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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.
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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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