
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.


