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TRATNYEK MAGDOLNA 

A felnő ttoktatói szakma fejlesztésének 
európai dimenziói 

Manapság senki nem vitatja, hogy a tanulás életünk része. Nemcsak az iskolás 
korban, hanem azon túl is. Az élethosszig tartó tanulás magában foglalja azokat 
a tanulási alkalmakat is, melyek nem kötő dnek oktatási intézményhez, kívül 
esnek az iskolarendszeren, a legváltozatosabb tanulási helyszíneken valósulnak 
meg. 

Melyek lehetnek ezek a helyszínek? Könyvtár, tanfolyam, munkahely, ott-
honi tevékenység, baráti összejövetel, utazás, olvasás, múzeum, nyugdíjas klub, 
szabadegyetem, közösségi alkalmak. A felsorolás nem teljes. És talán nem is a 
fizikai helyszín meghatározása a legfontosabb. Sokkal inkább az a szemlélet, 
mellyel a tanulás lehetséges formáira tekintünk. Nem az a legfontosabb, hogy 
meghatározzuk a formális, informális és nonformális tanulás közötti különbsé-
geket, sokkal inkább az, hogy lássuk ezek egymás mellett létezését, egymásba 
kapcsolódását, az átmeneteket. 

Az Európai Unió szakpolitikai dokumentumaiban is szerepet kap a felnő ttko-
ri tanulás informális és nonformális területeinek támogatása. Mintegy a tanulási 
lehető ségek kiszélesítése és a felnő ttkori tanulás színvonalának biztosítékaként 
megjelenik a tagállamoknak szóló felkérés a felnő ttoktatói személyzet felké-
szültségének javítására vonatkozóan.1 Ahogy a tanulási helyszínek rendkívüli 
változatosságot mutatnak, úgy a tanulást támogató személyzetet sem határozhat-
juk meg egységesen. Vannak, akik pontosabban körülhatárolható területeken 
dolgoznak, úgy, mint a szakképzés, vagy a felső oktatás, esetleg teljes munkaidő -
ben. Ettő l a ponttól rendkívül széles a skála, gondoljunk csak azokra, akik éven-
te egy alkalommal vezetnek valamilyen kurzust, esetleg munkaidejük töredékét 
teszi ki a felnő ttekkel való foglalkozás, muzeológusként vezetnek alkalmanként 
foglalkozásokat, kórusvezető k, vagy jógaoktatók. 

Ma Magyarországon a jogszabályok nem fogalmaznak meg egységes elvárá-
sokat a felnő tteket tanítókkal szemben. A tanulási formáktól, helyszínektő l függ 
az elvárt képesítés. Így más vonatkozik az iskolarendszeren belül és azon kívül 
szervezett képzések oktatóira, holott lehet, hogy a célcsoport azonos. Ami közös 
minden esetben, az egyben sajnálatos is, vagyis egyik területen sem követelmény 
valamely a felnő ttekre, pszichológiai jellemző ikre, motivációikra, tanulási mód-
                                                        
1 A Tanács állásfoglalása a felnő ttkori tanulásra vonatkozó megújított európai cselekvési 
programról (2011/C 372/01)http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=  
OJ:C:2011: 372: 0001:0006:HU:PDF (Letöltés: 2013.02.21.) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
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jukra vonatkozó tudás megléte, az ezt igazoló képesítés, esetleg validációs eljá-
rás keretében igazolt informális keretek között megszerzett kompetencia. 

Sajnos a továbbképzések sem pótolják ezt a hiányt. Semmilyen jogszabály 
nem ír elő  kötelező , a felnő ttképzéssel kapcsolatos továbbképzést a felnő ttokta-
tásban dolgozók számára. Nincs is nagy kínálat ezen a területen. Szükség lenne 
rövidebb, egy-egy a felnő ttek tanulásával-tanításával kapcsolatos terület megje-
lenítésére a továbbképzési palettán. Ehhez nyújthat kiindulópontot a legfrissebb, 
a felnő ttoktatói kompetenciák meghatározását célul tűző , jelen írás alapját képe-
ző  nemzetközi kutatás.2 

A jelenleg a felső oktatásban jelen lévő  andragógia alap- és mesterszak, va-
lamint az andragógus-tanár mesterszak tartalmazza azokat a tudáselemeket, ame-
lyek megfelelő  módon készítenek fel a felnő ttekkel való foglalkozásra. 

Az elő bb idézett állásfoglalás a felnő ttoktatói személyzet felkészültségének 
javítását szorgalmazza. Milyen területeken szükséges a fejlesztés? A miért kér-
désére a témával foglalkozó kutatások adnak választ, melyek többnyire nemzet-
közi együttműködésben, több ország szakembereinek bevonásával folynak. 

Mivel a szakpolitika még adós a felnő ttképzési szakemberek, felnő ttoktatók 
kompetenciái közös európai keretrendszerének meghatározásával, így azt a do-
kumentumot tekintjük át, mely a várakozások szerint a keretrendszer alapját 
képezi. A hollandiai Research voor Beleid nevű  kutatóközpont által irányított 
kutatások során (2008, 2010) meghatározták a felnő ttoktatói kompetenciák körét 
és az azokhoz tartozó cselekvéseket.3 (Továbbiakban: Beleid-kutatás) Az utóbbi 
évtizedben több hasonló témájú kutatás is zajlott és megfigyelhető  a megközelí-
tés differenciálódása, amely összefüggésben áll a felnő ttkori tanulás szerepének 
változásával, az életkor kitolódásával, a gazdasági válsággal és az informális, 
nonformális tanulás elő térbe kerülésével, az ilyen módon szerzett tudás 
validálásának problematikájával. A kezdeti alapvetés, mely szerint a felnő ttek 
másfajta megközelítést, foglalkozást igényelnek, mint a gyerekek ma már talán 
nem vita tárgya, de a gyakorlati megvalósítás során még nem érvényesülnek 
maradéktalanul az ismert alapelvek. 

A felnő ttoktatói szakmai tudáselemeinek, kompetenciáinak meghatározására 
törekvő  kutatásokkal párhuzamosan megjelentek azok a kutatások is, melyek a 
felnő ttoktatók kompetenciáinak meghatározása mellett modelleket dolgoztak ki a 
nonformális illetve informális úton szerezett felnő ttoktatói kompetenciák 
validálására vonatkozóan. Így tehát e három terület természetes és elkerülhetet-
len módon kapcsolódik össze: informális, nonformális tanulás, validáció és a 
felnő ttoktatói szakma professzionalizációja. Mindez az utóbbi egy évtized szak-
politikai irányvonala. Az oktatáspolitika irányvonalait követő  kutatások után 

                                                        
2 http://ec.europa.eu/education/more-information/doc/2010/keycomp.pdf  (2013.02.12.) 
3 A tanulmányt a hollandiai kutatóközpont az alábbi intézményekkel együttm űködve készítet-
te el: University Glasgow, University of Thessaloniki, University of Leiden. Az eredménye-
ket 2010. januárjában tették közzé 

http://ec.europa.eu/education/more-information/doc/2010/keycomp.pdf
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2007-tő l jelentek meg a kísérleti projektek, melyek közül a legutóbbi a 
CAPIVAL egy konkrét validációs eljárást és eszközrendszert (VALIDPACK) is 
kifejlesztett a nonformális és informális úton szerzett felnő ttoktatói kompetenci-
ák érvényesítéséhez, melynek implementációját jelenleg is támogatja.4 

Az Európa 2020 egyik fontos célja az oktatás és képzés minő ségének és ha-
tékonyságának javítása. Ebben pedig kulcs szerepet játszanak azok a szakembe-
rek, akik a felnő ttek tanulási folyamatit támogatják. Az első  McKinsey jelentés 
(2007) megerő sítette azt, amiben sokan hittünk korábban is, nevezetesen: egy 
oktatási rendszer minő ségét a benne dolgozó tanárok minő sége határozza meg. A 
második (2010) jelentés pedig arra is rávilágított, hogy a tanárok képzése köz-
ponti eleme a rendszer minő ségi fejlesztésének.5 Úgy gondolom, nyugodtan 
alkalmazhatjuk a megállapításokat a felnő ttképzésre is. 

Miért tart ilyen hosszú ideig és miért nehéz meghatározni a közös 
felnő ttoktatói kompetenciákat? A választ keresve többféle megközelítést és szá-
mos okot említhetünk. Első ként említhetjük a diverzitást, hisz a felnő tt tanulás 
rendkívül széles és szerteágazó területeket ölel fel. Ahogy arra Ekkehard Nuissl 
is rámutat, ellentétben más professziókkal, a felnő ttoktatással foglalkozók jelen-
tő s számban részmunkaidő ben végzik feladatukat, általában más foglalkozás 
mellett, illetve jelentő s réteg rejtve marad, hiszen esetleg magukat sem tartják 
felnő ttoktatónak, valójában azonban végeznek tanulást támogató tevékenységet. 
Nuissl a felnő ttoktatás körében meghatározható tevékenységekbő l való kiindu-
lást javasolja, megjegyezve, hogy ezekhez rendelhető k a kompetenciák. Az 
alábbi tevékenységköröket határozza meg: tanítás, menedzsment, tanácsadás és 
pályaorientáció, IKT – használat, programtervezés, a teljes folyamatra kiterjedő  
sokoldalú támogatás. A felsorolt kategóriákból további számos tevékenység 
bontható ki a társadalmi illetve intézményi környezet meghatározottságában.6 

Az egyre differenciálódó megközelítések, melyek közül a Beleid Kutatóköz-
pont Key competenses for adult learning professionals című  kutatás összefogla-
lója adja a legplasztikusabb képet, sokféle érzést válthatnak ki. Lehet ez a rémü-
leté is, amikor szembesülünk vele, hogy felnő ttoktatóként, felnő ttképzési szak-
emberként mennyi mindenhez kellene értenünk. A kutatási beszámolóban a szer-
ző k kitérnek az általuk megfogalmazottak használhatóságának kérdésére. Elő re-
vetítik, hogy a meghatározással még nem automatikusan történik meg ezek egy-
séges alkalmazása. Éppen az országonként eltérő  környezet, szabályozás és cé-
lok teszik az összegyű jtött területeket és eszközöket egy közös alappá, amelynek 
egyes elemei fontosak és hasznosak lehetnek valamely tagállamnak, másoknak 
pedig adottságaikból, jellemző ikbő l adódóan kevésbé. Az eszközök bemutatása-
                                                        
4 http://www.capival.eu/ 
5 
http://www.mckinsey.com/client_service/social_sector/latest_thinking/worlds_most_improve
d_ schools (2013.02.11.) 
6 Ekkehard Nuissl: Profession and Professional Work in Adult Education in Europe 
www.fupress.net/index.php/sf/article/download/8591/8039  Letöltés dátuma: 2013.02.24.  

http://www.capival.eu/
http://www.mckinsey.com/client_service/social_sector/latest_thinking/worlds_most_improve
http://www.fupress.net/index.php/sf/article/download/8591/8039
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kor arra is felhívják a figyelmet, hogy ezek alkalmazásának felelő ssége döntő en 
a felnő ttképzésben dolgozók munkáltatóié. Így nekünk is érdemes azon elgon-
dolkodnunk, hogy ne csak szűk szakmai körben tegyük ismertté a minő ségfej-
lesztés ezen eszközrendszerét, hanem tárjuk a döntéshozók, fenntartók, munkál-
tatók elé. Érdemes közérthető , mintegy ismeretterjesztő  mű fajban is átláthatóvá 
tenni a mondanivalót és olyan fórumokon publikálni, ahol találkozhat a célkö-
zönséggel. 

Az alábbiakban röviden bemutatom a Beleid kutatás kompetenciakörét a 
felnő ttoktatókra vonatkozóan. A megértést és az értelmezést segítheti a kutató-
csoport által az európai uniós dokumentumok alapján összeállított kompetencia 
– meghatározás bemutatása.7 

„Kompetencián tudás, készségek, képességek, attitűdök összességét értjük, 
mely valamely sajátos, egyedi vagy komplex feladat adott helyzetben történő  
eredményes elvégzéséhez szükséges. 

Tudás: a gyakorlati tevékenységre, vagy az elméletre vonatkozó fogalmak, 
eszmék, törvényszerűségek, elméletek és praktikák összessége. 

Készség, mint az elsajátított és gyakorlással kialakított tudás gyakorlatban 
történő  alkalmazásának képessége. 

Képességek, attitűdök, mint a feladatok végrehajtásához szükséges érzelmi, 
mentális vagy fizikai, vagy képességek.”8 

Az egyénre/ tevékenységterületre vonatkozó kompetenciaprofil három elem 
együttesével határozható meg – amint azt az alábbi ábrán láthatjuk –, mely az 
adott intézményi, szervezeti környezet meghatározottságában nyer konkrét tar-
talmat. 

 

                                                        
7 A fogalommeghatározáskor felhasználták az alábbi tartalmakat: European Comission: Key 
competences for Lifelong Learning (2006), CEDEFOP: Terminology of European education 
and training policy (2008). A meghatározás eltér az EQF és ECVET rendszerekben használa-
tostól :European Parliament andCouncil :Recommendation of the European Parliament and of 
the Council of 23 April 2008 on the establishmentof the European Qualifications Framework 
for lifelong learning.(2008) 
8 Key competences for adult learning professionals (2010) 10. pp. 
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1. ábra: A felnő ttoktatói kompetenciák elemei: 
általános kompetenciák, speciális kompetenciák, tevékenységek. 

Az általános kompetenciák (generic competences) minden, a felnő ttképzés-
ben dolgozó szakemberre és a felnő ttoktatás minden területére vonatkoznak. A 
sajátos kompetenciák (specific competences) a felnő ttképzés egyes területein 
szükségesek. 

 
Általános kompetenciák 

Személyes kompetencia: autonóm felnő tt tanulás, élethosszig tartó tanulás. A felnő ttoktatást 
támogató személy maga is legyen élethosszig tanuló. 
Interperszonális kompetencia: kommunikáció a tanulókkal, kollégákkal, egyéb közrem űkö-
dő kkel. Legyen képes csapatban dolgozni és rendszerben gondolkodni. 
Szakmai kompetencia: elkötelezettség a felnő tt tanulás további fejlesztésében. 
Szakértelem: elméleti és gyakorlati tudás. Legyen szakértő je területének. 
Didaktikai kompetencia. Ismerjen változatos tanulási módokat, rendelkezzen változatos mód-
szertani repertoárral és ezeket használja is a felnő ttek tanításában. 
Felnő tt tanulók fejlesztése, ösztönzése. Legyen képes a felnő tt tanulók motiválására, tanulási 
szükségleteik felismerésére, a további önálló tanulás bátorítására. 
Tudjon foglalkozni a heterogén összetételű  csoportokkal. 

Speciális kompetenciák 
Az elő zetes tanulási tapasztalatok , a tanulói szükségletek, érdeklő dések, motivációk felméré-
se. 
A felnő ttek tanulási folyamatának tervezése, a megfelelő  környezet megteremtése, tanulási 
módszer, motivációs eljárás megválasztása. 
A felnő tt tanulók tanulási folyamatainak facilitálása. 
A folyamatos fejlesztés érdekében a felnő tt tanulás folyamatának ellenő rzésére és értékelésére 
vonatkozó kompetencia. 
Karrier- és életpálya tanácsadási kompetencia. A felnő ttoktató ismerje azokat a lehető ségeket, 
ahonnan a tanuló további szakmai segítséget kaphat e területen. 
Képzési programok létrehozása és fejlesztése. 
Pénzügyi eszközök biztosítása, a szolgáltatások társadalmi és gazdasági hasznosságának fel-
mérése 
Humánerő forrás fejlesztés a felnő ttképzési intézményben. 
A felnő ttképzési intézmény menedzselése és a minő ségi szolgáltatások biztosítása. 
Marketing és PR kompetenciák. 
Adminisztratív kérdések megoldása a felnő tt tanulók és felnő ttképzési szakemberek bevonásá-

KÖRNYEZET

TEVÉKENYSÉGEK

SPECIÁLIS 
KOMPETENCIÁK

ÁLTALÁNOS 
KOMPETENCIÁK
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val. 
ICT alapú tanulási környezet használata, a felnő tt tanulók és felnő ttoktatók támogatása ennek 
használatában. 

 

A fenti kompetencia- együttes egyes elemei természetesen nem egyformán 
fontosak az egyes tagállamokban illetve az egyes intézményekben. Alkalmazá-
suk, fejlesztésük mindig az adott társadalmi, oktatáspolitikai kontextusban hatá-
rozható meg, tekintettel a közreműködő k szükségleteire és feladataira. Az egyes 
kompetenciák fejlesztéséhez módszertani ajánlást is megfogalmaztak a kutatók. 

Az alkalmazásra ajánlott eszközök: 1. Önellenő rzés, önértékelés 2. Képzések 
kiválasztása 3. Akciókutatás és tanulás 4. Felnő ttoktatói hálózatokban való köz-
reműködés 5. Felnő ttoktatói szervezetek működtetése 6. Együtt-tanulás 7. Mun-
kaszerző dések differenciálása 8. A felnő ttképzési struktúra fejlesztése 9. képzési 
programok fejlesztése 10. Az új személyzet felkészítése 11. Kompetenciák meg-
létének vizsgálata 12. Folyamatos szakmai fejlesztés 13. Intézményi önértékelés 
alkalmazása 14. Intézményi akkreditációs kritériumok fejlesztése 15. Jó gyakor-
latok átvétele és külső  értékelés alkalmazása 16. Minő ségi kritériumok és 
sztenderek fejlesztése 17. Szektorközi együttműködések 18. Nemzeti és európai 
minő ségi keretrendszer alkalmazása (NQF,EQF) 19. Európai eszközök alkalma-
zása (ECTS, ECVET, EQAVET) 

A fenti eszközök legtöbbjének implementációja munkáltatói szinten kell, 
hogy történjen, ezért is rendkívül fontos a munkáltatók megismertetése a kutatási 
eredményekkel, motivációjuk és elkötelezettségük növelése. A tanulmány felhív-
ja a figyelmet a Grundtvig-programban rejlő  továbbképzési lehető ségek kiakná-
zására is, hisz a kompetenciakészlet számos elemének fejlesztésére biztosítanak 
lehető séget a Grundtvig-programok. 

Tevékenységek 
A megfogalmazott 13 tevékenységterület vonatkozásában a kutatás megállapítja, 
hogy nem kell minden, a felnő ttképzéssel, felnő ttek tanulásával foglalkozó sze-
mélynek minden területhez értenie, de az együtt dolgozók közösségében meg 
kell lennie összességében annak a tudásnak, mellyel az alábbi 13 tevékenységte-
rületen működni tudnak. 

1.) Tanulói szükségletfelmérés. 
2.) Képzések elő készítése, szervezése. 
3.) A tanulás támogatása, facilitálása. 
4.) Ellenő rzés és értékelés. 
5.) Tanácsadás és pályatanácsadás. 
6.) Programfejlesztés. 
7.) Pénzügyi menedzsment. 
8.) Emberi erő forrás menedzsment. 
9.) Az intézmény és a tevékenységek teljes körét átfogó menedzsment. 
10.) Marketing és PR. 
11.) A folyamatok adminisztrációja. 
12.) Info-kommunikációs támogatás. 
13.) Az intézmény és a folyamatok egészét átfogó tevékenységek. 
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Környezet 
Mindezeket, tehát az általános és szakmai kompetenciákat, valamint a cselekvési 
területeket körülveszi egy meghatározott környezet. Ezen a körön még az eddi-
gieknél is nagyobb eltérések lehetnek az egyes országok, intézmények, tevé-
kenységi területek között. A kutatás ajánlásában sem a környezet, az összes le-
hetséges környezet bemutatása történik meg, hanem a szerző k kérdéseket fogal-
maznak meg, melyek megválaszolásával az adott intézmény vagy program szint-
jén meghatározhatók a környezeti jellemző k és azokból adódó cselekvések, 
melyhez hozzárendelhető k a szükséges kompetenciák. . Ezek megválaszolásával 
válik konkréttá a kompetencia – profil intézményi illetve egyéni szinten. 

Ezek a kérdések a következő k: 
1.) Tanítás/tanulás: Kik a tanulók? Ki az oktató? 
2.) Programfejlesztés: Ki felelő s a program fejlesztésért? 
3.) Intézmény/Szervezet/Menedzsment: Ki szervezi az intézményi feladato-

kat? Vannak –e elvárások a személyzettel kapcsolatban a felvételkor? 
4.) Vezetés/Fejlesztés: Van –e minő ségpolitika? 
Amint azt a Beleid-kutatás záró beszámolójában is olvashatjuk, a kutatás cél-

ja a felnő ttoktatással foglalkozó szakemberek kompetenciáinak meghatározása, 
mely a tagállamok által önkéntesen használandó referencia keretként szolgálhat. 
Célszerű  lenne, ha a további fejlesztést, közös keretrendszer kiadását megelő zné 
egy széleskörű  szakmai vita, melynek segítésére és a továbbfejlesztés és imple-
mentáció elő segítése érdekében az alábbi javaslatokat fogalmazta meg a kutató-
csoport: 

−  A felnő ttoktatói kompetenciák megismertetése az érintettekkel változatos 
csatornákon keresztül: honlap, ismertető  kiadványok, konferenciák, szak-
mai kiadványok. 

−  Az implementációs folyamat figyelemmel kísérése. 
−  Az esetleges átfedések, hasonlóságok feltárása, a szakma professziona-

lizálódásának elő segítése. 
−  Az Európai Bizottság által biztosított koordinátor által a tapasztalatok ösz-

szesítése, az implementációs folyamat monitoringja. 
−  Jó gyakorlatok megismertetése és terjesztése a tagállamok között. 
−  Szakmai hálózat létrehozása. 
A kompetenciák azonosítása tehát megtörtént. A további feladatok meghatá-

rozásra kerültek. Egyelő re ezek európai szintű  koordinációja, ösztönzése, támo-
gatása nem kezdő dött meg. Azonban addig is érdemes minél több fórumon fog-
lalkozni a felnő ttoktatói kompetenciák kérdésével, különös tekintettel a koráb-
ban már jelzett diverzitásra, illetve a szakmai anyagok munkáltatókkal, döntés-
hozókkal való megismertetésére. Nuissl szerint napjaink fontos kérdése a 
felnő ttoktatói kompetenciákkal kapcsolatban a képzés minő ségének biztosítása 
és fejlesztése, a felnő ttoktatók motiválása a képzésben, továbbképzésben való 
részvételre, különös tekintettel a részmunkaidő ben felnő ttoktatással foglalkozók-
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ra és végül az, hogy a felnő ttoktatók képzése, kompetenciáinak fejlesztése mi-
ként válik a szakpolitika hangsúlyos kérdésévé.9 

A felnő ttek tanítása – tanulása tehát igényli a képzett, a jól képzett és a fo-
lyamatosan tudásukat megújító szakembereket. Ehhez Magyarországon biztos 
alapot szolgáltat(hat) az Andragógia BA és MA képzés, valamint az Andragógus 
tanár mesterképzés. Mindez azonban nem elegendő . Az andragógia szakot vég-
zettek egyik fontos feladata lehet a felnő ttoktatásban dolgozók képzésének, to-
vábbképzésének szervezése, az abban való közreműködés, a nemzetközi felnő tt-
képzési szakpolitikák implementációjának elő segítése. 
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