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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-
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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.
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