület társadalmi relevanciájának hangsúlyozása tű-
nik, s a szakpolitikákra hatás, nyomás és befolyás 
gyakorlásával.

2. A szaktudományos jellegű szervezetek.
A szakmai szerveződések másik csoportja az egye-
temekhez, kutatóintézetekhez kapcsolódik, az 
andragógiai tudásrendszer fejlesztőihez, kutatói-
hoz, akiknek meghatározó szerepe van a profesz-
szionalitás-konstrukciók kiformálásában.

A felnőttek tanulását vizsgáló európai kutatási 
szakmai szervezetek, például az ESREA7, s az ER-
DI8 honlapjain a szakértői konferenciák, projektek 
tartalmi áttekintése azt jelzi, hogy többet foglalkoz-

5  European Universities Continuing Education Network
6  www.icea.org
7  European Society for Research on the Education of 
Adults:www.esrea.org
8  European Research and Development Institutes for 
Adult Education: www:die-bonn.de/erdi/index/htm
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nak teoretikus nézőpontokkal, az új professzioná-
lis technológiák, módszerek beható vizsgálatával, 
szakmafejlesztési aspektusokkal. Ugyanakkor az 
is látható, hogy a 90-es évektől felerősödő, politi-
kai hátszelet kapó szakmapolitikai irányok, mint 
„egész életen át történő tanulás”, vagy a „tanuló 
társadalom „ koncepciója, s praxisa (kompeten-
ciafejlesztés, a munka világa és a tanulás kap-
csolata, előzetes tapasztalati tanulás elismerése 
metszetek) itt is a „napirend” részei. A 90-es évek 
végétől a felnőtt-tanulás fogalmi kereteinek ana-
lizálása zajlik, a formális, nonformális, informális 
tanulási folyamatok megragadása, a sajátos egyé-
ni tanulási utak, pályaívek megjelenítése, az élet-
történetbe ágyazott tanulási hatások kutatása áll 
előtérben. A társadalmi nemek kérdésével, a par-
ticipációt elősegítő és gátló tényezőkkel, az aktív 
állampolgári tagság és a tanulás kapcsolatával, a 
kompetenciák fejlesztésével, mérésével, a teljesít-
ményértékelés indikátor-alapúságával, s az isko-
larendszeren kívüli tudás- és kompetenciaszerzés 
elismerésével e szakmai szervezetek is sokat fog-
lalkoznak.

A professziófejlesztés mint továbbképzések 
rendszere is rendszeresen megvitatott témák. A fel-
nőttképzésben dolgozó tanárok képzése, a szakmai 
továbbképzés kiemelten megjelenik az ERDI 2007. 
évi fő törekvéseinél, mégpedig a szövegértésre és a 
kommunikációs kompetenciák kifejlesztésének sa-
játos célrendszere kapcsán.

A szakmai kutatás nemzetközi hálókban is fo-
lyik, feldolgozzák a fenti témakörök egyes orszá-
gokon belüli állapotait, illetve történeti kereszt-
metszetek is készülnek.

Tagsági díj, s mindennemű bürokratikus testü-
letet, jogi logikát nélkülöző globális kutatói háló-
zatra példa a 120 tagot számláló International Soci-
ety for Comparative Adult Education (ISCAE), amely 
1992-től működik a mai formában, de már 1960-tól 
van hagyománya a komparatív andragógiai kuta-
tók közös fórumainak. 2006-ban azt a témát járták 
körül, hogy miképp alakult ki a felnőttoktató, fel-
nőttnevelő szakmai pálya.9

A SCUTREA10 (Standing Conference on Uni-
versityTeaching and Research in the Education of 
Adults) 35 éve működik, brit szakmai szervezet, 
amely szorosan együttműködik az angolszász te-
rületek szakembereivel. A túlnyomórészt egyetemi 
oktatókból, kutatókból álló tagság 2006-ban a refl e-
xív professzionális gyakorlatról, idén a professzio-
nalizmus kritikai vitáiról tart konferenciát.
9  Becoming an Adult Educator: www.iscae.org
10  www.scutrea.ac.uk

A szakmai szervezetek magukévá tették, illetve 
megvalósítják Etienne Wenger (2005.) és Jean Lave 
1987-től nagy karriert befutott koncepcióját, az ún. 
egymástól tanuló praxisközösségek ideáját („com-
munities of practice”), amelynek lényege, hogy egy 
adott szakmai mező iránt elkötelezettséget mutató, 
s abban kiműveltséggel bíró egyének sűrű interak-
cióikba lépve egymással, újfajta tanulási módoza-
tokat, tanulási kompetenciát (learning capability) 
fejlesztenek ki – egyénileg és kollektíve egyaránt.

Nehezebb felfedezni a sokszínű praxis és kontex-
tus tobzódásában a közös mintázatokat, elveket, a 
professzionális egység koherenciáját biztosító ele-
meket. A szakmai tudás növelése, fejlesztése, mé-
lyítése megkívánja a szűkebb specializációkat, s az 
azokban folyó szakszerű, alapos munkát, de az új 
szakmai kategóriákkal, fogalmi hálókkal dolgozó 
szegmensek le-leszakadnak a fő vonalról, s külön 
utakat választanak maguknak, külön professzióvá 
kezdenek formálódni. A túl nagy különbségek a 
professzió művelői között, a tudásfejlesztők, a szak-
mai menedzseri szintek és a szakma frontvonalában 
dolgozók között szétforgácsolják a kohéziót.

A felnőttoktató szakma is szétesik különféle 
speciális szerepekre, illetőleg új szakmákra: tanár, 
facilitátor, értékelő, mentor, felügyelő, tanácsadó, 
instruktor, kutató, oktató-kutató, továbbképző, 
szakpolitikus, curriculum-tervező, programirányí-
tó, humán fejlesztő, szervezetfejlesztő, marketing-
szakember, távoktatási szakember stb.

A professzionális tudások hálózatokban, pra-
xis-és habitusközösségekben tudnak igazán meg-
születni, formálódni, ehhez mágnesszerűen mű-
ködő, kapcsolathálózati centrumokra van szükség, 
folyamatosságra, a szakmai cselekvők személyisé-
gétől való leoldódó tudásbázis akkumulációjára, 
az intézményesült cselekvésmódok kikristályoso-
dását lehetővé tevő mechanizmusokra.

S bár a fentebb leírt szakmai szerveződések 
mutatják a refl ektív szakmai csoportkultúrák 
erényeit, van olyan értékelés is, hogy túlzottan 
erős a fragmentáció a felnőtt tanulás világában, 
sok a részlegesen, s véletlenül csatlakozó.

A rendszerszemléleti keret alkalmazásában több 
tényező együttállása, kombinációja tudja sikeressé 
tenni az adott szakmai területet. A sajátos tudás- és 
készségrendszer minőségének folyamatos megőr-
zése, új tudásfajtákkal bővülés mellett fontosak az 
intézményes lehetőségek, a stabil jövedelemszer-
zés lehetősége a munkaerőpiacon, a kedvező jogi 
környezet, a bizalmat kiváltani tudó etikai elvek-
nek megfelelő teljesítménynyújtás.
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A középeurópai szakértelmiség formálódása kü-
lönböző modellek mentén történt meg,1 a folya-
matban aktuális és különböző végletes vélemények 
között érvényes fordulat a bolognai forma beve-
zetése. A pedagógiai szakértelmiség megjelenése, 
szerveződése, a modern pedagógia egyetemi és 
egyetemen kívüli alakulása egyaránt ciklikus jel-
legű. A pedagógiából kirajzó rész-pedagógiák el-
különülése, majd összeszerveződése, azok gazda-
sági, társadalmi kapcsolatrendszereinek feltárása, 
gyakorlati hasznosíthatósága szükségszerűen fel-
veti a multidiszciplináris és holisztikus gondolko-
dás érvényességét. Az egyes tudományterületeken 
számos ismeret halmozódik fel, ezek jól hasznosít-
hatók más összefüggésekben is (hálózatosodás). 
A korábban egymástól többé-kevésbé elszigetelten 
értelmezett tudományok2 – eredményeiket és mód-
szereiket tekintve – egyre nagyobb területen kerül-
nek átfedésbe egymással. A felnőttek képzése tipi-
kusan ilyen terület, akár iskolai, akár iskolán kívüli 
oldalát tekintjük. Az erőteljesen uralkodó pedagó-
gia általánosan érvényesül az oktatás minden terü-
letén, korábban a felnőtteket a pedagógusok, mint 
antropológiai alakzatokat értelmezték.3 A pszi-
chológia, szociológia, a munkatudományok sora 
vezetett a felnőtt jellemzőinek feltárására, a foglal-
koztatás munkajogi intézkedései korosztályos vál-
tozásokat indukáltak. Ebben a folyamatban a peda-
gógia szükségszerűen hozta előtérbe a felnőtteket 
érintő tudományokat, kénytelen-kelletlen teret 
adva az andragógiának. Nehezen érthető, hogy az 
akadémiai pedagógia miért gördített olyan sokáig 
különböző akadályokat az andragógia érvényesü-
lése elé, amikor a pedagógia/andragógia együttes 
– szükséglet szerint alkalmazott tudománya és esz-
közrendszere – feltétele a sikeres felnőttképzésnek. 
A felnőttképzés sok paradigmaváltás-értelmezése 

1  Németh András: A magyar pedagógia tudománytör-
ténete. Budapest, Gondolat, 2005.
2  Banús Elek: Összefüggések a kultúra, a gazdaság és a 
politika között. Kultúra és Közösség. 1995. 175-181.
3  Géczi János: A szocialista gyermekfelfogás, a túlkoro-
sok és a felnőttek oktatásának ikonográfi ai megjelenítése 
(1956-1964.) Magyar Pedagógia, 2006. 155-167.

mellett az igazi paradigmaváltás abban áll, hogy a 
korábban a beilleszthetőséggel, megoldhatósággal, 
időbeosztással és a felnőtt valamilyen meggyőzése 
érdekében dolgozó felnőttképző, ehhez a helyzet-
hez igyekezett pedagógiáját illeszteni. Ma a fel-
nőttképzés az iskolarendszer része, az andragógia 
tudománya kimunkált, integráló jellegű,4 megfele-
lő oktató személyiség kezében hatásos. 5

Az andragógián – akárcsak pl. a pedagógián, a 
LLL- programon stb. – részben beteljesült Jacques 
Maritain „A nevelés válaszúton” című könyvében 
leírt fordulat: a folyamat önérvényesítővé, immár 
mozgalommá lett.6 Maritain a pedagógiatudo-
mány önérvényesítő törekvéseinek veszedelmétől 
aggódik. Attól tart, ha ez bekövetkezik, csak az lesz 
a fontos, hogy milyen a John, akinek meg akarjuk 
tanítani a matematikát, de az nem, hogy mi az a 
matematika, amit meg akarunk tanítani Johnnak. 
A fontos az, mi a pedagógia, a LLL, az andragó-
gia – azaz miképpen közvetítsük a keretet, de hogy 
milyen elemeket, tényeket, gyakorlatot, mit közve-
tít a képzés/nevelés, azzal kevésbé törődünk.

A szervezetekbe allokált tudást az andragógus 
globális-lokális információs kapcsolatrendszerben 
kezeli. A személyes és társadalmi tudástőke fel- és 
kihasználása túlmegy a felnőttképzés tartalmán. 
Meghatározó az a tudatállapot és tudatfejlesztés, 
amely az andragógus menedzseri személyiségén 
is múlik. Ebben a stratégiai menedzsment üzleti 
szempontjai alapján jár el, 7 ami a szervezetre vo-
natkoztatva a konzisztenciában (a stratégia megala-
pozott, nincsenek egymásnak ellentmondó célok 
és eszközök), a kellő matematikai megalapozott-
ságban (statisztikai és valószínűségi számítások, 

4  Durkó Mátyás, Szabó József : Az ezredforduló kihívá-
sa: az integráló andragógia. Magyar Pedagógia, 1999. 3. 
307-321.
5  Lánczos Ágnes: Bologna andragógussá tette a felnőtt-
oktatót. Népszabadság, 2006. szeptember 14. 19.
6  Maritain, J. [é. n.]: A pedagógia válaszúton. In: Vá-
logatás a 20. század külföldi pedagógiai irodalmából. 
OPKM, Budapest. 
7  Henry Mintzberg, Bruce Ahlstrand, Joseph Lampel: 
Stratégiai szafari. Útbaigazítás a stratégiai menedzs-
mentben. HVG, Budapest. 2005. 38-39.
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kontrolling, benchmarking, SWOT, BCG mátrix 
stb.), rugalmas alkalmazkodás (a személyi és kör-
nyezeti változásokra), előny (a stratégiának egy 
kiválasztott tevékenységi körben biztosítani kell 
a versenyelőny létrehozását és/vagy fenntartását, 
arányos megvalósíthatóság, a stratégia és a végre-
hajtás ne rójon túl nagy terhet a rendelkezésre álló 
forrásokra). Mindezek együttesen az andragógia 
hagyományos hierarchiáján alapulva integrálják 
és szervezik egyéb tudáskörök bevonását, hozzá-
járulva az andragógia tudáspiaci sikeréhez.

Az andragógus, az andragógia szükségszerűen 
alkalmazkodik a piacgazdasági tudásszükséglet-
hez. Ennek néhány kategóriája:

– A tények ismerete (know-what). Általában ezt 
nevezzük információnak, jellemzője, hogy kisebb 
egységekre bontható, rendszerezhető, csoportosít-
ható, továbbítható. Az információ keresését, sze-
lektálását és felhasználását is tanulni kell.

– Az okok ismerete (know-why). A természetben, 
az emberi elmében és a társadalomban végbemenő 
változások alapelveinek és törvényeinek ismerete. 
E tudás megszerzéséhez elengedhetetlen a befek-
tetés a tudományok és a közoktatás fejlesztésébe, a 
képzésben pedig nélkülözhetetlen a kísérletezés, a 
terepmunka, a tapasztalatszerzés.

– Az út ismerete (know-how). A képességek és a 
készségek fejlesztésével elsajátítható szakértelem 
minden tevékenységben meghatározó. A tudás 
legkevésbé megközelíthető és a legbonyolultabban 
átadható válfaja, ezt a legnehezebb mások által is 
használható információvá alakítani, hiszen tartal-
ma az elsajátítás folyamán is szüntelenül változik. 
Van elméleti és gyakorlati része, nemcsak egyének-
ben, hanem közös területen működő csoportokban 
is kifejlődhet.

– A megfelelő személyek ismerete (know-who). Az 
információkhoz jutás ismerete és a szociális kap-
csolatok fontosak a termelésben és az említett há-
rom tudásfajta megszerzésében is. Ez a tudásfajta 
magában foglalja a társas kapcsolatokra való kész-
séget, a kommunikáció és az együttműködés ké-
pességét is.

A tudás bármely formájáról legyen is szó, a 
kulcskérdés az, hogy kinek és milyen módon kell 
biztosítani a tudás megszerzését, és a szervezet ér-
dekében hogyan működteti? Ezért kialakítandók és 
fenntartandók azok az arányok, képzési formák és 
tartalmak, amelyek a tudást, mint köz-, illetve mint 
magántulajdont képesek előállítani, kezelni. A tár-
sadalom nem adhatja át teljesen a beilleszkedéshez 
szükséges tudás közvetítését a magánszférának, de 

nem is vállalhatja fel például, a speciális termelé-
si ismeretek oktatását. A közoktatás feladata, hogy 
az ismeretszerzést lehetővé tevő készségeket, ké-
pességeket kiépítse. A tudásalapú gazdaságban a 
verseny a technológiák között is kiéleződik. Ezért 
kiemelt fontosságú a kutatás és fejlesztés támoga-
tása, illetve a szaktudást igénylő technológiákat al-
kalmazni képes „humán erőforrás” képzése. Mára 
a leszűkítetten csak a fogyasztás és termelésével, 
a GDP növelésével, a technológiai hatékonyság 
bővítésével a pénzügyi forgalom biztosnak látszó 
fenntartási igyekezete elérte a csak tőkefelhalmo-
zást szem előtt tartó rétegmagatartást, amelynek 
következményei globális krízist tartanak fenn.8

A gazdaság követelményeire válaszoló felnőtt-
képzés:

A személyeket a gyorsan változó szakmai életre ké-
szítse fel.

A gazdasági siker és a társadalmi kohézió feltétele a 
másokkal való interakciókon keresztüli tanulás.

A lassabban haladóknak biztosítani kell a feltételeket 
ahhoz, hogy részt vegyenek a gazdasági tevékenységek-
ben és a társadalom életében.

Az egész életen át tartó tanulás érdekében a felnőtt-
képzés széles választéka szervezendő.

Morális kérdés a társadalmi tőke növeléséhez való 
hozzájárulás, ezért nő a nevelés felelőssége.

Az oktatás és a nevelés eredményessé tétele nem vár-
ható el egyedül az oktatási intézményektől. Más munka-
megosztásra és együttműködésre van szükség a termelő 
ágazatok, a magánszektor, valamint a tanulás régi és új 
helyszínei között.

A gazdaságban eltérőek a szükséges ismeretek és 
készségek, és az ennek megfelelő tanulási körülmények. 
Ezért szükséges a közoktatás alapozó jellegének megerő-
sítése, fi gyelemmel a specializált oktatás iránti konkrét 
igényeire és a gazdasági szervezetek, más intézmények 
képzési feladataira.9

Így az andragógia azokat a célokat szolgálhatja, 
amelyekre korábban ténylegesen szerveződött – a 
gazdaság résztvevőinek szakmai meg- és betanítá-
sához megalapozott rendszert nyújtva. Tehát nem 
az andragógiát, a felnőttképzést tanítja meg, ha-
nem ennek rendszerét és eszközeit használja fel a 

8  Pl. George Soros: New Paradigm for Financial Mar-
kets. The Credit Crisis of 2008 and What It Means. New 
York. 2008. Soros szerint a válság a rendszerből követke-
zett. Népszabadság, 2008. november 11. 20.
9  E kérdésben végletes vélemények fogalmazódnak 
meg, pl. Bokros Lajos: A reformok kritikus tömege. 
Élet és Irodalom. 2009. január 23. A magyar közoktatás 
megújításáért. 2008. Zöld könyv. Szerk. Fazekas Károly, 
Köllő János, Varga Júlia. Ecostat, Budapest, 2008. 
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képzéshez, 10 ami a társadalom egyik strukturális 
kérdése.11 Ebben azt a tudatosan szakiskolai jelle-

10  Struktúrák és folyamatok. Az oktatás strukturális 
problémái. VII. Nevelésügyi Kongresszus 2008. augusz-
tus 25-28. Program és összefoglalók. Budapest, Buda-
pesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 2008. 
131-134.
11  Bihall Tamás: A gazdaság szerepe a szakképzésben. 
Struktúrák és folyamatok. 2008. 140.

get vállalt gyakorlatot követi, amely tudatos, funk-
cionális, kimenet-orientált céllal készíti fel hallga-
tóit a mesterségtudást nyújtó pedagógiai tárgyak 
és gyakorlat kiválasztásával, a szakmák megtaní-
tásához.12

12  Csapó Benő: A tanulás és tanítás tudományos meg-
alapozása. A magyar közoktatás megújításáért. 2008. 
Zöld könyv. Szerk. Fazekas Károly, Köllő János, Varga 
Júlia. Ecostat, Budapest, 2008. 217-233.



Három és fél évtized telt el a képesítés nélküli pe-
dagógus (tanító, tanár, szakoktató) működtetésének 
megszüntetésétől a „képesítés nélküli felnőttoktató” 
alkalmazásáig. E kissé szokatlannak tűnő megál-
lapítás sajátos magyar oktatási jelenségként érvé-
nyesül.

A 21. század első évtizedének végén szükség-
szerűen merül fel annak a kérdésnek a megvála-
szolása, hogy a mindenki számára meghatározó és 
nélkülözhetetlen lifelong learning eredményessé-
gében:
– megvalósultak-e az átalakulások által „igényelt” sze-
repváltozások?
– szükségesek-e a szerep által meghatározott és a mun-
kaerőpiac által visszaigazolt kompetenciák?
– a tanulón kívül, kockázati tényező-e a felnőttoktató a 
tudásközvetítés, tudás-elsajátítás folyamatában?
– melyek a lehetséges megoldások?

E vázlatszerű témafelvetésben ennek áttekinté-
sére tesz kísérletet a szerző.

Kulcsfogalmak: kulcskvalifi káció1, kompetencia2, 
kockázati tényező, tanulásirányító, logisztika, a tudás, 
oktatási piac, közvetítési technológia, informatikai kom-
petencia3, médiakompetencia4, digitális írástudatlanság, 
„képesítés nélküli felnőttoktató”.

Bevezetés
Hosszú utat tettünk meg a képesítés nélküli pe-
dagógus (tanító, tanár, szakoktató) működtetésének 
megszüntetésétől a „képesítés nélküli felnőttoktató” 
alkalmazásáig. E kissé szokatlannak tűnő meg-
állapítás sajátos magyar oktatási jelenségként ér-

1  Vö.: Balogh Andrásné: Technikai fejlődés és szak-
képzés. Szakképzés – Pedagógiai PHD füzetek. BME. 
Budapest. 1996. pp. 27-30.
2  Pedagógiai Kislexikon. (összeállította: Nanszákné dr. 
Cserfalvi Ilona). Debrecen. 1996. p. 207.
3  Vö.: Kraiciné dr. Szokoly Mária: Felnőttképzési mód-
szertár. Új Mandátum Könyvkiadó. Budapest. 2004. pp. 
79-80.
4  Vö.: i.m. 81. p.

vényesül a mindennapokban. A felnőttképzésben 
tevékenykedő oktatók többségének természetesen 
van szakmai képesítése, de nem rendelkeznek and-
ragógusi gyakorlattal és felnőttoktatási felkészült-
séggel. Szerepvállalásuk és kompetenciájuk így 
megkérdőjelezhető. Olyanok, mint az illetékesség 
és jogosultság nélkül működő csontkovács.

Az ezredforduló társadalmi, gazdasági, techno-
lógiai, munkaerő-piaci változásainak hatásaként 
felértékelődött a tanulás. A globalizációs hatások 
felerősödése felgyorsította, és általános szükséglet-
ként jelenítette meg az egész életen át történő tanu-
lást. Miközben úgy érzékeljük, hogy a 20. század 
utolsó évtizedében lezajlott társadalmi, gazdasági 
átalakulás egyik nyertese a felnőttképzés, a felnőtt-
oktatás, számos feladat megoldása nem sikerült, és 
közben sürgető újabb feladatok képződtek. Ilyenek 
pl.: az évtizedek óta bővítetten újra-termelődő funkcio-
nális analfabétizmus, a tényleges felnőtt analfabéták szá-
mának növekedése és a felnőtt lakosság jelentős részének 
digitális írástudatlansága.

A 21. század új kihívásainak eredményes peda-
gógiai, (felnőtt)oktatáspolitikai és felnőttoktatási 
kezelésében kulcsszereplővé, kulcstényezővé vált 
a pedagógus, az andragógus és a tanuló. A PISA 
2000, 2003, 2006 felmérések eredményei jól érzé-
keltették, hogy csak úgy lehetünk eredményesek, 
tanulóinkkal együtt, ha azt tanítjuk (és ők azt tanul-
ják), amire a tanulónak van szüksége ahhoz, hogy 
változó körülmények között meg tudja oldani új 
szerephelyzeteit és feladatait. S ez nem jelenti a pe-
dagógus és andragógus szerep feladását. De szük-
ségszerűen megjelenít egy szerepváltozási, változ-
tatási igényt. A tudásközvetítés, a tudáselsajátítás 
eredményes megvalósításához két szereplő (tanuló, 
oktató) nélkülözhetetlen. Mindkettőnek rendelkez-
nie kell a működtetéshez szükséges eszköztudás-
sal. Ha ez hiányzik bármelyik oldalon, a folyamat 
sikertelen (lásd a korábbi megoldatlan feladatokat).

A pedagógiai világában „benne lévő ember” 
alapviszonyai (Zsolnai József nyomán):
– Az én, mint megismerő.
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– Az én, mint kommunikáló.
– Az én, mint kreáló.
– Az én, mint értékteremtő.

Az élettevékenység-elemek közös eredője a ta-
nulás. Így a modell mindkét szereplő (a tanuló és a 
tanulásirányító) működésére, tanulási tevékenysé-
gére igaz. Más-más szinten és minőségben.

A szereplők képzési, tanulási tevékenységben 
való részvétele, közreműködése szerep-változáso-
kat generál, kompetenciák kialakítását, fejlesztését 
igényli, és mindezeket a folyamat eredményessége 
szempontjából kockázati tényezőként is célszerű 
fi gyelembe venni.

Szerepváltozások? Kompetenciák
A pedagógus szerep nem más, mint értelmisé-
gi létforma, modellalkotás és mintaközvetítés az 
egyéniség megteremtésével: vagyis a pedagógusi 
működés és a személyiség egészének, teljességé-
nek harmonikus egysége, amely magában foglalja 
a pedagógiai-szakmai-vezetői funkciókat, a stílust, 
a személyiségjegyeket, a komplex szerepkört és az 
alkalmazott tevékenységek összességét.

A pedagógus által működtetett legfontosabb te-
vékenységelemek:
– A kapcsolatteremtés és fenntartás.
– A közlés.
– A szerepvállalás.
– A tervezés és előrelátás.
– Az elemzés és döntés.
– A szervezés és irányítás.
– Az értékelés és értékképzés.
– A munkavégzés tanulása és tanítása.
– Az empátia és a pedagógiai tapintat.
– A pedagógiai hatáskeltés.

A pedagógiai folyamat során a pedagógus te-
vékenysége, az általa működtetett attitűd, a folyamat-
irányítás és a kommunikáció komplex egységekben 
érvényesül, és csak a tanulóval történő együttműkö-
déssel lehet eredményes.

A szakképzésben foglalkoztatott szakoktatók 
esetében a pedagógus-mesterségre történő felké-
szítés elmarad, a tevékenységben a szakmunkás 
szocializáció eredménye a domináns.

A kompetencia: illetékesség, jogosultság, szakér-
telem.

A legfontosabb kompetenciák a pedagógusi szerep 
megvalósításához5:
– A személyiségi.
– A szociális (társas).

5  Vö: Kraiciné dr. Szokoly Mária i.m.: pp. 77-81.

– A módszerbeli.
– A szakmai.
– Az oktatáspolitikai.
– Az értékválasztás.
– Az európaiság.
– Az informatikai.
– Az internet-pedagógus szerep, mint kompetencia.
– A médiakompetencia.

Az első négy kompetencia minden szakma, te-
vékenység esetében szükséges, meghatározó.

A többi, szerep-specifi kus. A kritikus elemek: 
az informatikai és a médiakompetencia. Ezek mű-
ködtetése oktatás-technológiai és informatikai fel-
készültséget feltételez. A digitális írástudatlanság 
hasonlóan kirekeszt a digitális kultúra- és tudás 
elsajátításból, kultúra- és tudásközvetítésből, mint 
korábban a hagyományos művelődésből a szüksé-
ges alapkészségek hiánya. Ezen felül a pedagógus, 
a szakoktató modellértéke és mintaközvetítő szere-
pe jelentősen sérül. Mindezt jól szemlélteti a kom-
petenciák „héjmodellje”.6

Az andragógia világában „működő ember” alap-
viszonyai:
– Az én, mint megismerő.
– Az én, mint kommunikáló.
– Az én, mint alkotó, hasznosító.
– Az én, mint értékteremtő, értékközvetítő.

Az élettevékenység-elemek közös eredője a ta-
nulás. Így a modell mindkét szereplő (a tanuló és 
a tanulásirányító) működésére, tanulási tevékeny-
ségére igaz. Más-más szinten és minőségben, de 
alapvetően tudatosan, a korábbi szocializációs sza-
kasz folytatásaként.

„Az andragógus annak az európai oktatás-fejlesz-
tési dokumentumokban sokszor hangoztatott hiátus-
nak a betöltésére hivatott szakember, aki képes a kép-
zési rendszer és a munka világa között a szervezett 
oktatási, képzési, szakképzési, intézményen kívüli te-
rületeken is a humán szempontokat érvényesítő, köz-
vetítő feladatok ellátására, és segítséget tud nyújtani 
nemcsak az ember élhető élete feltételeinek a megte-
remtéséhez.”7

„Az andragógus szerepei feladatszerepek. Ezek köz-
pontjában a felnőtt tanulók állnak.

A pedagógusok és andragógusok mesterségbeli 
elvárásai, gondolkodási, kommunikációs és gya-

6  A teljesítményértékelés és a minősítés a közigazgatási 
szervek vezetésében (szerk.: Dávid Péter). KSzSzKKK, 
Budapest, 2007. p. 31. www.kszk.gov.hu/data/
cms19334/teljert.
7  Andragógia BA szakalapítási dokumentum Pécs. PFE 
FEEK 2004.
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korlati cselekvéseik, ezért szerepeik és kompeten-
ciáik különbségének okai:

1. a tanítványok életkori sajátosságaiban;
2. az intézményes nevelési-tanítási folyamatok szer-

vezeti rendjében, felépítésében, jellegének eltérő voltá-
ban;

3. a közvetített tudás különbségeiben keresendők.”8

Mindezt jól érzékelteti az andragógia valóságá-
ban működtetett szerepek sokasága:

– oktatásszervező, animátor, drámatanár, szakértő, 
tananyagfejlesztő, tutor, tréner, mentor,

közösségfejlesztő, felnőttoktató, művelődésszervező, 
kultúraközvetítő, internetes-oktató.

Ne feledjük. A kompetencia nem más, mint cse-
lekvőképesség. Egy helyzet eredményes kezelésére 
való alkalmasság. A következő ábra egy lehetséges 
felnőttoktatói kompetencia-megközelítést ábrázol.

A felnőttképzésben résztvevő tanárok kompetencia tér-
képe9

A tevékenység rendszerében meghatározó ténye-
zők: a kulcsképességek, kulcs-kvalifi kációk, kulcskompe-
tenciák. Ugyanakkor számos alapkészség, általános 
képesség, kvalifi káció és kompetencia megléte és 
működése is szükséges az eredményességhez.

Fontos tényező a „magkompetencia: a készsé-
gekből, kompetenciákból és technológiákból összeálló, 
versenyelőnyt nyújtó speciális szaktudás, amellyel az 
intézmény, a szolgáltató a vevők, a szolgáltatást igény-
lők számára lényeges előny nyújtására képes, megkülön-
böztetheti magát versenytársaitól, ami egyedi és nehezen 
utánozható, amellyel kiterjesztheti tevékenységét új ter-
mékekre, szolgáltatásokra, vagy piacokra.”10

Összehasonlítva a pedagógusi szerep megva-
lósításának tevékenység-elemeit, a pedagógusi te-
vékenység kompetenciáit, és a felnőttoktatói mű-
ködés kompetenciáit, érzékelhető a személyiség 
tanult tulajdonságainak, a készségeknek, képessé-
geknek, kvalifi kációknak, tevékenység-elemeknek 
és kompetenciáknak a viszonylagos hasonlósága, 
esetleges átfedése. A szerepmódosulások csak lát-
szólagosak. A környezet és a munkaerőpiac meg-

8  Vö.: Kraiciné dr. Szokoly Mária: Pedagógus – and-
ragógus szerepek és kompetenciák az ezredfordulón. 
ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2006. pp. 73-76.
9  Vö.: Barta Tamás: A felnőttképzésben oktató szakem-
berek kompetenciáinak meghatározása. NFI., Bp., 2005. 
pp. 22-30.
10  Vö.: Gaál Zoltán: Tudásmenedzsment: a HR-szakem-
berek úton a siker felé?! – In.: Tudásmenedzsment, PTE 
TTK FEEFI, Pécs, 2001/1. pp. 3-11.

erősítő/ elutasító visszajelzése nélkül nincs tényle-
ges elmozdulás. A kompetencia alapú irányultság, 
szemlélet önmagában, a működtetés kereteinek, 
viszonyrendszerének átalakítása nélkül nem ered-
ményezhet valódi szerepváltozást. Ezt a hatást 
erősíti az oktatás, a felnőttképzés gazdaságot, tech-
nológiát és piaci működést követő magatartása, 
és a rendszerelvű, gyakorlat-orientált megközelí-
tés hiánya. A pedagógusok körében él egy tévhit, 
miszerint, aki pedagógus végzettségű, az egyben 
gyakorlott andragógus is, így nem okoz számára 
gondot a felnőttképzés, felnőttoktatás. Ne feledjük: 
a gyermek nem kicsinyített felnőtt, és a felnőtt nem 
óriáscsecsemő! Az eredményességben a szakmai, a 
tanulási, az oktatási felkészültség mellett a tudás-
átadás, tudásátvétel és a személyiség minősége is 
meghatározó a szereplők részéről.

A képzési folyamat kockázati tényezői:
– A humán faktor: a tanuló és az oktató, akik kölcsön-
hatásban működnek.
– A környezet, a felhasznált eszközök, anyagok.
– Az alkalmazott tudásközvetítés.
– A technikai, technológiai biztonság.
– A kiszolgáló háttér, a logisztika minősége.
– A tanulás támogatásának minősége.

A képzési folyamatban mindkét szereplő, a ta-
nuló és a felnőttoktató is kockázati tényező. A ta-
nuló tanulásképes állapota, tudáselsajátítási minő-
sége, míg a felnőttoktató tudás-közvetítési állapota, 
minősége működik/nem működik az egymást fel-
tételező kölcsönhatásban. Bármelyik személyiség 
és tevékenység elégtelensége hatással van az ered-
ményre.

A felnőttoktató tevékenységhibái lehetnek:
– Mechanikusan, sablonosan, gépiesen cselekszik.
– Kommunikációs zárlatot okoz.
– Felkészültsége, tudása hézagos.
– Megnyilvánulása, viszonyulása helytelen.
– Magatartása normasértő (bánásmód, empátia, pedagó-
giai tapintat hiánya).
– Igénytelen.
– Okfeltárása hiányos, döntése egyoldalú, megalapozat-
lan.
– Módszertani kultúrája alacsony, hiányos.
– Nem használja ki a lehetőségeket.
– Nem tud azonosulni a szereppel.
– Szerepkényszerben van, szerepzavarral küszködik.
– Nem képes kezelni az adott helyzetet.

A felsorolás is jól érzékelteti, hogy a felnőttokta-
tó kulcsszereplő, és egyben kockázati tényező a tu-
dásközvetítési folyamatban. Működése, tevékeny-
sége meghatározó. Felkészültsége, kompetenciája, 
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személyisége nélkülözhetetlen. A humánerőforrás 
„előállításában” domináns szakember, felnőttoktató 
helyzetkezelésének alkalmasságát, eredményessé-
gét a munkaerőpiac megerősítő/elutasító vissza-
jelzése minősíti.

Összegzés helyett
Az andragógia sajátos módon teljesedett ki a 20. 
század felnőttképzési, felnőttoktatási gyakorla-
tában. Sokan, többféle megközelítésben, számos 
nézőpontból elemezték, értelmezték, jellemezték. 
Helykövetelése, szerepvállalása szükségszerű és 
természetes reakció volt a tanulók és a tanulás-
irányítók részéről egyaránt. Valóságos tanulási, 
képzési, művelődési és kultúraközvetítési igények 
tömeges megjelenése és teljesítése keretein belül 
valósulhatott meg működési gyakorlatának elfo-
gadása, amely lehetővé tette a 21. század új kihívá-
sainak kezelését is.

Ma már nem az a fontos, hogy felnőttoktatóként 
mit akarunk tanítani, hanem az, hogy nekünk és 
tanítványainknak, a személyre szabott tanulási fo-
lyamatokban, mire van szükségünk/szükségük 
ahhoz, hogy változó körülmények között meg 
tudjuk/tudják oldani szerephelyzeteinket/szerep-
helyzeteiket és feladatainkat/feladataikat.

Ennek érdekében, mint megoldási lehetőség cél-
szerű:
– a pedagógusképzés megújítása, korszerűsítése,
– a pedagógus továbbképzés megújítása,
– az andragógusképzés stabilizálása,
– a felnőttképzők felkészítése, kompetenciafejlesztése,
– a képzők képzése, kompetenciafejlesztése,
– a gyakorló andragógus utánpótlás nevelése,
– a tanulás-tanítás működtetési feltételrendszerének op-
timalizálása.

A paradigmaváltás késik, de elkerülhetetlen. Az 
írott dokumentumok, elemzések, tervek, kutatá-
sok, feladatok ismeretében szükségszerű, sürgető 
a konstruktív gyakorlati megvalósítás.

A tudás – Popper Péter után szabadon – egy va-
lóságos, létező viszonyrendszerben való részvétel, 
közreműködés. Ebben a folyamatban szüntelenül 
keressük a „Valakit” és a „Valamit”. A Valaki, mi ma-
gunk vagyunk. Hogy megtaláljuk és megismerjük 
valódi önmagunkat, az egy életen át tartó folyamat. 
A Valami pedig az a tanulási, fejlesztési tartalom, 
amelyre ebben a folyamatosan változó világban van 
szükségünk az eredményes működéshez.

A kérdés, hajlandók vagyunk-e szerep- és viszony-
rendszer-váltásra, hogy megtaláljuk a Valakit és a Va-
lamit, hogy birtokosai lehessünk a mindenkor aktuális 
Tudásnak. A válaszadásról, a konkrét cselekvésről 

mindenki önállóan dönt. Természetesen mintaköz-
vetítés hiányában a modell-követés is nehezebb.

E rövid áttekintésből feltehetően érzékelhető, 
hogy
– nem valósultak meg az átalakulások által „igényelt” 
szerepváltozások (mindenki ragaszkodik az eredeti sze-
repleosztáshoz),
– szükségesek a szerep által meghatározott és a munka-
erőpiac által visszaigazolt kompetenciák,
– a tanulón kívül, meghatározó kockázati tényező a fel-
nőttoktató a tudás-közvetítésben, tudáselsajátításban,
– ennek ellenére biztosíthatók valós megoldások a hely-
zet eredményes kezeléséhez.

Ne feledkezzünk el arról, hogy „az ember telje-
sítőképességét meghatározó tényezők”11 a mindenna-
pokban rendszerben funkcionálnak – a tanuló és 
a tanulásirányító esetében is. A feladatok, követel-
mények teljesítéséhez szükséges képességek, kom-
petenciák eredményes működtetését alapvetően 
befolyásolják a munkakörülmények és a személyi-
ség aktuális állapota. Így szerepeink eredményes 
megvalósítását meghatározza életminőségünk ala-
kítása és kondicionálása.

Napjainkban a környezet globális komplex ha-
tásként és negatív minőségként van jelen. Ez sokré-
tű: gazdasági, pénzügyi, piaci, foglalkoztatási stb. 
változást eredményezett. A válság új élethelyzet-
ként jeleníti meg elvárásait az egyes ember (a tanu-
ló, a felnőttoktató), a gazdaság szereplői, a stratégiák 
alkotói, az oktatási, képzési intézmények stb., min-
denki számára. Ennek érdemi kezelése már nem az 
elméletek szintjén, hanem a valóságban, a gyakor-
latban lehet eredményes.
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Mottó:
„Ha már sokat gyakoroltunk, nem kell többé minden 
egyes mozdulatra odafi gyelnünk: ezek lassacskán létezé-
sünk részévé válnak. De ahhoz, hogy elérjük ezt az álla-
potot, rengeteget kell gyakorolnunk, ismételnünk. És ha 
még mindig nem elég, tovább kell ismételnünk és gyako-
rolnunk.” (Paulo Coelho)

Folyamatosan változó világunkban a tudás, a kompe-
tencia mindinkább felértékelődni látszik. A munkaerő-
piacon olyan emberek szaktudására van szükség, akik 
a szó klasszikus értelmében vett szakemberek. Felmé-
rések igazolják, hogy a XXI. század emberének egyre 
nagyobb és nagyobb elvárásoknak kell megfelelnie. 
A munkáltatóknak megújulni képes, önmagukat fej-
leszteni tudó és akaró, kreatív, önálló munkavégzésre 
és információ megszerzésére képes munkavállalókra 
van szükségük. Dolgozatomban egy sajátos oktatá-
si módszert, a tanirodai gyakorlat kérdéskörét járom 
körül, azt bizonyítva, hogy a tanirodai gyakorlat egy 
olyan módszer, amely tipikusan alkalmas a munka-
vállaláshoz és a munkaerőpiac elvárásaihoz igazodó 
és szükséges kompetenciák fejlesztésére.

A témaválasztás indoklása
Dolgozatomban arra vállalkoztam, hogy leírjak egy 
olyan gyakorlatorientált, a kognitív tudást empiri-
kus megtapasztalással kiegészítő oktatási módszert, 
amelyről úgy gondolom, nagy haszonnal lehet al-
kalmazni a vállalkozói kulcskompetencia fejleszté-
sében is. Ez pedig nem más, mint a taniroda.

I. Fejezet A taniroda fi lozófi ai és pedagógiai háttere
Mottó:
„Minden egyes iskolánk egy kicsit társadalmi közösségé 
válik az alkotó munka típusaival, amely a nagyobb tár-
sadalom életének tükre.” (John Dewey).1

1  Boldizsár Klára: A projektmódszer alkalmazhatósága a 
felsőoktatásban p. 309. In: Interdiszciplináris pedagógia 
és a tudás társadalma. A II. Kiss Árpád Emlékkonferencia 

I.1. Projektmódszer
Bár dolgozatom központi témája a taniroda, szük-
ségét érzem, hogy rövid áttekintést nyújtsak a pro-
jektmódszerről.

A projektmódszer a pragmatista pedagógia 
egyik didaktikai alapköve, amelyben jelentősen 
megfi gyelhető a „learning by doing” jelenség. 
A szó magyar fordításban „cselekedve tanulást 
jelent.” A módszer tulajdonképpen arra az emlé-
kezetet vizsgáló kutatás eredményére épül, amely 
szerint az emberek három nap után az olvasott 
szöveg 10%-ára, a hallott anyag 20%-ára, a látott 
anyag 30%-ára, a halott és látott anyag 50%-ára, a 
kimondott anyag 70%-ára, s a megtapasztalt cse-
lekvéshez kötődő anyag 90%-ára emlékeznek.2 
A „learning by doing” a kompetencia alapú tanu-
lás alappillére.

A projektmódszer legnagyobb előnye, hogy ké-
pessé teszi a hallgatót a továbbiakban is szükséges 
kompetenciák elsajátítására, így a kooperációra 
és a szakmai kommunikáció folytatására a kollé-
gákkal.3 A projektmódszerrel tehát arra lehet fel-
készíteni a tanulókat, hogyan gondoljanak végig, 
készítsenek elő és szervezzenek meg egy számukra 
fontos folyamatot, hiszen az egész életünk projek-
tekben szerveződik: gondoljunk egy lakásfelújí-
tásra, egy nagyobb vásárlásra, az esküvőnk meg-
szervezésére, vagy csak egy baráti összejövetel 
megrendezésére.

előadásai. Debrecen, 2001. november, Debreceni Egyetem 
Neveléstudományi tanszék, 2003.
2  Niggeman, Wilhelm: A csoportmunka mint a felnőtt-
képzés intenzív formája. In: Maróti Andor: Andragógiai 
szöveggyűjtemény I. kötet. Budapest, 1983., Tankönyv-
kiadó, 143-150. p.
3  Boldizsár Klára: A projektmódszer alkalmazhatósága 
a felsőoktatásban p. 310-312. In: Interdiszciplináris peda-
gógia és a tudás társadalma. A II. Kiss Árpád Emlékkon-
ferencia előadásai. Debrecen, 2001. november, Debreceni 
Egyetem Neveléstudományi tanszék, 2003.
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II. fejezet: A taniroda, mint oktatási módszer

II.1. A taniroda története
A tanirodai oktatás gyökerei Európában a XVII. 
századig nyúlnak vissza. 1690-ben Lerice (Danzing 
város polgára) egy Peter Winst nevű kitalált üzlet-
ember kereskedelmi üzletkötéseit írta le „Gyár és 
megbízásai” című könyvében. Karl F. Bath 1776-ban 
írt könyvében már meg is magyarázta a taniroda lé-
nyegét, a következőket írva: „A tanár engedi, hogy 
maguk válasszanak valamilyen tevékenységet, vagy 
egy üzletágat…, mindegyik fi ktív tőkét, terméket 
kap…”Az ügyviteli oktatásnak Magyarországon is 
megvan a történelmi előzménye és hagyománya. 
A közgazdasági szakközépiskolák jogelődjének te-
kintett felsőkereskedelmi iskolákban már a század-
forduló elején működtek gyakorlóirodák. Az 1895. 
évi egységes felső-kereskedelmi iskolai tantervben 
„irodai munkálatok” tantárgy szerepelt, később a 
tantárgy neve is „gyakorló iroda” névre változott, 
amely lényegében az 1951/52-es tanévig önálló tan-
tárgyként szerepelt. A fentiek tekinthetők a jelenleg 
működő gyakorlócégek elődjének.

A taniroda módszertani fejlődésében jelentős 
szerepet játszott a Cégszolgálat létrehozása. A Cég-
szolgálati központ szerepe összetett. Gondoskodik 
a gyakorlócégek működéséhez alapvetően szüksé-
ges szolgáltatásokról, az országban megtalálható 
gyakorlócégek pedagógiai és szervezeti központja, 
továbbá összekötő kapocs a nemzetközi tanirodai 
hálózattal. A Cégszolgálat hármas funkciót tölt be. 
Egyrészt a gyakorlócégek felé egy szolgáltató szerv, 
másrészt a gyakorló tanároknak egy továbbképzési 
bázisa, ill. harmadrészt a Cégszolgálat egy nemzet-
közi hálózat része. A Cégszolgálat, mint szolgálta-
tó szerv: A szimulált vállalkozás működtetéséhez 
szükség van cégbíróságra a vállalkozás nyilván-
tartásához, bankra a különböző banki műveletek-
hez, adóhivatalra, egészség- és nyugdíjbiztosítóra, 
postára, egy közmű vállalatra a közműdíjak szám-
lázására, vámhivatalra a szállítmányozási és vám-
funkciókhoz stb4. A Cégszolgálat rendelkezik ezen 
szolgáltatásokkal, ill. a vállalkozások eredményes 
működéséhez szükséges tanácsadói, konzultációs 
feladatokat lát el. A Cégszolgálat a következő szol-
gáltatásokat nyújtja: Banki tranzakció – Internetes 
szolgáltatás, amely a valós életben zajló banki tranz-
akciókat szimulálja. Adó és járulékfi zetés – ezen a 
helyen az adó és járulékbefi zetéssel kapcsolatos 
tevékenységek sajátíthatóak el. Börze – a gyakor-

4 Magyarországi Gyakorlócégek Cégszolgálati Központ-
ja http://www.cegszolgalat.hu/ckhu/FrameSet.htm 
(2009-01-05).

lócégek kereskedelmi tevékenységét segíti. Fórum 
– gyors, hatékony információcsere a tanirodai kép-
zéssel foglalkozó pedagógusok számára. Statisztika 
– itt tekinthetők meg a gyakorlócégek forgalmi ada-
tai és fejlődési ütemeik. Cégbíróság – a gyakorló-
cégek bejegyzésével és a már bejegyzett cégek ada-
taival kapcsolatos teendőket végzi.5 A Cégszolgálati 
központ is működtet egy gyakorlócéget, amelynek 
bármit, bármennyi áron el lehet adni.

A Cégszolgálat, mint pedagógiai, szervezeti központ: 
A Cégszolgálat a gyakorlatot vezető tanároknak 
pedagógiai, módszertani felkészítéseket, tovább-
képzéseket szervez.

A Cégszolgálat, mint a nemzetközi hálózat része: 
A gyakorlócégeknek lehetőségük van a Cégszolgá-
laton keresztül arra, hogy kereskedelmi kapcsola-
taikat bővítsék a határokon túlra is. Így lehetőséget 
teremt a külföldi partnerkapcsolatok kiépítésére, 
információ- és tapasztalatcserére, ill. közös projek-
tek megvalósulására is.

A kutatás során vizsgált gyakorlócégek egyike 
sem használja a Cégszolgálatot, annak ellenére, 
hogy regisztrálva vannak.

II. 2. A taniroda, mint pedagógiai módszer vizsgálata
A taniroda olyan pragmatista elveken alapuló pe-
dagógiai/andragógiai oktatási módszer, melyhez 
szorosan kapcsolódik egy megfelelő nagyságú, 
korszerű technikai eszközökkel felszerelt terem és 
egy fi ktív vállalkozás. A tanirodai képzés kiegészí-
ti, elmélyíti az elméletet, lehetőséget nyújt az üzleti 
élet, a vállalkozás világának minél plasztikusabb 
megismerésére és élethű szimulálására.6

A tanirodai oktatási módszer túlmutat a pro-
jekt módszeren. Ennek oka abban rejlik, hogy 
a tanirodai módszer tulajdonképpen nem más, 
mint a projektmódszer, csak nagyban. A tanulók 
a tanirodában egy fi ktív vállalkozást működtet-
nek, egy-egy projekten dolgoznak. A kompeten-
ciafejlesztést a körülmények, a jól felszerelt infra-
struktúra még inkább segítik. Kutatások igazolják, 
hogy egy ingergazdagabb környezetben sokkal 
hatékonyabb az oktatás, mint egy ingerszegény 
környezetben.7 A taniroda oktatási módszer ma-

5  Magyarországi Gyakorlócégek Cégszolgálati Köz-
pontja http://www.cegszolgalat.hu/ckhu/FrameSet.
htm (2009-01-05) 
6  A tanirodai módszer http://www.cegszolgalat.hu/
ckhu/FrameSet.htm, (2008-12-17) 
7  Siebert, Horst (1997): Tézisek és anyagok a didaktiká-
hoz és módszertanhoz. In: Maróti Andor: Andragógiai 
szöveggyűjtemény II. kötet. Budapest, nemzeti Tan-
könyvkiadó, 147-152.p.
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gában foglalja a projektmódszer ismérveit, mint 
pl. környezetvonatkozás és problémaorientáció, 
a tanulás és tevékenység integrációja, interdisz-
ciplinaritás, komplexitás, produktum előállítása, 
termékorientáció, egyszeri tevékenység, a résztve-
vők érdeklődésének megfelelő szerveződés, téma-
választás, önszerveződés, hatása csoporton belüli 
környezetre, társadalmi, gyakorlati jelentőség, 
célirányos tervezés, több érzékszerv aktivizálása, 
megváltozott pedagógusszerep, a tanítási-tanulási 
folyamat megváltozott értelme. A tanirodai oktatá-
si módszer a projekt módszer kibővítése, komple-
xebbé, modernebbé tétele. Nagy előnye a tanirodás 
módszernek a projektmódszerrel szemben, hogy 
ez a módszer nem egyszerűen kooperatív munkán 
alapul. Nem kívánja a kognitív tudást minden áron 
az empirikus megtapasztalásnak alávetni, hanem 
kiegészíti azt. A módszer további előnye, hogy az 
órán már megtanult elméleti tudást egy gyakorla-
ti foglalkozáson szemlélteti, interdiszciplinárisan, 
több aspektusból, komplexen és abszolút kreatívan 
vizsgálva. Így könnyen beláthatjuk, hogy a taniro-
dai módszer olvasztótégelye a kompetenciaalapú 
oktatásnak, a kooperatív munkának, az empirikus 
megtapasztalásnak, a projektmunkának és a kog-
nitív tudásnak, melynek a szálai a hatékony mun-
kaerőpiacra vezetnek.

Az 1. számú táblázat a taniroda sajátosságait mu-
tatja be, összevetve az oktatás és tréning tulajdon-
ságaival. Ez utóbbi két módszer jellemzőit külön-
böző aspektusok mentén vizsgálta Jakab Julianna. 
Az ő munkájuk alapján fejlesztettem tovább a táb-
lázatot, és egészítettem ki a taniroda jellemzőivel. 
A legjelentősebb eltérés, hogy míg a hagyományos 
frontális oktatási módszer az ismeretelsajátításon 
túl csak az iskolai szocializációt tanítja meg, addig 
a tanirodai módszer már betekintést enged a mun-
kahelyi szocializációba is. A tanirodai módszer egy 
komplex műfaj, lévén, hogy az ismeretelsajátításon 
túl nevelő célzata is van, illetve az óra menetébe 
tréningszerű elemeket is célszerű beépíteni.

II. 3. A tanirodai tevékenység az oktatásban
A tanirodai tevékenységnek tényleges vállalkozás-
hoz kell közvetlenül vagy közvetve kapcsolódnia. 
Működhet tényleges iskolai vállalkozás, egy vállal-
kozás tevékenység szimulálása vagy fi ktív vállal-
kozás tevékenysége alapján.

A tényleges tanirodai vállalkozás esetében a 
legegyszerűbb a tanirodai tevékenység kialakítá-
sa, hiszen egy iskolán belüli vállalkozásra épül. 
Előnye, hogy a tanuló közvetlenül megtapasz-

talhatja, ténylegesen gyakorolhatja a vállalkozási 
folyamat egészét, funkcióit, a fi zikai munkától a 
döntéshozatalig. Egy másik lehetséges működési 
forma egy vállalkozás tevékenységének szimulá-
lása. Ekkor a tanmenet szerint az iskolának kell 
gondoskodni arról, hogy a vele kapcsolatban lévő 
vállalatoktól a gyakoroltatáshoz szükséges tel-
jes háttéranyagot (információt, levélformák, bi-
zonylatok) megkapja. Ezek alapján a tanulókkal 
ugyanazok a tevékenységek, műveletek, nyilván-
tartások, levelek stb. kerülnek elkészítésre, mint a 
működő vállalkozásnál. Ebben a működési formá-
ban lehetőség van cég-specifi kus tudás megszer-
zésére. A tanirodában működő fi ktív alapokon 
nyugvó cég és a valós vállalkozás között együtt-
működési megállapodás van.

A harmadik működési forma egy ténylegesen 
fi ktív vállalkozás tevékenysége alapján működő 
taniroda. Ekkor egy fi ktív vállalkozást működtet-
nek. A mintául vett tényleges vállalkozással kap-
csolatban vannak, annak tevékenységét, bizony-
latait stb. használják. A kvázi vállalkozásnak a 
folyamatait az iskolában alakítják ki. Az ügyviteli, 
üzleti tevékenység folyamatait, kapcsolatait az-
által valósítják meg, hogy több ilyen fi ktív vállal-
kozás van egymással munkakapcsolatban (belföl-
diek, külföldiek vegyesen). A magyar tanirodák, 
gyakorlócégek jelenleg legnagyobb gyakorisággal 
ezen harmadik változat alapján működnek.

Az ügyviteli gyakorlócégek a következő formá-
ban működhetnek:
– iskolarendszerű szakképzésben,
– felnőttoktatási intézményekben,
– orvosi rehabilitációban,
– mint teljes munkaidős irodák,
– heti 3-5 órás működésben,
– tanfolyami órablokkok keretein belül.8

A valós vagy fi ktív vállalkozás működtetésé-
hez szükséges egy megfelelő helyiség, amely ki-
alakításában, felszereltségében irodára kell, hogy 
hasonlítson. A tanirodai helyiség egy nagyméretű, 
70 m2-nél nagyobb terem. Berendezése, bútorzata 
meg kell, hogy feleljen a korszerű technikai, ergo-
nómiai, továbbá az adott funkció szakszerű ellá-
tásához szükséges követelményeknek. A taniroda 
eszközparkja a korszerű információtovábbító és 
-feldolgozó eszközöket foglalja magában, lehető-
ség szerint folyamatosan lépést tartva a technikai 
haladással, az újabb szervezési megoldásokkal. 
A tanulókat meg kell ismertetni azokkal az ügyvi-
teltechnikai eszközökkel, kisgépekkel is, amelyek 
8  A tanirodai módszer http://www.cegszolgalat.hu/
ckhu/FrameSet.htm (2008-12-17).
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mindennapi használatban vannak az ügyviteli 
munkában.

A tanirodai gyakorlatot a gyakorlatvezető tanár 
irányítja, elengedhetetlen jellemzője, hogy mind 
szakmailag mind módszertanilag felkészült legyen. 
A módszertani felkészültség egyik kulcseleme a 
szakmai tudáson kívül az andragógus módszer-
tani magabiztossága, a team munka végzésének és 
vezetésének kompetenciája, azon képessége, hogy 
aktivitásával, lelkesedésével a tanulókat „magával 
ragadja”. Fontos kritérium, hogy elmélyült ismere-
tekkel és gyakorlati tapasztalattal rendelkezzen ar-
ról a tárgykörről, amelyet feldolgoznak, olyan lég-
kört teremtsen, amely motiválttá teszi a diákokat, 
támogassa az önirányító tevékenységet, és vegye 
fi gyelembe, illetve használja ki a gyakorlat során a 
tanulók tapasztalatait, előismereteit. A tanirodai ve-
zető a taniroda működési rendjében meghatározott 
szabályokért felel és a gyakorlat ideje alatt a taniro-
dában gyakorlatot végző tanulók „osztályfőnöke”.

II. 4. A tanirodai munkamenet általános leírása
A tanulók forgószínpadszerűen kerülnek egyik 
munkahelyről a másikra. Az egy részlegen levő két, 
maximum három tanuló a lehetőségektől, körülmé-
nyektől függően azonos, vagy eltérő tevékenységet 
végez. A gyakorlat során áru- és pénzmozgás, áru-
termelés nem történik, a folyamatok adminisztratív 
végrehajtása valósul meg. A képzés szempontjá-
ból a gyakorlócég fi gyelembe veszi a valódi üzleti 
gyakorlatot. A való gazdaság szimulációja fejleszti 
a tanulók kreativitását, önálló kezdeményező kész-
ségét, vállalkozó kedvét, felelősségérzetét, csapat-
munkáját, nyelvi készségeit, mindazon képessége-
ket, amelyek feltétlenül szükségesek a mindennapi 
gyakorlatban. A szimulált vállalkozás gazdasági 
környezetét (szállítók, vevők, bank, közüzemek) 
egy cégszolgálati központ, illetve a gyakorlócégek 
hálózata biztosítja. A tanulók ebben a sajátos háló-
zatban kereskedve-gazdálkodva, munka közben 
szerzik meg azt a gyakorlatot és elméleti tudásanya-
got, aminek birtokában egy valóságos cégnél mun-
kát kapva már nem betanítandó kezdők, hanem egy 
vállalkozásban vagy azok egyes munkaterületein 
gondolkodni tudó, önálló, gyakorlati készségekkel 
és jártassággal rendelkező munkatársként dolgoz-
hatnak. A tanítási módszer ugyanúgy, mint a ta-
nulás interdiszciplinális, feladatorientált. A diákok 
üzleti életet szimulálnak, tanáraik is szerepet kell 
cseréljenek: a pedagógusok/andragógusok konzu-
lensekké vagy üzleti menedzserekké válnak, a vál-
lalkozással kapcsolatban naprakész ismeretekkel 
kell, hogy rendelkezzenek. Szerencsés, ha a taniro-

dai gyakorlatot vezető pedagógus vállalkozói gya-
korlattal bír. Ennek hiányában, illetve a gyakorlati 
tapasztalatokat kiegészítve fontos a folyamatos to-
vábbképzés, illetve tananyagfejlesztés biztosítása.9

A taniroda életében több tevékenység és feladat-
csoport különböztethető meg, ezek a következők:

Titkárság: beérkező és kimenő posta feldolgozá-
sa, határidők nyilvántartása, ellenőrzése, iratanya-
gok kezelése, titkárnői-ügyintézői feladatok, leírási 
munkák elvégzése, telekommunikációs berendezé-
sek kiszolgálása, postai költségek nyilvántartása, 
irodai eszköztár vezetése.

Személyügy: munkaviszony feldolgozásával (be-
lépés, kilépés, szüneteltetés) összefüggő feladatok, 
munkaügyi nyilvántartások vezetése, ténylegesen 
teljesített munkaidő vezetése, munkabérek, jutta-
tások számfejtése, előírt levonások nyilvántartása, 
végrehajtása, kifi zethető munkabérek kifi zetésre 
történő előkészítése, munkavállalók társadalom-
biztosítási ellátásával kapcsolatos nyilvántartások 
vezetése, előírt adatszolgáltatások teljesítése.

Beszerzés: árubeszerzés továbbértékesítési céllal, 
áruraktár kezelése, árubeszerzés személyzeti vásár-
lás céljából, a Kft. működéséhez szükséges egyéb 
eszközök és anyagok megrendelése, beszerzése.

Értékesítés: A Kft. értékesítési tervének kialakítá-
sa a felvevő piacok igényeinek felmérése, valamint 
az értékesítési céllal beszerzett árukészlet alapján, 
árkalkuláció készítése a beszerzési árak, az értéke-
sítési költségek, valamint a hasonló termékek kö-
rében kialakult árszint alapján, exportárak kiala-
kítása és karbantartása a deviza vételi árfolyamok 
segítségével, termékkatalógus készítése és a part-
nerek részére való megküldése, szállítási feltételek 
kidolgozása, megrendelések nyilvántartása, a meg-
rendelések teljesítése, a teljesítés megfelelő doku-
mentálása, valamint a számla elkészítése, reklám 
és propaganda tevékenység (szórólap, prospektus 
készítése).

Pénzügy: bankszámla megnyitása, kezelése, ban-
ki bizonylatok elkészítése, továbbítása, házipénztár 
kezelése, ellenőrzése, bejövő számlák nyilvántartá-
sa, kiegyenlítése, kimenő számlák nyilvántartása, 
behajtása, ellenőrzése, adófi zetési nyilvántartások 
elkészítése, adófi zetések teljesítése, egyéb kötele-
zettségek nyilvántartása, pénzügyi teljesítése, pénz-
ügyi terv készítése, pénzügyi teljesítések.

Számvitel: a vállalat vagyonában, eszközeiben, 
azok forrásaiban, a költségekben és a hozamokban 
bekövetkezett változások valóságnak megfelelő, 
folyamatos, naprakész nyilvántartása mennyiség-
9  A tanirodai módszer http://www.cegszolgalat.hu/
ckhu/FrameSet.htm (2008-12-17).
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ben és pénzértékben, a rögzített (könyvelt) adatok-
ból, a vállalati belső és külső környezet számára a 
döntéshez szükséges információk biztosítása.10

Ugyanúgy, mint minden más módszernek, a 
tanirodának is vannak napos- és árnyoldalai. Ed-
digi tapasztalataim, kutatásaim alapján összeál-
lítottam a taniroda SWOT analízisét, amelyet a 2. 
számú táblázat tartalmaz.

III. fejezet: A vállalkozói kulcskompetencia fejlesztése
Mottó:
„Az ezredforduló világában a gazdasági siker alfája és 
omegája nem is annyira az eladni tudás, hanem sokkal 
inkább az együttműködni tudás. A hagyományos piaci 
kapcsolatok rovására ma egyre nagyobb teret nyernek a 
tartós, kölcsönös elkötelezettséggel járó tranzakciók, erős 
kötelezettség esetén pedig a bizalom, a lemondani tudás, 

10  A tanirodai módszer http://www.cegszolgalat.hu/
ckhu/FrameSet.htm (2008-12-17).

mások érdekeinek tekintetbe vétele, a személyesség és a 
személyiség sorsdöntő.”11

Gehlen megfogalmazása szerint az ember hi-
ánylény, aki teljes értékű emberré a nevelés által 
válik. A nevelés egészében egy olyan általános 
szükséglet kielégítést kell látnunk, amely létrehoz-
za az embert. Az egyes ember „kifejlődési szükség-
letei” egyrészt állandóak, másrészt a társadalmi 
történeti alakulás szerint változnak. Rubinstein így 
fogalmaz: „az ember összes szükségletei konkrét 
tartalmukban és megnyilvánulási formáikban tör-
ténelmi szükségletek, abban az értelemben, hogy 
azokat az ember történeti fejlődésének folyamata 
határozza meg, ennek részét alkotja, és ennek so-
rán fejlődnek és változnak”.12

11  Hámory Balázs: Érzelem-gazdaságtan. (A közgazda-
sági elemzés kiterjesztése) Kossuth Kiadó, 1998.
12  Rubinstein, Sz. L. (1964): Az általános pszichológia 
alapjai I-II. kötet. Akadémiai Kiadó, Bp.

2. táblázat: A taniroda, mint oktatási módszer Swot-analízise

Erősségek
– kompetencialapú
– gyakorlatorientált
– csoportmunkán alapul
– megtanít kooperálni a munkatársakkal és a rész-
legek között
– a tanulókat, ismereteiket tekintve, azonos szint-
re hozza
– minden hallgató minden részleg munkafolya-
matait ismeri, így átlátja a szervezet működését
– élet ízű

Gyengeségek
– alkalmazható, gyakorlatorientált, kompetencia 
alapú oktatási módszer, de szűk spektrumban
– elsősorban ott alkalmazható sikerrel, ahol papír 
alapú munka folyik
– jelenleg nincs benne a köztudatban, nem ismerik 
a vállalatok, a gyakorló tanárok pedig nem isme-
rik a lehetőségeket
– a tanirodás módszerrel végzett tanulók ugyan 
tisztában vannak a módszer előnyeivel, de még-
sem tüntetik fel az önéletrajzukban
– egyelőre nincs egységes tanmenet

Veszélyek
A tanirodai módszer számára nehézséget és ve-
szélyt a tanirodák infrastrukturális fenntartása és 
bővítése jelenti.

Lehetőségek
– jelenleg az iskolarendszerű szakképzésben hasz-
nálják sikerrel, ezen belül főként a számvitel, 
pénzügy, kereskedelem területén
– TISZK – könnyebb pályázás, magasabb techni-
kai minőség
– ismertebbé tenni a vállalatok körében, hogy ez-
által részesülhessen képzési támogatásban
– a jelenlegi OKJ szellemiségével jobban össze-
egyeztethető, mint a korábbival
– a munkaügy területén nagy sikerrel lehetne al-
kalmazni
– lehetőséget teremthetne a cégek számára, hogy 
olyan munkavállalókat alkalmazzanak, akik szak-
ma-specifi kus tudással rendelkeznek már a mun-
kába állás előtt

Forrás: saját kutatás
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A tudás napjainkban rendkívüli mértékben fel-
értékelődött, létszükségletté vált. Beépült a min-
dennapokba, szinte már olyan elementáris erővel, 
hogy észre sem vesszük, pedig ott van, jelen van. 
A tudomány rohamos iramban fejlődik, és ne-
künk lépést kell tartanunk a fejlődéssel. Emberi 
léptékben mérve nem olyan rég még a gőzmoz-
dony számított kuriózumnak, és azóta szinte kö-
vethetetlenül szárnyra kapott a mechanikai tudás. 
Holdra szálltunk, űrkutatásba kezdtünk, szondát 
küldtünk a Marsra, s ma kutatjuk az embert. Ez 
az igény hozta létre Life Long Learning, avagy az 
Élethossziglan Tartó Tanulás egyre nagyobb mér-
tékű elterjedését. A XXI. század nagy kihívásai 
közé tartozik, hogy versenyképesek, naprakészek 
legyünk, mindig tisztában legyünk azzal, hogy 
az adott tudást hol és milyen formában tudjuk 
alkalmazni. Az embereknek fel kell ismerni azt a 
tényt, hogy az élet minden területével folyamato-
san lépést kell tartani. A XXI. század pedagógiai 
és andragógiai kihívásai közé tartozik, hogy a pe-
dagógusok és az andragógusok képesek legyenek 
a tanulást örömforrásá alakítani, amely az élet ki-
teljesítését teszi lehetővé.

III.1. A vállalkozói kulcskompetencia meghatározása
„A vállalkozói készségnek egy aktív és egy passzív 
összetevője van. Magában foglalja egyrészt a vál-
tozás kiváltására való törekvést, másrészt a külső 
tényezők által kiváltott újítások elfogadásának és 
támogatásának a képességét. A vállalkozói kompe-
tencia része az egyén felelőssége saját – pozitív és 
negatív – cselekedetei iránt, a stratégiai szemlélet-
mód kialakítása, a célok kitűzése és elérése, vala-
mint a sikerorientáltság.”13

„A kulcskompetencia az ismeretek, készségek 
és attitűdök transzferbális, többfunkciós egy-
sége, amellyel mindenkinek rendelkeznie kell 
ahhoz, hogy személyiségét kiteljesíthesse és fej-
leszthesse, be tudjon illeszkedni a társadalomba, 
és foglalkoztatható legyen. A kulcskompetenciákat, 
amelyek az egész életen át tartó tanulás alapját 
képezik, a kötelező oktatás és képzés végére kell 
elsajá títani.”14

Éppen ezért a vállalkozói kulcskompetencia 
azon kompetenciák gyűjtőhalmaza, amely a sikeres 
életvezetés elsajátításához és annak gyakorlásához 

13  A vállalkozói készség fejlesztése www.oki.hu/oldal.
php?tipus=cikk&kood=kompetencia-06_kompetencia 
(2009 01 21).
14  A vállalkozói készség fejlesztése www.oki.hu/oldal.
php?tipus=cikk&kood=kompetencia-06_kompetencia 
(2009 0121).

nélkülözhetetlen. A vállalkozói kulcskompetencia 
halmazába tartozik a tervezés, szervezés, értékelés, 
elemzés, kockázatvállalás, kezdeményezőkészség, 
motiváció, felelősségvállalás, kritikai gondolko-
dás, innovatív problémamegoldás, kreatív döntés-
hozás, önálló munkavégzés, tanulásban elért fejlő-
dés dokumentálása, kritikus és helyes önértékelés, 
önbizalom, siker illetve kudarc konstruktív keze-
lése, azaz a logikus gondolkodás készsége kompe-
tencia. A kompetenciák meghatározásával Kertész 
Adrienn munka- és szervezet szakpszichológus és 
Krepelka Ágnes munka- és szervezet szakpszicho-
lógus foglalkoztak az „Útmutató a módszer-, tár-
sas- és személyes kompetenciák meghatározásá-
hoz című munkájukban.

Összefoglalás
Magyarország korfája öregszik, egyre több a gaz-
daságilag inaktív állampolgár. Hiányzik mind a 
tőke, mind a vállalkozói szellem, ezért kell beru-
házni az emberi erőforrás fejlesztésébe, ami hosszú 
távon a gazdaságban jövedelemként és realizálható 
haszonként tárgyiasul. Ságvári Bence és Dessewffy 
Tibor A kreatív gazdaságról – Európa és Magyarország 
a kreatív korban című tanulmányában Richard Flori-
da nyomán a XXI. századot „kreatív gazdaságnak” 
nevezi, ahol az ember mint mobil erőforrás jelenik 
meg, és fő kompetenciái az ún. 3T-ben testesülnek 
meg. A 3T tehetséget, technológiát és toleranciát je-
lent. A tehetség a rendelkezésre álló humánerőfor-
rás minőségét jelenti. A technológia az adott terület 
gazdasági-technológiai fejlettségét, míg a toleran-
cia a befogadó és inspiratív társadalmi-kulturális 
környeztet, amelynek alaptulajdonságai a nyitott-
ság, az alkotás és a siker társadalmi megbecsültsé-
ge és tisztelete. A kreatív kor első számú erőforrása 
a kreatív munkaerő, tehát a szakmailag jól felké-
szült és nyitott vállalkozó. A gazdaság motorját a 
vállalkozások jelentik, ezért szükséges a vállalko-
zói kulcskompetencia fejlesztése hazánkban, azon-
ban a legfontosabb és legpraktikusabb indok a vál-
lalkozni tanulás mikéntjének az elsajátítására az, 
hogy a vállalkozásoknak nincsenek piaci korlátai, 
s nem tud működni annyi vállalkozás egy piacgaz-
daságban, amit az ne bírna el. Tehát a vállalkozói 
képzésben nem képzelhető el túlképzés, sőt a vál-
lalkozó mint munkaerő-piaci szereplő önfoglal-
koztató, a piacgazdaság generátorává válik. A vál-
lalkozói kulcskompetencia legkiválóbb fejlesztési 
módszere a taniroda, mint fejlesztő andragógiai 
módszer, ahol a képzésben résztvevők elsajátítják 
a vállalkozás „how-know”-ját és megismerik a vál-
lalkozás életében fontos ügyviteli folyamatokat.



I. Bevezetés
A világgazdaság, a globalizáció, valamint ezek ne-
gatív hatásait kompenzáló kohéziós politika világ-
méretű, minden országra kiterjedő kihívást jelent. 
A kihívás kettős, mert minden tevékenységnek 
van gazdasági és társadalmi aspektusa egyaránt. 
Az oktatási rendszer természeténél fogva leképezi 
a gazdasági és a társadalmi elvárásokat, magában 
hordozza a dilemmákra adandó válaszokat is. Kö-
zelebbről olyan tudást, kompetenciákat kell adni a 
fi ataloknak, felnőtteknek, hogy képesek legyenek 
megfelelni a kettős kihívásnak, illetve úgy befolyá-
solni a környezeti tényezőket, hogy a fenntartható-
ság biztosítva legyen (SZÉP ZS. 2008).

A kettős kihívásnak való megfelelés megköve-
teli a tartalmi, a módszertani, az irányítási, a fi -
nanszírozási, szabályozási rendszerek átalakítását 
egyaránt. Általános cél a rugalmasság, a hatékony-
ság, az átláthatóság. Ebbe az irányba mutatnak a 
különböző területeken megjelenő korszerűsítések, 
a modulrendszer, kreditrendszer, az irányítás ko-
ordinációja, decentralizálása stb. mely eszközök, 
intézkedések, szabályozások szolgálják egyrészt a 
világszínvonalú versenyképes tudás megszerzé-
sének megfelelő, kedvező feltételeket, másrészt a 
kohéziót szolgáló tömegoktatás feltételrendszerét, 
megfelelő környezetét.

A magyar oktatási rendszert tekintve elmond-
ható, hogy a középfokú szakképzés függ legszoro-
sabban a munkaerőpiac változásaitól. A foglalkoz-
tathatóságon fenntartható foglalkoztathatóságot 
kell érteni, tehát nem a pillanatnyi munkaerő-piaci 
helyzetnek való megfelelést. Alkalmazkodó ké-
pességen pedig nem egy kialakult helyzethez való 
utólagos alkalmazkodást kell érteni, hanem olyan 
kompetenciákkal kell rendelkezni, hogy a képzés-
ből kikerülők tervezni tudjanak, döntésképesek le-
gyenek, rendelkezzenek önszervező képességgel, 

és képesek legyenek az újbóli képzési folyamatok-
ba bekapcsolódni.

II. Az oktatási rendszerhez köthető érdekrendszerek
A társadalmi, gazdasági környezet és az oktatás, 
képzés folyamatos kölcsönhatásban áll egymással.

Az oktatással, képzéssel kapcsolatos elvárások, érde-
kek három nagy csoportba sorolhatók: a társadalmi szin-
tű igények, a gazdaság, illetve a munkáltatók, valamint 
az egyének elvárásai. Az érdekrendszerek természe-
tesen sokkal összetettebbek, de a téma lényegét 
érintően most e három nagy érdekszférát említjük 
(SZÉP ZS. – VÁMOSI T. 2007). Bár a három csoport ér-
dekrendszere nagyobbrészt egybeesik, ellentmon-
dások, érdekütközések is előfordulnak. Akkor mű-
ködnek jól az egyes szakmapolitikák, ha a közös 
rész minél nagyobb.

Az oktatás, képzés szempontjából az össztársa-
dalmi szintű érdekek arra irányulnak, hogy a lakos-
ság minél magasabb iskolázottsággal és legalább 
egy, a munkaerőpiacnak megfelelő képzettséggel 
rendelkezzék. A társadalmi igényszint alapvetően 
a jogszabályokban fogalmazódik meg, mint a tan-
kötelezettség korhatára, az első szakképzettség 
megszerzésének ingyenessége, a közismeret alap-
szintje, a NAT, az államilag elismert szakképesíté-
sek szabályozása az Országos Képzési Jegyzékben 
és a vizsgakövetelményekben, a felsőoktatásban a 
bolognai folyamat érvényesítése stb.

A gazdaság igényeit konkrétan maguk a vállala-
tok, illetve a költségvetési intézmények, szerveze-
tek határozzák meg közvetlen érdekeltségüknek 
megfelelően. Ezek az igények tehát lényegében 
az egyes vállalatok, intézmények munkaerő-ke-
resletében, álláshirdetésekben manifesztálódnak. 
Készülnek országos és területi munkaerő-piaci 
keresleti kimutatások, előrejelzések, jelentős infor-
mációs rendszerrel rendelkeznek a gazdasági ka-
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marák, a munkaügyi központok, működnek egyéb 
állásközvetítők, de mindez sokszor kevésnek bizo-
nyul a gazdaság igényeinek átlátásához.

Az egyén érdekeiben megjelenik az egyéni karrier 
célja, megjelennek a társadalmi elvárások, a mun-
kaerő-piaci megfontolások, de sok esetben eltér-
nek azoktól. Az egyének felismert érdekei gyakran 
eltérnek a reálistól. Ennek igen differenciált okai 
lehetnek, például az információ hiánya, a családi 
háttér, a származás, a szociális körülmények stb.

A három érdekrendszer ütközik olyan szem-
pontból is, hogy a munkaerő-piaci igények alacso-
nyabb vagy magasabb iskolázottságú keresletet 
mutatnak, mint amilyen a kínálat. Más megköze-
lítésből a kereslet és a kínálat megfelelősége vizs-
gálható mennyiségi, strukturális, minőségi és tartalmi 
szempontból egyaránt.

A mennyiségi oldal alatt a demográfi ai adatokból 
és előrejelzésekből kimutatható létszámokat értjük, 
mint pl. a munkaképes korú népesség, a népesség 
korösszetétele, az eltartottak aránya és így tovább. 
Itt arról van szó, hogy volumenében rendelkezésre 
áll-e a szükséges munkaerő. Példaképpen említhe-
tő, hogy a demográfi ai tendenciák miatt növekszik 
az eltartottak, a nyugdíjasok aránya, relatíve csök-
ken a munkaképes korú népesség, vagy megemlít-
hető az is, hogy a szükségesnél jóval alacsonyabb 
a szakmunkások létszáma. A szakmunkáshiányt 
csak részben magyarázza a továbbtanulási ará-
nyok jelentős növekedése, hiszen a munkaképes 
korú népességen belül hozzávetőlegesen 800 ezer 
fő a szakképzettség nélküli réteg, tehát vannak 
„tartalékok” a felnőtt szakképzés bevonásával is.

A struktúra többféle lehet (kor, nem, terület, 
szakmacsoport, szakma stb.), de elsősorban az is-
kolázottság és a szakképzettség szempontjából me-
rül fel a kérdés. Az iskolarendszerű szakképzéssel 
kapcsolatban említhető, hogy a képzési struktúrá-
ban a szolgáltatási jellegű képzések aránya még 
mindig elmarad a munkaerőpiacon jelentkező 
igénytől, illetve az ipari, mezőgazdasági képzés 
súlyaránya viszont a szükségesnél magasabb.

A minőség követelménye a minőségbiztosítás kap-
csán már részben beépült a képzési rendszerbe, de 
a minőségi garanciák még hiányoznak. A minőség 
biztosításának rendszerébe tartozik pl. az egységes 
szakma- és vizsgakövetelmény, az egységesen sza-
bályozott vizsgarendszer, az intézmény- és prog-
ram akkreditáció, a képző cégek minőségbiztosítá-
sa, az oktatók továbbképzése stb.

Az oktatás, képzés tartalma változik, de differenci-
áltan. A közismereti tartalmak követik az általános 
műveltséggel szemben megfogalmazott igényeket, 

melyekre a növekedés a jellemző. Ma már az álta-
lános műveltség körébe tartoznak bizonyos infor-
matikai, idegen nyelvi, vállalkozási, közgazdasági, 
statisztikai ismeretek, melyek korábban pl. a szak-
képzés részét képezték.

A szakképzés tartalmának fejlődése – a kézmű-
ves szakmák kivételével – a technikai, technológiai 
fejlődéssel összefüggésben igen gyors. A kézműves 
szakmák lényege éppen abban áll, hogy megtartja 
a hagyományos anyagokat és technológiát. Ugyan-
akkor a szakmák többségénél a hagyományos tech-
nológia a tananyag része marad, és erre épül a vál-
tozó, egyre korszerűbb technológia. A szakképzés 
versenyképességének kulcskérdése a szakmatartalmak 
korszerűsége, illetve előrejelzése.

III. Intézményrendszeri jellemzők
A magyar középfokú szakképzési rendszer intéz-
ményrendszerét elemezve megemlíthetjük, hogy 
az intézmények száma a rendszerváltás óta (1990.) 
folyamatosan növekszik (a szakiskolák, speciális 
szakiskolák és szakközépiskolák száma 1991-ben 
összesen 978 volt az országban, 2001-ben ez a szám 
már 1348, jelenleg nagyjából 1391). Ennek legna-
gyobb hátránya az erőforrások szétforgácsolódása. 
Az expanzió másik dimenzióját jelenthetné ugyan-
akkor a szakképzési szerkezet átalakulása: a lokális 
vagy térségi gazdasági viszonyokhoz jobban alkal-
mazkodó, egyáltalán rugalmas képzési formák ter-
jedése. Ennek egyelőre statisztikailag megragadha-
tó jelenlétét nem tapasztalhatjuk, holott a területi 
versenyképesség alapját szolgáltatja a szak- és fel-
nőttképzési intézményrendszer.

A regionális szakmastruktúrák jellemzőinek tekin-
tetében azt kell megállapítanunk, hogy alig van 
kimutatható eltérés az igen különböző adottságú 
régiók között. Ebből az egyik levonható következ-
tetés az, hogy a szakképzés rendszerének mind-
máig nem sikerült kialakítania olyan magatartást, 
hogy alkalmazkodni tudjon a változó gazdasági 
környezetekhez. A másik lehetséges következetés 
pedig az lehet, hogy amíg nem látszanak vagy nem 
léteznek a lokális vagy regionális gazdasági szer-
kezet szükségletei, addig nem lehet adaptív visel-
kedést várni a gazdaság és a társadalom egyetlen 
szereplőjétől, így a szakképzéstől sem.

Területi elosztást tekintve összességében el-
mondható, hogy az iskolafenntartók számára kü-
lönösen kedvezőtlenül alakultak a szakképzésben 
végbement folyamatok. Az intézményrendszer 
belső átalakulási folyamata ebben a képzési for-
mában koordinálatlan, ellenőrizetlen módon zaj-
lik, miközben a költségek itt különösen magasak. 
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A megyei fejlesztési tervek és a fenntartók kevéssé 
befolyásolják e folyamatokat, az átalakulás itt alap-
vetően spontán, illetve az intézményvezetők által 
irányított. A döntően térségi-körzeti feladatokat is 
ellátó intézmények fi nanszírozási rendszere diffe-
renciálatlan, fenntartásukban a települési önkor-
mányzatok ma is jelentős szerepet vállalnak. Ezek 
azonban nem, vagy csak formálisan működnek 
együtt az intézményi funkciók középtávú hatásai-
nak vizsgálatában és a kapacitások összehangolá-
sában, nem érdekeltek a változtatásban. A megyei 
jogú városok kivételével egyre több településen 
válik fi nanszírozhatatlanná az intézmények mű-
ködése, amelyeket emiatt átadnak a megyei önkor-
mányzatoknak. Az iskola bezárásának lehetősége 
– a népességmegtartó és szociális funkciója miatt 
– fel sem merül. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy 
a szakképzés fi nanszírozásában a költségvetés to-
vábbra is meghatározó szerepet játszik, megmarad 
a párhuzamos fi nanszírozás, ugyanakkor a gazdál-
kodó szféra felelősségvállalása korlátozott maradt.

IV. A területi szint és koncentráció megjelenése a közép-
fokú szakképzési rendszerben, a TISZK-ek létrejötte
A Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) keretén belül 
közel 23 milliárd forinttal fi nanszírozták a szak-
képzést, ebből közel 17 milliárd volt fordítható 
a TISZK-ek létrehozására. Emellett a tananyag-
fejlesztést pedig több mint 5 milliárd tette lehető-
vé. Az NFT II. TÁMOP és TIOP programjaiból a 
2007–2013. közötti időszakban ezek az összegek 
megnégyszereződhetnek.

A szakképzési rendszer ilyen mértékű térszer-
kezeti változása és intézményi átalakítása megkülön-
böztetett fi gyelmet érdemel (Szép Zs. – Vámosi T. 
2007.). A rendkívül szétaprózott intézményrend-
szerben egyrészt sok a szakképzést folytató isko-
larendszerű képzőhely, másrészt átláthatatlan a 
felnőttképzést folytató cégek tevékenysége. Nincs 
közöttük együttműködés, mindenki a saját érde-
két nézi, ami a piaci elveken működő cégek ese-
tében teljesen érthető, de a fi nanszírozási rendszer 
visszásságai miatt (elsősorban fejkvóta-rendszer) 
ugyanez a fenntartási stratégia vezeti az állami 
(önkormányzati) kézben lévő intézményeket is. Az 
intézményi érdekek alapvetően nem hordozzák 
magukban a munkaerőpiachoz való igazodást, a 
jogszabályi és a fi nanszírozási rendszer nem ösz-
tönöz kellőképpen a korszerűsítésre, a társadalmi, 
gazdasági kohézió elősegítésére. Ezen érdekek ér-
vényesítése jelentős mértékben elősegíti a párhu-
zamos képzések kialakulását, ami elsősorban a 
munkaerő-piaci szempontból keresettnek tartott 

szakmák esetében fi gyelhető meg. Az újonnan ala-
kult iskolák (legyen szó állami vagy magán fenn-
tartóról) rögtön a „piacképes” szakokat célozzák 
meg, de teljesen érthető módon a többi intézmény 
esetében is megfi gyelhető a szakmaválaszték súly-
ponti elmozdulása a keresett, több diákot vonzó 
szakmák irányába.

Az NFT HEFOP 3.2 A szakképzés tartalmi, mód-
szertani és szerkezeti fejlesztése intézkedés 2. kompo-
nense és a 4.1 Az oktatási és képzési infrastruktúra 
fejlesztése intézkedés 1. komponense a Térségi Integ-
rált Szakképző Központok (TISZK) létrehozását 
és infrastrukturális feltételeinek javítását pályá-
zati programmal valósította meg. E komponen-
sek célja a szakképzés hatékonyságának növelése 
a szakképzési kínálat megfelelő koordinációjának 
biztosításával volt, valamint a csúcstechnológia 
összehangolt alkalmazása a szakképzésben részt 
vevő fi atalok naprakész, korszerű gyakorlati is-
mereteinek bővítésére. A komponensek egyben a 
képzés és munkaerőpiac közötti összhang megte-
remtését kívánták előmozdítani a gazdaság szerep-
lőinek közreműködésével és együttműködésével. 
A célok elérése érdekében, illetve a csúcstechnoló-
giát felvonultató berendezések közös használatára 
jött létre az új szervezeti forma. A moduláris rend-
szerű képzés bevezetése mellett alkalmassá válik a 
szervezet arra, hogy gyakorlatorientált szakképzé-
si bázisként működjön.

A pályázati úton összesen 16 TISZK állt fel 
„első körben” (régiónként 2-2, illetve Budapesten 
2) a 17,3 milliárdos összköltségű program kereté-
ben. A tervezés során megjelent a területiség is; a 
TISZK-nek biztosítania kell, hogy a tanulók kép-
zéshez való hozzáférése napi utaztatással valósul-
jon meg (tömegközlekedési eszközökkel 1,5 óra 
alatt megközelíthető legyen).

A TISZK-ek megalakításával az intézmény-
rendszer jelentős átalakuláson ment keresztül, és 
természetszerűen ezt a változást egy sor problé-
ma vagy éppen megválaszolatlan kérdés kísérte. 
Az alapelgondolásnak része volt, hogy a TISZK 
bekapcsolódik a felnőttképzési folyamatokba (egy-
fajta konkurenciája lett volna a képző központok-
nak), azonban a felnőttképzés piacán minimális a 
szerepük. A gazdasági szereplők korlátozott szá-
mú megrendelést támasztanak a TISZK-ek irányá-
ba, a munkaügyi központok pedig egyáltalán nem 
tekintenek rájuk úgy, mint potenciális képzőkre. 
A problémát – ahogy ez lenni szokott – jogszabá-
lyi anomáliák is nehezítik, vagyis a felnőttképzési 
tevékenység mint pótlólagos források biztosítása, 
nem számottevő az intézmények életében.
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Az intézményrendszer koncentrációjának céljai 
egyértelműek: integrált intézményrendszer létre-
hozása és működtetése, a térség (nem szükség-
szerűen régió!) munkaerő-piaci igényeihez való 
rugalmasabb alkalmazkodás, csúcstechnológiával 
felszerelt központi gyakorlati központ létrehozása, 
párhuzamos kapacitások jobb kihasználása okta-
tásszervezési eszközökkel, partnerintézmények 
közötti versenyhelyzet kezelése, marketingtevé-
kenység összehangolása, jobb humán erőforrás 
kihasználás. A jelenlegi állapot az intézmények 
többségénél előrelépést és egyértelmű „fejlődést” 
mutat. A gond elsősorban ott van, hogy a TISZK 
– szabályozási hiányosságok miatt – nem része az 
oktatási rendszernek, a folyamatosan változó jog-
szabályok felülírják az eredeti koncepciót (lásd 
szakképzési társulások megjelenése), plusz a fi -
nanszírozás terén is olyan lépések történtek, amik 
elsősorban az intézményeket hozzák hátrányos 
helyzetbe (pl. szakképzési hozzájárulás „lenyúlá-
sa” a fenntartó által).

Az uniós pályázatokkal kapcsolatban nem került 
kellő mértékben átgondolásra a hatékonyság kér-
dése, a párhuzamos fejlesztések megvalósításának 
következményei. Nem történt meg a szakminiszté-
rium ellenőrzése, illetve szakmai koordinációja sem. 
Így fordulhatott elő például, hogy 16 TISZK pár-
huzamosan 16 nyilvántartási rendszert fejlesztett. 
A pályázat elfogadása után végre kellett hajtani a 
tervet, mert ez volt a támogatás lehívásának feltéte-
le. A már akkor érzékelhető problémák nem voltak 
korrigálhatóak, kényszerpályára került a rendszer. 
Ennek is köszönhető, hogy az oktatási rendszerben 
elfoglalt helye nem pontosan behatárolható, máig 
is keresi a helyét, irányítási és fi nanszírozási lehe-
tőségeit. Ugyanakkor a „második körös” TISZK-ek 
fejlesztése az érdemi problémák vizsgálata és orvos-
lása, tapasztalatok összegzése nélkül történt, újabb 
szervezeti modellek kialakításával. Kis túlzással 
nincs két egyforma TISZK az országban, amelyik 
ugyanazon szervezeti jellemzőkkel bírna.

Jelenleg 78 darab TISZK van az országban, ami 
661 intézmény szoros együttműködését jelenti. 
Vagyis a középfokú szakképzési rendszer intézmé-
nyeinek 66%-a már valamelyik TISZK része, és ez 
320 ezer tanulót jelent, a teljes tanulói mennyiség 
87%-át (aktuális OKM statisztikák alapján).

A TISZK-típusok nagyon vegyes képet mutat-
nak, 38%-a nonprofi t társulásként működik, 22% 
önkormányzati társulásként, 24% pedig évfo-
lyam-szétválasztó rendszer, ami talán a jövő útja 
lehet. A maradék 16% pedig vegyesen tagintéz-
ményes formában, kiemelkedően közhasznú tár-

saságként, illetve önkormányzati társulás és más 
iskolafenntartó megállapodása alapján vagy ön-
kormányzati társulás és nonprofi t társaság megál-
lapodásával képzeli el a boldogulást.

A létszám-koncentrációt mutatja, hogy mindösz-
sze a TISZK-ek 13%-a tud felmutatni 1500 és 2000 
közötti tanulói létszámot, 11%-uk már 8000 felettit, 
harmaduk 3000 körüli, negyedük pedig 4000-8000 
közötti létszámmal rendelkezik.

A fenntartói kört az önkormányzatok és azok 
társulásai uralják (46%), alapítványok és egyesüle-
tek 35, gazdasági társaságok 9, egyházak 5, felső-
oktatási intézmények 3 és a minisztériumok 2 szá-
zalékkal részesednek.

A TISZK-ek regionális eloszlása viszonylag 
egyenletesnek mondható, természetes módon ki-
emelkedik a Közép-Magyarországi régió 24%-kal, 
utolsó helyen áll a Dél-dunántúli régió 8%-kal, a 
többi régió hozza a maga 11-18%-át.

Ha a tanulói létszám felől közelítjük a szak-
macsoportok megoszlását, elmondható, hogy a 
vendéglátás-idegenforgalom, illetve a kereske-
delem-marketing területek a legnépszerűbbek, 
nagyjából 4200 tanulóval szakmacsoportonként. 
Kiemelkedik még a gépészet (érthető módon, hi-
szen anno ez lett az egyik kiemelt szakterület), 
közgazdaság és informatika, vagyis a „klasszikus” 
középfokú fi zikai szakmák (közöttük sok hiány-
szakmával) csak a középmezőnyben szerepelnek, 
vagy annak is az alsó részén.

2009-ben a legnépszerűbb szakképesítés a sza-
kács volt, közel 6000 tanulóval, dobogós helyen 
végzett még az élelmiszer- és vegyiáru-eladó (több 
mint 5000 tanuló) és a pincér (4105 tanuló).

A „hivatalos verzió” szerint az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv oktatásfejlesztési programja 2007-
2013. között célkitűzésként említi az oktatás és 
képzés gazdasággal való kapcsolatának erősítését 
további 30-35 TISZK létrehozásával. A TISZK-ek 
potenciális bázisai lehetnek a független, egységes 
értékelési rendszert biztosító autonóm térségi vizs-
gaközpontoknak. Az NFT I. keretében létrejött 16 
TISZK 128 intézményt foglal magában, ha sikerül-
ne a 2007-2013-as időszakban megvalósítani az in-
tézményi bővülést, az további 180-280 szakképző 
intézményt érintene. A program teljes költségigé-
nye előreláthatólag 131 milliárd forint.

Említettük már a mennyiségi aspektust, ha rá-
tekintünk a TISZK-ek regisztrációs oldalára,1 lát-
hatjuk, hogy már 78 intézmény vetette magát 
nyilvántartásba (2009. augusztusi állapot), ami 661 
1  https://www.nive.hu/index_sec.php, Nemzeti Szak-
képzési és Felnőttképzési Intézet.
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szakképző intézményt jelent. Az egyik szakképzési 
konferencián a Dél-dunántúli régió egyik megha-
tározó munkáltatója (gépészet, szerszámkészítés) a 
szám hallatán csak annyit kérdezett: „biztos, hogy kell 
ennyi?”. Gyakorlatilag az intézmények száma közel 
sem lett kevesebb, ellenben mindenki betömörült 
valamilyen TISZK-be vagy szakképzési társulásba, 
és minden megy tovább a maga útján… Az RFKB-k 
pedig hiába próbálnak rendet vágni, megfelelő ha-
táskör nélkül ez nem fog menni, illetve marad a fel-
állás: a piaci elveken működő nem önkormányzati 
iskolák ugyanúgy nem fognak a térség reális mun-
kaerő-piaci elvárásaihoz igazodni mint eddig…

V. A Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok 
(RFKB) létrejötte
A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesz-
tésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. tör-
vény rendelkezik a Regionális Fejlesztési és Kép-
zési Bizottságok összetételéről és működéséről. 
Ennek értelmében a szakképzés fejlesztése szem-
pontjából régiós szinten döntéshozó, véleményező 
és javaslattevő regionális testületként működik.

Feladatai:
– Dönt a regionális szakképzésfejlesztés céljairól, a 
képzési alaprész decentralizált pénzügyi keretéből 
nyújtandó fejlesztési támogatásokról, a forrásfel-
használás hatékonyságának vizsgálatáról.
– Dönt a gazdaság igényeit és a munkaerő-piaci 
kereslet adatait, valamint az országos beiskolázás-
ra vonatkozó döntéseket fi gyelembe véve a szak-
képzés regionális szükségleteiről, meghatározza a 
térségi integrált szakképző központ és a szakkép-
zés-szervezési társaság által folytatandó szakkép-
zés irányait és beiskolázási arányait.
– Javaslatot tesz a fenntartók számára a fejlesztési 
támogatás iskolák/ intézmények/szakképesítések 
fejlesztése közötti elosztására,
– Együttműködik a regionális fejlesztési tanáccsal 
a szakképzési feladatok és a szakképzésfejlesztés 
tervezésében.
– Javaslatot tesz a régió szakképzés-fejlesztési cél-
jaira biztosításra kerülő forrás nagyságára.
– Fenntartói megkeresés esetén állást foglal a szak-
képzést érintő fenntartói döntések regionális munka-
erő-piaci kereslettel összefüggő megalapozottságáról.
– Javaslatot tesz a képzési alaprész központi kerete 
regionális felhasználásának céljaira, a fejlesztések-
ben részesülő intézményekre.
– Ellátja az alaprész decentralizált keretével kap-
csolatos pályázatok kiírásával és értékelésével kap-
csolatos feladatokat.

– Figyelemmel kíséri a szakképzési hozzájárulás 
régióban történt felhasználását és értékeli a fel-
használás hatékonyságát.
– Javaslatot tesz az adott régióban a szakképesíté-
seknek a hiány-szakképesítések körébe történő so-
rolására.

A Bizottság összetétele is változott a rendelet 
2007-ben történt módosítása szerint. Az OÉT-ben 
képviselettel rendelkező országos munkaadói, mun-
kavállalói szövetségek, illetve azok szervezetei, a 
területi gazdasági kamarák, az oktatásért felelős mi-
niszter, a szakképzésért és felnőttképzésért felelős 
miniszter, az állami foglalkoztatási szerv, a regioná-
lis fejlesztési tanács, a regionális munkaügyi tanács, 
a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal 
(régiónként egy-egy), valamint a szakképzést folyta-
tó intézmények fenntartói (három) képviselőiből áll.

A bizottság elnökét, társelnökét, valamint tag-
jait a szakképzésért és felnőttképzésért felelős mi-
niszter kéri fel hároméves időtartamra. A társelnök 
személyét a gazdasági kamarák közös javaslata 
alapján kérik fel.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
a szakképzés feladatainak regionális megszerve-
zése címszó alatt részletezi a regionális fejlesztési 
és képzési bizottságok feladatát a munkaerő-piaci 
igények és a közoktatásban folyó szakképzés fej-
lesztésének összehangolásában:
a) kidolgozza – a régió hosszú- és középtávú terü-
letfejlesztési koncepciójának, illetve a régió fejlesz-
tési programjának részeként – az iskolai rendszerű 
szakképzés fejlesztésének irányát,
b) közreműködik az iskolai rendszerű szakképzés 
és az iskolarendszeren kívüli szakképzés, a köz-
oktatásban és a felsőoktatásban folyó szakképzés 
összhangjának megteremtésében,
c) meghatározza a szakképzés fejlesztési irányait 
és beiskolázási arányait a régióban,
d) részt vesz az iskolai rendszerű szakképzés fej-
lesztésével összefüggő pályázatok, fejlesztési prog-
ramok elkészítésében, lebonyolításában,
e) részt vesz a pályakövetési rendszer működteté-
sében,
f) a régióban működő helyi önkormányzatoknál 
kezdeményezi a szakképzés-szervezési társulás 
megalakulását.

A Bizottság feladata tehát, hogy minden év 
szeptember végére határozza meg a régiós beis-
kolázás kereteit, szakmaszerkezetét. A Bizottság 
döntését a szakképzési társulásoknak végre kell 
hajtani. Ez jelentős beavatkozás az iskolák életébe 
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az eddigiekhez képest. A feladat túl nagynak tűnt, 
a bizottságok késve, csak 2008. áprilisára álltak fel. 
Tulajdonképpen a semmiből, pontos előrejelzések, 
prognózisok és helyzetelemzések nélkül kellett a 
beiskolázási tervet elkészíteni, ráadásul mindezt 
egy bonyolult, a bizottság működését csak hátrál-
tató érdekrendszeri körben. Nagyon jól mutatta a 
jelenlegi információs állapotát, hogy a döntéselő-
készítés folyamatában a bizottság több, „külön 
megrendelt” felmérésre tudott csak támaszkodni.

A bizottságok összetételét tekintve megállapít-
ható, hogy az iskolák nincsenek érdemi döntési 
helyzetben, a szakszervezetek pedig felülrepre-
zentáltak. Nagyon kevés olyan tag van, aki már lá-
tott szakképző iskolát belülről működni, tudja mit 
jelent az iskola belső világa, milyen körülmények 
közt folynak ma a képzési folyamatok.

Az NSZFI támogatása alapján a Magyar Keres-
kedelmi és Iparkamara által vezetett kutatási, dön-
tés előkészítési munka során 12 ezer vállalkozásnál 
mérték fel országosan a szakemberigényt, s a fel-
mérés összesített eredménye július végén a bizott-
ságok rendelkezésére állt. Az érdekképviseletek fó-
rumokon gyűjtötték a további információkat. Ennek 
köszönhetően, illetve az oktatási hivatalok háttér-
munkája eredményeként szeptember végén a bizott-
ságok kellően megalapozott, a vártnál jobb szakmai 
tartalommal bíró első körös döntést tudtak hozni.

VI. Az RFKB-k működésének megítélése felmérési ered-
mények alapján
2008. nyarán országos szintű felmérést végeztünk2, 
melynek fő célja volt, hogy a szakképzés fi nanszí-
rozási, támogatási rendszerének hazai szabályozá-
sát, gyakorlatát, valamint a nemzetközi tapasztala-
tokat rendszerezze, összefoglalja, s ennek elemzése 
alapján komplex javaslatot fogalmazzon meg a ha-
tékony, átlátható, rugalmas, tervezhető fi nanszí-
rozási rendszer kialakítására. A modellalkotásban 
nem kerülhető meg a leginkább érintett felek vé-
leményének, stratégiaalkotási, illetve érdekérvé-
nyesítő és tervezési tevékenységének a felmérése, 
mely egyfajta alapul szolgálhat.

Ennek megfelelően a felmérés kiterjedt a szak- 
és felnőttképzési rendszer jelenlegi helyzetéről (irá-
nyítás, kapcsolatrendszer, fi nanszírozás, különös 
tekintettel a szakképzési hozzájárulás felhasználási 
lehetőségeire) alkotott véleményre, a TISZK-rend-
szer működésére, a Regionális Fejlesztési és Kép-

2  Dr. Szép Zsófi a egyetemi docens és dr. Vámosi Tamás 
egyetemi adjunktus, Pécsi Tudományegyetem, Felnőtt-
képzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar, Szak- és Fel-
nőttképzési Tanszék.

zési Bizottság funkciójának megítélésére, a fi nan-
szírozási rendszer esetleges átalakítási javaslataira, 
illetve az informáltság szintjére és irányultságára.

A felmérés fő kutatási eszköze a strukturált 
mélyinterjú volt, közel 110 alannyal elkészítve (ért-
ve ez alatt szakképző intézményeket, fenntartókat, 
TISZK-eket, kamarai szakértőket, munkaügyi köz-
pontok munkatársait és a felsőszintű vezetőket).

A felmérés témánkra vonatkozó részét tekintve 
elmondható, hogy a válaszadók egy jelentős részé-
nek – bár érintettek – nem volt érdemi véleménye a 
Bizottságokról, egy másik rész tulajdonképpen csak 
tárgyilagosan beszélt róluk, inkább csak a funkció-
jukat és céljaikat rögzítette (1. ábra). Természetesen a 
válaszadók egy része elutasította a fórum működé-
sét, ennek főbb okai a következők voltak:
– a Bizottság nem rendelkezik a megfelelő szakmai 
kompetenciákkal (elsősorban az összetétel miatt),
– politikailag nem semleges, a mindenkori döntés-
hozók érdekszféráját közvetíti,
– nem teljes informáltság alapján dönt, és a dönté-
sek iskolák működésére lesznek kihatással,
– az összetétele szakmailag inkorrekt,
– valós jogosítványok nincsenek a kezében, zava-
ros a jogi háttér, kérdéses az irányítói szerepköre.

Ugyanennyien viszont örömmel fogadták a 
szakmai szervezet életre hívását, és bizakodással 
várják a szakmai eredményeket. A válaszadók ne-
gyede nem mondta azt, hogy hibás az elképzelés, 
sokkal inkább a megvalósulás mértékében és haté-
konyságában kételkednek, elsősorban a fent emlí-
tett okok valamelyike miatt.

Létrejöttének ötlete önmagában nem rossz, jogo-
sítványai végre abba az irányba mutatnak, amely 
a szakképzési rendszer érdeke. Nevezetesen: a Bi-
zottság osztja le az állami normatívát, dönti el, hogy 
az adott TISZK-es intézményben milyen szakmákat 
oktassanak, milyen létszámmal, annak érdekében, 
hogy ne képezzünk annyi szakembert párhuzamo-
san, rossz feltételek között, amennyit eddig képez-
tünk. Azonban sok kérdés merül fel a jövőt illetően, 
félő, hogy nem fog jól működni ez az intézmény se, 
mert túlnyomó többségben politikai indíttatású de-
legáltakból állnak a régiók testületei, illetve túlzott 
állami szerepvállalást tükröz a feladatköre. Ebből 
következően tagjaik nem az oktatásban tevékenyen 
részt vevő, a megfelelő kompetenciával rendelkező 
személyek (szakszervezetek, érdekvédelmi szerve-
zetek). Az iskolák vezetőinek lehetőségük se lesz 
jobbító szándékú ajánlásaikat megtenni, egész egy-
szerűen az iskolák napi életét és problémáit ismerő 
szakemberek kisebbségbe szorultak. De ha lesz elég 



101

V
ám

o
si

 T
am

ás
: 
In

té
zm

én
yi

 k
o
n
ce

n
tr

ác
ió

, 
il
le

tv
e 

ir
án

yí
tá

si
 é

s 
fi 
n
an

sz
ír

o
zá

si
 d

ec
en

tr
al

iz
ác

ió
 a

 k
ö
zé

p
fo

kú
 m

ag
ya

r 
is

ko
la

re
n
d
sz

er
ű
 s

za
kk

ép
zé

si
 r

en
d
sz

er
b
en

információja és megbízható helyzetképe a munka-
erőpiacról és valóban a szakmaiság vezérli, akkor 
szabályozó szerepe hiánypótló lehet, hiszen kezel-
heti a bizonyos szakmákban megjelenő túlképzés, 
illetve a hiányszakmák problémáját, nagyobb rá-
tekintése lehet adott földrajzi szint tervezésére és 
szakmakínálatára, talán még bizonyos ellenőrzési 
kompetencia is járulhat hozzá. Paradox módon ép-
pen az egyik munkaügyi központ nyilatkozta, hogy 
nem lesz elegendő az informáltság a felelősség mö-
gött, illetve ki kellene végre alakítani a megyei/re-
gionális szintű gondolkodást…

Némileg növeli a bizonytalanságot, hogy egy-két 
régiótól eltekintve (ahol szinte kampányjellegű be-
mutatkozás történt), a bizottságok többsége nem 
ismertette a programját, elgondolásait, egyáltalán 
a döntés technikai folyamatát. A Dél-dunántúli 
régióban több mint 40 fő alkotja a Bizottságot, és 
még a harmadik tanácskozás után is kérdőjelekkel 
távoztak a tagok. Gond, hogy az elnökök sem a 
szakmai kompetenciájuk miatt kerültek előtérbe, 
leszámítva a kamarai társelnököket.

Konkrét példát hozva, a Nyugat-dunántúli régió 
esetében Zala megyéből mindössze öten képviselik 
a megyét, Vas megyéből is ennyien, a fennmaradó 
16 fő győri (Győr-Moson-Sopron megye). Emellett 
a fővárosi részvétel megkérdőjelezi a szakmai irá-
nyok és arányok objektivitását. A 26 tagból csak 

hárman szakképző intézmény fenntartói (önkor-
mányzatok), közel húszan nem szakképzési szak-
emberek, hanem szakszervezeteket, érdekvédelmi 
szervezeteket képviselnek, ami megkérdőjelezi a 
bizottság szakmai kompetenciáját. „Ez egy olyan 
26 tagú bizottság, akinek a tagjai közül jó, ha há-
rom látott valaha diákot. Elméleti síkon ostoba 
döntéseket hoznak, nem veszik fi gyelembe a gya-
korlatot és a józan észt. Pl.: a létszámarányos tá-
mogatás összegét nem a szeptember 15-i létszám 
alapján kellene adni, hanem a november közepi 
alapján, ugyanis nyilvánvaló, hogy nagyjából ak-
korra derül ki a tényleges létszám.”

Egy újabb intézmény közbeiktatása nem jelen-
ti feltétlenül a hatékonyságot. Alapvetően a lobbi 
kérdése is felvetődik. A szakmai koordinációra lé-
teznek már jól működő intézmények (pl. NSZFI), 
talán hatékonyabb lett volna az ő jogosítványukat 
tovább bővíteni. A működési rendszerük tisztá-
zatlan, jogszabályi előírások ellenére csak későn 
kezdtek működni, ugyanakkor ősszel már kulcs-
fontosságú döntéseket kell meghozniuk. Az adat-
szolgáltatás fontos lehet a döntéseknél, de nem lát-
szik pontosan, hogy melyik intézménynek mivel 
kell szolgálnia a Bizottság munkáját (munkaügyi 
központ, OKÉV, fenntartók), illetve hogy mi köte-
lezi őket erre. Fontos meglátás, hogy adott esetben 
a Bizottság döntései fenntartói jogokat sérthetnek, 

„tény rögzítése”
27%

fenntartással
fogadja

24%

bizakodik
16%

elutasítja
16%

nincs
véleménye

17%

1. ábra: A Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok eddigi munkájának, 
illetve funkciójának és szakmai kompetenciájának megítélése
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mi történik akkor, ha az illető fenntartó esetleg el-
lenáll ennek. Mi a pontos jogi háttér?

A Decentralizált Szakképzési Pályázat esetében 
valószínűleg továbbra sem csak a helyi sajátossá-
gokat veszik fi gyelembe. Amelyik megyéből több 
képviselő van, annak az érdekét fogják előtérbe 
helyezni. Érdemi szakmai viták helyett csak poli-
tikai töltetű belső csatározások várhatóak. Nyitott 
kérdés, hogy az RFKB-nak milyen beleszólása lesz 
abba, hogy a munkaügyi központok milyen képzé-
seket indíthatnak.

Nem kerülhető meg a pályaorientáció kérdése 
sem, a következő összefüggésben. Mindenképp egy 
kicsit erőszakosabb igényfelmérésbe és információ-
gyűjtésbe kell, hogy kezdjen az RFKB, karöltve a ka-
marával, munkaügyi központokkal. Probléma, ha 
a Bizottság kijelöl egy profi lt, hogy ilyen irányban 
kell 100-120 (bármennyi…) embert képezni, akkor 
az iskola gondja, hogy honnan veszi a tanulót a be-
iskolázáshoz. Ha már egyszer van egy cél – legyünk 
optimisták, hogy ezt a célt meg tudja reálisan hatá-
rozni – akkor nem lesz kivel megvalósítani. Ami az 
RFKB-nak és sok más szervezetnek is feladata len-
ne, az, hogy a szakma felé fordítsa a közvéleményt, 
a szülőket és a gyerekeket egyaránt. Helyi, iskola 
vagy TISZK-szinten nagyon nehéz meggyőzni a 
gyerekeket, hogy bent maradjanak a szakképzésben, 
és ne menjenek tovább főiskolára, egyetemre. Már a 
szakközépiskolába való bekerülés is szerencsésnek 
mondható, mert mindenki gimnazista akar lenni, és 
utána irány a felsőoktatás. Egymás után nyílnak a 
gimnáziumok, újítják fel őket, ugyanakkor problé-
ma, hogy nincs szakember. Akkor teremtsük meg a 
presztízsét a szakképzésnek, mutassunk olyan pá-
lyaképeket, pályatükröket, amelyek vonzóvá teszik 
a szakképzést, és próbáljuk meg idecsalni a gye-
rekeket. Ha már egyáltalán van potenciális számú 
érdeklődő, akkor azokat lehet majd az RFKB által 
meghatározott irányokba terelgetni.

VII. Összegzés
Képzési rendszerünket bonyolult érdekrendszerek 
hatják át, melyek nem egyszer torzítják, vagy ép-
pen kioltják a döntések szakmai megalapozottságát. 
A régiók kialakítása ugyan megtörtént hazánkban, 
azonban ezek érdemi funkciót nem tudnak betölteni, 
ugyanis éppen a decentralizáció alapját adó válasz-
tott döntéshozó testület hiányzik az élükről. A kö-
zépfokú szakképzési rendszer decentralizációjában 
a területi szint először a Térségi Integrált Szakképző 
Központok kialakításával jelent meg. Az irányítás és 
fi nanszírozás decentralizációjának legfontosabb lé-
pése a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok 

(RFKB-k) életre hívása volt, melyek a szakképzés fej-
lesztése szempontjából régiós szinten döntéshozó, 
véleményező és javaslattevő testületként működnek. 
A bizottság dönt többek között a regionális szakkép-
zésfejlesztés céljairól, a képzési alaprész decentrali-
zált pénzügyi keretéből nyújtandó fejlesztési támo-
gatásokról, valamint a források elosztásán keresztül 
jelentős hatással a beiskolázási szerkezetre.

Ugyanakkor az RFKB-k munkájának folyama-
tát rengeteg kérdés, bizonytalanság, valamint a 
kialakult érdekrendszerek miatt nagyfokú iskolai 
és fenntartói ellenállás övezi. Az elutasítás okai el-
sősorban az érdekellentétekben, illetve a szakmai 
kompetencia hiányában keresendők. Ezzel szem-
ben állnak a decentralizációból fakadó esetleges elő-
nyök, melyek elsősorban a hiányszakmák lefedésé-
ben, a beiskolázási folyamat racionalizációjában és a 
pályaorientáció összehangolásában, összességében 
a gazdasági szféra igényeinek hatékonyabb kielégí-
tésében fognak remélhetőleg jelentkezni.

A magyar szakképzési rendszer története re-
formok sorozata… Ha csak a rendszerváltás utá-
ni időszakot nézzük: Világbanki program, NAT, 
kerettantervek, szakképzési hozzájárulás, NFT 
HEFOP, Szakiskolai Fejlesztési Program I-II., mo-
dulrendszerű képzés, átalakított OKJ, TISZK, tár-
sulások és még sorolhatnánk… Csak az egésznek 
a rendszer-jellege veszik el, bárhol nyúlunk bele a 
rendszerbe az változásokat fog generálni, illetve 
egy korrekció nem orvosol minden problémát. Re-
formok sorozata helyett folytonosság, tapasztala-
tokon nyugvó átgondolt fejlesztés lenne szükséges.
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Mi, az UNESCO VI. Felnőttoktatási Világkonferen-
cia Budapesten rendezett Páneurópai, Észak-ame-
rikai és Izraeli Regionális Előkészítő Konferenci-
ájának ajánlásai tárgyában 2009. február 20-21-én 
Pécsett, a PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás 
Fejlesztési Karán megtartott utókonferencia részt-
vevői, az alábbi felhívást tesszük közzé.

Az ajánlások áttekintése és megvitatása után ál-
láspontunk az, hogy:

– A tanuló felnőtt, függetlenül élethelyzetétől és ta-
nulási körülményeitől, támogatásra érdemes;
– A magyar kormány azonban a felnőttkori tanu-
lással kapcsolatos szakpolitikájában lényegileg 
eddig csak nagyon szűk területen, elsősorban a 
munkaerő-piaci elvárások területén fogalmaz meg 
célkitűzéseket, s ezzel súlyosan szegregálja az isko-
larendszer működési zavarai és az egyéb hátrányos 
szociokulturális tényezők miatt az iskolarendszer-
ből kisodródott, aluliskolázott tömegeket;
– A piaci alapon működő felnőttoktatás, felnőtt-
képzés túlsúlya esélyegyenlőtlenséget, és ennek 
következtében további szociális problémákat ger-
jeszt, és elzárja az arra rászoruló, érdeklődő felnőt-
tek elől a felnőttkori tanulás munkaerőpiacon kí-
vüli, a társadalom és az egyén számára megjelenő 
hozadékait (például a partnerségen alapuló, a szol-
gáltatási, az egészségügyi, a büntetés-végrehajtási 
stb. területen);
– A szakpolitikában a társadalmi kohéziót, a szo-
lidaritást, az együttműködést erősítő általános és 
nyelvi, művelődési, oktatási, képzési lehetőségek 
csak másodlagos tényezőként, vagy egyáltalán 
nem jelennek meg;
– A támogatási politikában túlsúlyos a munka-
erő-piaci irányú szakképzést folytató intézmények, 
szervezetek támogatása, míg a felnőtt korban ta-
nulni, művelődni akaró közösségek, egyének tá-
mogatása esetleges, nem rendszerszerű;
– Az egyes szakpolitikákban nyomokban sem jele-
nik meg a közművelődés, a felnőttoktatás és a fel-

nőttképzés aktorainak helyi, regionális és nemzeti 
szintű együttműködését szorgalmazó, támogató 
politikai akarat;
– A közművelődés formális, nonformális és infor-
mális aktivitásai nem épülnek be a felnőttoktatási, 
felnőttképzési tevékenységek rendszerébe.

Ezek alapján úgy gondoljuk, hogy sürgősen 
szükséges létrehozni a felnőttoktatás és -képzés 
szakmai képviselőinek együttműködési fórumát, 
hogy az együttesen képviselje a törvényhozók, a 
döntés-előkészítők előtt az egész életen át tartó ta-
nulás társadalmi jelentőségét, és az abból követke-
ző feladatokat, így például:
– a Közoktatási Törvény – felnőttoktatásra vonat-
kozó része
– A muzeális intézményekről, a nyilvános könyv-
tári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény 
vonatkozó része
– a Szakképzési Törvény vonatkozó része
– a Felsőoktatási Törvény vonatkozó része
– a Felnőttképzési Törvény
– egységes és korszerűbb szemlélettel történő át-
dolgozását.

Ezzel párhuzamosan szükségesnek látjuk, hogy 
a Magyar Köztársaság kormánya még az idén át-
dolgozza az egész életen át tartó tanulásról szóló 
stratégiáját a fenti szemlélet alapján. Meggyőző-
désünk, hogy e lépések hozzájárulnak az európai 
közösségi ajánlások fi gyelembe vétele mellett a 
magyar társadalmi kohézió erősödéséhez és – hosz-
szabb távon – a gazdaság fejlődéséhez is.

Pécs, 2009. február 21.

A Konferencia résztvevői:
egyetemi, főiskolai tanárok, oktatók
közművelődési szakemberek, kutatók
andragógiai szakértők
andragógia BA és MA szakos hallgatók
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Budapest és Belém között
Az UNESCO CONFINTEA VI. Páneurópai Konfe-
rencia után – a CONFINTEA VI. Világkonferencia 
előtt: Kihívások, kérdések és feladatok a magyar 
felnőttképzésben

Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi 
Erőforrás Fejlesztési Kar
2009. február 20-21.
Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/B.
Jelentkezési lap és további információ: www.feek.
pte.hu/confi ntea

Program:
2009. február 20. péntek (PTE FEEK Aula)

09.30. – 10.00. Regisztráció – frissítők (kávé, üdítő)

10.00. – 10.30. Köszöntők
Dr. Horváth Béla, rektorhelyettes, PTE
Bogyay Katalin, nemzetközi szakállamtitkár, OKM, 
Budapest
Borbáth Erika, főigazgató, MMIKL, Budapest – a 
CONFINTEA VI. Páneurópai Konferencia szerve-
ző bizottságának elnöke
Dr. Koltai Dénes, dékán, PTE FEEK

10.30. – 11.00. Slovenian Adult Learning and Educa-
tion in a Challenging Time
Dr. Slavica Černoša, Ministry of Education and 
Sport, Slovenia, Ljubljana

11.00. – 11.30. A CONFINTEA VI. Páneurópai Konfe-
rencia üzenete és tanulságai
Dr. Benedek András, a magyar CONFINTEA 
VI. delegáció megbízott vezetője, MTA doktora, 

tanszékvezető egyetemi tanár, BME GTK, Buda-
pest

11.30. – 12.00. Az Európai Felnőttoktatási Társaság 
(EAEA) ajánlásai a CONFINTEA VI. világkonferencia 
számára
Dr. Sz. Tóth János, elnök, MNT, Budapest – PPKE 
VJK, Esztergom

12.00. – 12.30. A felnőttoktatás a szociálpolitika és a 
kultúrpolitika szemszögéből
Dr. Koltai Dénes, egyetemi tanár, dékán, PTE 
FEEK
12.30. – 13.00. A szakmai felnőttképzés eredményei és 
feladatai a CONFINTEA VI. tükrében
Dr. Zachár László, főigazgató-helyettes, NSZFI, 
Budapest

13.00. – 14.00. Ebédszünet – büféebéd a regisztrált ven-
dégek számára! (Aula)

14.00. – 14.30. Közművelődés és felnőttképzés
Borbáth Erika, főigazgató, MMIKL, Budapest

14.30. – 15.30. Kihívások a magyar felnőttképzésben
Az MTA TéT (Tanulás életen áT) Bizottság kerek-
asztal-vitája
Vitavezető: Csoma Gyula, oktatáskutató

15.30. – 16.00. Kávészünet

16.00. – 18.00. Szekcióprogram I – II – III.
Szekció I: A CONFINTEA VI. magyar jelentés a Páneu-
rópai Konferencia deklarációja és az EU Felnőtt-tanulási 
Akcióterv összefüggésében
Dr. Szép Zsófi a, egyetemi docens, PTE FEEK, Pécs
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Fsz/Kígyós terem
Szekció II. A felnőttoktatók változó szerepeiről a CON-
FINTEA VI. szellemében
dr. Kraiciné Szokoly Mária PhD, főiskolai docens, 
ELTE PPK, Budapest
Fsz/Kamarás terem
Szekció III. Feladatok a felnőttkori tanulás és -oktatás 
fejlesztésében civil nézőpontból a CONFINEA VI. Vi-
lágkongferencia előtt és után
Pordány Sarolta, elnök, Felnőttképzés Fejlesztésé-
ért Egyesület, Budapest
Fsz/Gáspár terem

19.00. – 21.00. Vacsora a Laterum Étteremben

2009. február 21. szombat (PTE FEEK – Szekciótermek 
és Nagyterem)

09.00. – 11.00. Szekcióprogram I – II – III. (A jelzett 
szekciótermekben!)

11.00. – 12.00. Szekcióbeszámolók, a konferencia zárása

12.00. – 12.30. A Magyar UNESCO Bizottság refl ek-
sziói a CONFINTEA VI. Páneurópai konferenciáról és 
a magyar utókonferenciáról
Kovácsné Bíró Ágnes, főtitkár, Budapest
PTE FEEK Fsz/Nagyterem

12.30. – 13.30. Ebéd
Fsz/A terem



Absztrakt
A tanulmány áttekintést ad a CONFINTEA VI., 2009-
ben megrendezni tervezett felnőttképzési világkonferen-
ciához kapcsolódóan a jelentősebb szakmai civil szerve-
zetek által kifejtett aktivitásokról. A hazai egyesületek 
tevékenységét a Magyar Pedagógiai Társaság Felnőtt-
nevelési Szakosztálya, a Felnőttképzés Fejlesztéséért 
Egyesület, a Magyar Népfőiskolai Társaság, valamint 
a MELLearN (Felsőoktatási Hálózat az Életen át Tar-
tó Tanulásért Egyesület) honlapjain megtalálható írásos 
dokumentumok, valamint szóbeli tájékoztatók alapján 
mutatjuk be. Kitérünk a Magyar Művelődési Intézet és 
Képzőművészeti Lektorátus szervezőmunkájának, vala-
mint a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Em-
beri Erőforrás Fejlesztési Kar rendezésében megtartott 
összegző konferenciának a jelentőségére. A nemzetközi 
világszövetségek közül a CONFINTEA VI. szervezésére 
a legnagyobb hatást gyakorló felnőttképzési programo-
kat és hálózatokat mutatjuk be. Megállapítjuk, hogy a 
nagyobb haza szakmai civil szervezetek – erejükhöz mér-
ten – bekapcsolódtak a világfolyamatokba, tájékoztatták 
az érdeklődőket a CONFINTEA VI. rendezvénysorozat 
jelentőségéről, aktivizálták őket az előkészítő folyamat 
fi gyelemmel kísérésére. Az egyes civil honlapokon, ren-
dezvényeken jelentek meg tájékoztatások a világkonfe-
renciáról magyar nyelven is, de egységes civil fellépés, 
közös véleményformálás nem történt.

A VI. felnőttoktatási világkonferencia előzményei
A Hamburgban tíz évvel ezelőtt megtartott felnőtt-
oktatási világkonferencia után újabb számvetést 
és prognózist készít a felnőttképzéssel, felnőttko-
ri tanulással foglalkozó szakma, ugyanis a követ-
kező, hatodik felnőttképzési világkonferencia,1 a 
CONFINTEA VI. lehetőséget teremt arra, hogy a 
hamburgi célkitűzések tanulságaiból kiindulva 
szervezetten és közösen áttekintsék az érdekel-
tek a felnőttoktatás és a felnőttkori tanulás jelen-

1  Tervezett helyszín: Brazília, időpontja 2009. 

legi helyzetét. Ennek a közös „világ-projektnek” 
az eredményeként elkészül egy olyan világjelen-
tés, amely tartalmazza majd a szakterület fejlődé-
si irányát, az elért eredményeket és a változtatást 
igénylő területeket. Az UNESCO működési sza-
bályzatának megfelelően öt regionális konferencia 
eredményeiből készül el az összefoglaló dokumen-
tum, a GRALE.2 A regionális összefoglalókat pedig 
az egyes országoknak előzetesen megküldött kér-
dőívre adott válaszok alapján fogalmazzák meg az 
arra felkért szakemberek.3

A CONFINTEA VI. előkészítő rendezvényei kö-
zül – az UNESCO régió-besorolása szerint Európa, 
Észak-Amerika és Izrael – felnőttképzési helyze-
tét tekintette át a Budapesten, a Felnőttkori tanulás 
a méltányosság és a befogadás érdekében a mobilitás és 
versengés összefüggéseiben4 címen megtartott regio-
nális konferencia. A mintegy ötven ország részvé-
telével megtartott esemény rendezője a Magyar 
Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus 
volt.

Felvetődik a kérdés, hogy mi is a jelentősége egy 
ilyen valamennyi kontinensre kiterjedő „világdo-
kumentum” (GRALE) megalkotásának? A világ-
eseményekhez, világprogramokhoz kapcsolódó 
írásos összegzésekről általában elmondható, hogy 
több jelentős funkciót is betöltenek, hiszen egy-
részt hivatkozási alapként használható referencia-
kötetek, fi gyelemfelhívó, irányt mutató politikai 
dokumentumok és természetszerűen az adott idő-
periódust leíró állapotjelentések, másrészt tartal-
mazzák azt a közös szakmai gondolatiságot, nyel-
vet, amelyet minden ország szakemberei értenek, 

2  A GRALE (Global Report on Adult Learning and Educa-
tion) készülése külön honlapon követhető nyomon: 
http://www.graleconfi ntea6.net
3  Bővebben lásd az UNESCO működési szabályzatait, 
dokumentumait.
4  Adult Learning for Equity and Inclusion in a Context of 
Mobility and Competition. 
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elfogadnak és használnak az együttműködések so-
rán. A felnőttoktatással foglalkozók íratlan „nem-
zetközi illemkódexében” kötelezően szerepel ezek-
nek a kiadványoknak az ismerete.5

A nemzetközi civil szervezetek
A globális kihívásokra válaszokat kereső nemzet-
közi oktatási környezet az elmúlt évtizedben kiala-
kította azokat a főbb világprogramokat, amelyek 
– ugyan nem egyenlő mértékben, de – valameny-
nyi kontinens oktatását, felnőttoktatását érintik. 
A 2009-es CONFINTEA VI. világkonferencia már 
a korábban az ENSZ tevékenységéhez kapcsoló-
dóan elindított globális programok koncepcióit, 
eredményeit a felnőttoktatásra koncentrálva tudja 
megjeleníteni. A globális tanulási környezet meg-
változtatását, „jobbítását” célul tűző jelenleg mű-
ködő programokat és azok időbeli dimenzióit az 1. 
számú táblázatban foglaltuk össze.6

A fenti világprogramok közül, a szakemberek 
szerint, a legeredményesebb eddig az Oktatás min-
denkinek! (EFA) program, ugyanis ez a legátfogóbb, 
így az oktatási rendszer mind a négy nagy szekto-
rát érint;

A kontinenseken átnyúló kooperációkat segítő 
világszervezetek tevékenysége a nemzeti és a regi-
onális oktatáspolitikák kialakítására is nagy hatás-
sal van. Ezeknek a szervezeteknek a többsége több 
évtizedes, néhány esetben évszázados nemzetközi 

5  Pordány Sarolta: Kontinensek közötti nemzetközi 
felnőttképzési együttműködések. SZÍN – Közösségi 
Művelődés – A Magyar Művelődési Intézet folyóirata. 2004. 
9/3. május 95–97. p.
6  A programok főbb célrendszerét ismerteti: HINZEN, 
Heribert: CONFINTEA VI – The UNESCO International 
Conference on Adult Education in the Context of MDGs, 
EFA, UNLD, LIFE and DESD. = SZÍN – Közösségi Mű-
velődés 13/6, 2008. december (CONFINTEA VI, angol 
nyelvű különszám) 97-106 p.

együttműködési gyakorlatot tudhat maga mögött. 
Ilyen például a Német Népfőiskolai Szövetség 
(DVV),7 amely a CONFINTEA VI. folyamatának 
koordinálásában és – az UNESCO-ban, valamint 
a többi rendező világszervezetben való részvétele 
jogán – a régiós konferencia előkészítésében is je-
lentős szerepet vállalt.

Deklarált céljából következően fontos szerepet 
tölt be a világtrendek meghatározásában a felnőtt-
oktatási világszervezet, az ICEA8. Tagszervezetei 
segítségével valamennyi kontinensen előkészítő 
konferenciákat szervezett és az így szerzett globális 
adatokra, tájékoztatásokra hivatkozva dolgozta ki 
álláspontját.9 Ebben többek között fi gyelmezteti a 
CONFINTEA VI. testületeit arra, hogy az életen át 
tartó tanulás problémája nem oldható meg a gyer-
mekek alapoktatásában még mindig jelen lévő ha-
talmas hiányosságok orvoslása nélkül. A jelenleg a 
statisztikák szerint még mindig 40 millió lány és 35 
millió fi ú nem fér hozzá semmilyen tanulási lehe-
tőséghez. Az ICEA négy fő témát javasol a 2009-es 
világtanácskozás középpontjába állítani:10

– a szegénységet;
– a migráció és a felnőttkori tanulás kapcsolatát;
– a felnőttkori tanulás pozíciójának megerősítését 
az Oktatás mindenkinek! (Education for All) és a Mil-
lenniumi Fejlesztési Célok (Millennium Development 
Goal) világprogramokban;
– új szakpolitikák és jogi szabályozások kialakítá-
sát annak érdekében, hogy a tanuláshoz való jog 
mindenféle diszkrimináció nélkül meg tudjon va-
lósulni a világ minden országában.

7  Horváthné Bodnár Mária – Pordány Sarolta: A Német 
Népfőiskolai Szövetség fél évszázada. Tudásmenedzs-
ment, V. évf. 1. sz. 2004. április, 124 – 127. p.
8  International Council for Adult Education
9  Bővebben: Key Issues at Stake International Council for 
Adult Education – Public Paper / www,icea2.org
10  ICAE’s Key Issues at Stake c. dokumentum.

1. számú táblázat: Globális oktatási programok neve és időtartama

Rövidítés Elnevezés Az elnevezés magyar fordítása Időtartam

1 MDGs Millennium Development Goals Millenniumi Fejlesztési Célok 2000 – 2015.

2 EFA Education for All Oktatás mindenkinek! 2000 – 2015.

3 UNLD United Nations Literacy Decade ENSZ – Írni-olvasni Tudás Évtizede 2003 – 2012.

4 LIFE Literacy Initiative for 
 Empowerment

Írni-olvasni tudás a cselekvőképes-
ségért

2005 – 2015.

5 DESD Decade of Education for Sustai-
nable Development

Az oktatás évtizede a fenntartható 
fejlődésért

2005 – 2014.
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Az EAEA (Az Európai Felnőttképzési Szövet-
ség) teljes egészében támogatta az ICEA által fent 
közölt javaslatok napirendre vételét. A szervezet 
önálló állásfoglalást11 adott közre a budapesti kon-
ferencia előtt. A terjedelmes javaslatnak egy elemét 
emeljük ki, bemutatva a Szövetség felnőttoktatás 
szerepével kapcsolatos álláspontját:

„Mindenekelőtt a felnőttoktatás missziójának újra-
építésére van szükség. Széles, pluralista és humanista 
értelmezésre és gyakorlatra annak jegyében és annak 
hangsúlyával, hogy a felnőttoktatás (adult education) a 
társadalmi különbségek és igazságtalanságok csökkenté-
séért és a személyiség méltóságának szolgálatában áll. 
Elsődleges társadalmi, közösségi missziója van, nem 
pusztán individuális, redukcionista eszköz és gazdasági 
jellegű, mint ami az elmúlt évtizedben is egyoldalúan 
dominált.”12

A hazai szakmai civilszervezetek részvétele a 
CONFINTEA VI. budapesti tanácskozásának előkészí-
tésében
A hazai felnőttképzési civilszervezetek – erejükhöz 
és lehetőségükhöz mérten – aktívan bekapcsolód-
tak a CONFINTEA VI. Páneurópai regionális, kor-
mányközi konferencia szakmai előkészítésébe, ame-
lyet a hamburgi UNESCO Intézet13 irányításával 
rendezett meg a Kormány megbízásából a Magyar 
Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorá-
tus. A rendezvény mérete és jellege jelentős szer-
vezői feladatokkal járt, de emellett az Intézet még 
magyar és angol nyelvű kiadói munkával járult 
hozzá a tájékoztatáshoz.14

A továbbiakban a hazai felnőttképzési szerve-
zeteknek a CONFINTEA VI. előkészítésében való 
részvételét mutatjuk be. Ehhez nyilvános doku-
mentumaik, honlapjaik információit használjuk, 
különös tekintettel a budapesti regionális konfe-
renciához kapcsolódó publikációkra. Elsősorban 
az ezzel kapcsolatos munkájuk leíró bemutatására 
törekszünk, nem értékeljük a szervezetek tevé-
kenységének egészét.

A Magyar Pedagógiai Társaság Felnőttnevelési Szak-
osztálya kibővített szakosztályi ülést hívott össze a 
CONFINTEA VI. budapesti regionális konferenciá-

11  EAEA Statement for the Pan-European CONFINTEA 
VI. Preparatory Conference Statement adopted by EAEA 
(November 2008.)
12  Magyar Népfőiskolai Társaság – Interneten olvasható 
nyersfordítás.
13  UNESCO Institute for Lifelong Learning (UIL)
14  Megjelentette a SZÍN – Közösségi Művelődés – A Ma-
gyar Művelődési Intézet folyóirata 13/6. különszámát angol 
nyelven.

jával kapcsolatos főbb tudnivalók megismertetésé-
re, valamint kísérletet tett a hazai civil szervezetek 
javaslatainak összegyűjtésére.15 Körlevelükben így 
fogalmaztak a szervezők, Harangi László és Kel-
ner Gitta: „… kötelességének érzi (a Szakosztály), hogy 
megfogalmazza azokat a kérdéseket, amelyekről úgy gon-
dolja, hogy a regionális európai konferencián napirendre 
kerüljenek. (pl. a konfl iktusok párbeszédes úton történő 
megoldása és ebben a felnőttoktatás szerepe; a környezeti 
tudatosság elmélyítése; a kirekesztés legyőzése a felnőtt-
kori tanulás segítségével; a kontinens versenyképessé-
gének fokozása a lisszaboni határozat értelmében, stb.). 
Javaslataink árnyaltabb megfogalmazásában és bővítésé-
ben kérjük segítségedet, számítva elmélyült tudásodra, 
tapasztalataidra.” A rendezvény elsősorban a tájé-
koztató funkciót tudta teljesíteni, közös szakmai 
fellépésre végül nem került sor.

A Magyar Népfőiskolai Társaság, az Európai Felnőtt-
képzési Szövetség (EAEA) aktív tagjaként előkészítő 
konferenciát szervezett és kiadványt jelentetett meg 
Esélyt adunk – Az élethosszig tartó tanulás népszerűsíté-
se – az EU elvárások megismerése címmel a jó felnőtt-
képzési gyakorlatokról.16 Továbbá külön tájékozta-
tókat tartott Sz. Tóth János a Társaság elnöke a hazai 
CONFINTEA VI. Nemzeti Bizottság munkájáról, 
amelynek bizottsági tagja volt. Az MNT írásos ösz-
szefoglalót és fordításokat is készíttetett a világkon-
ferenciához kapcsolódó tevékenységéről, valamint 
az aktuális nemzetközi szakmai eseményekről.17 
Együttműködve az EAEA európai felnőttoktatási 
egyesülettel, elő-konferenciát tartott a Társaság a 
regionális konferencia előtt, amelynek céljai között 
civil szakmai javaslatok kidolgozása is szerepelt.

A MELLearN (Felsőoktatási Hálózat az Életen át 
Tartó Tanulásért Egyesület) szakmai javaslatokkal 
segítette a magyar kormányzati előkészítő mun-
kát. A Hálózatot 2002-ben magyar felsőoktatási 
intézmények hozták létre, azóta a nemzetközi 
EULLearN Hálózat (European University Lifelong 
Learning Network) magyarországi tagja. A hazai 
civil szektor számára komoly elismerés volt, hogy 
a MELLearN elnökét, Kálmán Anikót kérték fel a 
szervezők a budapesti regionális konferencia egyik 
plenáris ülésének levezető elnöki tisztségére.18 Eb-

15  Részlet a civil szervezeteknek kiküldött levélből.
16  Esélyt adunk – Az élethosszig tartó tanulás népszerű-
sítése – az EU elvárások megismerése – Honlap: http://
www.mnt.hu
17  Az UNESCO VI. Felnőttoktatási Világkonferenciá-
jának előkészületei, Brazília, 2009., Európai konferencia 
2008 Budapest. pp bemutató. Készítette: Sz. Tóth János
18  Dr. Kálmán Anikó, egyetemi docens / http://www.
mellearn.hu
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ben a minőségében röviden módja volt a hazai fel-
nőttképzés helyzetéről tájékoztatást adni a nemzet-
közi delegáltaknak.

A Felnőttképzés Fejlesztéséért Egyesület, amely 
2004-ben kezdte meg civil felnőttképzési munká-
ját, szöveges javaslatot juttatott el a Magyar Pedagó-
giai Társaság Felnőttnevelési Szakosztálya felhívására 
a vezetőségnek, továbbá a konferencia hazai szer-
vezését végző UNESCO Bizottságnak, amelyben a 
közép-kelet-európai térség országainak speciális 
felnőttképzési helyzetére fókuszálva fejlesztési ja-
vaslatokat fogalmazott meg. Ezek között szerepelt 
a tanuló régiók, tanuló városok, tanuló kistérségek 
koncepció és együttműködési forma meghonosítá-
sa és fi nanszírozása;19 a helyi intézményhálózatok 
megerősítése a felnőttek tanulási lehetőségeinek nö-
velése érdekében; a helyi képzési tájékoztató szol-
gáltatások megerősítése; valamint a felnőtt tanulók 
érdekeit képviselő helyi és országos civil szerveze-
tek működési feltételeinek, együttműködési lehe-
tőségeinek megerősítése. Ez az egyesület javasolta 
azt is, hogy a 2009. évi világkonferencia kulcsszava 
a felelősség (responsibility) legyen, ugyanis szerintük 
a felnőttkori tanulás ösztönzése és hitelességének 
megőrzése érdekében mind a felnőttek képzését 
vállalók, mind a döntéshozók, mind a tanulók fe-
lelősségét növelni szükséges”.20

A regionális konferencia nemzeti delegációjába 
a civil szervezetek közül, teljes jogú résztvevőként 
a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat küldhetett 
képviselőt Piróth Eszter igazgató személyében.21

Értékelés és előkészítés, a pécsi konferencia
A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Em-
beri Erőforrás Fejlesztési Kar és a Magyar Műve-
lődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus 2009. 
februárjában „Kihívások, kérdések és feladatok a ma-
gyar felnőttképzésben” címmel értékelő konferenci-
át szervezet a hazai szakemberek részére. Ezen a 
rendezvényen már mód volt arra, hogy a budapes-
ti regionális konferencia záró tanulmánya22 fi gye-

19  A témáról bővebben többek között Németh Balázs és 
Choi, Don Min publikált hazai folyóiratokban.
20  A teljes szöveg a http://www.fefl earning.hu hon-
lapon olvasható.
21  Honlap: http://www.titnet.hu/
22  Pan-European statement on adult learning for equity 
and inclusion in the context of mobility and competition. 

lembevételével fogalmazzák meg az előadók javas-
lataikat, refl exióikat.

Összegző megállapítások
A hazai felnőttképzés kormányzati és nem-kor-
mányzati szervezetei iránti nemzetközi bizalom 
megnyilvánulása volt, hogy Budapesten rendez-
hettük meg a CONFINTEA VI. világkonferencia 
regionális előkészítő konferenciáját.

Összességében elmondható, hogy a hazai civil 
szervezetek – erejükhöz mérten – bekapcsolódtak 
a szakmai előkészítéssel járó világfolyamatokba. 
A nagyobb szervezetek honlapjaik segítségével fo-
lyamatosan tájékoztatták az érdeklődőket magyar 
nyelven.

A nagyobb szakmai egyesületek felvették a kap-
csolatot egymással is a világkonferencia előkészí-
tő folyamatának időszakában, így kísérletet tettek 
arra is, hogy közösen lépjenek fel a véleményfor-
málás területén, amely azonban csak töredékesen 
valósult meg. A világjelentés megfogalmazásának 
előkészítésében azonban a hazai egyesületek, el-
sősorban a nemzetközi civilszervezetekkel való 
együttműködéseikhez kapcsolódóan, összességé-
ben aktív szerepet vállaltak.

A világszervezetek lényeges szerepet töltenek 
be a globális felnőttképzés helyzetének, trendjei-
nek meghatározásában. Évtizedek alatt kialakított 
egyeztetési módszereket alkalmaznak a világje-
lentések, térségi jelentések megalkotásához. Az 
Internet alkalmazásával a civil egyeztetési folya-
matok nyitottá váltak, minden bekapcsolódni aka-
ró egyén, szakember részt vehet a véleményfor-
málásban.

Az életen át tartó tanulás szakmapolitikai kör-
nyezete egyszerre tartalmaz lokális és globális 
elemeket, amelyek együttesen fejtik ki hatásukat. 
A gazdaságfejlesztés és a felnőttkori tanulás, át-
képzés, betanító képzés erős egyirányú mozgása 
fi gyelhető meg. A képzettek, a már sikeres tanulá-
si eredményekkel rendelkezők vesznek részt leg-
inkább a felnőttoktatásban. Sürgető feladat, hogy 
a nem-résztvevőket is megszólítsuk, bevonjuk a 
tanulásba, hogy a digitális írástudatlanságot és a 
nyelvi elszigetelődést megelőzzük.

(Pan-European CONFINTEA VI. Preparatory Confer-
ence Budapest (Hungary), 3 – 5 December 2008).



Az UNESCO minden 12. évben összehív egy nem-
zetközi felnőttoktatási világkonferenciát.

1997-ben az V. CONFINTEA -t (amely a fran-
cia „Conférence internationale sur l’éducation 
des adultes” elnevezés rövidítése) rendezték meg 
Hamburgban, ahol két fontos, ma is olvasásra ér-
demes dokumentumot fogadtak el: a felnőttkori ta-
nulásról szóló hamburgi deklarációt és az „Agenda 
a jövőért” címűt. A Hamburgi Népfőiskola és a Né-
met Népfőiskolai Szövetség annak idején nagyon 
aktív partnerek voltak. Süssmuth professzor asz-
szonyt megválasztották a világkonferencia elnöké-
nek, aki sikeresen vezette le a gyakran igen nehéz 
tárgyalásokat. A DVV-nak számos partnere is részt 
vett a konferencián. További információkért érde-
mes megtekinteni az interneten levő dokumentu-
mokat.1

Előkészítés
A CONFINTEA jelentőségének hangsúlyozásához 
meg kell jegyeznünk, hogy ebben az esetben az 
UNESCO-nak az ún. kettes kategória konferenciá-
járól van szó. A tagországok a főszereplők, amelyek 
kötelezik magukat arra, hogy előzetesen elkészíte-
nek egy nemzeti országismertető beszámolót, és a 
konferencián elfogadott egyezményeknek szintén 
kötelező jellegűeknek kell lenniük.

2003-ban Bangkokban került sor a félidős értéke-
lésre, ahol az 1997-ben kitűzött célok megvalósítását 
tekintették át. Az előkészített országtanulmányok 
és témavázlatok nem sok jót ígértek. Így bizonyos 
csalódottság volt érezhető a gyűlésen, amely meg-
mutatkozott a zárónyilatkozatban és az azt követő 
beszámolókban is.2 Emiatt rögtön jelentkezett az 
igény, az elvesztett talaj visszahódítására.

Már 2007 óta folytak a konkrét előkészületek 
a VI. CONFINTEA-ra. A hamburgi „Élethosszig 
tartó tanulás UNESCO Intézete” (UIL) létrehozott 
egy nemzetközi előkészítő csoportot. Itt folynak a 

1  www.unesco.org/education/uie/confi ntea/docu-
ments.html
2  www.icae.org.uy

tervezési munkálatok a „Global Report on Adult 
Learning and Education” (GRALE)- tól kezdve a 
regionális előkonferenciákon át a „Living and Le-
arning for a Viable Future – The Power of Adult 
Learning” világtalálkozóig, melyet Brazíliában, Be-
lém városában rendeznek meg 2009-ben.

Elismerést és ugyanakkor kihívást is jelentett 
számomra, hogy mint a dvv international intézet-
vezetője az előkészítő bizottság tagjaként részt ve-
hettem annak munkájában. Ez nagyban megköny-
nyítette a kooperációt.

A nemzeti országjelentések
Az UIL előkészítő bizottsága azt a nehéz feladatot 
állította elénk, hogy dolgozzunk ki egy vezérfona-
lat a nemzeti országjelentésekhez. Ez igen nehéz 
volt, mivel egyrészt fel kellett mérni az egyes or-
szágokban végbemenő folyamatokat és eredmé-
nyeket, másrészt pedig ki kellett alakítani egy min-
den országra érvényes, egységes formát, hogy az 
összehasonlítást el lehessen végezni. Nagy siker-
ként könyvelhető el, hogy eddig már 160 ország-
jelentés áll rendelkezésre.3 Németországban ennek 
a folyamatnak az Oktatási és Kutatási Szövetségi 
Minisztérium (BMBF) és a Kultuszminiszter-kon-
ferencia az illetékes vezetője. Ők adták a megbízást 
a Német Felnőttképzési Intézetnek („Deutsches 
Institut für Erwachsenenbildung”), hogy készítsen 
el egy beszámolót Németországról, és ebbe vonja 
be a fontos felnőttképzési/oktatási intézménye-
ket és a szakértőket. Az intézet körkérdést intézett 
a szakemberekhez, hogy melyek az elvárások a 
CONFINTEA VI. vonatkozásában, majd elemezte 
a felnőttképzés aktuális gyakorlatát és elméletét, 
valamint a politikai fejlődést és a cselekvési igényt. 
A Német UNESCO Bizottság workshopot rende-
zett az országjelentés előkészítése céljából.

Az eredményt valóban érdemes megnézni. 
A 250 oldalas kötet az „Élni és tanulni egy életre 
méltó jövőért – A felnőttképzés ereje. Németor-
szági jelentés a CONFINTEA VI.-ról” címmel már 

3  www.unesco.org/uil
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elérhető német és angol nyelven. Jogi és politikai 
keretfeltételek, szervezet és illetékesség, fi nanszí-
rozás, kínálat és részvétel, minőségbiztosítás és 
benchmarks, kutatás és továbbképzés – ezek a leg-
fontosabb témák. Végre megszületett egy olyan be-
számoló, amely miatt nem kell restelkedni a nem-
zetközi vitákon.4

Regionális konferenciák
A nemzeti beszámolókat a határokon átívelő pers-
pektívák szerint értékelték, majd megfogalmazták 
a regionális jelentéseket, amelyeket megvitattak a 
következő előkészítő konferenciákon:
– A 2008. szeptemberében Mexikóban rendezett 
konferencia az alábbi témában: „From Literacy to 
Lifelong Learning: Towards the Challenges of the 
21st century”,
– Októberben Szöulban az ázsiai és a csendes-óceá-
ni térség számára: „Building Equitable and Sustai-
nable Societies in Asia and Pacifi c: the Challenges 
to Adult Learning”,
– 2008. novemberében Nairobiban: „The Power of 
Youth and Adult Learning for African Develop-
ment” és
– 2009. januárjában Tuniszban regionális konferen-
cia az arab térség számára.

Konferencia Budapesten
Németország az Európa, Észak-Amerika és Izrael 
UNESCO-régiójához tartozik. A találkozót 2008. 
december 3-5 között tartották Budapesten a követ-
kező témában: „Adult Learning for Equity and Inc-
lusion in a Context of Mobility and Competition”. 
(A magyar nyelvű dokumentumok között szerepel 
„A Pán-Európai nyilatkozat a méltányosság és be-
fogadás, a mobilitás és a verseny érdekében meg-
valósuló felnőtt tanulásról” – a ford.) A DUC előtte 
ismét szervezett egy workshopot. A delegáció tag-
jai újból tanácskoztak (a német parlament, a DIE, a 
DGB, a DIHK, a DUK oktatási intézmények képvi-
selői) a vezető kultuszminiszter-konferenciával és 
a BMBF-vel a tartalmi irányvonalakról és a szerve-
zési kérdésekről. A delegáció vezetője S. O. Lübke 
úr volt, a BMBF-től.

A konferencia kiemelkedő részeként hallgat-
hattuk a DVV elnökének, Süssmuth professzor 
asszonynak a megnyitó előadását, melyben meg-
rajzolta az ívet a hamburgi CONFINTEA V. óta el-
telt időszakban, közben utalt nemcsak a sikerekre, 
hanem a kudarcokra is. Az írországi Helene Keogh 
áttekintést adott a regionális beszámolóról, és meg-
4  Download www.bmbf.de/pub/confi ntea_bericht_de-
utschland.pdf

ismertette a legfontosabb eredményeket. Igen fi -
gyelemre méltó a beszámoló, amely összefoglalja 
és összehasonlítja az európai régió (Portugáliától 
Örményországig, Izlandtól Romániáig) és az USA, 
Kanada és Izrael felnőttképzésének igen különbö-
ző, majd közös és hasonló tényeit.

Végül is hosszú harc után megfogalmaztak egy 
zárónyilatkozatot, melyet egyhangúlag elfogadtak, 
így elindulhattak a belémi világtalálkozó előkészü-
letei. Ebben újból hangsúlyozzák, hogy a felnőtt-
képzés az élethosszig tartó tanulás fontos alkotó-
része, és nyomatékosan fi gyelmeztetnek arra, hogy 
szükség van a köztámogatásra és fi nanszírozásra, a 
megfelelő végzettségek elismerésére a nonformális 
oktatási/képzési területeken is.

A TELC (The European Language Certifi cates) 
képviselői kihasználták az alkalmat Budapesten is, 
hogy az információs anyagok kihelyezésével és a 
beszélgetések során ismertebbé tegyék tevékenysé-
güket. Ezt nemcsak a CONFINTEA konferencián 
tették. Az előző napon az Európai Felnőttoktatási 
Szövetség („Europäischer Verband der Erwachse-
nenbildung”) is tartott egy konferenciát a követke-
ző EU-akcióterv alapján: „It is always a good time 
to learn”.5 Az „International and Continuing Edu-
cation Hall of Fame”-on pedig lehetőség nyílt arra, 
hogy a világ minden tájáról jelentkező, arra érde-
mes felnőttoktatókat felvegyék tagjaik sorába.6

Belém: Elvárások?
A helyzetből és a perspektívákból adódóan az elvá-
rások éppen olyan nagyok, mint amilyen különbö-
zőek. Ez vonatkozik az ipari államok kormányaitól 
kezdve a legszegényebb fejlődő országok nem kor-
mányzati szervezetein át a multilaterális együtt-
működési intézményekre is. Örvendetes jelenség, 
hogy az ifjúsági- és felnőttképzés jelentősége és el-
ismertsége az élethosszig tartó tanulásban egy vál-
tozatlan időszak után újból megnövekedett.

A CONFINTEA VI. lényeges célja (melyet a 
H1N1 járvány miatt 2009. májusa helyett decem-
ber 2-4 között rendeztek meg Brazíliában – a ford.), 
hogy kötelező jellegű határozatok alapján a jövő-
ben növeljék az élethosszig tartó tanulás megva-
lósíthatósági esélyeit és a szakma továbbfejlődését 
az oktatáspolitikai, törvényi és fi nanciális biztosíté-
kok segítségével.

Ugyanakkor a gazdag országoknak és a segély-
szervezeteknek el kell kötelezni magukat arra, 
hogy ezen célok megvalósításában támogatják a 

5  www.eaea.org
6  www.telc.net és www.halloffame.outreach.ou.edu, 
magyar: www.telc.hu
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szegény országokat. Az a milliárdnyi gyermek, fi a-
tal és felnőtt, aki nem, vagy nem kielégítő módon 
tud olvasni és írni, szintén profi táljon ezekből a ha-
tározatokból.

És utána?
A dvv international a brazíliai konferencia kapcsán 
partnereivel közösen rendezett egy nemzetközi 
konferenciát 2009. június 23-24-én Bonnban „Fi-
nancing Adult Education for Development” cím-
mel. Tapasztalatcserét folytattak, és tanácskoztak 
arról, milyen hatékony formákat kellene kialakítani 
az együttműködés számára, és a felnőttképzés-fej-
lesztés fi nanszírozását hogyan lehetne értelmeseb-
ben felhasználni.7

A konferenciát összekapcsolták egy ünneppel 
is. A népfőiskolák és a DVV (Német Népfőiskolai 

7  www.dvv-international.de

Szövetség) nemzetközi tevékenységének gyökerei 
az 50-es évekre nyúlnak vissza. A szervezeti és az 
intézményi fejlődés 1969-ben kezdődött, amikor a 
felnőttoktatási szakcsoport megkezdte munkáját a 
fejlődő országokban. Ebből nőtt ki aztán az alap-
szabály értelmében a Német Népfőiskolai Szövet-
ség Nemzetközi Együttműködési Intézete (IIZ/
DVV), ma dvv international, mely 40 éves lett. Aki 
ezt a történetet el szeretné olvasni, megrendelheti 
a még megmaradt példányokból az IPE 12, a fenn-
állásának 25. évi jubileumi kötetét.

(A cikk a dis.kurs (Das Magazin des Deutschen 
Volkshochschul-Verbandes) c. folyóirat 2009/1. 
számában jelent meg, „Mit CONFINTEA VI von 
Bonn über Budapest nach Belem und zurück” cím-
mel.)

Fordította: Horváthné Bodnár Mária.


