
Absztrakt
A tanulmány áttekintést ad a CONFINTEA VI., 2009-
ben megrendezni tervezett felnőttképzési világkonferen-
ciához kapcsolódóan a jelentősebb szakmai civil szerve-
zetek által kifejtett aktivitásokról. A hazai egyesületek 
tevékenységét a Magyar Pedagógiai Társaság Felnőtt-
nevelési Szakosztálya, a Felnőttképzés Fejlesztéséért 
Egyesület, a Magyar Népfőiskolai Társaság, valamint 
a MELLearN (Felsőoktatási Hálózat az Életen át Tar-
tó Tanulásért Egyesület) honlapjain megtalálható írásos 
dokumentumok, valamint szóbeli tájékoztatók alapján 
mutatjuk be. Kitérünk a Magyar Művelődési Intézet és 
Képzőművészeti Lektorátus szervezőmunkájának, vala-
mint a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Em-
beri Erőforrás Fejlesztési Kar rendezésében megtartott 
összegző konferenciának a jelentőségére. A nemzetközi 
világszövetségek közül a CONFINTEA VI. szervezésére 
a legnagyobb hatást gyakorló felnőttképzési programo-
kat és hálózatokat mutatjuk be. Megállapítjuk, hogy a 
nagyobb haza szakmai civil szervezetek – erejükhöz mér-
ten – bekapcsolódtak a világfolyamatokba, tájékoztatták 
az érdeklődőket a CONFINTEA VI. rendezvénysorozat 
jelentőségéről, aktivizálták őket az előkészítő folyamat 
fi gyelemmel kísérésére. Az egyes civil honlapokon, ren-
dezvényeken jelentek meg tájékoztatások a világkonfe-
renciáról magyar nyelven is, de egységes civil fellépés, 
közös véleményformálás nem történt.

A VI. felnőttoktatási világkonferencia előzményei
A Hamburgban tíz évvel ezelőtt megtartott felnőtt-
oktatási világkonferencia után újabb számvetést 
és prognózist készít a felnőttképzéssel, felnőttko-
ri tanulással foglalkozó szakma, ugyanis a követ-
kező, hatodik felnőttképzési világkonferencia,1 a 
CONFINTEA VI. lehetőséget teremt arra, hogy a 
hamburgi célkitűzések tanulságaiból kiindulva 
szervezetten és közösen áttekintsék az érdekel-
tek a felnőttoktatás és a felnőttkori tanulás jelen-

1  Tervezett helyszín: Brazília, időpontja 2009. 

legi helyzetét. Ennek a közös „világ-projektnek” 
az eredményeként elkészül egy olyan világjelen-
tés, amely tartalmazza majd a szakterület fejlődé-
si irányát, az elért eredményeket és a változtatást 
igénylő területeket. Az UNESCO működési sza-
bályzatának megfelelően öt regionális konferencia 
eredményeiből készül el az összefoglaló dokumen-
tum, a GRALE.2 A regionális összefoglalókat pedig 
az egyes országoknak előzetesen megküldött kér-
dőívre adott válaszok alapján fogalmazzák meg az 
arra felkért szakemberek.3

A CONFINTEA VI. előkészítő rendezvényei kö-
zül – az UNESCO régió-besorolása szerint Európa, 
Észak-Amerika és Izrael – felnőttképzési helyze-
tét tekintette át a Budapesten, a Felnőttkori tanulás 
a méltányosság és a befogadás érdekében a mobilitás és 
versengés összefüggéseiben4 címen megtartott regio-
nális konferencia. A mintegy ötven ország részvé-
telével megtartott esemény rendezője a Magyar 
Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus 
volt.

Felvetődik a kérdés, hogy mi is a jelentősége egy 
ilyen valamennyi kontinensre kiterjedő „világdo-
kumentum” (GRALE) megalkotásának? A világ-
eseményekhez, világprogramokhoz kapcsolódó 
írásos összegzésekről általában elmondható, hogy 
több jelentős funkciót is betöltenek, hiszen egy-
részt hivatkozási alapként használható referencia-
kötetek, fi gyelemfelhívó, irányt mutató politikai 
dokumentumok és természetszerűen az adott idő-
periódust leíró állapotjelentések, másrészt tartal-
mazzák azt a közös szakmai gondolatiságot, nyel-
vet, amelyet minden ország szakemberei értenek, 

2  A GRALE (Global Report on Adult Learning and Educa-
tion) készülése külön honlapon követhető nyomon: 
http://www.graleconfi ntea6.net
3  Bővebben lásd az UNESCO működési szabályzatait, 
dokumentumait.
4  Adult Learning for Equity and Inclusion in a Context of 
Mobility and Competition. 
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elfogadnak és használnak az együttműködések so-
rán. A felnőttoktatással foglalkozók íratlan „nem-
zetközi illemkódexében” kötelezően szerepel ezek-
nek a kiadványoknak az ismerete.5

A nemzetközi civil szervezetek
A globális kihívásokra válaszokat kereső nemzet-
közi oktatási környezet az elmúlt évtizedben 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 
a korábban az ENSZ tevékenységéhez kapcsoló-
dóan elindított globális programok koncepcióit, 
eredményeit a felnőttoktatásra koncentrálva tudja 
megjeleníteni. A globális tanulási környezet meg-
változtatását, „jobbítását” célul tűző jelenleg mű-
ködő programokat és azok időbeli dimenzióit az 1. 
számú táblázatban foglaltuk össze.6

A fenti világprogramok közül, a szakemberek 
szerint, a legeredményesebb eddig az Oktatás min-
denkinek! (EFA) program, ugyanis ez a legátfogóbb, 
így az oktatási rendszer mind a négy nagy szekto-
rát érint;

A kontinenseken átnyúló kooperációkat segítő 
világszervezetek tevékenysége a nemzeti és a regi-
onális oktatáspolitikák kialakítására is nagy hatás-
sal van. Ezeknek a szervezeteknek a többsége több 
évtizedes, néhány esetben évszázados nemzetközi 

5  Pordány Sarolta: Kontinensek közötti nemzetközi 
felnőttképzési együttműködések. SZÍN – Közösségi 
Művelődés – A Magyar Művelődési Intézet folyóirata. 2004. 
9/3. május 95–97. p.
6  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.

együttműködési gyakorlatot tudhat maga mögött. 
Ilyen például a Német Népfőiskolai Szövetség 
(DVV),7 amely a CONFINTEA VI. folyamatának 
koordinálásában és – az UNESCO-ban, valamint 
a többi rendező világszervezetben való részvétele 
jogán – a régiós konferencia előkészítésében is je-
lentős szerepet vállalt.

Deklarált céljából következően fontos szerepet 
tölt be a világtrendek meghatározásában a felnőtt-
oktatási világszervezet, az ICEA8. Tagszervezetei 
segítségével valamennyi kontinensen előkészítő 
konferenciákat szervezett és az így szerzett globális 
adatokra, tájékoztatásokra hivatkozva dolgozta ki 
álláspontját.9 Ebben többek között fi gyelmezteti a 
CONFINTEA VI. testületeit arra, hogy az életen át 
tartó tanulás problémája nem oldható meg a gyer-
mekek alapoktatásában még mindig jelen lévő ha-
talmas hiányosságok orvoslása nélkül. A jelenleg a 
statisztikák szerint még mindig 40 millió lány és 35 
millió fi ú nem fér hozzá semmilyen tanulási lehe-
tőséghez. Az ICEA négy fő témát javasol a 2009-es 
világtanácskozás középpontjába állítani:10

– a szegénységet;
– a migráció és a felnőttkori tanulás kapcsolatát;
– a felnőttkori tanulás pozíciójának megerősítését 
az Oktatás mindenkinek! (Education for All) és a Mil-
lenniumi Fejlesztési Célok (Millennium Development 
Goal) világprogramokban;
– új szakpolitikák és jogi szabályozások kialakítá-
sát annak érdekében, hogy a tanuláshoz való jog 
mindenféle diszkrimináció nélkül meg tudjon va-
lósulni a világ minden országában.

7  Horváthné Bodnár Mária – Pordány Sarolta: A Német 
Népfőiskolai Szövetség fél évszázada. Tudásmenedzs-
ment, V. évf. 1. sz. 2004. április, 124 – 127. p.
8  International Council for Adult Education
9  Bővebben: Key Issues at Stake International Council for 
Adult Education – Public Paper / www,icea2.org
10  ICAE’s Key Issues at Stake c. dokumentum.

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 cselekvőképes-
ségért

2005 – 2015.

5 DESD Decade of Education for Sustai-
nable Development

Az oktatás évtizede a fenntartható 
fejlődésért

2005 – 2014.
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Az EAEA (Az Európai Felnőttképzési Szövet-
ség) teljes egészében támogatta az ICEA által fent 
közölt javaslatok napirendre vételét. A szervezet 
önálló állásfoglalást11 adott közre a budapesti kon-
ferencia előtt. A terjedelmes javaslatnak egy elemét 
emeljük ki, bemutatva a Szövetség felnőttoktatás 
szerepével kapcsolatos álláspontját:

„Mindenekelőtt a felnőttoktatás missziójának újra-
építésére van szükség. Széles, pluralista és humanista 
értelmezésre és gyakorlatra annak jegyében és annak 
hangsúlyával, hogy a felnőttoktatás (adult education) a 
társadalmi különbségek és igazságtalanságok csökkenté-
séért és a személyiség méltóságának szolgálatában áll. 
Elsődleges társadalmi, közösségi missziója van, nem 
pusztán individuális, redukcionista eszköz és gazdasági 
jellegű, mint ami az elmúlt évtizedben is egyoldalúan 
dominált.”12

A hazai szakmai civilszervezetek részvétele a 
CONFINTEA VI. budapesti tanácskozásának előkészí-
tésében
A hazai felnőttképzési civilszervezetek – erejükhöz 
és lehetőségükhöz mérten – aktívan bekapcsolód-
tak a CONFINTEA VI. Páneurópai regionális, kor-
mányközi konferencia szakmai előkészítésébe, ame-
lyet a hamburgi UNESCO Intézet13 irányításával 
rendezett meg a Kormány megbízásából a Magyar 
Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorá-
tus. A rendezvény mérete és jellege jelentős szer-
vezői feladatokkal járt, de emellett az Intézet még 
magyar és angol nyelvű kiadói munkával járult 
hozzá a tájékoztatáshoz.14

A továbbiakban a hazai felnőttképzési szerve-
zeteknek a CONFINTEA VI. előkészítésében való 
részvételét mutatjuk be. Ehhez nyilvános doku-
mentumaik, honlapjaik információit használjuk, 
különös tekintettel a budapesti regionális konfe-
renciához kapcsolódó publikációkra. Elsősorban 
az ezzel kapcsolatos munkájuk leíró bemutatására 
törekszünk, nem értékeljük a szervezetek tevé-
kenységének egészét.

A Magyar Pedagógiai Társaság Felnőttnevelési Szak-
osztálya kibővített szakosztályi ülést hívott össze a 
CONFINTEA VI. budapesti regionális konferenciá-

11  EAEA Statement for the Pan-European CONFINTEA 
VI. Preparatory Conference Statement adopted by EAEA 
(November 2008.)
12  Magyar Népfőiskolai Társaság – Interneten olvasható 
nyersfordítás.
13  UNESCO Institute for Lifelong Learning (UIL)
14  Megjelentette a SZÍN – Közösségi Művelődés – A Ma-
gyar Művelődési Intézet folyóirata 13/6. különszámát angol 
nyelven.

jával kapcsolatos főbb tudnivalók megismertetésé-
re, valamint kísérletet tett a hazai civil szervezetek 
javaslatainak összegyűjtésére.15 Körlevelükben így 
fogalmaztak a szervezők, Harangi László és Kel-
ner Gitta: „… kötelességének érzi (a Szakosztály), hogy 
megfogalmazza azokat a kérdéseket, amelyekről úgy gon-
dolja, hogy a regionális európai konferencián napirendre 
kerüljenek. (pl. a konfl iktusok párbeszédes úton történő 
megoldása és ebben a felnőttoktatás szerepe; a környezeti 
tudatosság elmélyítése; a kirekesztés legyőzése a felnőtt-
kori tanulás segítségével; a kontinens versenyképessé-
gének fokozása a lisszaboni határozat értelmében, stb.). 
Javaslataink árnyaltabb megfogalmazásában és bővítésé-
ben kérjük segítségedet, számítva elmélyült tudásodra, 
tapasztalataidra.” A rendezvény elsősorban a tájé-
koztató funkciót tudta teljesíteni, közös szakmai 
fellépésre végül nem került sor.

A Magyar Népfőiskolai Társaság, az Európai Felnőtt-
képzési Szövetség (EAEA) aktív tagjaként előkészítő 
konferenciát szervezett és kiadványt jelentetett meg 
Esélyt adunk – Az élethosszig tartó tanulás népszerűsíté-
se – az EU elvárások megismerése címmel a jó felnőtt-
képzési gyakorlatokról.16 Továbbá külön tájékozta-
tókat tartott Sz. Tóth János a Társaság elnöke a hazai 
CONFINTEA VI. Nemzeti Bizottság munkájáról, 
amelynek bizottsági tagja volt. Az MNT írásos ösz-
szefoglalót és fordításokat is készíttetett a világkon-
ferenciához kapcsolódó tevékenységéről, valamint 
az aktuális nemzetközi szakmai eseményekről.17 
Együttműködve az EAEA európai felnőttoktatási 
egyesülettel, elő-konferenciát tartott a Társaság a 
regionális konferencia előtt, amelynek céljai között 
civil szakmai javaslatok kidolgozása is szerepelt.

A MELLearN (Felsőoktatási Hálózat az Életen át 
Tartó Tanulásért Egyesület) szakmai javaslatokkal 
segítette a magyar kormányzati előkészítő mun-
kát. A Hálózatot 2002-ben magyar felsőoktatási 
intézmények hozták létre, azóta a nemzetközi 
EULLearN Hálózat (European University Lifelong 
Learning Network) magyarországi tagja. A hazai 
civil szektor számára komoly elismerés volt, hogy 
a MELLearN elnökét, Kálmán Anikót kérték fel a 
szervezők a budapesti regionális konferencia egyik 
plenáris ülésének levezető elnöki tisztségére.18 Eb-

15  Részlet a civil szervezeteknek kiküldött levélből.
16  Esélyt adunk – Az élethosszig tartó tanulás népszerű-
sítése – az EU elvárások megismerése – Honlap: http://
www.mnt.hu
17  Az UNESCO VI. Felnőttoktatási Világkonferenciá-
jának előkészületei, Brazília, 2009., Európai konferencia 
2008 Budapest. pp bemutató. Készítette: Sz. Tóth János
18  Dr. Kálmán Anikó, egyetemi docens / http://www.
mellearn.hu
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ben a minőségében röviden módja volt a hazai fel-
nőttképzés helyzetéről tájékoztatást adni a nemzet-
közi delegáltaknak.

A Felnőttképzés Fejlesztéséért Egyesület, amely 
2004-ben kezdte meg civil felnőttképzési munká-
ját, szöveges javaslatot juttatott el a Magyar Pedagó-
giai Társaság Felnőttnevelési Szakosztálya felhívására 
a vezetőségnek, továbbá a konferencia hazai szer-
vezését végző UNESCO Bizottságnak, amelyben a 
közép-kelet-európai térség országainak speciális 
felnőttképzési helyzetére fókuszálva fejlesztési ja-
vaslatokat fogalmazott meg. Ezek között szerepelt 
a tanuló régiók, tanuló városok, tanuló kistérségek 
koncepció és együttműködési forma meghonosítá-
sa és fi nanszírozása;19 a helyi intézményhálózatok 
megerősítése a felnőttek tanulási lehetőségeinek nö-
velése érdekében; a helyi képzési tájékoztató szol-
gáltatások megerősítése; valamint a felnőtt tanulók 
érdekeit képviselő helyi és országos civil szerveze-
tek működési feltételeinek, együttműködési lehe-
tőségeinek megerősítése. Ez az egyesület javasolta 
azt is, hogy a 2009. évi világkonferencia kulcsszava 
a felelősség (responsibility) legyen, ugyanis szerintük 
a felnőttkori tanulás ösztönzése és hitelességének 
megőrzése érdekében mind a felnőttek képzését 
vállalók, mind a döntéshozók, mind a tanulók fe-
lelősségét növelni szükséges”.20

A regionális konferencia nemzeti delegációjába 
a civil szervezetek közül, teljes jogú résztvevőként 
a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat küldhetett 
képviselőt Piróth Eszter igazgató személyében.21

Értékelés és előkészítés, a pécsi konferencia
A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Em-
beri Erőforrás Fejlesztési Kar és a Magyar Műve-
lődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus 2009. 
februárjában „Kihívások, kérdések és feladatok a ma-
gyar felnőttképzésben” címmel értékelő konferenci-
át szervezet a hazai szakemberek részére. Ezen a 
rendezvényen már mód volt arra, hogy a budapes-
ti regionális konferencia záró tanulmánya22 fi gye-

19  A témáról bővebben többek között Németh Balázs és 
Choi, Don Min publikált hazai folyóiratokban.
20  A teljes szöveg a http://www.fefl earning.hu hon-
lapon olvasható.
21  Honlap: http://www.titnet.hu/
22  Pan-European statement on adult learning for equity 
and inclusion in the context of mobility and competition. 

lembevételével fogalmazzák meg az előadók javas-
lataikat, refl exióikat.

Összegző megállapítások
A hazai felnőttképzés kormányzati és nem-kor-
mányzati szervezetei iránti nemzetközi bizalom 
megnyilvánulása volt, hogy Budapesten rendez-
hettük meg a CONFINTEA VI. világkonferencia 
regionális előkészítő konferenciáját.

Összességében elmondható, hogy a hazai civil 
szervezetek – erejükhöz mérten – bekapcsolódtak 
a szakmai előkészítéssel járó világfolyamatokba. 
A nagyobb szervezetek honlapjaik segítségével fo-
lyamatosan tájékoztatták az érdeklődőket magyar 
nyelven.

A nagyobb szakmai egyesületek felvették a kap-
csolatot egymással is a világkonferencia előkészí-
tő folyamatának időszakában, így kísérletet tettek 
arra is, hogy közösen lépjenek fel a véleményfor-
málás területén, amely azonban csak töredékesen 
valósult meg. A világjelentés megfogalmazásának 
előkészítésében azonban a hazai egyesületek, el-
sősorban a nemzetközi civilszervezetekkel való 
együttműködéseikhez kapcsolódóan, összességé-
ben aktív szerepet vállaltak.

A világszervezetek lényeges szerepet töltenek 
be a globális felnőttképzés helyzetének, trendjei-
nek meghatározásában. Évtizedek alatt kialakított 
egyeztetési módszereket alkalmaznak a világje-
lentések, térségi jelentések megalkotásához. Az 
Internet alkalmazásával a civil egyeztetési folya-
matok nyitottá váltak, minden bekapcsolódni aka-
ró egyén, szakember részt vehet a véleményfor-
málásban.

Az életen át tartó tanulás szakmapolitikai kör-
nyezete egyszerre tartalmaz lokális és globális 
elemeket, amelyek együttesen fejtik ki hatásukat. 
A gazdaságfejlesztés és a felnőttkori tanulás, át-
képzés, betanító képzés erős egyirányú mozgása 
fi gyelhető meg. A képzettek, a már sikeres tanulá-
si eredményekkel rendelkezők vesznek részt leg-
inkább a felnőttoktatásban. Sürgető feladat, hogy 
a nem-résztvevőket is megszólítsuk, bevonjuk a 
tanulásba, hogy a digitális írástudatlanságot és a 
nyelvi elszigetelődést megelőzzük.

(Pan-European CONFINTEA VI. Preparatory Confer-
ence Budapest (Hungary), 3 – 5 December 2008).


