
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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