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Bevezetés 
 
 
 A lifelong learning-paradigma a „lifelong education” (egész életen át tartó nevelés, 

oktatás) fogalmi keretei között alapozódott meg angolszász környezetben a modern gazdaság 

és társadalom fejlesztésének egyik eszközeként. Az iskolarendszer a társadalom stabil 

tényezőjévé vált a XIX. század végére, melyen keresztül nemcsak az iskoláskorú korosztályok 

szerezhettek végzettséget, hanem lehetőséget teremtett arra is, hogy a felnőtt munkaképes 

népességet is végzettséghez és képzettséghez lehessen juttatni a munkába állás feltételeként. 

Kutatásunk célja tehát az, hogy elemezzük a Lifelong Learning paradigma kialakulásának, 

fejlődésének folyamatát, megvizsgáljuk, hogy az milyen gazdasági, társadalmi tényezők 

hatására vált egy olyan oktatáspolitikai nézetrendszer elemévé, amely a nemzetközi 

szervezetek, közöttük az Európai Közösségek, majd az Európai Unió oktatáspolitikai 

felfogását, illetve annak változását befolyásolni tudta.  

 

Dolgozatunk célja az, hogy a rávilágítsunk annak okaira, hogy az Európai Közpolitikai 

Rendszer (EKR) medrében formálódó paradigma eddig miért nem tudott lényeges ereményt 

elérni az eddigi célkitűzések tekintetében. Ezért a közpolitika lényegét értelmezzük, majd 

megvizsgáljuk, hogy a közpolitika paradoxona mennyiben érhető tetten a politikai 

döntéshozatanak a témánk vonatkozásában megjeleníthető gazdasági „zárt-érdek” és a 

társadalmi „nyitott-érdek” ütköztetésével. Rávilágítunk, hogy miért oly nehézkes az európai 

porondon eredményeket elérni az EKR rendszerében, különös tekintettel az EKR harmadik 

fázisára, azaz a versengő intézmények modelljére. Megvizsgáljuk, hogy miként illeszkedik a 

közpolitika keretébe a lifelong learning szemléletváltást is jelentő paradigmája. 

 

Felfogásunk szerint a paradigma fejlődésének, realizálódásának politikatudományi elemzése 

azért fontos, hogy kellő alapossággal és tudományos igényességgel rámutassunk arra, hogy a 

paradigma értelmezhető politikai, gazdasági és társadalmi tényezők hatására kerül be az 

európai közösségi politika medrébe. Annak ellenére, hogy az oktatás és képzés és az ahhoz 

kapcsolódó iskolai és iskolán kívüli intézményrendszer formálisan a tagállamok autonómiája, 

kimutatjuk, hogy a közösségi oktatáspolitika integráns része annak az ún. „spill over” 

hatásnak, mely főleg a gazdaság fejlesztésén keresztül elérendő politikai és társadalmi 
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stabilitás, növekedés megvalósításának keretében jelentkezik, mint a 

foglalkoztatáspolitikának, társadalompolitikának alárendelt eszköz. 

 

Kiinduló álláspontunk, hogy a lifelong learning-paradigma kulcseleme a formálódó közösségi 

oktatás és képzési politikának, mely az Uniós keretrendszer létrejöttével új fázisba kerül. Az 

Európai Unió a világgazdasági versenyre reagálva saját pozícióinak erősítéséhez, a 

tagállamok közösségi együttműködésének érdekében felhasználja a lifelong learning-

paradigmát, hogy a közösségi együttműködés elmélyítésével és kiszélesítésével egyidőben 

elsősorban a gazdasági növekedés, a versenyképesség, továbbá az ehhez elengedhetetlen 

társadalmi stabilitás közösségi, nemzeti, regionális és lokális szinten is megvalósuljon, 

működjön. Vélekedésünk szerint kimutatható, hogy az Európai Unió létrejöttével maga a 

közösségi politika kerül olyan szakaszba, amelyben a lifelong learning-paradigma 

alkalmazásával szűkül a tagállami autonómia a közösségi oktatáspolitikában megjelenő, a 

paradigma megvalósítását szolgáló oktatási és képzési együttműködés határozott 

célkitűzéseinek megfogalmazása alapján. Az Európai Unió közel 15 esztendős története az 

oktatási és képzési politikában is egy fejlődési folyamatot jelenít meg.  

Az Európai Unió létrejöttével a Maastrichti Szerződés ratifikálása után közvetlenül 

megkezdődik egy új stratégiai gondolkodás kialakítása, melynek eredményeképpen már 1993-

ban, a koppenhágai csúcsértekezleten a gazdasági növekedés, a versenyképesség részeként 

megfogalmazott foglalkoztathatóság kulcseleme lesz a közösségi állampolgár tanulási, 

művelődési lehetőségeinek kibontakoztatása, a tanulás-orientáció megalapozása a paradigma 

központi elemeként. Ez természetesen kapcsolódik azokhoz az 1970-es években megjelenő 

felfogásokhoz, melyek bár még intézményorientáltak, tevékenységorientáltak voltak, azaz 

különösen oktatási és művelődési felfogásokat igyekeztek megvalósítani az oktatás, a képzés, 

a művelődés intézményes rendszerében. Ugyanakkor megkerülhetetlenül jelezték azt is, hogy 

az egyén képességei, kompetenciái kifejezetten a gazdasági környezetben, a munka világában, 

továbbá a társadalmi szerepvállalás hatékony képviseletében nem nélkülözhetik az egyén 

szükségleteire, igényeire alapozó, a képességek szerinti struktúrák fejlesztését, azaz a tanuló-

orientált nézetek megerősítését, a tanulási tevékenység fejlesztésének eredményességének 

alárendelt oktatási, képzési és művelődési szerepek kibontakoztatását.  

 

Kutatásunk részét képezi a lifelong learning-paradigmának a két legmeghatározóbb 

nemzetközi szakmai szervezet kereteiben kibontakozó fejlődésének a bemutatása is, 

megjelenítve azt a nagyon fontos tényezőt, hogy mind az UNESCO, mind az OECD a 
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korszerű társadalom formálásának társadalmi, gazdasági orientációt képviselő 

megközelítéseiben, mint eszköz és mint alkalmazható stratégia értékelődött fel a paradigma, 

illetve annak néhány prototípusa, prekoncepciója. A lifelong learning-paradigma fontos 

szerepet játszott, játszik abban, hogy közrefogja, keretet adjon a közoktatás, a felsőoktatás, 

továbbá a felnőttoktatás és képzés egészének, ugyanakkor az egyén szellemi és értelmi 

fejlődését mint folyamatot jelenítse meg. Ennek érdekében tanulóközpontúságot, valamint az 

intézményes és a nem intézményes formák jogi, tartalmi és együttműködési dimenzióit újítja 

meg, miközben szem előtt kívánja tartani az egyén felelősségét a folyamatos tanulásban és az 

oktatási és képzési funkcióit folyamatosan változtatni „kényszerülő” oktatási és képzési 

rendszer egészét deklaráltan tanulóközpontúvá igyekszik alakítani.1  

 

Miközben kutatásunk egyik fontos eleme a közösségi oktatáspolitika változásának 

értelmezése, valamint a lifelong learning-paradigmának ezen oktatáspolitikát meghatározó és 

meghatározó, formáló elemeinek bemutatása, kutatásunk másik fontos pillére annak elemzése, 

hogy lifelong learning-paradigma mennyiben befolyásolta a felsőoktatás és a felnőttoktatás 

funkcionális megújulását, továbbá a két tevékenység és a hozzájuk kapcsolódó 

intézményrendszer együttműködésének szükségességét. Taglaljuk, hogy a lifelong learning- 

paradigma miért bontakoztatott ki egy olyan tanulóközpontú formát, a tanulás régió modelljét, 

amely kifejezetten azt a célt igyekezett megvalósítani, hogy már nem uniós szinten, nem a 

tagállamok szintén, azaz nemzeti szinten, hanem regionális és helyi, térségi szinten alakítson 

és formáljon tanulást támogató kezdeményezéseket. Ezekben a formális, a nem-formális 

valamint az informális tanulási tevékenységet megjelenítő terek összekapcsolódnak, 

kooperációt valósítanak meg.2 

A lifelong learning-paradigma értelmezésével be kívánjuk mutatni, hogy az Európai Unió 

fejlődése, a bővítési folyamat mennyiben érintette és érinti ma is az oktatási és képzési 

területen a tanulóközpontú intézményes és intézményen kívüli formák fejlesztésének 

témakörét. Választ keresünk arra, hogy az oktatási és képzési politikáknak nemzeti keretek 

között mennyiben kell alkalmazniuk a lifelong learning-paradigmának az Uniós szintű 

dokumentumokban megfogalmazódó egyes ajánlásait, célkitűzéseit.  
                                                 
1 Felfogásunk szerint a lifelong learning (egész életen át tartó tanulás) paradigmaként azért értelmezhető, mivel 
az Európai Unióban egy olyan stratégiai gondolkodást, felfogást jelez, mely egyszerre érvényesíti az egyén 
cselekvési terének növelését a tanuláson keresztül, valamint a közösségi keretek kooperációs megújítását a 
foglalkoztathatóság és a társadalmi kohézió növelése érdekében, tehát egyszerre kíván gazdasági és társadalmi 
célokat elérni az egyéni és a közösségi érdekek kiegyensúlyozásával. 
2 Értelmezésünk szerint a formális tanulás az iskolarendszerű kereteket, a nem-formális tanulás a kevésbé kötött, 
ún. nyitott, rugalmas kereteket (pl. tanfolyami formák), végül az informális tanulás a szabadidőben zajló kötetlen 
tanulást, a nem szándékos tanulást írja le.  
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Végezetül fontos kiemelni, hogy kutatásunkban igyekszünk modellezni azokat a kereteket, 

amelyekben lifelong learning-paradigma értelmezhető, elsősorban gazdasági, társadalmi 

tényezők figyelembevételével és pontos statisztikai adatok felhasználásával. Dolgozatunkat a 

paradigma fogalmi kereteit funkcionális értelmezését, intézményi dimenzióit meghatározó 

források és dokumentumok megjelölésével, alapos irodalomjegyzékkel zárjuk, melyhez 

táblázatokat is tartalmazó mellékletet csatoltunk. 
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I. A közpolitika ellentmondásos világa, avagy miért közpolitikai 
kérdés a lifelong learning-paradigma 
 
Elméleti keretek 
 
Dolgozatunk szempontjából a közpolitika fogalmának értelmezése elengedhetetlen annak 

érdekében, hogy meg tudjuk vizsgálni, a lifelong learning paradigma fejlődése, továbbá ezen 

paradigma formálása tekinthető-e közpolitikai tevékenységnek, folyamatnak. 

Fontos meghatározni, hogy a politikatudomány által használt politika-fogalmak 

többértelműek, többes jelentésűek. Az angolszász tudományos köznyelv által alkalmazot 

fogalmi hármas értelmezésével közelebb juthatunk a közpolitika fogalmához. Az angol 

politics, polity, policy fogalmak jelentése ugyanis nem azonos, mivel a politics egyszerűen és 

általánosan politikát, a polity politikai rendszert, a policy pedig politikai programok 

megvalósítására irányuló tevékenységet jelent, de fordítják szakpolitikának, ágazati 

politikának, politikai kurzusnak és vonalvezetésnek is.3 A „közpolitika”- ahogy Ágh Attila a 

policy-t fordította - elsősorban a közügyek intézését, a politika célok és programok elfogadása 

és megvalósítása érdekében.4 Vass László utal arra, hogy a közpolitika angolszász 

környezetben bontakozik ki mint a politikatudomány elfogadott vizsgálódási területe. 

Vélekedése szerint a „közpolitika” fogalma a politikának azon szintjét jeleníti meg, amely az 

állampolgárok életét leginkább befolyásolja.5 Magyar vonatkozásban a kormányzati és az 

ágazati politikák fogalmai tekinthetők azonosnak a közpolitikával, ugyanakkor máig nem 

eldöntött, hogy a „közpolitika” szót vagy esetleg a „közcélú szabályozás” fogalmát kellene 

használni, utalva az állam gazdasági beavatkozó tevékenységére az európai államok 

többségének gyakorlata kapcsán.6 A „kormányzati politikák” fogalmat is megjelenítették az 

akadémiai szakmai vitákban. 

Az angolszász irodalom azt is jelzi, hogy a közpolitika kialakulása előtérbe hozott két további 

érdekes fogalmat, a policy making (politikaalkotás) és a public policy (közpolitika) fogalmait. 

Nem szabad figyelmen kívül hagynunk a policy analysis (politikai elemzés) fogalmát sem és 

érdemes itt érinteni a public administration (közigazgatás) fogalmát, mely a 20. század elején 

                                                 
3 Bayer, József: A politika tartalmi oldala (policy). In.: Pesti Sándor (szerk.) (2001) 
Közpolitika.Szöveggyűjtemény. Rejtjel Politológia Könyvek 8. Rejtjel Kiadó, Budapest., 9. old. 
4 Ágh, Attila (1994) Az amerikai közpolitikai rendszer. In: Politikatudományi Szemle, 1.  
5 Vass, László: A közpolitika és magyarországi környezete. In.: Pesti Sándor (szerk.) (2001) 
Közpolitika.Szöveggyűjtemény. Rejtjel Politológia Könyvek 8. Rejtjel Kiadó, Budapest. 191. old. 
6 Az állam működésének és elméleti modellezésének kiváló politikatudományi összefoglalását lásd: Hall, John 
A.-Ikenberry, G.John (1989) The State. Open University Press, Milton Keynes; továbbá Dunleavy, Patrick-
O’Leary, Brendan (1987) Theories of the State. The Politics of Liberal Democracy. Macmillan, London.  
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élénkült meg a tengerentúlon mint tervezett államvezetési és politikaalkotási tevékenység, 

folyamat a közigazgatási reformokhoz kapcsolódva és építve a közigazgatástudományra, a 

szervezés- és vezetéselmélet új irányzataira. 

Felértékelődött a döntéshozók és a társadalmi közeg egymásrautaltsága, érvényesült a 

politikaformáló erők közötti kapcsolati háló szerepe, mivel együttműködésük meghatározta a 

poltikai programok érvényesülésének fokát, eredményességét. A jóléti állam kialakulását és 

megerősödését kísérő társadalmi programok az állami tevékenység szerepét felértékelték, 

megváltoztatták a politika kereteit és annak tartalmát, miközben az állam hatalma 

alárendelődött a közérdeknek, a lakosság szükségleteinek, igényeinek. 

Nem meglepő, hogy a társadalmi vonatkozású programok végrehajtása társadalmi és politikai 

tervezést igényelt és hogy a döntéshozók egyre több információt és szakembert igényeltek, 

mivel nemcsak a döntések, hanem azok hatása is fontosá vált. Felértékelődött a jó közpolitikai 

elemző, aki a hatékonysággal és az outputokkal foglalkozik, viszont előtérbe helyezi az 

alkalmazható politikai alternatívákat, valamint az alternatívák megvalósíthatóságának 

politikai stratégiáját.7 

A közpolitika kutatásában szerepet játszott az ágazati politikák létrejötte a szabályozás 

területei szerint, például a gazdaság-, a foglalkoztatás- és az oktatáspolitika. Megjelentek a 

közpolitikai alternatívák is. A közpolitika újdonsága viszont abban rejlett, hogy a politika-

csinálásra, mint döntéshozatali folyamatra irányul. C.E. Lindblom – aki a közpolitika-elemzés 

egyik atyjának is teknthető – nem véletlenül helyezte a hangsúlyt a folyamatelvűségre, arra, 

hogy a közpolitika alakítása tulajdonképpen politikai folyamat, és nem elemző 

problémamegoldás. Utalnunk kell a köcsönhatások politikai következményeire is, mely azt 

feltételezi, hogy a felkészült közpolitikai elemző tekintettel van a társadalom és a gazdaság 

kölcsönhatására.8 Ezt jeleníti meg Wildavsky, aki a kölcsönhatást a poltikatudománykritikus 

gyújtópontjának tekinti.9 A lifelong learning-paradigma formálódását ennek okán mint 

közpolitikai folyamatot igyekszünk bemutatni, mely számos gazdasági és társadalmi hatás és 

kölcsönhatás eredményeként játszhat komoly közpolitikai szerepet! 

A közpolitikai kutatások sajátossága, hogy az intézményeket annyiban vizsgálja, hogy 

mennyiben srukturálják a politikai folyamatokat, továbbá hogy mi a szerepük a politikai célok 

megvalósulásában, különös tekintettel arra, hogy a közszereplők miként látják saját érdekeiket 

és hogy mutatnak-e együttműködési hajlandóságot. Ezen kérdés feszegetése azért is fontos, 

                                                 
7 Behn, Robert D. ( 1981) Policy Analyses and Policy Politics. In.: Policy Analysis Vol7. No2. 199-226. old. 
8 Minogue, M. (1983) Theory and practice in public policy and administration. In.: Policy and Politics. Vol11, 
63-85. old. 
9 Wildavsky, A. (1980) The Art and Craft of Policy Analysis. Macmillan, London 



 9 

mivel a lifelong learning-paradigma egyik legfontosabb eleme napjainkban az 

együttműködés, azaz a kooperáció kérdése, mely az ún. „nyitott koordináció” (OMC) 

folyamatában kulcstényező. 

A közpolitikai elemzések a kormányzati bürokrácia tevékenységét még nem követik kellő 

alaposságal végig, továbbá nagyobb figyelmet kellene fordítaniuk a nem-kormányzati 

szervezetek közreműködésére is. Meg kell jelenítei a kutatásnak azt is, hogy a meghozott 

döntéseket miként ülteti át a valóságba, továbbá hogy a politikai szakszerségnek milyen 

hatása van. 10  

Dolgozatunkban megemlítjük, hogy a közpolitikai kutatás egyszerre mutatja be a az állami-

kormányzati politikát és elemzi a dönéshozatali folyamatot. A gyakorlati célú politikai 

elemzések részletesen vizsgálják a folyamat alkotó elemeit, a döntési alternatívák hátterét, az 

alkalmazott eszközök elégséges, illetve megfelelő voltát, és a politika érvényesítését gátló 

tényezőket. Az elméleti, alapkutatás jellegű policy-tanulmányok viszont a politika 

intézményes feltételeit, valamint a politikai folyamat összetevőit vizsgálja annak kapcsán, 

hogy azoknak milyen hatása van a politika tartalmára. Megjelenik, hogy a politika céljait 

mennyiben befolyásolja a pátrendszer jellege, gazdasági vagy társadalmi tényezők, továbbá 

hogy az adott ország centrralizált vagy decentralizált politikai szerkezetű. 

A közpolitikai kutatások elméleti hátterét elsősorban rendszerelméleti modellek szabták meg. 

A közpolitikai kutatások viszont a döntéshozatali folyamatot szakaszokra bontja és eljut a 

politikai ciklus fogalmának alkalmazásáig, amelynek egyes fázisai önállóan is elemezhetők 

(pl. Easton alapján: kezdeményezés - információ – mérlegelés – döntés – végrehajtás – 

értékelés – befejezés).11  Ugyanakkor a közpolitikai elemzésnek előtérbe kell hoznia a 

tényleges döntéshozatali folyamatot befolyásoló külső tényezők hatásának, érvényesülésének 

beépülése a döntésekbe, programokba. A lifelong learning-paradigma értelmezésben 

törekszünk arra, hogy bemutassuk miként épült be a Memorandum-vitát megelőzően és annak 

során jelentkező kívánságok, követelések a megújuló oktatási és képzési programokba a 

tagországok és az egyes európai és tagországi szervezetek, intézmények jól artikulált 

véleménye alapján. 

Természetesen fontos érinteni, hogy a közpolitikát osztályozni lehet a politikai programok, a 

szabályozás jellege és a politika tartalma és hatása szerint. Ezen utóbbi kategóriában jelenik 

                                                 
10 Harrop, Martin (1992) Power and Policy in Liberal Democracies. Cambridge Univrsity Press, Cambridge – 
New York. 
11 Easton, D. (1979) A System Analysis of Political Life. University of Chicago Press, Chicago 
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meg a regulatív, az elosztó és az újraelosztó politika Theodor Lowi kategóriáinak 

alkalmazásával.12  

A közpolitika sajátossága az is, hogy nem csak a kormányzati tevékenység jelenik meg 

elemeként, hanem az alakításában és formálásában szerepet játszó nem hivatalos szereplők is. 

Viszont jellemző, hogy a közpolitika nem korlátozódik a törvényhozásra és a jogi 

szabályozásokra, miközben az tudatos cselekvésként fogható fel, mely meghatározott célok 

elérésére irányul és lehet hoszabb vagy rövidebb távú folyamat. Nem kizárólagosan 

törvényalkotást, hanem annak végrehajtását és értékelését is jelenti tehát. 

A közpolitikai alapfogalmak között jelenik meg a politikai ciklus, a politikai aréna és a 

politikai hálózat.13 Csak utalni szeretnénk arra, hogy az előbb már példaként megjelenített 

politikai ciklus egyes fázisai markánsan rávilágítanak a folyamat egészére és érzékeltetik a 

hatások és a dinamikák változását. Dolgozatunkban törekedtünk rá, hogy a lifelong learning-

paradigma megerősödését, formálódását meghatározó hatások és a fejlődési dinamika 

világosan jelenjen meg. 

A közpolitikai kutatások rámutatnak az egyes szereplők stílusából fakadó sajátosságokra, 

melyek a konfrontációt, a tárgyalást, a közös problémamegoldást és a döntést egyaránt vagy 

külön is befolyásolhatják. A politikai hálózatok szerepét a közpolitika kialakításában 

résztvevő felek között formálódó kommunikáció és érdekrendszer megjeleníti. Erre példa a 

közpolitikai közösség, melyben a kormány és az érdekvédelmi szervezetek intézményes 

kapcsolata jelenik meg, ugyanakkor vannak csak egyes ügyekre létrehozott ún. issue network 

modellek is. Az Egyesült Államokban jellemző volt sokáig az Iron Triangle (Vasháromszög) 

működése a kormány-törvényhozás-érdekcsoportok hármasában, viszont ma igen fontos 

szerep jut már újabb társadalmi érdekcsoportoknak, melyek politikai szerepe felértékelődhet, 

ún. think tank szakértői csoportoknak vagy akár a bíróságoknak is. Európában, ahol az álam 

szerepe erősebb mint az USÁ-ban erősebb a közpolitika szociális tartalma, markánsan hat az 

állampolgárság szociális dimenziója.14 Európában igen nagy hagyománya van az 

érdekképviseleti korporativizmusnak vagy neokorporativizmusnak és az ún. „egyezkedő 

demokráciának”.15 Dolgozatunk témája igényli, hogy bővebben kifejtsük az európai 

közpolitikai rendszer sajátosságait. 

                                                 
12 Bayer, József: A politika tartalmi oldala (policy). In.: Pesti Sándor (szerk.) (2001) 
Közpolitika.Szöveggyűjtemény. Rejtjel Politológia Könyvek 8. Rejtjel Kiadó, Budapest., 14. old.; valamint Lowi, 
Theodore (1969) The End of Liberalism. W.W. Norton Co. Inc., New York. 
13 Hewlet, Michael-Ramesh, M (1995) Studying public policy: policy cycles and policy subsystems. Oxford 
University Press, Oxford. 
14 Heidenheimer, Arnold et. al. (1990) Comparative public policy. St.Martin’s Press, New York 
15 Ágh, Attila (1995) Az európai közpolitika. Politikatudományi Szemle,2. 
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Az európai közpolitikai rendszer főbb elemei 

 

Az európai közpolitika rendszer (EKR) főbb jellemzője, hogy abban erős a kisebbségek 

szervezett képviselete, hatékonyan működnek a funkcionális érdekképviselet intézményei és 

viszonylag sok ember hasznára válnak a közpolitikai programok, valamint megerősödnek az 

új társadalmi mozgalmak és állampolgári kezdeményezések. 

Ugyanakkor az EKR jellemzője az államközpontúság, a parlamentarizmus, a pártelvűség, 

továbbá a polarizált értékelvűség és a hivatásos politikai elit. Fontosnak tartjuk itt 

megjegyezni, hogy az EKR rendelkezik egy különleges hármas rételgződéssel. A makro-

szinte a kormányzat-adminisztráció és a közigazgatás szervezet, mezo-szinten az 

érdekképviseleti szervezetek helyezkednek el, mikro-szinten pedig a civil szervezetek, tehát a 

társdalmi tevékenységformák szervezetei. Ez a három szint világosan tagolódik, miközben 

szorosan együtt is működnek az egyes rétegek egymással. 

Az EKR ugyankkor ketős fundamentummal rendelkezik. Ráépül a politika-alkotás 

folyamatára, ugyanakkor a társadalom bonyolult rendszerét is leképezi a részvétel 

lehetőségével, tehát megjelenik benne a szakértői és a participációs elem.16  

Az 1960-as években kezdődik az EKR ketős rendszerének a formálódása, azaz annak 

korporatív és konszocionális modelljének megjenése elsősorban az előbb ismertetett 

közpolitikai rendszer mezo-szintjén. A két modell kiegészíti egymást.17 A konszocionális 

modellben a közpolitikát olyan jellegzetes ismérvek tükrözik, mint a nagykoalíció elvére 

épülő döntéshozatali fórumok működtetése, az egyes szubkultúrák vétójoga az őket érintő 

kérdésekben, valamint az erőforrásoknak a szubkultúrák közötti arányos elosztása. Ennek 

viszont az a feltétele, hogy egyik szubkultúra se legyen hegemón helyzetben és a szubkultúrák 

határa egyértelmű legyen. 

A korporatizmus feladata, hogy megszervezze a politika mezo-szféráját és azt összekapcsolja 

a makro- és a mikro-szintű politikával. A funkcionális demokrácia eszközeként a társadalmi 

értékrendszert szabályozza a foglalkoztatási struktúrák oldaláról, ennek eredményeképp 

megjelenik a gazdasági kiegyensúlyozottság. 

 

 

                                                 
16 Ágh, Attila (1995) Az európai közpolitika. In.: Pesti Sándor (szerk.) (2001) Közpolitika.Szöveggyűjtemény. 
Rejtjel Politológia Könyvek 8. Rejtjel Kiadó, Budapest., 142. old.; 
17 A konszocionális modellt Lijphart holland kutató vezeti be. Lásd: Lijphart, Arend (1977) Democracy in Plural 
Societies. 
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A közpolitikai rendszerek feladata a szociális dialógus különböző, mégis egymással sok 

tekintetben azonos módszereit jelentik Európában. A közpolitikai renszer jó működésének 

feltétele három szintjének szerves egysége, átmenetei és összekapcsolódásai. A szervezett 

érdekcsoportok lehetnek piaci résztvevők, másrészt közpolitikából élők. A közpolitikai 

rendszer jellegét meghatározzák erőforrásaik, képviseleti mandátumuk, szervezeti 

struktúrájuk, valamint az érdekcsoportok döntéshozatai struktúrában képviselt formális-jogi 

helye. 

A közpolitika szakmai elemeket visz a politikába, továbbá szervezett részvétellel áthidalja a 

nagypolitika és a kispolitika közötti szakadékot. A politikai rendszer sokszínűsége és 

képviseleti alapjai megteremtik kettős legitimációját. 

Az EU közpolitikai rendszerét mint sajátos kormányzási formát (governance) csak elméleti 

szinkretizmussal, azaz egyszerre többféle megközelítéssel lehet átfogóan bemutatni. Az EKR 

tehát nem intézmények szorosabban szabályozot együttese, hanem lazán összekapcsolódó, 

többételműen funkcionáló intézmények rugalmas hálózatán nyugszik. 

Maastricht után az EKR kutatása önálló tevékenységgé vált. Wallace az EU-közpolitika 

három modelljét határozza meg. Az első az EKR partnerségi modellje, mely a kéevés 

tagország, kevés ügy modelljét jeleníti meg. Ebben az Tanács a döntés és az értékelés, a 

Bizottság a kezdeményezés és az alkalmazás feladatát vállalja. Komoly szerepet kap az 

Európai Bíróság (EB), mely döntéseivel megerősíti a négy szabadság elvét (Lásd a dolgozat 

mellékletében az EB oktatással és képzéssel kapcsolatos néhány ítéletét!). Az Európai 

Parlament szerepe ekkor még szimbolikus. Az EU történetében a kezdeti homogenizációt a 

közpolitika területeken (policy areas) felváltotta a heterogenizáció és a kialakult intézményi 

és közpolitikai fragmentáció. Ez kihatott a lifelong learning-paradigma lassú bevezetésére, de 

más az oktatás- és képzéspolitikai gondolkodásnak a gyakorlatba történő átültetését elodázó 

lépésekre is. 

A második modell az EKR kormányközi modellje, melyben túlszerepli magát a Bizottág, az 

intézményközi koordináció lelassul, áttekinthetetlenné válik. A neofunkcionalista szakasz 

eredménye, hogy a gazdasági szféra kiterjeszkedik és a heterogenizáció folyamata érvényesül. 

Uralkodóvá válik a konszenzuális döntéshozatal érvényeslül. 

A harmadik, az EKR versengő intézményeinek modellje az EU pillér-rendszerén keresztül 

tükröződik. Az EKR a Maastrichti Szerződéssel egyértelműen szétvált három sajátos jellegű 

közpolitikai területre (policy universe). A Közösségek közösen szabályozott területe, a Közös 

Kül- és Biztonságpolitika (CFSP) különbőző nemzeti szabályozások koordinációja, valamint 

a Bel- és Igazságügyi Együttműködés (JHA) részlegesen egyeztetett szabályozáson alapuló 



 13 

kommunikációja egymás mellett működik. Érvényesül a versengő alapintézmények, tehát a 

Miniszterek Tanácsa, az Európai Tanács és az Elnökség kompetitív magatartása. Az EKR a 

kooperatív föderalizmus jegyeit jeleníti meg. 

A lifelong learning-paradigma formálódását befolyásolták, módosították az EKR egymást 

követő három modelljében jelentkező, a homogenizációtól a heterogenizáció felé tartó és 

különösen a közpolitikai tevékenység hatékonyságát érintő együttműködés relativizálódása 

makro-, mezo-szinten egyaránt. Ezzel is magyarzható, hogy az alábbi fejezetekben taglalt 

paradigma fejlődési íve miért nem nagyobb dinamikával írható le. 

Deborah Stone A közpolitika paradoxona. című művében egyébként egy további érdékes 

tényezőre is fehívja figyelmünket a közpolitikával kapcsolatosan. A piac és a polisz 

összevetése során egyértelművé teszi, hogy a közérdek megvalósítása szempontjából a polisz 

megújítása, változtatása szempontjából – és itt egyetértünk a szerzővel – „a változás 

hajtóereje az egymást viszonosan meghatározó eszmények és szövetségek kölcsönhatása. A 

követendő politikára vonakozó eszmények poltikai szövetségeket formálnak, a szövetségek 

építésének és fenntartásának stratégiai megfontolása viszont az eszményeket formálják, 

amelyekkel az emberek eljegyzik magukat  és amelyek megvalósítására törekednek.”18 

Az európai eszmény megvalósítására való szövetkezés eredménye az Európai Unió. Az EU 

lifelong learning-paradigmája pedig az aktív állampolgárságon keresztül éppen azt az 

eszményt igyekszik megerősíteni és közpolitikává emelni, amely az egyén döntésén alapuló 

politikai és társadalmi részvétel hajlandóságát, szükségességét erősíti mint eszményt, mely az 

európai társadamak fontos tényezője és egyben működésének feltétele. Ehhez pedig eljutni és 

azt megtartani csak egy folyamatos, életen át tartó tanulással lehet a Theodore M. Benditt által 

értelmezett közérdek figyelembe vételével, miszerint „egy tett, vagy közpolitika nem azért 

közérdekű, mert a köz minden tagjának általános érdekében áll annak alalmazása, hanem 

mert a köz érdekének - ebből következően pedig mindenki - érvényesülését segíti elő.” 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 Stone, Deborah (2001) A közpolitika paradoxona. A politikai döntéshozás művészete. 
19 Benditt, Theodore M. (1998) A közérdek. 
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II. A lifelong learning-paradigma kialakulásában szerepet játszó 
politikai, gazdasági, és társadalmi tényezők 

 
 

A folyamatos, az egész életen át tartó nevelő, tanító, majd szervezett, intézményes keretek 

közé kerülő oktató és képző tevékenységet sajátságos módon az a gazdasági, társadalmi 

modernizáció értékelte fel, mely röviden a polgárosodó, iparosodó társadalmaknak a 

jellemzője. A XVIII. századi felvilágosodás és az azt megelőzően igen meghatározó 

társadalmi, politikai és gazdasági változásokat indukáló reformáció új alapokra helyezte a 

közösség szerveződésének, benne az egyén szerepének normáit, értékeit. Az egyén oly módon 

lépett át egy új közösségi formációba, hogy a közösség által elfogadott és kibontakoztatni 

szándékozott szervező elv lényege egy kettős közösségi felelősségen alapult az egyén 

vonatkozásában és ez a szervező elv a gyakorlatban érvényesült. Csak akkor válhatott valaki a 

közösség hasznos, szervesült tagjává, az által tudta elfogadni a közösségi értékeket, tudott 

azokkal azonosulni, amennyiben rendszerezett tudást, műveltséget szerzett az anyanyelvet is 

hatékonyan alkalmazó és iskolai és iskolán kívüli nevelő és tanító környezetben, felekezeti 

keretek között és így tudása, műveltsége révén értette meg, tudta képviselni az egyéni 

felelősségnek ezen részét.  A tudás, a műveltség megszerzése tehát feltétele lett annak, hogy 

valaki a közösség hasznos, termékeny tagja legyen megbízható, érték- és minőségorientált 

munkájával, szellemiségével.  

Ugyanakkor a felelősség másik fontos eleme – ez is a közösségben való jelenlét, szerep 

minőségi megváltozását hordozza -, hogy az egyén az élete során megszerzett tapasztalatokat, 

ismereteket egyre inkább szervezett keretek között adja át a közösség többi tagjának. A 

protestantizmus így olyan közösségeket hozott létre, melyekben éppen az által érvényesült, 

tudott tovafejlődni az ún. „nyugati társadalom” egyik alapvető értéke, miszerint a tanulás, az 

ismeretszerzés, a tudás átadása, terjesztése is munka. A szó szoros értelmében vett értékalkotó 

tevékenység, hogy az évszázadok óta szervezett keretek közé vitt nevelő, tanító munka iskolai 

kereteit egyrészt kiterjesztette, a közösség egészének iskoláskorú tagjait igyekezett bevinni az 

iskolába, miközben a közösség felnőtt tagjait is szervezett keretek között és már nemcsak, s 

főleg nem iskolai formákban igyekezett közös tevékenységre ösztönözni.  
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A felvilágosodás továbbvitte ezt a folyamatot, szekularizálta a tanító, nevelőmunkának egy 

igen jelentős, egyre bővülő részét és létrehozta azokat a szervezett kerteket, tereket, 

amelyekben a társadalom döntő hányadát képező felnőtt közösségek és azok tagjai hasznos 

tudást, alkalmazható ismereteket szerezhettek meg és tudták továbbadni saját tapasztalataikat. 

Ilyen intézmények voltak a felvilágosodás gondolatának korszerűségét megjelenítő társas 

terek az akadémiáktól a szalonokon, a szabadkőműves páholyokon keresztül egészen az 

olvasó körökig, egyletekig, továbbá a mezőgazdasági társaságokig.20 A felvilágosodás 

mozgalma megerősítette az előbb taglalt, két elemből építkező egyéni felelősséget, melyet 

maga a korszerű közösség is leképezett, tükrözött. A nevelő, tanító munkában, melynek döntő 

hányadát a XVIII. században és még a XIX. század nagy részében is a felekezeti pap-, 

lelkésztanítók, tanárok tevékenysége jelenített meg, mégis utat nyitott a modern, tudományos 

igényű gondolkodásnak, továbbá megjelenítette az iskolarendszer kialakítását, majd annak 

felső szintjei minőségi fejlesztését célzó igényt, igényességet. Ezzel együtt is a 

szekularizálódó társadalomban már nemcsak a felekezetek nevelő, tanító, majd oktatómunkát 

folytató képviselői, de a lassan megerősödő, főleg urbanizált környezetben kibontakozó, 

valamint egyre nagyobb politikai, társadalmi befolyást megszerző polgárság tevékenysége is 

meghatározóvá vált, melyet gazdasági pozícióinak kibontakozásával és megerősödésével 

tudott megalapozni. Eközben fejleszteni igyekezett a tudás megszerzésének, átadásának tereit 

és ehhez felhasználta a polgárosodás politikai és társadalmi dimenzióit alakító jogi 

környezetet, valamint annak eszközeit. A hatalom korlátozásának, megosztásának elvén és 

gyakorlatán alapuló modern állam és annak társadalma markánsan alapozott a formálódó 

egyéni és közösségi szerepek, felelősséghalmaz elemeként megjelenő igényességre, mely az 

ismeret megszerzésének és továbbadásának gyakran akár együtt is megjelenő szándékával 

kapcsolódott össze.  

Nem feledhetjük azt, hogy mindazon eszmék és gondolatok, melyek a felvilágosodás hatására 

valóban hatékony, jól szervezett társadalmat, gazdaságot és ahhoz kapcsolódóan működő 

államot kívántak formálni, alakítani, mind felértékelték a gondolat, a tudás, a hasznos ismeret 

megszerzésének, bővítésének, továbbá átadásának tevékenységét. Vélekedésünk szerint a 

felvilágosodás jeles gondolkodói nemcsak az egyéni szabadságot, vagy éppen a közösség 

értékeinek megőrzését, a közösségben való kibontakozást képviselték attól függően, hogy 

liberális, vagy konzervatív eszmeiséget képviseltek. De együttesen igen jelentősen 

                                                 
20 Im Hof, Ulrich (1995) A felvilágosodás Európája.. Atlantisz Könyvkiadó Budapest, 11-19. old. 
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befolyásolták a közösségek, benne az egyén gondolkodásának átalakulását, mert már nemcsak 

a munka világára vonatkozóan fogalmaztak meg gondolatokat az egyén felelőssége kapcsán, 

hanem az egyén közösségi szerepének, a közösség hatékony fejlesztésének feltételeként a 

tudás, a műveltség megszerzésének és terjesztésének ügyét tekintették. Az európai 

felvilágosodás és a felvilágosodás Európája egyszerre jelenített meg új és korszerű politikai 

kereteket a hatalom korlátozásának megvalósításával akár az alkotmányos monarchisztikus, 

akár a köztársasági államforma modelljeiben. Ezáltal kibontakoztatott egy olyan 

polgárosodást, melyben az indusztria, a kereskedelem, azaz a nem hagyományos gazdasági 

ágak fejlődése került a középpontba, de amely polgárosodás magával hozta a társadalom más 

rétegeinek, különösen a munkásságnak és a parasztságnak az átalakulását, modernizációját is, 

függően attól, hogy az egyes európai társadalmakban miként alakult az egyes társadalmi 

rétegek egymáshoz viszonyított aránya.  

A XIX. századi polgárosodás továbbvitte a felvilágosodás eszméit, azokat megújította és 

érdekes módon az állam ugyancsak megújuló szerepei, politikái között az oktatást, az 

iskoláztatást mint a fejlődés, a növekedés zálogát felértékelte és alkalmazta. Azt már csak 

mellékesen szeretnénk megjegyezni, hogy ebben a folyamatban sajátságos ellentmondások is 

megjelenhettek, miszerint a közép-kelet-európai társadalmak állama fejlettségét, 

korszerűségét tekintve, gazdasági környezeti állapotát tekintve nem haladta meg a nyugati, 

észak-nyugat európai államok szintjét. Mégis már a XVIII. század második felében ugyancsak 

a felvilágosodáshoz kapcsolódóan felkarolta az oktatást, az iskoláztatást (lásd a felvilágosult 

abszolutista uralkodók környezetében megjelenő és kulcsszerepet játszó gondolkodók, 

tudósok tevékenységét, mint például Mária Terézia vagy II. József tanácsadói, tanácsnokai 

közöttük Ürményi József, Tersztyánszky László vagy Makó Pál tevékenységét)21, de eközben 

maguk a felekezetek is hasonló munkába fogtak közösségeik egészét illetően.22 Főleg a 

protestánsok (legmarkánsabban a kálvinisták-reformátusok, az evangélikusok /Tessedik 

Sámuel/, még a katolikus klérus egyes püspökei is /Klimó György, Batthyány Ignác, 

Esterházy Károly, Szily János23/ a közösség egészét nevelő, tanító tevékenységet vállaltak fel, 

ezért hoztak létre olyan egyleteket, iskolákat, könyvtárakat, melyekhez már nemcsak az adott 

felekezet hívő környezete, de „laikusok” is hozzáférhettek. 
                                                 
21 J. Csóka, Lajos (1932) A ratio educationis korszaka. In. Domanovszk, Sándor (szerk.): Magyar 
Művelődéstörténet. Babits Kiadó Reprint Kiadása (1991) Szekszárd, 453-483. old.  
22 Tóth István, György ( 1996) Mivelhogy magad írást nem tudsz. Az írás térhódítása a művelődésben a kora 
újkori Magyarországon. MTA Történetudományi Intézet, Budapest. 9-156. old 
23 Németh, Balázs (1998) A XVIII. századi Magyarország főpapi könyvtárainak szerepe az írásbeliség 
fejlődésében, különös tekintettel a szombathelyi és a pécsi püspöki könyvtárakra. In.: Maróti, Andor-Rubovszky, 
Kálmán-Sári, Mihály (szerk.) A magyar felnőttoktatás története. Debreceni Tudományegyetem-IIZ/DVV. 
Budapest. 136-141. old. 
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Fontos leszögeznünk, hogy a modern gazdaság fejlődése befolyásolta a társadalmi és politikai 

szerkezet korszerűsödésének előrehaladását, ezáltal a nevelés és a tanítás tartalma, annak 

intézményesülő vagy akár szervezett, mozgalmi keretei egyre inkább az alkalmazható tudást, 

gyakorlatorientált ismeretet értékelték fel. Ez nem jelentette azt, hogy leértékelődött volna a 

XIX. század folyamán a nevelő, művelő, majd ismeretterjesztő tevékenység, hiszen éppen a 

XIX. században bontakozott ki, vált sokszínűvé a nevelés, a tanítás, a pedagógia századában. 

Ezzel együtt is párhuzamosan egymás mellett fejlődő, egymásra ható keretek jelenítették meg, 

majd teremtették meg az alapjait annak a felfogáshalmaznak, amely egyre inkább nem a 

gyermek, fiatalkorú népesség, hanem az ehhez szorosan hozzákapcsolódónak vélt, ahhoz 

szorosan kötődő felnőttek tömegeit igyekezett bevonni a tanulás tevékenységébe oly módon, 

hogy számukra a tanulás hasznos időtöltés, a tanulás öröm, élmény lehessen. Ezt a komplex 

felfogáshalmazt eleinte ugyancsak felekezeti környezetből származó tanítók, tudósok 

képviselték, akik vagy lelkészi tevékenységük mellett, vagy annak részeként különös 

hangsúlyt fektettek a nevelő, ismeretterjesztő munkára. Mégis a XIX. században a társadalom 

önszerveződése, a polgárosodás oly módon alakította át a közösségeket, hogy azok egyes 

tagjai maguk is szervezett keretek között egyre inkább realizálható politikai, gazdasági célok 

mentén, azokhoz kötődve, vagy azok hatékony érvényesülését elősegítendő közösségük egyes 

tagjait, a közösség egészét igyekeztek nevelni, tanítani, művelni, az újabb és újabb tudás, 

tapasztalat megszerzésének szándékával.  

 

A modern gazdaság fejlődése, benne a piac hatása kihatott a társadalom egyes rétegeinek 

érvényesülési lehetőségeire, az egyéni és közösségi szerepek tartalmának megváltozására. Az 

egyén szerepe a munkahelyen a hatékony munkavégzéshez, pontosabban az alapismerethez és 

az arra épülő szakismerethez, szaktudáshoz kapcsolódott. Ezt képezte le a lassan-lassan 

kialakuló - és ma már azt mondhatjuk, hogy állandó mozgásban, formálódásban lévő -  

szakmastruktúra, mely a nevelő, tanító munka részeként döntő szerepet vívott ki magának az 

iskolai rendszerű oktatás, majd az ahhoz szorosan kapcsolódó szakoktatás és szakképzés XIX. 

század közepi elindításában. Az egyéni szerepek, a munkavégzéshez kapcsolódó egyéni 

kompetenciák a szaktudás, a szakismeret megjelenítése és fejlesztése feltételezték az egyén 

vonatkozásában az alapismeretek meglétét, hatékony alkalmazását. Ugyanakkor ebben a 

vonatkozásban hívjuk fel a figyelmet arra, hogy az alapismeretek megszerzését, azok 

alkalmazását, továbbá a szakismeret és a szaktudás elsajátítását a jogi környezet még nem, 

majd csak a század vége felé tudja, próbálja biztosítani a nem iskoláskorúak számára.  
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Nem meglepő, hogy a XIX. század közepén, majd markánsabban a század második felében 

bontakoznak ki azok a társadalmi mozgalmak, amelyek deklaráltan felvállalják azt, hogy a 

társadalom alsóbb rétegei számára, különösen a munkásság és a parasztság számára kivívják 

azokat a jogokat, hogy számukra is hozzáférhető legyen az iskola. Ezért képviselik azt, hogy 

számukra is szervezzen intézményes kereteket az állam, a közösség, ahol korszerű tudást, 

alapismeretet, szakismeretet tudnak megszerezni, vagy hogy maguk szervezhessék meg 

azokat a tereket, ahol egymást taníthatják, egymástól, vagy éppen másoktól tanulhatnak. E 

gondolatokat képviselték a munkásmozgalomhoz, a parasztmozgalomhoz kapcsolódó 

mindazon gondolatok, majd a gondolatok megvalósítását célzó törekvések, amelyek nem 

nyugodtak bele abban, hogy a lassan liberalizálódó állam nem fordít kellő figyelmet a 

társadalom alsóbb rétegeihez tartozó egyének és közösségeik megváltozó szükségteleinek 

kielégítésére, különös tekintettel a gazdaság új struktúráihoz kapcsolódó elvárások 

kihívásaira.24 A gazdasági, társadalmi tényezők hatására megváltozó politikai 

keretrendszerhez kapcsolódóan fontos megjelenítenünk azt a dimenziót, amely az állammal, 

az állam szerepével kapcsolatosan jelenített meg sokféle elgondolást. Ez a dimenzió a 

hatékony, mégis elsősorban jólétet biztosítani szándékozó állam fikciójában a jóléti állam 

modelljéhez kapcsolódva jelenítette meg azt a szerepet, szerepeket, melyeket az állam magára 

vállalt, deklaráltan képviselt. Ennek az új szerephalmaznak az egyike az oktatás, és ahogy arra 

korábban már utaltunk, az állam nem mindenhol új feladatként, de korábbi elgondolások, 

vagy akár a nagyon korszerűnek is ható iskolaügy továbbfejlesztésével, liberalizálásával járult 

hozzá ahhoz, hogy az iskoláskorúak már nem az uralkodói rendelet, vagy akár az adott 

közösségben megjelenő egyéni érzékenységnek a műveltség terjesztésében szerepet játszó 

hatása alapján, hanem állampolgári jogon kerülhessenek az iskolába. A megújuló felfogásnak 

részévé válhatott az is, hogy a nem iskolakötelesek is szervezett formákban ismerjék meg 

környezetüket, egyéni képességeik alapján vállaljanak feladatot, munkát saját és közösségük 

sikeressége érdekében.  

                                                 
24 Németh, Balázs (2004) A magyar felnőttoktatás története a Kiegyezéstől a XX. század közepéig. In.: Bajusz, 
Klára-Filó, Csilla-Németh, Balázs: A magyar felnőttoktatás története a XX. század közepéig. PTE TTK FEEFI 
Pécs, 123-187. old. 
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A jóléti állam víziója számos társadalmi réteget, csoportot és azok tagjait oly módon 

befolyásolta, hogy természetesen az állam minden lehetséges eszközzel segíti a már nem 

iskoláskorúak tanulását, sőt akár oktatását és képzését is. A XIX. század, még a XX. század 

első felének állama nem jutott, nem tudott eljutni vagy nem akart eljutni oda, hogy kellő 

mértékben demokratizálja az iskolarendszert és a politikai szabadságjogok részének, tekintse 

azt, hogy különösen a tanulni vágyó felnőttkorúak maguk dönthessenek arról, hogy kiktől, mit 

és mikor kívánnak tanulni, valamint hogy, milyen keretek között, milyen módszerekkel 

kívánnak tanítani, nevelni, vagy akár oktatni és képezni.  

 

Az állam szerepének változása szervesen hozzákapcsolódik azokhoz a keretekhez és a bennük 

megjelenő politikai minőséghez, tartalomhoz, melyek nagyban befolyásolták az állam 

hatékony működését. Ilyen a nagy infrastruktúrák (bürokrácia-közigazgatás, a hadsereg, a 

közlekedés, az egészségügy az ipar, a kereskedelem, a jelentős feldolgozóipart megjelenítő 

agrárium, de az iskolarendszer is) működését meghatározó, a hozzáértésből fakadó egyéni 

szerepek megerősítése. Ez lehetővé tette, hogy a tudás, az ismeret a munka világában 

felértékelődött, mint beruházás, tőke vagy akár mint „áru” jelentkezett attól függően, hogy 

tudósok, kutatók miként értelmezték, miként modellezték a tudást, a kompetenciát.  

 

Az intézményes oktatás és iskoláztatás XIX. századi kiteljesedése reagált a gazdasági és 

társadalmi folyamatok egy igen jelentős részére, mivel elindította a korai szakképzést, 

szakoktatást, bővítette a hozzáférést, továbbá a rendszer belső fejlődéséhez kapcsolódóan 

egyre színvonalasabb oktatást valósított meg a tananyag fejlesztésének, bővítésének 

szándékával.  

 

Ugyanakkor érdemes kitérni arra a nagyon is meghatározó tényezőre, hogy a nevelés és a 

művelés gyakorlatában egy rendkívül humanisztikus dimenzió erősödött meg, különösen 

azért, mert már a XVIII. század közepétől kezdődően a tananyag korszerűsítésének igényén, a 

tanítási módszerek fejlesztésén keresztül modernebb nevelési elgondolások jelentkeztek, de 

markénsan csak a XIX. század 2. felében érvényesülő német herbartiánus nevelésfilozófia és 

annak a pedagógia tudományányát formáló iskolája  hozta előtérbe az iskola közösségformáló 

szerepében az egyén formálását mint elsődleges célt. Ez az új szelmélet hatottt az iskolán 

kívüli nevelési felfogásokra, ezért  e felfogások egyik különös, akár központi elemeként jelent 

meg a XIX. század végére egy új, humanisztikusabb iskola, vagy akár az iskola, mint keret 
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mellőzésével képviselt szabad tanító tevékenység, nem a formára, hanem a tartalmat és a 

módszert előtérbe helyező reformgondolat és annak sokfélesége. Ezzel együtt járt, része volt 

az a kibontakozó diskurzus a XIX. század végén, hogy lehet-e, kell-e, érdemes-e a nem 

iskoláskorúakat hagyományos iskolai módszerekkel oktatni, képezni, a hagyományosan 

megszerkesztett tananyagot számukra kizárólag iskolai környezetben átadni. Vagy lehet, sőt 

szükséges a nem iskoláskorúakat is oktatni, képezni, de nem hagyományos iskolai 

módszerekkel, hanem éppen a felnőttek számára kialakított, általuk elfogadott módszerekkel, 

főleg gyakorlatorientáltan a felnőttet és az ő közösségét interakcióba vivő szemlélettel és 

módszerekkel.  

 

A XIX. század végén megerősödtek azok a nevelési felfogások, melyek különösen a tanulás 

környezetét, a tanulás eredményességét befolyásoló személyiségjegyeket, a tanuló saját 

társadalmi dimenzióit kezdték vizsgálni és felhasználták, alkalmazták a 

személyiséglélektanhoz, társadalomelmélethez, neveléselmélethez, nevelésfilozófiához 

kapcsolódó elgondolásokat. Ezek az új nevelési felfogások a közel másfél, két évszázados 

nevelési, felnőtt-nevelési gyakorlatot figyelembe véve, integrálva kibontakoztattak egy a 

nevelés, a tanítás folyamatára koncentráló modellt. E modellben utaltak arra a nagyon 

különös, a gyakorlatban érvényesülő folyamatra, hogy nemcsak az intézményesülő oktatás és 

képzés alakul, formálódik, képezi le a politika, a gazdaság és a társadalom megváltozó 

szükségleteit funkcióbővüléssel, funkcióváltással. Rávilágítottak a nevelés, a tanítás, továbbá 

az oktatás és képzés világában megjelenő intézményesülés, a szervezett keretek 

kibontakozásához kapcsolódó ágazati struktúrák szerepére, melynek egyik igen fontos 

jellemzője lett az egyes ágazatok közötti kooperáció.  

 

Ezen új nevelési felfogások egyike a „lifelong education” (az egész életen át tartó nevelés, 

művelés) koncepciója, amely angolszász környezetben erősödik meg. Ugyanakkor nem ez az 

egyedüli olyan modell, amely a nevelés, a tanítás és az oktatás, képzés folyamatosságát 

hangsúlyozza az egyes életkori szakaszok tekintetében vagy azok teljességében. Rosenstock-

Huessy 1922-ben megjelenített antropagógiai modellje maga is a pedagógia (a gyermek, a 

fiatal vezetése-nevelése), az andragógia (a felnőttek vezetése és formálása – nevelése) és a 

gerontagógia (az idősek vezetése-nevelése) együttes megjelenítését, az életkorhoz kapcsolódó 
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egyes nevelési szakaszok, tartományok kölcsönhatását jelenítette meg, de ezt a gondolkodást 

képviselte az orosz Medinszkíj is 1926-tól.25 

A XIX-XX. század fordulóján világossá vált, hogy az egyes parlamentáris politikai keretek 

között érvényesülni kívánó politikai felfogások komoly szerepet tulajdonítottak a társadalom 

egésze nevelésének, művelésének, az intézményes keretek között korszerűsödő oktatásnak és 

képzésnek, de a közösségi művelődési, kulturális tevékenységeknek egyaránt. Mindeközben a 

szélsőségesedő politikai felfogások a közösséget, benne az egyént nem feltétlenül mint 

organikus tényezőt szemlélték, hanem tömegemberként manipulálható mivoltában 

azonosították. Ennek következtében a politika e világában konfliktusba került az új, 

ténylegesen modern nevelési felfogásoknak a sokasága a valósággal. A politika gyakorlatában 

egyre gyakrabban szembekerült a politika érdekrendszerével az a nevelési felfogás, miszerint 

az egyént gondolkodó, kritikus, autonóm lénnyé szükséges formálni ahhoz, hogy meg tudjon 

felelni a gazdaság és a társadalom által támasztott feltételeknek.  

Ebből az következik, hogy miközben a gazdasági változások előrevetítették, hogy a gazdaság 

terében, a munka világában minél iskolázottabb, minél képzettebb valaki, annál jobban 

érvényesül - ezt a munkaadók is felismerték például Németországban, ahol már az 1900-as 

évek elejétől a nagy üzemek, konszernek, tanfolyamokat és képzéseket szerveztek 

munkásaiknak26, vagy Angliában, ahol az 1860-as évektől olyan gyár-, bánya- és 

ipartörvényeket vezettek be, melyek biztosították a hatékonyabb munkakörülményeket, 

munkaidőt és a képzés, a továbbképzés elindítását a szakszervezetek bevonásával27 -, addig a 

politikának nem feltétlenül volt érdeke az egyén önállóságának, autonómiájának a 

megalapozása és biztosítása, hiszen az autonóm önálló és kritikusan gondolkodó egyén 

kevésbé befolyásolható.  

Ezzel együtt nem feledhetjük azt sem, hogy a politikai tartalmú, ideológiai orientáltságú 

szervezett felnőttoktatás és -képzés - melynek alapjai a XIX. század közepére nyúlnak vissza, 

és elsősorban a munkásmozgalomhoz kapcsolódóan lelhetőek fel Angliában és 

Németországban- igen komoly szerepet kapott és szerepet játszott, játszik a modern állam, a 

társadalom működtetésének biztosításában. A politikai szélsőségek ugyanakkor már a XX. 

század első felétől kezdődően nem kooperációban, nem együttműködésben jelenítették meg a 

nevelést, az oktatást és a képzést, hanem annak alárendelt szerepet tulajdonítottak.  

                                                 
25 Pöggeler, Franz (1957) Einführung in die Andragogik: Grundfragen der Erwachsenenbildung. Henn Verlag, 
Rattingen. 11-38. old.. 
26 Nuissl von Rein, Ekkehard (1996) Felnőttoktatás Németországban. IIZ/DVV Budapest. NFE2, 11-16. old.  
27 Fieldhouse, Roger (1996) A History of Modern British Adult Education. NIACE Leicester, 10-46. old.; 
valamint Peers, Robert (1963) Die Erwachsenenbildung in England. Ernst Klett Verlag Stuttgart, 15-129. old. 
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A folyamatos neveléssel, az életen át tartó neveléssel és oktatással, másik oldalról a 

tanulásnak, mint egy életen át tartó tevékenységként való felfogásával ott  találkozunk, ahol a 

politikai keretek biztosítani tudták az egyéni és közösségi autonómiának a jelenlétét, 

működését, a gazdaság piaci alapokon történő formálódását, változását. Ahol pedig erre nem 

került sor, ott nem a szerves fejlődés, hanem egy igen deformált nevelési, oktatási és képzési 

modell, struktúra alakult ki, melyben ugyan megjelent, megjelenhetett a modernizáció, a 

korszerűsítés igénye, gyakorlata is. De az mégsem biztosította kellő mértékben a közösség és 

benne az egyén hatékony, a valós szükségletek alapján leképeződő szerepeinek működését, 

ezért nehezebben tudott hatékonyan reagálni az esetenként hirtelen jelentkező gazdasági és 

társadalmi változásokból fakadó kihívásokra.28  

 

A politikai, gazdasági és társadalmi tényezőkkel kapcsolatosan érdemes néhány következtést 

levonnunk. Az európai társadalmak és államaikban zajló modernizáció az annak kereteiben 

kulcstényezőként számon tartott iparosodás, polgárosodás, a társadalom ehhez kapcsolódóan 

megjelenő rétegződése feltételeként, a modernizáció meghatározó elemeként igényelte az 

egyéni és közösségi nevelés a szervezett, iskolai rendszerű oktatás és képzés, továbbá a 

többnyire iskolán kívül megvalósuló művelődési és szabadidős, valamint rekreációs 

tevékenységek sokaságát. Vélekedésünk szerint leszögezhető, hogy mindazon országokban, 

ahol mind az iskolai, mind az iskolán kívüli nevelési formák, intézményes keretek, valamint a 

kötetlen, de a közösség tevékeny szerepét, megújulását és korszerűsödését előtérben tartó 

társas megoldások működtek, ott a folyamatos és az életen át tartó tanítási és tanulási 

felfogások érvényesülhettek. Mindez hozzájárult az európai tér jellegzetes fejlődéséhez, 

melyben az európai népek egymásra utaltsága, együttműködése nem nélkülözhette a 

sokszínűség, a helyi közösségi sajátosság megtartását, megélését, az arra történő támaszkodást 

és az abból való építkezést mind szellemi, mind anyagi értelemben. Sajátságos, hogy az 

európai közösségi folyamatok szellemi történeti előzményei, az európai népek 

együttműködésének erősítését szolgáló mozgalmak (például Páneurópai Mozgalom)29 éppen 

akkor kristályosodtak ki igazán a két világháború között, amikor az európai népek között 

megosztottság, illetve a megosztottság megmerevedése a leglátványosabban körvonalazódott.  

                                                 
28 Lásd az 1989-1990 után jelentkező egyéni és közösségi traumákat például a gazdasági struktúra gyökeres 
megváltozáából fakadó kíhívásokra adott reakciókban. 
29 Lásd Maller, Sándor (2000) Az Európa eszme.A kezdetektől a megvalósulásig. Mundus Magyar Egyetemi 
Kiadó Budapest, 58-69. old.; Urwin, Derek (2000) A közös Európa. Az európai integráció 1945-től napjainkig. 
Corvina Kiadó Budapest, 9- 20. old.; J. Nagy, László (2002) Az európai integráció politikai története. Maxim 
Könyviadó Szeged, 9-25. old.  
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Talán nem véletlen, hogy 1945-ben és az azt követő alig néhány esztendőben megerősödtek 

azok a nézetek, melyek szerint az európai egységesülés folyamatát egy az önrendelkezésen 

alapuló közösségi fejlődés indíthatja el. Ehhez igen is hozzájárul az a gondolkodás, amelynek 

alapját képezi az oktatás, a képzés szervezeti és tartalmi megújítása összekapcsolva olyan 

demokratikus alapelvekkel, mint a hozzáférés, az esély, az átjárhatóság (mobilitás), amelyek a 

XX. század második felében beépültek a modern oktatási, képzési és művelődési intézmények 

és szervezetek működésébe, de amelyek az egyéni és közösségi felelősség hatékony 

gyakorlása hiányában nem jelentkeznének a mindennapokban.  

 

Az 1945. utáni nemzetközi közösségi együttműködés jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a 

demokrácia fejlődésének egyik mérföldköve és fokmérője legyen a nyitott, az egyén és a 

közössége által elérhető, alkalmazható és azzal kooperációba lépő iskolai és iskolán kívüli 

oktatás, képzés és művelődés. Hagyományos funkciói, feladatai, tartalma, módszerei, 

eszközállománya, stb. megújítása mellett a folyamatos és akár egy életen át tartó tanulási 

tevékenység – ezt igyekezte ösztönözni az „Új Európa” népeinek irányába az UNESCO, az 

Európa Tanács és más nemzetközi szervezetek is – szolgálatába igyekezett állni. Ezért is 

fontos, hogy megvizsgáljuk a „lifelong education” koncepció lényegét, a koncepció 

fejlődésének folyamatát, de oly módon, hogy megértsük, hogy az a lifelong learning- 

paradigma előzményeként mennyiben hat az 1945. utáni, főleg az 1960-as évek elejétől 

kibontakozó új, komplex nevelési és oktatási modellek kereteinek, tartalmának kialakítására, 

fejlesztésére. 
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III. A lifelong learning-paradigma fejlődéstörténete  
 

A lifelong learning-paradigma fejlődéstörténetének alapjai – a „lifelong education” (az egész 

életen át tartó oktatás-nevelés) fogalmának megjelenése és kibontakozása 

 

 A lifelong learning-paradigma megértésében szükséges tisztáznunk, hogy a kezdetek a 

XX. század elejéig nyúlnak vissza, amikor is angolszász környezetben az Egyesült 

Államokban és Nagy-Britanniában számos kutató igyekezett megfogalmazni olyan 

gondolatokat, melyekben együtt és külön-külön is az oktatás, képzés megújulása, 

megújításának igénye kulcsszerepet kapott. A „lifelong education” fogalmának tényleges 

elterjedése az 1960-as évek végére, különösképpen az 1970-es évek elejére tehető, mégis a 

fogalom megjelenésében a kibontakozásában jelentős szerepet játszik John Dewey, aki 

érdekes módon a felnőttek tanulásának környezetét vizsgálva mutatott rá arra, hogy a 

felnőttek korábbi tanulmányaik során olyan impulzusokat kapnak, elsősorban szellemi 

vonatkozásban, mely őket a folyamos tanulási tevékenységre ösztökélheti. Ugyanakkor azt is 

igyekezett érzékeltetni, hogy a biztosítani kell a tanulási lehetőséget mindazok számára is, 

akik éppen azért szeretnének felnőttkorban tanulmányokat folytatni, mert iskolás korukban 

erre nem volt lehetőség. Dewey úgy vélte, hogy:  

 

„Ma már közhely, hogy a nevelés és oktatás nem szabad, hogy véget 

érjen azzal, ha valaki kikerül az iskolából. Ennek a közhelynek éppen 

az az alapja, hogy a szervezett iskoláztatás, az iskolarendszer célja az, 

hogy folyamatos nevelést biztosítson a növekedést megcélzó minden 

tényező (gazdasági és társadalmi tényezők) felhasználásával. Az 

iskola legnagyszerűbb eredménye, terméke az, ha valaki nemcsak az 

életből tanul, hanem a tapasztalatokat felhasználja arra is, hogy a 

folyamatos tanulás igényét, szükségességét mások számára is 

közvetítse.” 30 

 

A Dewey által képviselt növekedésorientált felfogás egyszerre jelenítette meg az egész életen 

át tartó tanulás szükségességét, a „lifelong education” fogalmának alkalmazásával pedig azt 

érzékeltette, hogy az intézményes keretek, az intézmények funkcióinak és azon belül az 

                                                 
30 Dewey, John (1916) Education and Democracy. The Free Press, New York, 56. old.  (A szerző fordítása. Sic!) 
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oktatási, nevelési tevékenység minőségének megújítása voltak kutatásai középpontjában. 

Dewey 1886 és 1938 között több munkájában igyekezett kifejteni saját növekedés-elméletét, 

amelynek része volt az az oktatási és nevelési filozófia, mely kihangsúlyozta az intézmény 

oktatási szerepének folyamatossá tételét, megújítását és azt az egész életen át tartó 

nevelőmunkához kapcsolódóan körvonalazta.31 A lifelong learning, azaz az egész életen át 

tartó tanulási tevékenység vélekedése szerint éppen az új funkciókat megjelenítő oktató, 

nevelő hatású intézményekben bontakozik majd ki. Dewey több mint 700 cikket, könyvet írt, 

előadásokat tartott a filozófiáról, a demokráciáról, a tanulásról és az oktatás, valamint a 

képzés és az ezen belül megjelenő nevelőmunka felértékelődő szerepéről. Úgy vélte, hogy a 

korszerű nevelőmunka a tanítási tapasztalatok felhasználása mellett olyan növekedést fog 

eredményezni, mely lehetővé teszi, hogy az egyén a tanulása során nemcsak a tanulást magát 

tudja hatékonyabbá tenni, hanem azt egész életen át tartó tevékenységgé alakítani (lifelong 

learning) Egyben képessé válik arra is, hogy saját élettapasztalatait, munkatapasztalatait, vagy 

akár a társadalmi szerepeiből fakadó tapasztalatait használja fel saját maga formálásában. 

Dewey gondolkodásában a növekedés mint a tanítás és nevelés eredménye, gyümölcse nyert 

értelmezést miközben rá kell mutatnunk arra is, hogy az iskola feladatának szánta azt, hogy a 

gyermeket, a fiatalt felkészítse egy olyan szemléletmód képviseletére és gyakorlására, 

melynek része az egyéni képességek reális felfogása, azok az egyéni képességek 

fejlesztésének igénye és a képességek alkalmazása. Úgy vélte, hogy az oktatás, a nevelés 

intézményes kereteinek ki kell egészülnie az egyén életét a munkája során meghatározó olyan 

intézményes formákkal, mint a munkahely, a kultúra világa, a közélet intézményei és 

szervezetei, azaz egyfajta horizontális integrációt jelenített meg a formális, a nem-formális és 

az informális tanulás keretei között.32  

 

Azt persze rögzítenünk kell, hogy Dewey többnyire nem az oktatás, nem a nevelés fogalmát 

alkalmazta, hanem a tanulás fogalmát hozta előtérbe, de írásaiban kifejezetten hangsúlyozta a 

tanító-nevelő munka intézményrendszerének szerepét, annak felértékelődését. Ezért is tartják 

gondolatait és őt magát a „lifelong education” fogalma előfutárának.33 Dewey 

szellemiségének hatása nem is annyira az Egyesült Államokban érvényesült eleinte, hanem 

Angliában, bár őt az Egyesület Államok egyik legelső pragmatista nevelésfilozófusának is 

                                                 
31 Dewey, John (1922) Human Nature and Conduct: An introduction to social psychology. H Holt & Co., New 
York, 97. old. 
32 Dewey, John (1966) My Pedagogic Creed, in Selected Educational writings. Heinemann, London, 27. old.; 
Lásd még: Dewey, John: The School and Socety. In.: S. Dworkin, Martin (1959) Dewey on Eduction. Bureau of 
Publications. Teachers Colege, Columbia University, New York. 33-91. 
33 Boshier, Robert (1980) Towards a Learning Society. Learning Press, Vancouver, 21. old. 
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tartják. Gondolkodásával markánsan hozzájárult ahhoz, hogy nemcsak a folyamatos 

nevelőmunka, rekurrens oktatás és nevelés (recurrent education) gondolata bontakozhasson 

ki. Elképzelései kifejezetten jelentős befolyást gyakoroltak számos brit neveléstudós 

munkájára, akik maguk is igyekezték az oktatás és képzés intézményrendszerét modern 

felfogásban értelmezni, abban pedig a felnőttoktatásnak új irányokat megszabni. Ilyen volt az 

az Eduard Lindeman, aki a The Meaning of Adult Education (A felnőttoktatás jelentése) című 

munkájában fejtette ki nézeteit és határozottan utalt Dewey felfogására, arra, hogy saját 

nézeteit nagyban befolyásolták Dewey gondolatai.34 Lindeman nevét azért is meg kell 

említenünk, mert például ő volt az, aki többek között sok más kutató, tudós mellett alakítója, 

formálója volt az amerikai felnőttnevelés egyik legnagyobb alakja, Malcolm Knowles 

gondolkodásának.  

 

Dewey első jelentős könyvének 1916-ban történő megjelenése után nem sokkal Angliában 

A.E. Smith és munkacsoportja olyan dolgozatot adott ki, melyben felhívták a figyelmet a 

felnőttoktatás megváltozó szerepére. A híres, ún. 1919. Report (1919-es jelentés) megalkotói - 

az I. világháború idejére életre hívott koalíciós kormány újjáépítési minisztériuma 

felnőttoktatási albizottságának munkatársai voltak -,  akik egyébként kiváló neveléstudósok, 

gyakorló, nevelő, tanító személyiségek voltak (Albert Mansbridge, Basil Yeaxlee, Smith és 

mások), dolgozatukkal arra hívták fel a figyelmet, hogy a felnőttoktatás nemcsak eszköze 

annak az egyéni és közösségi növekedésnek, fejlődésnek, amelyről Dewey is írt, de egyben 

modern, politikai közösség, a modern társadalom és annak állama hatékony működéséhez 

elengedhetetlen, mivel ahogy írták:  

 

„a nemzet (Nagy-Britannia, sic!) megújulása és az új szavazók 

felelősségének hatékony alkalmazása (amelybe először a nők is 

beletartoztak), egy intelligensebb közvélemény létrehozásán, 

formálásán múlik. Ezért a felnőttoktatás és nevelés állandó nemzeti 

szükséglet és az állampolgárság elválaszthatatlan része, továbbá a 

felnőttnevelési, felnőttoktatási lehetőségeket egységesen és 

rendszerezetten kell a közösség számára biztosítani.” 35 

                                                 
34 Lindeman, Eduard (1926, 1961) The Meaning of Adult Education. Harvest House, Montreal, 125-131. old. 
35 Fieldhouse, Roger (1996) A History of Modern British Adult Education. NIACE Leicester, 5. old.; 
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Smith az 1919-es jelentésben maga fogalmazza meg az előszavában, hogy a felnőttoktatás 

permanens nemzeti szükséglet és egy egész életen át tartó egyetemleges folyamat:  

 

„a felnőttoktatás nem a kivételezettek valamiféle luxusa, nem az 

életkor egy rövid szakaszára (gyermekkor) vonatkozó tevékenység,  

hanem permanens nemzeti szükséglet, az állampolgári léttől 

elválaszthatatlan tényező, mely épp ezért egyetemes és egy életen át 

tart”36 

 

1929-ben Basil Yeaxlee felhasználva Smith és Lindeman gondolatait megjelentette Lifelong 

Education (Életen át tartó oktatás-nevelés) című munkáját, melyben kifejtette, hogy „az életen 

át tartó tanulás (lifelong learning) az ember természetéből fakadó szükségletekben 

lényegiesül, de nem elválasztható a szocializációs folyamatoktól és a társadalmi 

tényezőktől.”37 Ezek a reformgondolatoknak tűnő elképzelések az angolszász 

nevelésfilozófia, neveléselmélet és felnőttnevelési koncepciók tekintetében hosszú időre 

feledésbe merültek, de nem azonnal - hiszen 1929-ben az első igazán jelentős egyetemes 

neveléstudományi konferencián Cambridge-ben éppen ezek a tudósok, gondolkodók 

hozzájárultak egy korszerű és kibővülő, már nemcsak az iskolai, de az iskolán kívüli tanítást 

és nevelést felértékelő komplex nevelési felfogás-rendszer formálódásához – mégis csak az 

1950-es évek közepén indult meg az a folyamat, mely előre vetítette a lifelong education 

fogalmának újbóli tudatos alkalmazását, immáron mint egy korszerű oktatás- és 

neveléspolitika, tudományos szintézisre és kutatásra alapozó elmélet kereteit.  

 

A kutatónak utalnia kell arra, hogy a „lifelong education” fogalmának az 1950-es évek 

végétől, az 1960-as évek elejétől zajló tudományos igényű keretbe rendezését megelőzte csak 

az angolszász környezetben alakuló és formálódó nevelésfilozófiai, felnőttnevelési 

koncepciók megjelenése, majd az 1920-as években történő kikristályosodása. A folyamatot 

befolyásolta például a nevelés humanisztikus reformját megjelenítő németországi viták 

sorozata a XX. század elején, amely aztán az 1920-as években az ún. Hohenrodter Bund 

szövetség tevékenységében körvonalazódott. A „lifelong education” értelmezését legalább 

                                                 
36 Smith, A.L. (1919) Adult Education Committee Final Report. Introductory Letter para xi. Department of Adult 
Education, University of Nottingham, 5. old. 
37 Yeaxlee, Basil (1929) Lifelong Education. Cassel, London, 31. old. 
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ennyire befolyásolták az északi, skandináv országok felnőttnevelési tradíciói is, melyek az 

1800-as évek közepétől kezdődően bontakoztak ki, és liberális felnőttnevelésként (liberal 

adult education) kerültek be a tudományba. A lifelong learning-paradigma prototípusaként 

megjelenő „lifelong education” koncepciót nagyon sokáig nem alkalmazták, majd csak az 

1960-as években megerősödő, főleg az UNESCO és az OECD kutatásaiban koncepcionális 

keretként működő folyamatos-permanens nevelés és oktatás-felfogások (continuing 

education, permanent education – education continue) részeként, a további oktatás és képzés 

(further education), valamint a rekurrens oktatás (recurrent education), és a közösségi oktatás 

(community education) elemeként jelenik meg.  

 

Maga a lifelong learning fogalom is csak az 1960-as évek végén, tulajdonképpen az 1970-es 

évek elejének kutatásaiban erősödik meg, de ekkor még nem önálló fogalomként, hanem a 

lifelong education, továbbá az előbb említett fogalmak részeként, különösképpen a rekurrens 

oktatás fogalmának az OECD által markánsan alkalmazott koncepciójában épül be az egyéni 

tanulásba és a tanulási tevékenység hatékonyságának növelésébe. A két legjelentősebb 

nemzetközi szervezetnek, mely a neveléssel oktatással, mint társadalmi és gazdasági 

tényezővel foglalkozik, azaz az UNESCO-nak és az OECD-nek a témával kapcsolatos 

megközelítését részletesen taglaljuk, de érdemes már most utalnunk arra, hogy a II. 

világháború után az újjászülető, modernizálódó és lassacskán demokratizálódó nemzetek 

közösségében (lásd. az ENSZ tematikus szervezeteit: UNESCO, ILO, FAO, WHO, stb.) 

fontos szerepet kap a nevelés, oktatás tevékenysége, melyet összekapcsolnak az angolszász 

kultúrkörben korábban megerősödő lifelong education koncepcióval és azt az 1948-ban, az 

emberi jogok egyetemleges nyilatkozata alapján létrehozott UNESCO számos más forma 

mellett az általa szervezett felnőttnevelési – felnőttoktatási világkonferenciákon előtérbe 

helyezi. A fogalmi környezet változásával kapcsolatosan utalnunk kell arra is érvelésünk 

során, hogy nemcsak egy koncepcionális, azaz tudományos igényességgel megalapozott 

kerete jelenik meg az átalakuló, kibővülő oktató-nevelő munkának mind az intézményes, 

mind az intézményen kívüli struktúrák figyelembevételével, de a folyamat rávilágít arra is, 

hogy a demokratizálódásnak, mely kihatott a gazdasági és politikai, valamint társadalmi 

struktúrák változására, velejárója az, hogy az egyén és közössége nagyobb szabadidővel 

kezdett rendelkezni.  

Ezt a szabadidőt hasznosan, hovatovább a hatékonyság figyelembevételével éppen tanulással, 

művelődéssel óhajtja eltölteni. Ehhez pedig egyértelműen kapcsolódik az a megváltozó 

gazdasági és társadalmi környezet, melyben a hozzáértés, a képesség, a kompetencia 
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kulcstényezője lesz a hatékony, az eredményes és a versenyképes munkavégzésnek és 

munkaszervezésnek. Ebből az következik, hogy az oktatás, a képzés, a művelődés tereinek 

megközelítéséhez, az abban való aktív jelenléthez való jog egyetemlegesen érvényesül az 

Emberi Jogok Nyilatkozatában, és ennek a megvalósításához kapcsolódik hozzá a fent 

említett koncepcióknak a sokasága, különösképpen a lifelong education fogalma azzal, hogy 

az oktatás és képzés szerepét, a nevelőmunka tartalmát az életkor egészére kiterjessze.  

 

A demokratizáció folyamatában egyértelműen megfogalmazódott a hozzáférés, az esélyek 

bővítésének igénye is. Ugyanakkor a demokratizálódó államok csak ott tudták ténylegesen 

kibontakoztatni a XX. század elején megjelenő, majd a század közepén, annak 2. felében 

tudományos igényességgel keretbe foglalt koncepciókat, ahol valóban demokratikusan tudott 

fejlődni a társadalom és annak állama. Az állam nem egyedüli, kizárólagos szereplő lett az 

intézményesülő oktatás és képzés szervezésében, de nélkülözhetetlen szereplővé vált, 

egyszersmind betöltötte azokat a funkciókat, amelyeket négy jól körülírható funkcióban 

Pöggeler a következőképpen ír le:  

 

- az állam ösztönözze, segítse az intézményesülő oktatásnak, majd a képzésnek a 

fejlődését, megerősödését különös tekintettel a nem iskoláskorúak tanulásának 

támogatására, például a felnőttek és az idősek intézményes keretek között történő 

oktatására és képzésére; 

- az állam teremtse meg, hozza létre azokat a törvényi feltételeket, azaz alkosson 

jogszabályokat, melyekkel, és amelyeken keresztül segíti az intézményes oktatás és 

képzés fejlődését, valamint a nem-formális és informális nevelő-tanító munka 

egyenjogúsítását;  

- az állam segítse elő, ösztönözze a tanulás egyes terei közötti kooperációt, járuljon hozzá 

ahhoz, hogy az oktatásban, képzésben, a nevelésben és a tanításban fontos szerepet 

játszó iskolai és iskolán kívüli formák funkciói a tanulói igények tekintetében mind 

tartalmilag, mind a tanítás, nevelés térbeli szerveződése tekintetében kibővüljenek, 

különös tekintettel a tanulói képességek fejlesztésére, a munka világában hatékony 

szerepek, funkciók betöltéséhez szükséges kompetenciák megszerzésére, a közösségi 

formákban való ugyancsak hatékony és eredményes egyéni szerepvállalásban (politikai 

és társadalmi funkciók felvállalásának betöltése); 

- végül az állam vállalja fel, hogy az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli oktató, 

képző, nevelő és művelő formák külső partnerségbe lépjenek, különös tekintettel a 
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politikai szervezetek (közigazgatás-állam, régió, lokális, önkormányzati igazgatás), a 

szakszervezetek, a munkaadók, a felekezetek (egyházak), a civil szervezetek és a 

kamarák gazdasági és kereskedelmi kamarák irányában.38 

 

A demokratizálódó állami szerepvállalás az oktatás, a képzés és a művelődés 

tevékenységéhez kapcsolódóan azt jelentette tehát, hogy az állam csak az egyik, de nem 

kizárólagos szereplője lett az oktatásnak, képzésnek és a művelődésnek. A „szerves fejlődés” 

fogalmával leírt demokratikus nevelés és tanítás, majd oktatás és képzés környezete feltételül 

szabta, hogy az állam csak az egyik szereplő legyen ezen tevékenység koordinálásában és az 

állam által fenntartott terek, mint alternatívák jelen vannak, de nem mint kizárólagos 

formákként érhetőek el a tanulni vágyók számára életkoruktól függetlenül. Ennek a szerves 

fejlődést tükröző modellnek világos leképeződése az, amit a neveléstudomány a nevelési és 

oktatási rendszer ágazataihoz kapcsolódóan rögzít, hiszen a szerves struktúrában 

kialakulhatott és kibontakozatott és a formális, a nem-formális és az informális tanulás egyes 

ágazatai és az egyes ágazatok nem fejlődtek, alakultak egymás rovására. Ugyanakkor a 

„szervetlen” fejlődést megjelenítő, antidemokratikus állami keretek, az autoriter politikai 

megnyilvánulásokat, benne antidemokratikus gazdasági és társadalmi elemeket, eszközöket 

felvonultató állam nem korlátozta önmagát, nem felelt meg a fent említett négy állami szerep 

elvárásainak, hiszen a nevelés és oktatás intézményes fejlesztése mellett nem az egyéni és 

közösségi igényeket elégítette ki (azok csak egyoldalúan, nem szükségletorientáltan 

jelenhettek meg). Ezért jellemző, hogy a szervetlen fejlődés következtében az 

antidemokratikus állam nevelési, oktatási, majd képzési rendszere egyoldalúan a formális, és 

legfeljebb néhány elemben az informális tanulási tereket fejlesztette. Az antidemokratikus 

állam bár eleinte és esetenként deklarálta a tanuláshoz való jogot, az oktatás, a művelődés 

tereiben való megjelenés jogát az állampolgársághoz kapcsolódóan, mégis a társadalom egy 

részét, bizonyos csoportjait, tagjait szorította ki abból a gyakorlatban. Azt sem tette lehetővé, 

hogy a tanulni, művelődni, oktatásban és képzésben részesülni kívánók maguk szervezzenek 

meg olyan tereket, ahol a hatékony tanulások támogatása, elősegítése áll a középpontban, 

hogy maguk határozzanak arról, hogy kiktől, mit és mikor óhajtanak tanulni akár 

intézményes, akár intézményen kívüli keretekben.39 

                                                 
38 Pöggeler, Franz: History of Adut Education. In.: C. Tuijnman, Albert (szerk.) (1996) International 
Encyclopedia of Adult Education and Training. Pergamon, Paris, 135-139. old. 
39 Ugyanott, 136. old.  
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A lifelong learning-paradigma fejlődésének megértéséhez természetesen ki kell térnünk 

azokra a gondolati, fogalmi keretekre, amelyek a lifelong education koncepciója mellett 

befolyásolták, meghatározták a lifelong learning nem egységes fogalmának tartalmi elemeit. 

Ezért a már előbb is említett, főleg az 1960-as évek közepétől tudatosan alkalmazott fogalmak 

jelentéstartalmát a következő fejezetben elemezzük. 
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IV. Az UNESCO és az OECD szerepe a lifelong learning-
paradigma kibontakoztatásában 
 

1. Miért lett a koncepcióból politika. 

 

 Az 196 0-as évek elején a II. világháború utáni újjáépítés nagy részének 

befejeződésével a gazdasági regeneráció és növekedés, továbbá a társadalmi stabilizáció 

folyamatát meghatározó kérdések kerültek középpontba a nemzetközi szervezetek 

programjaiba. Az Egyesület Nemzetek Szervezete (ENSZ) az 1948-ban meghirdetett 

egyetemes emberjogi nyilatkozat alapján számos fontos szakmai szervezet munkájára 

alapozva, de kifejezetten az UNESCO tevékenységébe beágyazva az oktatás, a tudomány és a 

kultúra világát igyekezett modernizálni, megújítani. Ennek medrében kifejezetten sajátságos 

módon éppen a felnőttoktatás nemzetközi együttműködési alapokra helyezésével az 

UNESCO-tagországokban a felnőtt korú lakosság oktatáshoz, képzéshez való jogának 

kiterjesztésével, a modern felnőtt iskola (a Második Esély Iskolájának) felvirágoztatásával 

egyidőben a már korábban megjelenő, a folyamatos, életen át tartó nevelési, tanulási 

tevékenységet megalapozó és megerősítő koncepciók felhasználásával, megújításával új 

fázisba lépett az a folyamat, amit a neveléspolitika, a neveléselmélet, a permanens nevelés 

fogalmával (permanent education,  éducation permanente) hoz összefüggésbe.  Ezt a 

folyamatot UNESCO 1960-ban a montreáli Felnőttoktatási Világkonferencián indítja útjára, 

majd azt követően az 1965-ben megtartott, a montreáli konferenciát, továbbá az azt követő öt 

esztendő történéseit elemző Monitoring Konferencia ajánlásai alapján Paul Lengrand és 

munkacsoportja által szerkesztett kötet alapján részletezi. 40  

Két esztendővel később, ugyancsak az UNESCO megbízásából a norvég Ottesen és 

munkacsoportja a munka melletti, a munkához kapcsolódó oktatás és képzés (post-work 

education) kérdéseivel foglalkozik tanulmányában, melyben előrevetíti az oktatás és képzés, 

valamint a tanulás időszerű problémáit, melyhez Magyarországon Csoma Gyula és 

munkatársainak kutatásai kapcsolódnak.41 A kutató feladata, hogy a tudományos igényességet 

abban is képviselje, hogy a fogalmi keretek, az egyes fogalmak egymáshoz való viszonyulását 

is megjelenítse. Azonban érdemes azt is érzékeltetnünk, hogy az angolszász nyelvi 

                                                 
40 Lengrand, Paul (1965) Education Permanente. UNESCO, Paris 
41 Csoma, Gyula (1983,1996) Az iskolai felnőttoktatás szerepvállalása. In.: Andragógia 1. szám 51-63. old; 
valamint Dr. Koltai Dénes (szerk.) Andragógiai Olvasókönyv, PTE FEEFI, 185-205. old. 
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környezetben a lifelong education fogalma mellett az annak jelentéstartalmát is kifejezetten 

befolyásoló adult education fogalom (felnőttoktatás, felnőttnevelés) tartalma bővül, és adult 

continuing education (felnőtt folyamatos nevelés) fogalomként nyer alkalmazást a 

továbbiakban, főleg az 1930-as, 1940-es évektől. Ehhez kapcsolódik az az egyébként 

ugyancsak angolszász környezetben, az 1940-es évek közepétől alkalmazott fogalom, amely 

nem más, mint a further education (további oktatás és nevelés). Ez a fogalom az 1944-es brit 

oktatási törvényben definiálódik először mint a szabadidős művelődés, nevelés és tanítás, 

valamint a rekreációs tevékenység egésze.42 Az 1960-as évek második felében megjelenő 

fogalmaknak tehát éppen a felnőttoktatás dinamikus változása és fejlődése, funkcionális 

megújítása adott lendületet. Erre utal Peter Jarvis is, aki kiemeli, hogy egyébként a lifelong 

education koncepciója, továbbá más, az előbb említett fogalmak is éppen a felnőttoktatási és 

felnőttképzési gyakorlat, az ahhoz szervesen kapcsolódó, a neveléstudomány részeként 

megjelenő szintetizáló és elemző munka hatására terjedtek el.43  

A permanens nevelés gondolata és az ahhoz kapcsolódó permanent education fogalom 

tulajdonképpen az angolszász környezetben jobban értelmezhető lifelong, illetve recurrent 

(rekurrens) jelzőkkel módosult. A permanens nevelés, oktatás fogalmát felváltotta az egész 

életen át tartó nevelés, oktatás koncepciója, de ahhoz képest a rekurrens oktatás már inkább 

egy szűkebb gazdaságorientációjú elgondolás, modell kerete lesz, melynek funkcionális 

módosulásáról alább teszünk említést, elsősorban az OECD vonatkozásában. A recurrent 

education (rekurrens oktatás) fogalmát 1969-ben Olaf Palme - a híres svéd szociáldemokrata 

politikus, akkor oktatási miniszter, későbbi miniszterelnök - fogalmazta meg nyilvánosan az 

európai oktatási miniszterek tanácskozásán Versailles-ban. Palme gondolkodását igen 

jelentősen befolyásolták az 1960-as évek végének relatív gazdasági növekedésére, számos 

társadalmi konfliktusára és instabilitást, bizonytalanságot hordozó időszakára adott társadalmi 

válaszok, a diákmozgalmak, mely „áldozata” maga Palme volt. A lundi egyetem diákjai 1968-

ban bezárják egy szobába, hogy új koncepciót adjon az oktatási és képzési politikának. A 

diákok azt várták tőle, hogy adjon lendületet a végzettséggel rendelkező fiatal felnőttek 

elhelyezkedésének. Palme a fogalmat maga találja ki, de az a későbbiekben nem a társadalmi 

érzékenységet, hanem éppen a gazdasági kihívásoknak alárendelt hatékony oktatási és képzési 

                                                 
42 Fieldhouse, Roger (1996) A History of Modern British Adult Education. NIACE Leicester, 5-6. old.; 
43 Jarvis, Peter (1983, 1995) Adult and Conituning Education. Theory and Practice. Routledge, London and New 
York, 16-42. old. 
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funkciók felvállalását jelenítette meg az oktatás intézményes és intézményen kívüli világában, 

amelyben felértékelődött a képzés-orientáció a munkaerőpiac hatása miatt.44 

1960-as években komoly szerephez jutott, főleg szociológiai kutatások, tanulmányok 

figyelembevételével és a közösségi művelődés, a közösségi keretek között zajló nevelőmunka 

felértékelődésével a közösségi nevelés-oktatás (community education) fogalma.  

A közösségnevelés, a műveléssel történő megújítás, korszerűsítés, továbbá az egyén 

társadalmi szerepvállalása, aktivitásának erősítése a frankofon nyelvterületen, főleg 

Franciaországban az ún. animációval, a szociokulturális animáció tevékenységével egészült 

ki45  

1970-ben aztán megjelenik a lifelong learning (egész életen át tartó tanulás fogalma konkrét 

célok mentén, de ekkor még főleg az UNESCO neveléselméleti, neveléspolitikai műhelyének 

környezetében. Ugyanebben az évben Paul Lengrand, az „Introduction to Lifelong Learning” 

című jelentésében igyekszik felvázolni a fogalom tartalmát.46 Ehhez a jelentéshez 

kapcsolódóan, amely egyébként az oktatás, a képzés és a művelődés fejlesztését igyekezett 

nemzetközi összefogással is elősegíteni, az UNESCO oktatásfejlesztéssel foglalkozó 

nemzetközi bizottságot állított fel, melynek vezetője Edgard Faure volt. Ez a kifejezetten 

szakértőkből álló nemzetközi bizottság olyan megbízatást kapott, hogy egy nemzetközi 

felmérést készítsen el az oktatás, a képzés és a művelődés állapotáról. A Faure-Bizottság 

jelentése, vagy ahogy általában hívják, a „Faure-jelentés” az oktatás állapotát és jövőbeli 

kilátásait taglalta, különösen az oktatásnak és a nevelésnek az életidő élhetővé tételével 

kapcsolatosan. Nem véletlenül kapta az 1972-ben megjelenő dolgozat a „Tanuljunk meg élni” 

(Learning to Be) címet. 47 

                                                 
44 Houghton, V (1974) Recurrent Education – An Alternative Future? The Open University Press, Milton 
Keynes. Houghton hivatkozik Palme szerepére a fogalom bevezetése és elterjesztése kapcsán!  
45 Bokor, Béla-Koltai, Dénes (1998) Szociokulturális animáció. PTE FEEFI. 
46 Lengrand, Paul (1970) An introduction to lifelong learning. UNESCO, Paris. 
47 Faure, Edgar (1972) Learning to be. The world of education today and tomorrow. UNESCO, Paris, 
International Commission ont he Development of Education. 
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A Faure-jelentés rendkívül érdekes módon a nevelés felelősségét egyszerre jelenítette meg a 

politikai, a gazdasági és az ahhoz kapcsolódó természeti, környezeti (ökológiai) és társadalmi 

kihívásokkal kapcsolatosan. Úgy vélte, hogy a társadalom jövőjének befolyásolása, 

megalapozása három fogalom körül összpontosul: demokrácia, fejlődés, változás. Ennek 

alapján mind a nevelés, mind az intézményes keretek között zajló oktatás – a szerzők szerint 

egyszerre társadalmi és gazdasági dimenziókban értelmezhető, ugyanakkor annak a politikai 

berendezkedés folyamatos demokratizáló keretei is szerepet szánnak. A demokratikus fejlődés 

viszontagságossága, a demokrácia gyakorlásának problémái és ellentmondásai, továbbá a 

technikai fejlődés, a népszaporulat felgyorsulásában rejlő lehetőségek értelmezése 

megjelenhetett kizárólagosan úgy, mint olyan folyamat, mely legyőzi, háttérbe szoríthatja 

vagy talán minimalizálhatja a problémákat. Ugyanakkor éppen a Faure-jelentés mutatott rá 

arra is, hogy a növekedés, a bőség, a fogyasztás akár mértéktelen növelése a gazdasági és 

társadalmi problémákat nem oldja meg automatikusan, nem feltétlenül jár együtt 

alkalmazható megoldások keresésének igényével, magában hordozhatja a kirekesztés, a 

méltánytalanság, de az elidegenedés és az új típusú „zsarnokság” lehetőségét is.  Világossá 

vált az 1970-es évek elejére, hogy azért is szükséges egy humanisztikus élet-, munka- és 

közösségorientált felfogás erősítése, abban a nevelés és a rendszerezett oktatásképzés 

eszközének alkalmazása, hogy a fent említett problémák nagy része kiküszöbölhetőek, a 

problémák maguk kezelhetőek legyenek.  

 

A jelentés természetesen a demokrácia esélyeivel és veszélyeivel foglalkozik, különös 

figyelmet fordítva a tudományok alkalmazásának hatékony szerepére, megjeleníti a 

demokrácia „oktatását”, a demokratikus nevelést, hozzákapcsolva a politika gyakorlatához. 

Talán ezért sem véletlen, hogy a jelentésben foglalt ajánlások - a nevelés, oktatás és a 

demokratikus politikai berendezkedés elmélyítésének kölcsönhatása kapcsán - többnyire 

Nyugat-Európában és a skandináv országokban tudtak a gyakorlatban is megjelenni. 

Miközben a volt szocialista országok nagy részében a Jelentés nagy része legfeljebb a 

nevelés, az oktatás és a képzés tudományos igényű elemzésével foglalatoskodó, a 

neveléstudományban szerepet vállaló tudósok, kutatók környezetében bukkant fel mint 

reformgondolat, humanisztikus, idealisztikus elképzelés. Ennek ellenére a Faure-jelentés 

holisztikus felfogása nemcsak a demokrácia kérdéseit feszegette a közösségi értékek keretei, a 

politikai intézményrendszer, a társadalom önszerveződése és a hatékony egyéni szerepvállalás 

vonatkozásában, de megjelenítette a magánélet zavarait, melyet befolyásolt, sőt egyre inkább 
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meghatározott a munka világának számos kihívása, a közösségi beilleszkedés és az egyéni 

szerep összefüggéseinek rendszere. A jelentés kiemelte, hogy: 

„a nevelésnek helyesen kell értékelni saját magát: a történelem és a 

társadalom terméke, de nem tehetetlen játékszere; a jelenlegi 

helyzetben a jövő fontos tényezője, mivel kétségtelenül az a feladata, 

hogy az embereket a korunkra jellemző folytonos változásra 

előkészítse.”48 

 

Vélekedésünk szerint a Faure-jelentés azért hozott fordulópontot a lifelong education 

fogalmának kibontakoztatása terén, mert a nevelésnek, oktatásnak, valamint az egyén és a 

közösség kapcsolatrendszerét igyekezett feltárni. Megjelenítette a jövőbe mutató jelenségek 

között a nevelés és oktatás gyakorlatában bevezetendő tudományos igényesség, tájékozottság 

szerepét, különös tekintettel a pszichológiára, az antropológiára, az információ-elméletre, a 

szemiológiára és a kibernetikára. A neveléstudománynak (a pedagógiának) új, kiterjesztő 

értelmezést adott, melyben a nevelési tevékenység céljainak megújítása, humanisztikus 

keretek között történő fejlesztése mellett az alapoktatás és alapképzés kulcsszerepének 

feltárása, kulcsszerepének hangsúlyozása alapján a folyamatos nevelés, a nevelésben rejlő 

pszicho-pedagógiai szakaszok, a felnőttkor pszicho-pedagógiájának, az individualizált 

nevelésnek, a csoporttechnikának- csoportdinamikának, továbbá a nevelés és oktatás 

tevékenységének átalakulását meghatározóan előtérbe hozó oktatási, képzési és művelődési 

intézmények strukturálódásának, a távközlés technológiai fejlődésének, szerepének, az 

ergonómiának és a vezetéstudománynak felértékelődő funkcióit taglalta.49 

A Faure-jelentés külön fejezetben tárgyalta a nevelő, pedagógiai munka megújítását előtérbe 

hozó kísérleteket, a tanár szerepének megváltozását, bővülését, ugyanakkor a nevelés 

kiterjesztő értelmezésével is érzékeltette, hogy milyen fontos néhány reformpedagógia 

szerepe a nevelés, az oktatás és a művelés megújításában, tekintettel Decroly „aktív 

módszerére”, a francia Freinet „új iskolájára”, Petersen „Lebensgemeinshaft-schulen-jére”,  

valamint az angol Summerhill „szabadiskoláira” és Freire „felszabadító iskolájára”, 

„öntudatos nevelő-alfabetizáló iskolájára”. A szerzők arra is kísérletet tettek, hogy a nevelés 

funkcionális értelmezéséhez kapcsolódóan annak alapjait az alfabetizációban jelöljék meg – 

érzékeltetve ugyanakkor a már ekkor, ekkortól kifejezetten összetett problémaként jelentkező 

funkcionális analfabetizmus kihívásait. Az 1960-ban az UNESCO montreáli konferenciáján 

                                                 
48 Faure, E. et al (1972) Tanuljunk meg élni. UNESCO – Országos Pedagógia Könyvtár és Muzeum. 6-49. old. 
49 Ugyanott, 51-70. old. 
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megjelenített és dolgozatunkban korábban már taglalt permanens nevelés (permanent 

education) elvét, az ahhoz kapcsolódó tartalmat is kikristályosította, folytatta a 12 esztendővel 

korábban előtérbe kerülő fogalom és a hozzá kapcsolódó nevelési tevékenység 

értelmezésének diskurzusát. A szerzők átfogó nevelési tevékenységről és folyamatról írtak, 

ugyanakkor aláhúzták a tudományos minőség, igényesség szerepét a nevelési tevékenység, az 

ahhoz kapcsolódó nevelés-elméleti gondolkodás, a nevelési gyakorlat fejlesztésében, 

korszerűsítésében. A szerzők arra is igyekeztek kitérni, hogy az egyes nevelési 

tartományoknak (például erkölcsi nevelés, politikai nevelés, érzelmi nevelés, 

egészségnevelés, stb.) nemcsak önállóan, de egymáshoz kapcsolódóan is komoly szerepe van 

a politika, a gazdaság és a társadalom fejlesztésében. A dolgozat záró fejezete elénk tárja a 

tanuló társadalom (learning society) vízióját. Nem véletlenül fogalmazzák meg a szerzők, 

hogy:  

 

„a nevelés nem korlátozódhat arra, hogy mint a múltban, a struktúrák, 

szükségletek és eszmék előre meghatározott modelljének megfelelően 

képezze a jövő társadalmának embereit, sem arra, hogy valamennyi 

fiatalt ugyanarra a létezési formára készítse fel. A nevelés ma már 

nem egy elit, sem pedig egy életkor kiváltsága; a nevelés arra 

törekszik, hogy kiterjedjen a közösség egészére és az egyén életének 

egész tartamára” 50 

 

A Faure-jelentés a nevelés stratégiai értelmezését is megkísérelte, igyekezett annak politikai 

dimenzióit megjeleníteni, különös tekintettel a demokrácia gyakorlásához kapcsolódó a 

választást, a stratégia-alkotást és a tervezést. Ugyanakkor igyekezett integrált nevelési 

célkitűzéseket is megfogalmazni, majd kifejtette a korszerű nevelési stratégiák elemeit, azon 

belül is a nemzeti sajátosságok figyelembevételének szükségességét is, a reformok szerepét, 

azon belül is a motivációk hatását, az újítások és alternatívák keresésének gyakorlatában 

megjelenő értékeket.  

                                                 
50 Ugyanott, 103. old. 
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A dolgozat hangsúlyozta, hogy a nevelési stratégiának, a rendszerezett oktatásnaki meg kell 

jelenítenie a tanítás és nevelés elsődleges politikai dimenzióját, miszerint: „minden egyénnek 

meg kell adni azt a lehetőséget, hogy egész életében tanuljon.” A permanens nevelés 

gondolata a nevelő-tanító társadalom (educative society) alappillére.51 

 

A szerzők megfontolásra ajánlották azt a gondolatot, miszerint a permanens nevelés-oktatás 

(permanent education) felfogása a nevelés minden vonatkozását érinti, magában foglalja 

mindegyiket és az egész több, mint a részek összessége, de határozottan leszögezte azt is, 

hogy a nevelési tevékenység az intézményes és nem intézményes formák egymásra hatása 

keretében egységesen értelmezhető csak, tehát nem lehet permanens és nem permanens 

nevelésről beszélni. Mindeközben a permanens nevelés, tanítás nem nevelési rendszert, nem 

keretet, hanem elvet, stratégiát igyekezett megjeleníteni, egyszerre tekintve fontosnak a 

rendszer egészét és annak elemeit. Ezért javasolta a Faure-jelentés, hogy a permanens nevelés 

(permanent education) gondolatát, elvét az oktatási, képzési és művelődéspolitika 

középpontjába állítsák a fejlett országok, példát adva ezzel más nemzeteknek is.  

 

A kutatónak viszont a Faure-jelentéssel kapcsolatosan azt is meg kell jelenítenie, hogy abban 

a tanító-, nevelőmunka nem egyoldalú, egyirányú tevékenységnek gondolt folyamatot 

tükrözött, hanem komplex, interaktív, a tanítás-tanulás folyamatának a medrébe az 

élettapasztalatokat is beágyazó felfogást érvényesített és ezzel a legmeghatározóbb életkori 

szakaszokat (gyermekkor, fiatalkor, felnőttkor és időskor) megjelenítő oktatási, képzési és 

művelődési intézményrendszer kölcsönhatását is előtérbe hozta. Eközben kifejezetten fontos 

szerepet tulajdonított az egyéni és társadalmi mobilitás megalapozása,  növelése, a mobilitási 

hajlandóság és képesség erősítése vonatkozásában a tanító, nevelő és művelő tevékenység 

folyamatosságának.  

 

Érdekes, hogy a Faure-jelentés rámutatott a felsőoktatás szerepének változásaira is, a 

felsőoktatási intézmények típusainak és tényleges számának növekedésére. Az oktatási és 

képzési rendszer vertikális elrendeződése tekintetében hozzákapcsolhatjuk azt, hogy ezzel az 

oktatási és képzési rendszerben megjelenő, nevelő és oktató-képző munka felértékelődését, a 

közép-, és különösen a felsőoktatás szerepének, kulcsszerepének megerősödését látjuk 

                                                 
51 Ugyanott, 125. old. 
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megnyilvánulni, erre tér ki a felsőoktatásnak a lifelong learning-paradigma értelmezésében és 

realizálásában betöltött felsőoktatási szerepet taglaló fejezet. Megállapítható tehát, hogy a 

lifelong education fogalmának 1970-től történő markáns alkalmazásában, elterjesztésében az 

UNESCO-nak, publikációinak, konferenciáinak és az általa támogatott kutatóintézeteknek 

(UNESCO Hamburgi Oktatási Intézet - UNESCO Institute for Education, Oktatási és Képzési 

Tervezés-Adminisztráció Ázsiai Intézete - Asian Institute of Educational Planning and 

Administration) döntő szerepe volt.  

 

A Faure-jelentéssel az alternatív tanítási és nevelési modellek felértékelődtek, melyek 

társadalmi elfogadottsága olykor jelentősebbé vált, mint az oktatási, képzési, vagy 

művelődéspolitikákban megjelenő állami szintű programok, elgondolások. Megjelentek a 

társadalmi és technológiai változásokhoz, trendekhez kapcsolódó egyetemes nevelő, tanító és 

művelő törekvések, mint a hagyományos elgondolások támogatására, nevelésére vonatkozó 

elképzelések. Mindezek a nevelés, a tanítás egészében rejlő humanisztikus elemeket, a 

szolidaritás és a felelősség, valamint a kölcsönösség és az intellektuális együttműködés 

dimenzióit felértékelték, egyszerre jelenítettek meg reformpedagógiát, új típusú 

felnőttnevelési-felnőttképzési felfogásokat a professzió-központúságtól egészen a 

tudományorientált andragógiai elgondolásokig, de intézményi, tartalmi (a curriculum 

modelljének, új curriculum megalapozásának és alkalmazásának lehetősége), módszertani 

elemeket is.  

 

Kutatásunkban visszakanyarodunk a témával kapcsolatosan az angolszász fogalmi 

környezethez, mert a lifelong education és a korábban emlegetett, az egész életen át tartó 

(Lifelong) és a folyamatos (Continuing) jelzőkkel összekapcsolódó tanító, nevelő, oktató 

munka (Education) együttesen, egymás mellett kölcsönhatásban értelmeződött, ez pedig 

kihatott számos szervezet elnevezésének módosulására is. Mind a Brit Nemzeti 

Felnőttoktatási Intézetet (NIACE-National Institute of Adult Continuing Education), mind az 

Amerikai Felnőttoktatási Társaságot (AACE-American Association of Adult and Continuing 

Education) elnevezésében visszatükröződik ez. 

A felnőtt folyamatos oktatás (Adult Continuing Education) fogalmának alkalmazása az 1940-

es évek közepétől, tudatosan az 1950-es évek elejétől éppen a felnőttoktatással, a 

felnőttneveléssel kapcsolatosan tette lehetővé annak érzékeltetését, hogy a felnőttek 

nevelésének, tanításának gyakorlata, a felnőttoktatás és a képzés részben a formális térben, a 

nem-formális környezetben (természetesen ezen két tér szerepe felértékelődik, mivel ott 
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szervezett formában, tananyaghoz kötődően végzettséget és képzettséget szerezhet a tanuló, 

ez pedig a közéletben, a gazdasági életben értékes, tulajdonképpen már évszázados 

tőkeértékkel bír), illetőleg az informális terekben zajlik. Ahhoz, hogy az egyes tanulási terek 

szerepét egyenként, de együttesen is felértékelhesse a gazdaság és a társadalom, a 

gyakorlatban megjelenő felértékelődés visszatükröződésének egyértelmű bizonyítéka mind a 

lifelong education, mind a continuing education fogalmak alkalmazása, hiszen azokban 

nemcsak a nevelő, oktató, művelő munka folyamatossága, de egyben az egyéni, közösségi, 

gazdasági szakmai-szakképzési tartalmak is megjelenhettek.52  

Szeretnénk érzékeltetni azt is, hogy a lifelong education tartalmi elemei a korabeli politikai és 

társadalomfilozófiai dimenziókat is igyekezték megjeleníteni – ezt érzékelteti a Faure-jelentés 

jó néhány fejezetének tartalma -, mégpedig azáltal, hogy a paradigma lényegi elemeként 

tartották számon a párhuzamos, szinonim értelmezések lehetőségét. Jelentkezett ugyanakkor 

egy az 1970-es évek első felének egyetemes neveléselméleti és nevelésfilozófiai világát 

markánsan jellemző szempont is, miszerint a nevelés, tanítás rendelkezzen egyetemes 

feladatokkal, funkciókkal, célokkal és e célok központi eleme legyen a tudás, a szakismeret és 

a műveltség terjesztése a tanuló életkorától függetlenül azok akik egyébként korábban nem 

tudtak végzettséget, képzettséget szerezni vagy éppen környezetük nem tette azt számukra 

lehetővé.  

A további központi elem ezen felfogás fókuszában, hogy nemcsak az iskolai, de az iskolán 

kívüli tanító és nevelő tevékenység, nemcsak az iskolai, de az iskolán kívüli oktatás, képzés is 

elismerésre érdemes, sőt akár egyenrangú is az előbbivel. A kutatók számára megközelítéseik 

tekintetében „közös nevező” volt a tananyag különböző formába történő szerkesztésének, 

tartalmának szükségessége a különböző tanítási, nevelési, valamint oktatási és képzési 

formákban megjelenő funkciókhoz kapcsolódóan a tananyag hatékony elsajátításának 

támogatásával. Nem vitatott, a megközelítés közös eleme volt a motiváció, a kulturális és 

társadalmi értékek, az egyéni, független öntevékeny tanulás elősegítését célzó 

megközelítések.53 

A már Faure és munkacsoportja által előtérbe hozott, de más kutatók által is alkalmazott  

„tanulótársadalom”, „nevelő társadalom” gondolata (learning society) az 1970-es évek 

közepére a lifelong learning fogalmával azonos módon jelent meg kutatásokban, ekkor még 

                                                 
52 Venables szerint:  „a folyamatos oktatás (continuing education) tevékenységének része minden olyan tanulási 
lehetőség, mely a kötelező tanulmányok után jelentkezik és az akár teljes idejű, vagy részidős elfoglaltságot 
eredményez szakképzési és nem-szakképzési tartalommal.” In.: Venables, P. (1976) Report of the Committee on 
Continuing Education. Open University Press, Milton Keynes, 19. old. 
53 Dave, R.H. (1973) Lifelong Education and School Curriculum. UNESCO UIE, Hamburg. 
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elsősorban a lifelong education fogalmának alárendelve. Ezzel összefüggésben azonban rá 

kell mutatnunk arra, hogy a lifelong learning fogalom kulcseleme, azaz a tanulás, a 

tanulásorientáció előtérbe kerülésével, a tanuló társadalom fogalmának tudatos 

alkalmazásával erősödött meg. A nevelés, tanítás folyamatosságát megjelenítő lifelong (egész 

életen át tartó) jelzőt a megváltozó minőséget, korszerűséget hordozó és korszerű társadalmi 

és egyéni szerepeket megjelenítő új fogalomhoz, a tanuló társadalom fogalmához illesztették 

hozzá.  

A folyamat maga úgy zajlik le az 1980-as  évek második felében, hogy - amikor már nem a 

társadalmi dimenziók, hanem elsősorban az egyéni képességek, kompetenciák, az egyén által 

megjelenített tapasztalat, szakértelem, az egyéni motiváció, az egyéni felelősség egészét 

megjelenítő egyéni tanulás kerül a középpontba akkor a társadalmi aspektus keretként való 

alkalmazása helyett a learning fogalom kerül előtérbe és ezzel főként az egyéni, a fent említett 

dimenziók fejlesztését szolgáló funkciók erősödnek meg. Ennek a folyamatnak az 1990-es 

évek elejétől zajló elemeit, különösképpen már az 1980-as évek végétől az európai közösségi 

oktatáspolitikai felfogást is meghatározó, módosító hatásáról és annak elemeiről a vonatkozó 

fejezetben teszünk említést. 

A skandináv országokban különösképpen Svédországban az 1970-es évek közepére számos 

kutató gondolkodásában felfedezhetjük a lifelong learning fogalom és a learning society 

fogalmainak tudatos alkalmazását jóval az 1980-as éveket megelőzően, melynek célja éppen 

az volt, hogy az iskolai rendszerű oktatással és képzéssel, ehhez kapcsolódóan formális térben 

zajló tanítás és nevelési tevékenységet meghatározó, befolyásoló elméleteket megújítsák, 

elsősorban az iskola szerepei, funkciói megreformálásának szándékával, az életen át tartó 

tanulás hatékony megvalósításának támogatásával.54 Husén maga világított rá arra, hogy „az 

oktatás, az iskoláztatás reformjának feladata a megváltozó társadalom szükségleteinek 

kielégítése vonatkozásában feltételezi a formális iskolai környezet egészének, azaz a benne 

rejlő funkciók, módszerek, tartalmak (curriculum) megreformálásának egészét anélkül, hogy 

eljutnánk az iskola háttérbe szorításáig.”55 Nem sokkal később találkozunk olyan kutatásokkal 

is, amelyek a már eddig is bemutatott, részletezett folyamat tekintetében éppenhogy a 

korszerűségre, az új kihívásoknak megfeleltethető modelleket igyekeztek továbbvinni, utaltak 

a XIX. század végétől megjelenő reformpedagógiák, a XX. század elején, közepén nagy 

lendületet vevő „új nevelési koncepciókra”. 

                                                 
54 Husén, T. (1974) The Learning Society. Methuen, London. 
55 Ranson, Stewart (1998) Inside the Learning Society. Casell, London. 
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Az UNESCO Hamburgi Intézete ezen rendkívül komplex lifelong education – permanent 

education fogalmak jelentésének szerepének tisztázását sürgető igények hatására 1972-ben, a 

Faure-jelentéshez kapcsolódóan a lifelong education témakörével kapcsolatos kutatásokat 

indított el. Ennek eredményeként számos kiadvány igyekezett tisztázni a lifelong education, a 

permanent education fogalmait – közöttük R.H. Dave híres dolgozata a lifelong education- a 

koncepció alapjaival kapcsolatosan alapos elemző munkára, nemzetközi tudományos 

együttműködésre támaszkodva.56  

 

Dave elgondolása szerint az egész életen át tartó nevelő-tanító munka (lifelong education): 

„formális, a nem-formális és informális tanulás dimenzióit egyaránt érinti az egyén életében 

zajló tanulási tevékenységben, annak részeként, az életminőség egyéni és társadalmi 

dimenzióinak tudatos és folyamatos fejlesztésének szándékával.”.57 Mikor Faure és 

munkatársai jelentésükben megfogalmazták, hogy a lifelong education fogalma és 

tevékenysége a nevelő-oktatómunka nemzeti kereteit igyekezett megújítani a szinte majd 

minden életkori csoport bevonásával az oktatási és képzési intézményrendszer 

kiterjesztésével, a szolgáltatások bővítésével, addigra az életen át tartó nevelő, 

oktatómunkának már kialakult gyakorlata működött58, kutatásunk vonatkozásában magunk is 

említettük az angolszász országokban jelentkező prekoncepciókat és azok szerepét.  

 

A lifelong education fogalmának az 1970-es évek elejétől történő tudatos rendszerszemléleti 

alkalmazása olyan perspektívát nyitott, amelyben az oktató-nevelőmunka egésze az egyes 

életkori szakaszokat megjelenítő formák összekapcsolását, kooperációját igyekezett 

megjeleníteni, ösztönözni. Mint a lifelong learning paradigma hírnöke, tulajdonképpeni 

megalapozója a lifelong education koncepció egyben maga is önálló paradigmaként 

jelentkezett, legalább is azzá vált az UNESCO célirányos kutatásaiban, melyet nemcsak 

tudományos igényesség és körültekintés, de a politikai, gazdasági és a társadalmi tényezők 

önálló, együttes figyelembevétele is jellemzett.  

 

 

 

                                                 
56 Dave, R.H. (1976) Foundations of Lifelong Education. UNESCO UIE, Hamburg.  
57 Medel-Anonuevo,C-Ohsako,T-Mauch,W. (2001) Revisiting Lifelong Learning for the 21st Century. UNESCO 
UIE, Hamburg, 2. old. 
58 Dave, R.H. (1976) Foundations of Lifelong Education. UNESCO UIE, Hamburg. Carelli utalása! 10. old. 
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Mint paradigma a lifelong education fogalma holisztikus és integráns stratégiát alapozott meg, 

melynek középpontjában „az egyénnek az alkalmazkodást és a kreativitást megalapozó 

készségeinek kiterjesztése állt, az egyéni és közösségi élet folyamatos fejlesztésének 

igényével.59 Nem árt figyelembe vennünk, és a kutatásunkban megjelenő alaposság, 

következesség erre késztet minket, hogy megjelenítsük a lifelong education fogalmához 

kapcsolódó kulcstényezőknek, belső fogalmaknak a hatását, melyek rövid bemutatásával, 

egymáshoz kapcsolódó megjelenítésével érzékelhetjük a lifelong education paradigma és 

egyben stratégia lényegét. Ez az a lényeg, amely részben összekötötte, de egyben el is 

választotta az UNESCO felfogását az 1970-ben életre hívott, érdekes módon ugyancsak 

párizsi székhellyel rendelkező OECD (Organisation for Ecomomic Cooperation and 

Development-A Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés Szervezete) oktatási és képzési 

felfogásától. Az OECD által képviselt modellt, azaz a rekurrens oktatás (recurrent education) 

és az annak keretében megjelenő egyénorientált, egész életen át tartó tanulási tevékenység 

(lifelong learning) alább, önálló alfejezetben részletesen elemezzük. 

 

 

Kirpal Dave 1976-os kutatási programjának részeként kifejtette, hogy a változás (change) 

folyamata és irányai, valamint a célok, szándékok (emphasis) állnak a lifelong learning 

fogalom változásának középpontjában, melyet három fogalom képez le: növekedés 

(expansion); innováció (innovation) és integráció (integration). Az expanzió utalt arra, hogy a 

lifelong education stratégiája a tanulási tevékenységet kiterjeszti időben, a tanulási formák, a 

tanulási tartalmak és a tanulási helyzetek lehetőségek, azaz a tanulás terei vonatkozásában. 

Ezáltal új motivációkat generál, új tanulási lehetőségeket teremt. Az innováció a már fent 

említett alternatív nevelési, oktatási formák felértékelésére, kibontakoztatására, új tanulási 

keretek formális, nem-formális vagy informális irányban történő létrehozását érzékelteti. 

Mindezek a többféle és akár eltérő tanulási lehetőségeket is magukban hordozzák. Végül az 

integráció és az innováció tevékenységének mederbe terelését önálló és együttes erősítését 

célozza a megfelelő szervezeti és kapcsolati keretek, háttér kialakításával, elmélyítésének 

szándékával. Ebben a mai értelmezésünkben korai stádiumnak is nevezhető koncepcionális 

fejlődésben felismerték, hogy „rendkívül nehéz a lifelong education lényegét fogalmilag, 

koncepcionálisan megragadni minden tényező együttes figyelembevételével.”60 Épp ezért 

                                                 
59 Dave, R.H. (1976) Foundations of Lifelong Education. UNESCO UIE, Hamburg. 
60 Medel-Anonuevo,C-Ohsako,T-Mauch,W. (2001) Revisiting Lifelong Learning for the 21st Century. UNESCO 
UIE, Hamburg, 3. old. 
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nem meglepő, hogy a kutatók nagy része a lifelong education paradigma, illetve stratégia 

különböző aspektusait, tényezőit igyekezett kutatni.  

 

Ezzel együtt is utalni kell arra, hogy a lifelong education fogalma mellett éppen az 1970-es 

években felgyorsuló gazdasági és társadalmi változások mellett – ezeket megjelenítették az 

1970-es években megerősödő társadalomfilozófiai elképzelések is (Foucault és Lyotard61 

gondolatai a posztmodern vonatkozásában62, a tanuló társadalom (learning society) 

értelmezésével kapcsolatos elméleti írások63 – megjelent, sőt felerősödött a lifelong learning 

fogalmának tudatos alkalmazása is, melyet Tough „megfontolt tanulásnak” (deliberate 

learning) nevezett és összekapcsolódott a tanuló igényeinek megfelelő oktatási, képzési 

környezet formálásával, megfelelően elsajátítható tananyag szerkesztésének 

szükségességével.64 

Az egész életen át tartó tanulás haszna 
Egyéni/ személyes, nem gazdasági haszon Társadalmi haszon 

1. Intellektuális haszon 
a.) Irásbeliség 
b.) A hatékony életvezetéshez, mint 
….A fogyasztáshoz, 
….A szülői szerepekhez, 
….A politizáláshoz 
szükséges készségek/tudások. 
c.) Általános/akadémiai műveltség 
d.) A folyamatos tanulás képessége 

1. Közvetlen haszon 
a.) Alapkészségekkel, műveltséggel rendelkező 
társadalom 
b.) Információs készségekkel rendelkező polgár 
- a piacon, 
- A családban, 
- A közéletben. 
c.) Általánosan iskolázott, művelt társadalom 
d.) számos életen át tanuló polgár 
e.) Az állampolgári magatartás nem intézményfüggő 
f.) Társadalmi moralitás/ az anómia hiánya 
g.) Bizalomra épülő társadalmi kapcsolatok 
h.) emberi kultúra 
i.) A társadalom formálja saját igényét 
j.) Kulturálisan aktív társadalom 

2. Személyes haszon 
a.) Az önállóság, az egyéni autonómia és fejlesztés 
képessége 
b.) Önértékelés, kapacitáskészség, jelentés, 
kiteljesedés 
c.) Társadalmi attitűdök: tolerancia, tisztelet mások 
iránt 
d.) Értékek, etika 

2. Közvetett haszon 
a.) Csökken a függőség a szociális juttatásoktól 
b.) Csökkenő bűnözés, a bebörtönzöttek száma 
visszaszorul 
c.) Az egészségállapot javul 
d.) A javak elosztásában jobban érvényesül a 
rászorultság 
e.) Az életet élvezhetőbbé tévő dolgok hatékony 
elosztása 

3. Elhivatottság, kulturális haszon 
a.) Elhivatottság/rekreációs készségek és érdeklődés 

 

4. Fogyasztási haszon  
 
Forrás: Implications and Consequences for the future. In.: Richard. E. Peterson: Lifelong Learning in America. 
San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1979. 

                                                 
61 Lyotard, J.-F. (1984) The Postmodern Condition. University of Manchester Press, Manchester,  
62 Giddens, A. (1990) The Consequences of Modernity. Polity Press, Cambridge. 
63 Schön, D.A. (1987) Educating the Reflective Practitioner. Basic Books, New York,    
64 Suton, P. (1994) Lifelong and Continuing Education. In.: Husén, T. Postlethwaite, T.N. (eds.) (1994) Int. 
Encyclopedia of Education. Pergamon Press, Oxford. 
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Az OECD-hez kapcsolódó felfogások nevelési, oktatási és képzési felfogások lényegét 

természetesen befolyásolták az UNESCO komplex kutatásai, vizsgálatai, az UNESCO 1972-

ben megtartott Tokiói Felnőttoktatási Világkonferenciájának számos ajánlása, de 

különösképpen a gazdasági életet azáltal a társadalmat és a politikát is átszövő „fogyasztói 

társadalomkép”  víziójához kapcsolódó erős individualizáció. Az oktatásnak, a képzésnek az 

egyén és közössége foglalkoztathatóságát fejlesztő szerepekben, funkciókban kellett 

megjelenni, megújulni. Ennek a megújulásnak, állandóan visszatérő funkcionális 

átformálódásnak, valamint a tanuló egyént és közösségét érintő oktató és nevelőmunka 

körforgásának egészét igyekezett leírni a folyamatos oktatás (Continuing Education), majd az 

egyre inkább abból kiváló rekurrens nevelés és oktatás, míg a recurrent education fogalma 

(melyet olykor „visszatérő nevelésnek” is fordítanak) a jelentéstartalma elsősorban az 

alapoktatáshoz egy másik megközelítésben az általános oktatáshoz és neveléshez kapcsolódik, 

melyet egyre többen élhetnek át, addig a nevelő, oktató munkának egy másik tényezője, 

felértékelődő eleme már a foglalkozáshoz, a foglalkoztathatósághoz és a kulturális 

tevékenységekhez kapcsolódóan értelmeződik.  

A recurrent education és a continuing education fogalmai között sokáig igen jelentős 

kölcsönösség volt kimutatható, a continuing education fogalma sokkal tágabban volt 

értelmezhető mint a rekurrens, vagy visszatérő nevelés, oktatás tartalma. A rekurrens nevelés, 

oktatás folyamata értelemszerűen folyamatos, de ez feltételezi azt is, hogy az oktatás, a 

nevelés teréhez, intézményéhez mindenki egész élete során hozzáférhet. A rekurrens nevelés 

és oktatás értelmezéséhez azt is hozzákötötték, hogy az az egész életen át tartó nevelő, 

oktatómunka helyett, ahhoz képest különösképpen nem fogja át az egész életidőt, de éppen 

azokra az életkori szakaszokra koncentrál, amikor valaki iskolai tanulmányai befejezése után 

igyekszik szervezett formában tanulmányokat folytatni vagy felnőttkorban kiteljesíteni, 

megélni a tanulás lehetőségét. Mások szerint a rekurrens nevelés és oktatás a lifelong 

education paradigmájának megvalósításának modelljét jelenti a gyermekkori életszakasz 

lezárása utáni időre vonatkozó szervezett oktatási és képzési tevékenységek 

felértékelődésével. 65 

Az OECD számára tehát a rekurrens nevelés egy olyan gondolat volt, amelyet bár az 1960-as 

évek végén – éppen 1969-ben vittek ki a nemzetközi porondra kutatók, közöttük  

oktatáspolitikusok, mint például Olaf Palme – modellbe foglaltak az 1973-ban kiadott OECD 

                                                 
65 Organisation for Economic Co-operation and Development (1973) Recurrent Education: A Strategy for 
Lifelong Learning. OECD, Paris. 
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jelentés keretében, mely „Recurrent Education: A Strategy for Lifelong Learning (Rekurrens 

nevelés, oktatás: az életen át tartó tanulás stratégiája) címmel jelent meg. Ez a dolgozat 

kijelölte azt a stratégiai irányváltást, melynek részeként az oktatással, neveléssel és annak 

funkcióival kapcsolatos diskurzusba beemelték a globális gazdaság és versenyképesség, 

valamint az általuk felértékelt, felerősített foglalkoztathatóság-orientált tevékenység és az 

egyéni tanulás szerepét. Miközben a rekurrens nevelés, oktatás lényeges elemeként nem 

mondott le az OECD és annak stratégiája az alapiskoláztatásról, nem mondott le a tanárképzés 

megújításának céljáról, képviselte az anyag szükségességét, ugyanakkor a rekurrens oktatás és 

nevelés fogalma dilemmákkal terhelte meg a korabeli nevelési felfogásoknak, a nevelésnek, 

mint politikai tényezőnek lehetőségének a megismerését. Ehhez pedig hozzájárult az a 

tényező is, hogy a rekurrens oktatás és nevelés tényleges értelmezését nem az 

iskoláskorúakkal kapcsolatosan, hanem kifejezetten a nem iskoláskorúakkal, azaz az 

iskolalátogatási kötelezettséggel már nem terhelt fiatal felnőttek felé fordult.  

 

Husén 1974-ben csak folytatta, skandináv környezetben jelenítette meg az ökonómia-

centrikus, sokak által, főként a svéd tudós, Kjell Rubenson révén redukcionistának (korlátozó, 

szűkítő felfogással, értelmezéssel operáló) tartott elgondolást a learning society modelljében 

Ehhez az értelmezésbeli folyamathoz csatlakozott Botkin és munkacsoportja, akik 1979-ben 

megjelentették „No limits to learning: bridging the human gap. A report to the Club of Rome” 

(Korlátlan, határtalan tanulás: az emberi korlátok áthidalása) című tanulmányukat66 (A főbb 

gondolatok magyar vonatkozásait lásd Aurelio Peccei írásaiban!).67  

Mások számára éppen a rekurrens oktatás radikálisnak ható, a lifelong education fogalmát 

meghaladó fogalomként volt értelmezhető, közöttük is említésre érdemes Houghton, aki úgy 

vélte, hogy a rekurrens nevelés és oktatás gyakorlata, de maga a koncepció is kihívás elé 

állítja a nevelés, az oktatás rendszerének gyakorlatát, miközben a másik, azaz az életen át 

tartó nevelés és oktatás fogalma (lifelong education) éppen arra tesz, tenne kísérletet, hogy 

integrálja, elfogadja mindazon tényezőknek a nevelés, az oktatás és a képzés tevékenységének 

hatékonyságára gyakorolt hatását, melyeket korábban a neveléselmélettel, neveléspolitikával, 

oktatás és képzési stratégiákkal foglalkozó szakemberek nem vettek tekintetbe.68  

                                                 
66 Botkin, J.-Elmandjra, M.-Malitza, M. (1979) No limits to learning: bridging the human gap. A report to the 
Club of Rome. Pergamon, Oxford. 
67 Peccei, A. (1984) Kezünkben a jövő. Gondolat Kiadó, Budapest.  
68 Houghton, V (1974) Recurrent Education – An Alternative Future? The Open University Press, Milton 
Keynes. 
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Tudomásul kell venni a kutatónak azt is, hogy a folyamatban, a nevelés, az oktatás 

intézményen kívüli kereteit is befolyásoló tényezők között felfedezhetjük az életen át tartó 

neveléssel, oktatással foglalkozó, azt középpontba állító kutatási modellek részeként, hogy a 

lifelong education fogalom a hagyományos oktatás és nevelés tevékenységéhez kapcsolódó 

kritikaként is értelmezhető. A lifelong education értelmezéséhez kapcsolódóan a 

legradikálisabb elgondolás éppen az volt, hogy a nevelő, tanító tapasztalatok megvalósítása, a 

nevelési tapasztalatokban szerzett vélekedés, gondolkodásmód alkalmazása a tanulási 

események életen át tartó, folyamatos visszatérésének a folyamatában jelentkezik, és amelyet 

más eseményekkel egy időben, főleg társadalmi tényezők, a társadalmi környezet határoz meg 

vagy éppen befolyásol. Az 1960-as és az 1970-es évek alap-, közép-, és felsőfokú oktatási 

rendszerének egészét éppen azért kritizálták, mert az az ún. „front-end, azaz az elejétől a 

végéig jelzővel, címkével illetett modellt” valósította meg, követte. Ezen modell alkalmazói 

és képviselői – a kritikák szerint – úgy vélekedtek, hogy ahhoz, hogy tanulókat a felnőtt 

élethez szükséges fegyverzettel el tudják látni, szükséges megerősíteni a tanulókban, hogy az 

életet nagyon markáns, egymástól elválasztható életkori szakaszokra lehet bontani.  

 

Ugyanakkor a foglalkoztatás, a munka világában jelentkező követelményekre támaszkodó 

nézetek maguknak vindikálták a jogot, hogy a hagyományos iskolát hatékonysága 

elvesztésének okán bírálják. Kritikájuk éle kötődött ahhoz, hogy éppen a folyamatos 

oktatással, neveléssel és képzéssel a technológiai innovációhoz szükséges készségek és 

kompetenciák átadását azért kénytelenek megvalósítani, merthogy a hagyományos oktatás, a 

hagyományos nevelés nem megfelelő. Megjelentek olyan kritikai elgondolások is, hogy az 

oktatás, az iskoláztatás azért sem működik megfelelően, mert abban túlzottan is erős 

nemzetközi, nyugati társadalmi értékek, normák dominálnak. Ezen kritikus gondolatok 

megjelenítették azokat a hangokat, melyek bár többnyire a politikai és a társadalmi rendszer 

demokratizálódásához kapcsolódóan a nyugati társadalmi modell éles bírálatát, olykor 

elutasítását is előidézték, a radikális, és különösképpen a neveléssel, az oktatással kapcsolatos 

vélekedések középpontjába a nyugat egyetemleges és humanisztikus lényegiségének 

megkérdőjelezhetőségét helyezték. Szembeállították a nyugat vélt vagy valós 

demokratikusságát egy szűken etnocentrikus világfelfogásból levezetett politikai felfogással. 

Utaltak arra az ellentmondásra is, hogy a lifelong education fogalmat nemcsak mint 

neveléselméleti koncepciót értelmezzük, hanem egy olyan paradigmaként is,  mely a radikális 

nevelési felfogásnak az 1970-es évek közepén, az 1980-as évek elejétől történő elterjedését 

befolyásoló tényezők  összetettek és hogy az oktatás és  a képzés világa a hagyományos 
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formák tekintetében nem elég hatékony. Mivel úgy tűnik, hogy a társadalom elitjének, 

uralkodó rétegeinek gazdasági érdekének rendeli alá a tömegeket, ezt az alárendeltséget 

mélyíti el, ezáltal nem teszi lehetővé a gyökeres társadalmi változásnak, átalakulásnak a 

kibontakozását. 69  

 

Ezért sokan úgy vélekedtek a radikális  felfogásokat képviselő neveléselméleti, filozófiai 

iskolák tagjaiként, hogy a lifelong education fogalmával egy alternatív nevelési, tanítási forma 

erősödhet meg, legitimálódhat, ennek keretében radikális nézetek megjelenítették a tanuló 

egyéniségének és kreatív képességeinek fejlesztését előtérbe hozó nevelési, oktatási 

elképzeléseiket is, amelyek az önkifejeződés, az önmegvalósítás igényét szerették volna 

felerősíteni azzal a céllal, hogy ne csak éljék, de megéljék életüket, ne csak elszenvedői, de 

formálói is lehessenek közösségük átalakulásának.  

 

Később e nézetekhez kapcsolódóan a tananyag értelmezése vonatkozásában jelentkezett egy 

szélesebb diskurzus a lifelong education alkalmazásának lehetőségeiről. Megjelent a 

művészetek, a testnevelés és a technológiai orientáció a fogalom környezetében, miközben 

számos gondolat igyekezett arra is rávilágítani a lifelong education fogalmának, 

paradigmájának értelmezése, a gyakorlatban megjelenő hatások elemzése kapcsán, hogy a 

hagyományos pedagógiának nincs is helye a főleg fiatalokkal, fiatal felnőttekkel, valamint 

érett felnőtt korú egyénekkel és közösségeikkel foglalatoskodó életen át tartó nevelő, 

oktatómunkában. Tegyük világossá, hogy az 1970-es évek elejétől kezdődően számos 

nevelésfilozófus, számos neveléselméleti szakember rámutat, hogy a felnőtt életkori szakaszra 

nem lehet kiterjeszteni a hagyományos iskoláztatás tevékenységét, módszereit és formáit, 

viszont határozottan fogalmazták meg, hogy a felnőttnevelési, felnőttoktatási módszerekkel, 

az iskolán kívüli nevelő, művelő tevékenység gyakorlatában felhalmozódó ismeretekkel, 

tapasztalatokkal magát az iskolai oktatást, iskolai nevelést meg lehet és érdemes is  

megújítani.70   

 

Kutatásunkhoz kapcsolódóan szeretnénk rámutatni arra, hogy a lifelong education fogalom és 

az ahhoz kapcsolódó sokféle értelmezés kihatott a felnőttoktatás gyakorlatának újszerű 

                                                 
69 Lásd Pineau, G. (ed.) (1977) Educatin ou aliénation permanente: Repéres mythiques et politiques. 
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felfogására is. A felnőttoktatási és felnőttképzési intézmények szolgáltatásának kiszélesedése 

bizonyos értelemben a folyamatos tanító, nevelő munka kereteit, a megváltozó módszerek az 

átalakuló tananyag kölcsönhatását képezik le, azaz az 1970-es években éppen a felnőttoktatás 

gyakorlatát megújító nézetek tették világossá és teszik számunkra is visszatekintve világossá, 

hogy akkor az 1970-es évek folyamán, majd az 1980-as évek elején is még nem vált el 

egymástól markánsan a folyamatos oktatás (continuing education), a felnőttoktatás (edult 

education) és az életen át tartó oktatás, nevelés (lifelong education) fogalma. Az 1980-as évek 

elején még a híres neveléstudós, neveléselméleti szakember Knowles is alig tett különbséget e 

fogalmak között, miközben kifejezetten ahhoz ragaszkodott ahhoz a nézetéhez, hogy a 

nevelés és az oktatás szükségszerűen folyamatos tevékenység. Az a korszak, amellyel 

kapcsolatosan a fent említett fogalmakat értelmezzük a nevelés és az oktatás világában 

nemcsak új kereteket, nemcsak új tartalmakat, de egyben új módszereket, új, hatékonyabb 

oktatási és képzési eszközöket vezettek be. A távoktatás (distance education) és a nyitott 

tanulás (open learning) tevékenységeinek folytatása és gyakorlása az alsó fokú oktatástól 

egészen a felsőfokú oktatásig megújította mind az iskolai rendszerű oktatás és képzés kereteit, 

tartalmát, mind az iskolai rendszeren kívüli nevelő, oktató és képző formákat egyaránt. Ezek a 

folyamatok érdekes módon nemcsak a fejlett iparosodott országokban, de néhány kevésbé 

fejlett, elmaradott országban is megfigyelhetők.  
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2. Változó gazdaság, változó társadalom: az 1970-as évek közepe óta jelentkező 

gazdasági és társadalmi kihívások 

 

Az 1970-es évek elejétől -  egyébként már az 1968-as, az európai társadalmakat megrengető 

társadalmi feszültségekre mint előzményre is építő - mélyreható változások, gazdasági 

gyökerét megfoghatjuk az 1970-es évek elején jelentkező fogyasztói társadalomnak a 

kapcsolódó gazdasági és politikai elképzeléseknek, terveknek alárendelt gyakorlatból 

következő kihívások értelmezésével. Az 1960-as években már elinduló relatív gazdasági 

növekedés, a népességszám növekedése az európai, főleg a nyugat-európai demokráciák 

vonatkozásában lehetővé tette, hogy egyre többen vegyenek részt az oktatás intézményes 

kereteiben bővülő szolgáltatási formákhoz kapcsolódó tanulási tevékenységben. A 

megváltozó tanulási igények leképezték, hogy egyre többen akartak tanulni, egyre több 

embernek kellett tanulni és kellett elsajátítani újabb és újabb ismereteket ahhoz, hogy 

érvényesülni tudjon akár a munka világában, akár a társadalom más dimenzióiban.  

 

Az 1970-es évek elejétől, közepétől megjelent ugyanakkor egy másik kihívás is, amely 

összekapcsolódott, és a ma is összekapcsolódik a változó, átalakuló gazdasági és társadalmi 

keretekkel. Ebben pedig a finanszírozás került a középpontba, mely elsősorban a 

hatékonyságot és a fenntartható fejlődést tekintette a finanszírozási problémák lényegének. 

Megjelenik az oktatás, a képzés intézményeinek világában a korlátozott finanszírozás. Ebben  

az esetben a jóléti állam hagyományos funkciói egyikének elhalványulásával, 

diszfunkcionális működésével találkozunk, melyet akár egy idő után a nem korlátozott, hanem 

az alulfinanszírozottság állapota is jellemezhet. A finanszírozás kérdésének az oktatásban, a 

képzés világában történő megjelenítése rámutat arra, hogy megindul a hatékonyabb 

forrásfelhasználás, a nem intézményben kizárólagosan állami tulajdonosi kereteket 

megjelenítő formákban való gondolkodás, de egy új, részben reformokkal, részben akár 

radikális átalakításokkal is jellemezhető neoliberális vagy neokonzervatív oktatáspolitika is 

körvonalazódni látszik, mely bizony a hatékonyabb forrásfelhasználás jelszavával olyan 

átalakulásba viszi az oktatás iskolai és nem iskolai rendszerű formáit, a formális és a nem-

formális nevelő-tanító tereket, melyek eleinte nem is nagyon tudnak megfelelni új 

feladataiknak. Az új feladatok az új kihívások középpontjában éppen az áll, hogy az iskola, a 

korábban ugyancsak államilag fenntartott oktatási vagy képzési intézmény kénytelen új 

forrásnövelő funkciókat kiformálni annak érdekében, hogy az intézmény fenntartható, netalán 
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fejleszthető legyen. Utaljunk most csak arra, hogy a kihívásokhoz kapcsolódóan a gazdasági 

szerkezet átalakulásának és az ahhoz kapcsolódó állami szerepnek, azaz a jóléti állam háttérbe 

szorulásának velejárója, hogy iskolarendszerű és az iskolán kívüli  formák egy igen jelentős 

részét felkészületlenül érinti ez a változás vagy éppen változáshalmaz, melyből kiderül, hogy 

az oktatási rendszer hatékonyságát kikényszerítő tényezők között nemcsak fiskális 

szempontokat, de egy nagyon jelentős individualizációs igényt is felfedezhetünk. Az a 

változáshalmaz, amire most utalunk, ott jelenik meg először, ahol a gazdaság és a társadalom 

piaci alapon szerveződik, ahol az állam és ehhez kapcsolódóan jó néhány közszereplő csak 

egyike lesz az oktatás és képzés fenntartóinak a meghatározó a tulajdonosi szerkezetekben 

többséget magának megszerző piaci szereplők mellett, ugyanakkor  az oktatás, a képzés 

fenntartása és finanszírozása egyben azt a kérdést is felveti, hogy milyen feltételekkel, milyen 

jogi háttérrel, milyen fenntartói arányokkal (azaz milyen és milyen mértékű állami 

szerepvállalással) lehet és érdemes az oktatási, a képzési és a művelődési rendszert 

fenntartani.  

 

Amennyiben elfogadjuk, hogy az oktatási rendszeren belül a képzési dimenziók 

megerősödnek, elindul egy folyamat, melynek hatására a tanulók egy igen jelentős része már 

nem a hagyományos, jelenléti, azaz iskolarendszerű kereteket tartja számára megfelelőnek, 

hanem az iskolán kívüli, rugalmas képzési formákat részesíti előnyben. Ezzel a 

preferenciaváltással szorosan összekapcsolódik a gazdasági életben érvényesülő, főként a 

foglalkoztatást meghatározó új gondolkodásmód, miszerint már nemcsak a végzettség, de 

visszavonhatatlanul a szakképzettség, az adott foglalkozás hatékony gyakorlása 

kulcstényezővé válik a munkahely megtartásában, miközben a munkahely megszerzése, a 

munkához való jutás egyik, ha nem a legmeghatározóbb feltétele lesz az iskolai végzettség és 

a szakmai jártasság. Nem véletlen, hogy a fent említett neveléselméleti, neveléspolitikai, majd 

oktatáspolitikai elgondolásokat igen jelentősen befolyásolta a piaci alapon működő 

gazdaságnak az oktatás, a képzés intézményrendszerére, másik oldalról a tanítás, a nevelés 

gyakorlatára kiterjedő kényszerhatása. Ezen kényszerhatás elsősorban az iskolai rendszerű 

oktatás, valamint az iskolán kívüli térben a nem-formális struktúrák preferenciáját alakította 

ki, melyhez képest leértékelődni látszottak az informális tanulást támogató egyéni és 

közösségi megoldások. Ezáltal is érzékelhetjük, hogy a valamikori jóléti állam vagy a jóléti 

szerepének kulcselemeihez ekkor és ekkortól fogva ragaszkodó állam válságba került, mely 
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válság hosszú évtizedekig nem is kínált valódi megoldásokat az állam korlátozott szerepét -  

Rubenson szóhasználatával redukcionista -  sajátosságait erősítette, konzerválta.71  

 

A következő kihívás az előző kihíváshoz részben kapcsolódik, de önállóan is kell tudnunk 

értelmezni. Ez pedig nem más, mint a demokratizáció és az esélyegyenlőség 

felértékelődésnek kérdése. A fent taglalt koncepciók és a lifelong learning-paradigma 

megerősödését, annak az európai térben történő tudatos alkalmazását előkészítő lifelong 

education koncepciójának kibontakoztatását egyértelműen a demokrácia, a demokratikus, a 

politikai berendezkedés megerősödésével, a liberális demokrácia államának és társadalmának  

stabilizálódásával kapcsolnak össze. Ezen folyamat értelmezése során nem árt tudatosítanunk, 

hogy a demokrácia  fejlődéséből, megerősödéséből fakadóan, nem hogy nem volt előre 

eldöntött, hogy az állam szerepét, jóléti funkcióit megtartják, vagy éppen nem, mivel eleinte 

úgy tűnt, hogy ez a kérdés hosszú ideig értelmetlen. Mégis éppen az 1970-es években 

megjelenő gazdasági változások okozta súlyos problémák az európai térben indítottak el egy 

olyan koherens gondolkodást, szerteágazó megközelítést, amelynek elemeit dolgozatunkban 

már elemeztünk, hogy hogyan lehetne úgy átalakítani a jóléti államot, hogy ne csökkentsük a 

hozzáférés és az esély lehetőségét, hogyan lehetne harmonikusan kiegyensúlyozni a változó 

gazdasági igények mellett is az állam azon alapvető közfeladatait, melyek működtetése, 

fenntartása és fejlesztése elengedhetetlen a gazdaság növekedésének támogatásához, 

fenntartásához. Az intézményes oktatás és képzés elindul egy olyan irányba a liberális 

demokráciák keretei között, amelynek során alig két évtized alatt már nem az iskolai 

rendszerű formákban tanulók száma lesz a több, hanem éppen az iskolán kívüli, és a kevésbé 

kötött, nem-formális, nyitott tanfolyami, képzési keretrendszerben lesznek jelen többen.  

 

A megváltozó gazdasági és társadalmi változások tetten érhetőek az oktatásnak és a 

képzésnek mint termelési tényezőnek az értelmezésében is. Ehhez kapcsolódnak azok az ún. 

humán erőforrás-felfogások, amelynek az alapját a Schultz-féle „emberi tőke-elmélet” 

alapozza meg.72 Az 1960-as évek második felétől ugyanakkor olyan dimenziók is szerepet 

játszottak a nevelés, az oktatás képzésének keretekben, modellekben való értelmezésében, 

melyek a tudás terjesztése, megszerzése folyamatos tevékenységében nem nélkülözték a 

kultúra értelmezésének új összefüggéseit. Ezért a nevelés, az oktatás és a kultúra, az oktatás és 

                                                 
71 Rubenson, K. (1994) Recurrent Education in Sweden. A Moving Target. In.: Bélanger, P.-Gelpi, E. (eds.) 
Lifelong Education. Kluwer, Amsterdam. 
72 Schultz, T. W. (1983) Beruházás az emberi tőkébe. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1983. 
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a munka világának összekapcsolódásában az 1970-es évek közepére számos korábbi, 

tudományos igényességgel is jellemezhető elgondolás alapján éppen a tudás, a műveltség 

egyéni dimenziókat, abban is az egyéni kompetenciákat elősegítő erőforrás fejlesztő hatását 

előtérbe helyezték utat nyitva ezzel olyan megközelítéseknek, amelyeknek a tudás, a 

műveltsége, mint tőkét igyekeztek megjeleníteni különös tekintettel a társadalmi tőke, a 

humántőke és a tanulótársadalom működésének belső összefüggéseire. 73A munka világának a 

tanítás-nevelés tevékenységében és különösen az iskolai rendszerű oktatás és képzés 

kereteiben felértékelődő szerepe nemcsak makrogazdasági tényezők hatására, de 

mikroökonómiai kihívások miatt is (lásd: foglalkoztathatóság, rugalmas munkavégzés 

képessége) a képzésben, átképzésben való szerepek elfogadása, a növekedés és 

változásorientáció, a motiváció) visszavonhatatlanná vált. Ennek hatását az oktatás és képzés, 

valamint a művelés ágazatainak belső fajsúlyi átrendeződésében, folyamatos változásában 

kimutathatjuk, de a munka világához kapcsolódó, főleg gyakorlatorientált képzések igénye új 

oktatási és tanulási stratégiák folyamatos fejlesztésére, azokban a flexibilitás, a tervezés, az 

oktatásban alkalmazott „munka alapú módszerek” alkalmazását, valamint a tanulás 

hatékonysága megújításának szándékát, valamint probléma alapú, önirányító tanulási 

módszereket, technikák alkalmazását hozták előtérbe.  

A nevelési-oktatási tevékenység gyakorlatát, különösen a kutató által részletesebben ismert 

felnőttoktatást, a felnőttkori tanulást jól körülírható változások, tényezők formálták. Ilyen volt 

a változások gyorsasága és sebessége, továbbá a változásokhoz történő alkalmazkodás 

készségének vizsgálata74, a változások globális jelensége, miszerint a változások túlmutatnak 

a regionális, nemzeti határokon és meghatározzák az oktatás és képzés kereteinek 

transznacionális formákban történő „átnyúlását”, kölcsönhatását (ennek az egyik 

legérdekesebb példája maga az európai oktatásban, felsőoktatásban végbemenő úgynevezett 

„Bologna-folyamat”).75  

Ugyanakkor hangsúlyoznunk kell a demográfiai változásokból fakadó kihívások egészét, 

melynek egyik eleme az a tényező, hogy a felnőttek száma a fejlett gazdasággal rendelkező 

államok társadalmában megnő a gyermek- és fiatalkorúak számának rovására és bár hiába 

növekszik a lélekszám az 1950-es évek első felétől az 1960-as évek második felétől a 

lakosságszám növekedése az 1980-as évek közepétől, tehát alig másfél évtized alatt 

                                                 
73 Schuller, T.-Field, J. (1998) Social capital, human capital and the learning society. In: International Journal of 
Lifelong Education Vol. 17./ No. 4., 226-236. old. 
74 Knowles, M.S. (1980) The Modern Practice of Adult Education. Association Press, Chicago. 
75 Lásd részletesen az Európai Egyetemek Szövetsége (EUA) honlapján: www.unige.ch/cre 
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lehanyatlik. Ebből következően az európai országok versenyképességét nemcsak az 

korlátozza majd a XX. század második felében, főleg az ezredfordulón, hogy nincs elég, jól 

felkészült (iskolázott, szakképzett fiatal), de az is, hogy a fejlett ipari országok társadalmában 

a kívántnál nagyobb arányban vannak jelen a felnőttek. Elemzésünket a demográfiai 

változásokat tükröző táblázatok is alátámasztják, melyek szerint igen jelentős mértékben 

öregednek az európai és az észak-amerikai társadalmak kódolva egy rendkívül negatív 

gazdasági és társadalmi trend elemét, szó szerint a versenyképesség elvesztésének lehetőségét 

a munkaképes népesség számának és arányának csökkenése alapján.  

Megváltozik a demográfiai változások hatására a felsőoktatás tanulói célcsoportjának, 

„fogyasztói rétégének” összetétele. Fontos kérdés lesz, hogy miképp tudják a felsőoktatási 

intézmények hatékonyan megszólítani a potenciális felnőtt korú tanulókat, hogy azok az 

általuk választott felsőoktatási intézményekben folytassanak tanulmányokat, valamint  hogy a 

nem hagyományos hallgatói csoportokat miképp lehet új, innovatív módszerekkel oktatni, 

képezni és ezeket a hallgatókat úgy támogatni tanulmányaik sikeres folytatásában, 

befejezésében, hogy számukra a tanulás maga élményszerű, a munkaidővel összeegyeztethető 

legyen. A korábbi tanulási tapasztalatok alkalmazását lehetővé kellene és a hallgatót a tanulási 

környezetben segíteni kellene, hogy tanulása sikeres legyen! Hogyan lehet a tanulót 

folyamatos tanulásra ösztönözni, amennyiben azt is feltételezzük, hogy nemcsak végzettséget, 

diplomát, vagy oklevelet szeretne szerezni, hanem a felsőoktatási intézmények több évtizedes 

hagyományokra visszatekintő tudományos ismeretterjesztő munkájában, mint érdeklődő 

kíván részt venni a folyamatos, életen át tartó tanulás gyakorlatban történő megjelenítésével?  

A felsőoktatás megnövekedő szerepét az oktatási és képzési rendszeren belül alább, önálló 

fejezetben részletesen elemezzük, de a változó oktatási és képzési környezet és az azt 

befolyásoló gazdasági, valamint társadalmi hatások olyan példájaként itt is, sőt elsődleges 

példájaként ezen fejezetben is utalnunk kell a felsőoktatás kulcsszerepére a XX. század 

második felének gazdasági szerkezetéhez kapcsolódóan (az innovációra, a kutatásra és 

fejlesztésre alapozódó ipari, szolgáltatási tevékenység és annak minőségi fejlesztése 

szempontjából).  

Azonban a fent elemzett társadalmi szerkezet belső átrendeződéséhez kapcsolódóan is (utalva 

a legfejlettebb országokban megjelenő azon ellentmondása, hogy bár a jólét aránylag jelentős 

mértékű kiterjedése, a középosztály arányának növekedése mellett egy igen jelentős öregedés, 

tehát a társadalom egészét érintő munkaképesség csökkenés jelentkezik, hiszen az élő erő 

számarányának korlátozódásával egyre több felnőttet, felnőtt korút kell benntartani a munka 

világában és ez bizony kihat arra is, hogy az oktatási és képzési rendszerhez kötődő, a nem 
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iskoláskorúakat képző szervezetek, intézmények között, főleg a felsőoktatás képzési funkciója 

teljesedik ki a „post-secondary” oktatástól és képzéstől egészen a posztgraduális képzési 

formákig) a felsőoktatás megváltozó szerepét jelezte, hogy ott, ahol a folyamat a 

leglátványosabban vette kezdetét a jóléti állam gyökeres átalakításával kapcsolatosan, az 

iskolarendszer egészének megreformálását illetően, az Egyesült Államokban már az 1970-es 

évek közepén megindultak a viták a hagyományos felsőoktatási szerepek átalakítása, 

módosítása, a lehetséges kitörési pontok megfogalmazásának és alkalmazásának igényével. 

(Az Egyesült Államokban már 1976-ban elfogadták az egész életen át tartó tanulásról szóló 

kerettörvényt, amely az egész életen át tartó oktatási /lifelong education/ dimenzióját 

erősítette az egész oktatási rendszernek, azon belül különösen a felsőoktatásra, hogy az évente 

közel 40.000.000 dolláros költségvetési tétel hatékony alkalmazását segítse 1977. és 1982. 

között.).76 

Következésképpen a felsőoktatás lassan, de biztosan átalakuló keretrendszerré vált, 

szolgáltató, tanulóorientációt teljesített ki annak érdekében, hogy megszólítsa, a maga körébe 

vonja a nem hagyományos hallgatói társadalmi rétegeket, csoportokat és hogy magát a 

felsőoktatási intézményt, mint formát vonzóvá, nemcsak oktatási és képzési, de megújulva 

ismét népszerű közművelődési formává tegye a formálódó képzési és oktatási piacon, abban a 

társadalomban, melyben a tudás, a kompetencia érték, a végzettség és a szakképzettség 

valóságos tőkévé vált, melynek természetesen ezáltal kialakultak a politikához kapcsolódó 

relációi, vonatkozásai.  

Nem véletlen, hogy az 1970-es évek közepétől megjelentek, érvényesültek azok a stratégiai 

elgondolások is, hogy a globalizálódó politikai és gazdasági versengésbe a tudás és az ismeret 

kiterjesztése és fejlesztése mintegy „második felvilágosodás elindítása” hozzásegít ahhoz, 

hogy a liberális demokráciák ne csak túléljék, megnyerjék a hidegháborút és annak hosszú 

évtizedekre elnyúló konfliktusát, de az európai térben legyen kézzel fogható a stabilitás, 

mivelezt a térséget érintett negatívan a bipoláris szembenállás leginkább, itt húzódott a két 

világhatalom közötti legmarkánsabb „frontvonal”. Ezért jó néhány európai ország és főleg a 

skandináv országok az 1970-es évek elejétől saját hagyományaikra is támaszkodva (lásd: a 

liberális felnőttnevelés, felnőttoktatás gyakorlatát-liberal adult education, mely kihatott a 

skandináv országok nagy részét érintő európai bővítésben megjelenő felnőttnevelési, 

felnőttoktatási politika, mint a lifelong learning paradigma egyik konkrét megvalósulási 

területére) megújították oktatási és képzési rendszerüket. Tették ezt annak érdekében, hogy ne 

                                                 
76 Peterson, R.E. et al (1979) Lifelong Learning in America. Jossey Bass, San Fransisco, 423. old. 
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csak versenyképesek legyenek, de az állandó változásban és megújulásban, bizony olykor 

igen komoly válságban is lévő és globális kereteket magára öltő gazdasági rendszer hatására 

szinte védtelenné váló társadalmi csoportokat, rétegeket igyekezzenek oly módon 

megerősíteni, hogy ne csak az állami szerepvállalás (jó néhány esetben a jóléti állam 

szerepének megújítása, megőrzése hagyományos és új eszközökkel, mint például a svéd 

szociáldemokrácia állam és társadalom felfogásának jellemzőit és annak gyakorlatát már az 

1960-as évek közepétől, végétől), de a társadalomban az egyén és közösségének valóságos 

kiteljesedését, megújulását biztosító öntevékeny szerveződés, azaz a nemzeti szinteken túl a 

regionális, a helyi-lokális igények, érdekek kapjanak egyenrangú megítélést, támogatást és 

legitimációt.  

Mindehhez hozzákapcsolódott az oktatás és a képzés helyi, lokális és regionális 

lehetőségeinek nemcsak a fejlesztése, de a működő intézményes és szervezeti keretekben rejlő 

erőforrások hatékony kooperáción alapuló kiteljesítése is. Ennek részeként, 

következményeként jó néhány országban, így a skandináv országokban és más olyan 

országokban is, ahol a decentralizált oktatás-irányításnak oktatási és képzési szerkezethez 

kapcsolódó gyakorlatnak több évtizedes hagyományai voltak (például: Nagy-Britanniában, 

ahol az 1919 utáni időszakban megszervezett helyi oktatási hatóságok-/Local Educational 

Authorities/ keretet adtak az oktatás alap-, közép- és felsőfokú intézményeinek működéséhez 

kapcsolódó támogatások igénybevételéhez, a működés minőségi fejlesztéséhez. Ugyanakkor 

az iskolarendszer bővítése és kiteljesítése alapján a nem iskoláskorúak számára 

megszervezett, ún. további oktatás (further education) bekacsolásához is; a Német Szövetségi 

Köztársaságban, ahol a szövetségi állam alsó szintjei, az önálló tartományi keretek, a 

szabadállami önszerveződés (Freistadt-szabadállam, szabadváros) jogköre biztosította azt, sőt 

elsődlegesen azt tette lehetővé, hogy a helyi igények szerint szerveződő formák és annak 

törvényi keretei érvényesüljenek szemben a szövetségi politikával, ennek következtében a 

szövetségi szabályozás, irányítás az oktatás, a képzés, a kultúra tekintetében mindig is, 

elsősorban keretjellegűek voltak, maradtak.). 

 

A felsőoktatás igen komoly tényező lett így a gazdasági, társadalmi és politikai kihívásokkal, 

szükségképpen szembenéző liberális demokráciák stabilizálásának és fejlesztésének 

folyamatában. A felsőoktatást érintő funkcionális változások, módosulások fontos, lényeges 

eleme volt, hogy az átalakuló gazdasági környezetben érvényesülő új, a tudást, a tapasztalatot 

tőkeként értelmező erőforrás-elméletek és azok gyakorlata, valamint az ezen elméleteket 

alkalmazó ökonómiai modellek kihatottak a gazdaság szervezéshez kapcsolódó tudásbázis 
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megújítására. Ennek következtében a felnőtt munkavállalók egy igen jelentős része már úgy 

jelenik meg különböző oktatási és képzési formákban, hogy elvárja, igényli 

munkatapasztalatainak figyelembevételét a korábban megszerzett ismeretek, főleg felsőfokú 

intézményekben megszerzett ismeretek, végzettség elfogadását, elismerését, és azok 

beépítését az oktatás, a képzés tevékenységébe77, Megjelent a munkatapasztalatok 

akkreditációjának kérdése, mely mindmáig a lifelong learning-paradigma alapelvéhez 

kapcsolódóan felértékelődött, melyben összekapcsolódik a formális, a nem-formális és az 

informális tanulási tér a tanulás sikerességének biztosítása érdekében.  

Ez pedig felveti, hogy miként lehet, miként és milyen formában kell értékelni, akkreditálni a 

végzettséget, képzettséget nem nyújtó nem-formális és informális keretekben megszerzett 

tudást, a munkahelyen megszerzett jártasságot és kompetenciát, melyek éppen, hogy a tudás 

piacosodásának, piaci értékké, tőkévé válásának folyamatában kikényszerítették nemcsak a 

munkavégzés minőségének biztosításához a teljes munkafolyamat minőség 

menedzsmentjéhez kapcsolódó modelleket és azokhoz kapcsolódását, de ezekhez 

kapcsolódóan a munkatapasztalatok, a kompetenciák akkreditációját is. Ennek egyik 

legmarkánsabb megjelenítője a korábbi, tapasztalati tanulás tartalma elfogadásának modellje 

(lásd: APEL-Accreditation of Prior Experimental Learning).  

Számos társadalmi kihívás is befolyásolta azt, hogy a lifelong learning-paradigma 

előzményeként értelmezett modellek, közöttük a lifelong education, recurrent education 

oktatási és nevelési felfogások, modellek, mint valóságalapú, a gazdasági és társadalmi 

szükségleteket leképező modellek, miként épültek be a főbb nevelési, oktatási paradigmák 

közé, miként legitimálódtak a szaktudományi megítélés és gyakorlati alkalmazás alapján. 

 

A társadalmi változások között a család funkcióinak megváltozását, a családnak mint nevelő, 

tanító intézmény befolyási kapacitásának, nevelő tevékenysége eredményességének 

visszaszorulását érzékelhetjük. Ugyancsak a társadalmi változások között jelenik meg a 

társadalmi kapcsolatokban érzékelhető eltávolodás, szakadás, szaknyelven elidegenedés 

(alienation) folyamata és annak kiteljesedése. További társadalmi problémakör volt a jelentős 

változásokhoz, elsősorban gazdasági keretekhez kapcsolódóan az ott megjelenő 

munkakörnyezet időtényezőjének változása  alapján a szabadidő, a szabadidős és rekreációs 

tevékenységek növekedése, felértékelődése, melyben ugyancsak fontos szerephez jutott az 

oktatás és képzés és abban a hatékony tanító és nevelőmunka. Érdemes megjelenítenünk a 

                                                 
77 Machlup, F. : Az oktatás teljes költsége. In.: Harbinson-Machlup-Myers-Vaiezy-Zsamin (1966) Az oktatás 
gazdaságossága. Tankönyvkiadó, Budapest. 
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megváltozó nemi szerepeknek a hatását is, melyben nemcsak a nemek egymáshoz való 

viszonya értékelődött át a társadalmi, a gazdasági és a politikai dimenziókban, de a gazdasági 

folyamatokban megváltozó nemi szerepek a társadalmi dimenzión belül a nemi szerepek 

átalakulását eredményezték, kihatottak a családi kötelékek minőségére, a hatás pedig a család 

szerepének, funkciójának devalválódásában jelentkezett.  

 

A társadalom egyes csoportjainak egymáshoz való viszonya, az egyes társadalmi rétegek 

belső strukturális átrendeződésének egyaránt meghatározó része volt az, hogy az 1960-as 

években érvényesülő gazdasági struktúraváltás során, az abban érvényesülő, az egyes 

gazdasági szektorok képességének foglalkoztatási erejének gyökeres változása, továbbá az 

agrárium foglalkoztatási kapacitásának drasztikus csökkenése, az ipar, a kereskedelem és a 

szolgáltató szektor ugyanezen kapacitásának folyamatos növekedése, majd még az iparhoz 

képest is a kereskedelem és a szolgáltató szektor foglalkoztatási kapacitásának radikális 

előretörése a társadalomban radikális változásokat kényszerített ki. Ennek következtében 

megjelentek az ún. különös társadalmi célcsoportok, melyeket aztán az 1980-as évek elejétől, 

közepétől számos politikaelméleti munkában, gazdasági elemzésben, mint rizikócsoportokat 

emlegetnek, melyek a társadalmi stabilitás, a gazdasági növekedés, fejlődés visszahúzó 

tényezői lehetnek, lesznek.  

 

Számos ökonómiai, szociológiai és politikaelméleti elemző tanulmány részletesen taglalta az 

ún. „különös társadalmi célcsoportok”78 szerepét, funkcióját79 és előtérbe hozta azokat a 

tényezőket, amelyek e célcsoportok vonatkozása tekintetében a különböző politikai, gazdasági 

folyamatoknak kiszolgáltatott társadalmat jelenítettek meg, melyet Beck „rizikó-

társadalomként” definiált.80 Ilyen különös célcsoportként definiálták az alacsony társadalmi, 

gazdasági státuszú személyeket, a migráló, vándorló életmódot, munkaformát folytatókat, a 

fogyatékosokat (a megváltozott munkaképességűeket és a tanulási nehézségekkel küzdőket), a 

vidéken élőket, az elítélteket, a munkanélkülieket, a nőket, az időseket, a fiatal felnőtteket és a 

kisebbségeket, a gyermeküket egyedül nevelő anyákat. A következő rendkívül fontos változás 

volt, hogy megjelent az írni-olvasni tudás értelmezésének változása is és az analfabetizmus 

fogalmához kapcsolódó értelmezések között különös szerepet kapott a funkcionális 

                                                 
78 Például a nők, a gyermeküket egyedül nevelő anyák, az idősek, a munkanélküliek, a pályakezdők, az elítéltek, 
a fogyatékosok, a vándorló életmódot folytatók, a kisebbségek, a szegények. 
79 Giddens, A. (1990) The Consequences of Modernity. Polity Press, Cambridge. 
80 Beck, U. (1994.) Risk Society: towards a new modernity.Sage, London 
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analfabetizmus81, az információs analfabetizmus, mely utóbbi fogalomban nemcsak az 

információs technológiák ismerete, az informatikai eszközök alkalmazásának alapvető 

képessége és az abban való jártasság, de a nyelvismeret is megjelent, mint valóságos és 

virtuális mobilitás feltétele térben is időben egyaránt. Az információs analfabetizmus hatása 

és annak értelmezése kihatott a lifelong learning-paradigma vonatkozásában az információs 

társadalom, a tanulótársadalom megvalósításához  és nemcsak társadalmi, de főleg gazdasági 

vonatkozásban a növekedéshez és a versenyképességhez kapcsolódó mobilitás kérdésének 

felértékelődésével, melyek főleg az 1990-es évek elejétől számos, az európai közösségi 

stratégiai dokumentumokban megfogalmazódtak kellő határozottsággal.  

 

Végül azokat a változásokat értelmezve - melyek az oktatás, a képzés rendszerének, továbbá 

az ahhoz szervesen kapcsolódó művelési szervezetek és intézmények funkcióit átalakulásra, 

bővülésre kényszerítették -, utalnunk kell a munka világában jelentkező azon változásokra is, 

melyek megjelenítették a magasabb minőségű, növekedő teljesítmény és a növekedő bérezés 

teljesítményét, a munkahelyi alkalmazkodás és motivációk viszonyrendszerét (alkalmazkodó 

készség és képesség, a vállalkozás missziójának egyéni elfogadása az azzal való egyéni 

azonosulás), az internacionalizáció (nemzetköziesedés, transznacionalitás, globalitás), a 

munkaidő folyamatos csökkenése és az ahhoz kötődő kihívások.82 A munkahelyen megjelenő 

változásokhoz kötődik a fent említett minőségbiztosítási és teljes körű minőség-menedzsment 

(TQM) modellek alkalmazása a munkakörülményekben megjelenő változások, az elemző, 

döntéshozó és ítéletalkotó képességek felértékelődése a vezetői-menedzsment funkciókban, 

pozíciókban, valamint mindazon, a technológiai fejlődésből és fejlesztésből fakadó 

megközelítések, sőt érdekek, melyek felértékelik a munkatapasztalatot és a munkában szerzett 

kompetenciát.  

                                                 
81 Lásd Coma Gyula és munkatársainak kutatásait: www.oki.hu 
82 Martin, H-P.- Schuman, H. (1998) A globalizáció csapdája.Támadás a demokrácia és a jólét ellen. Perfekt 
Kiadó, Budapest. 
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3. Koncepcionális változások az 1970-es és az 1980-as években 

 

Az 1970-es évekhez kapcsolódó koncepcionális változásokat összekapcsoljuk az UNESCO-

nak és az OECD-nek a lifelong education és a lifelong learning fogalmával kapcsolatos 

hasonló, de mégis különböző felfogásainak értelmezésével, hiszen azokon keresztül 

hatékonyabban, határozottabban leszünk képesek bemutatni, hogy az 1970-es és 1980-as 

években melyik volt az a két meghatározó gondolatkör, mi volt a két gondolatkör lényege, a 

bennük rejlő lényegi elemek, melyekhez kapcsolódóan, amelyekből táplálkozva az európai 

közösségi, majd európai uniós oktatási-képzési, összefoglalóan oktatáspolitikai felfogás, majd 

„oktatáspolitika” (nem közös politikaként, hanem célok, igények, kezdeményezések 

megfogalmazása, közösségi programok kimunkálása és alkalmazása) táplálkozik. 

 

Az UNESCO-nak a lifelong education fogalmával kapcsolatos elgondolásai – melyek 

beépültek a későbbiekben Lifelong Learning paradigmába – korszerű tartalmi elemeket 

jelenítettek meg az 1960-as évek elejétől. A párizsi székhelyű szervezet, mely számos 

kutatóintézetet állított fel, elsősorban a stabilitás, a fejlődés, a demokratizáció és az emberi 

jogok fogalmait a középpontba helyezve igyekezett taglalni az intézményesülő oktatás és 

képzés, az iskolán kívüli oktatási, képzési és művelődési formák egészének szerepét. 

Ugyanakkor az UNESCO maga különös figyelmet fordított az általa generált kutatásokban és 

szakmai konferenciákon a politikai és a gazdasági, valamint a társadalmi folyamatokhoz 

kapcsolódóan az egyes életkori szakaszokhoz kapcsolódó oktatási, képzési és művelődési 

rendszerek önálló fejlesztésére is (pedagógiai, felnőttoktatási-képzési konferenciák 

sorozatának, komplex kutatások bonyolítása és szervezése), az egyes oktatási és képzési 

szakaszokban megjelenő intézmények és szervezetek szakembereinek elméleti, módszertani 

fejlesztésére. Az UNESCO -  szeretnénk határozottan kiemelni - igen markáns, 

humanisztikus, más néven holisztikus felfogást képviselt, mely igyekezett integrálni az egyes 

politikai, gazdasági és társadalmi folyamatokban megjelenő és azokhoz kapcsolódó 

tényezőket oly módon, hogy a tanítással, neveléssel, az intézményes oktatással és neveléssel 

összefüggő paradigmája a folyamatos oktatást, az életen át tartó oktatás-nevelést (continuing-

lifelong education) emelte a középpontba. Ezzel hozzájárult az oktatási, képzési és 

művelődési intézmények és szervezetek szerepének és az általuk foglalkoztatott, szakemberek 

gondolkodásmódjának változásához és folyamatos megújulásához, melynek eredménye a 
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lifelong learning fogalom paradigmává, majd politikai tényezővé formálása, az európai 

közösségi oktatáspolitikai gondolkodásba történő integrálása.   

 

Az UNESCO nem mondott le arról sem, hogy az oktatási és képzési rendszerek fejlesztése 

tekintetében a rendszerek vertikális dimenzióit is erősítse. Bár kutatásunk, elemzésünk 

részeként megjelenítettük az oktatási és képzési rendszer, valamint az ahhoz illeszkedő 

művelődési, közművelődési rendszer (a formális, a nem-formális és az informális terek 

horizontális kooperációja) együttműködésének szerepét, de különösen fontos hangsúlyozni azt 

is, hogy az előbb említett vertikális dimenzióban megjelenő kooperációval a hatékony és 

eredményes tanító, nevelőmunkát, valamint az eredményes tanulást támogassa a szervezet, 

mely kihatott az alsó-, és középfokú oktatás fejlesztésére, a második esély iskolájának 

megerősítésére, de a szakoktatás és a szakképzés fejlesztésére is csakúgy, mint  a felsőoktatás 

együttműködésének növelésére különös tekintettel az alatta lévő alsó-, és középfokú oktatás 

és képzési rendszer megújítására, a felsőoktatás felnőttoktatási és képzési tevékenységére, a 

felnőttoktatás kutatásával kapcsolatos szerepének a felsőoktatáson belüli legitimációjára. 

 

Az ugyancsak párizsi székhelyű, az 1969-ben alapított és 1970-től működő OECD-nek a 

lifelong education és a lifelong learning koncepcióival kapcsolatos felfogása azért tér el 

gyökeresen az UNESCO felfogásától, mert a szervezet gazdasági orientációjú, a gazdasági 

növekedést, a versenyképességet előtérbe helyező, azokat támogató szervezetként indította el 

kutatásait, fejlesztő tevékenységét a fejlesztés és együttműködés tevékenységét gazdasági 

eszközökkel szolgáló munkájában a legfejlettebb országok kooperációjára alapozva.  

 

Az OECD felfogását – melyekhez kapcsolódóan elsősorban a gazdaságcentrikus fogalmak: 

foglalkoztathatóság, fenntarthatóság, innováció és változás fogalmainak gyakori alkalmazása 

jellemzett - jelentősen meghatározták azok az elméleti koncepciók, modellek melyekre 

utaltunk a rekurrens oktatással (recurrent education) kapcsolatban, melynek integráns 

részeként jelent meg és nyert először alkalmazást a lifelong learning fogalma, mint a 

rekurrens oktatás koncepciójának, stratégiájának része. Az OECD tehát a „porondra” 1973-

ban lépett a témánkkal kapcsolatosan, amikor megjelentette a már korábban említett 

„Rekurrens oktatás: az egész életen át tartó tanulás stratégiája (Recurrent education: a 

strategy for lifelong learning),  című dolgozatát, amelynek a globális gazdaság, a 

versenyképesség, a tanulás vonatkozásában pedig a foglalkoztatás, és az egyéni tanulás állt a 

középpontjában.  
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Miközben természetesen a rekurrens oktatás koncepciója és az azon keresztül érvényesülő 

stratégiai gondolkodás alapvetően fontosnak tartotta az alapoktatást, elismerve annak szerepét 

a hatékony tanulás, a tanulási képességek és készségek fejlesztésével összefüggésben, különös 

tekintettel a tanárképzés fejlesztésének, megújításának szükségességére, a rekurrens oktatás 

stratégiai koncepciójának fókuszába elsősorban a további oktatásnak immár „visszatérő”, 

megújuló formáit, nem különben a munka világához kapcsolódó oktatási és képzési formák, a 

szakoktatás és a szakképzés kerültek. Ezek a dimenziók voltak azok, amelyeket az innentől 

kezdődő és lendületesen folytatott OECD kutatások felerősítették, a kutatási eredményeket 

ezekben a dimenziókban igyekezték alkalmazni az érintett intézmények és szervezetek aktív 

közreműködésével, az OECD tagállamoknak elsősorban oktatási és vagy foglalkoztatási 

tárcáikon keresztül a nemzetállami szakpolitikába beépítve. Az OECD szakértői és kutatói 

felfogásaikban a lifelong learning fogalmát elsősorban, mint az egyéni tanulás 

tevékenységének fogalmát jelenítették meg, de a fogalom használatában visszatükröződött a 

már korábban említett horizontális és vertikális együttműködés ökonómiai alapú 

szükségszerűségekből és kihívásokból következő gyakorlati megjelenítésének igénye az 

iskolai alapoktatás, a szakoktatás és a szakképzés, a felsőoktatás, továbbá a felnőttoktatás 

intézményei tevékenységének integráns szemléletén keresztül, a nem-formális keretekben 

zajló otthoni, munkahelyi és közösségi tevékenységek további integrációjával. A lifelong 

learning fogalom tudatos használata az OECD számára a dolgozatunkban már korábban 

érintett és elemzett egyéni felelősségnek főleg a munka világában felértékelődő dimenzióját 

tükrözték vissza.  

 

Ugyanakkor a lifelong learning fogalma a rekurrens oktatásban az oktatási és képzési 

rendszerek szerkezeti, szakmai, tartalmi megújítását, korszerűsítését képviselő igény a 

korszerűsítés szükségességét megjelenítő elgondolások kristályosodtak ki. A rekurrens oktatás 

koncepciója olyan formális és nem-formális oktató-képző, képzőintézményeket és bennük 

olyan tanító, nevelőmunkát igyekeztek serkenteni, melyben a tanulót nemcsak felkészítik, de 

hatékonyan motiválják is a tanulásra és ahol – természetesen már a felnőttoktatási és képzési, 

valamint a közművelődési rendszer bevonásával, a felnőtt tanuló számára is - biztosítják a 

folyamatos tanulást. Másik oldalról olyan oktatást és képzést, melyekben akár alapismeretet 

szerezhetnek, akár alapismeretek megszerzésével, készségek, kompetenciák fejlesztésével, a 

munkaerőpiacon és a társadalomban is hatékony és aktív szereplővé válnak, válhatnak. Ezeket 

a gondolatokat erősítette az Európa Tanácsnak a kulturális együttműködésért életre hívott 

tanácsa (Council for Cultural Co-operation, 1970-től).  
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Az 1970-es évek közepétől az OECD koncepciója - melyet ugyancsak jellemzett az állam 

hatékony szerepvállalását erősítő, az állami szerepvállalás arányának növelését ösztönző 

megközelítés, az UNESCO felfogásához kapcsolódóan – elsősorban nem társadalmi, hanem 

gazdasági orientáció alapján részben háttérbe szorult, mert az 1970-es évek gazdasági 

válságának (olajválság, 1973-ban, 1973-tól) elhúzódása a recesszió és a közfeladatok 

vonatkozásában jelentkező költségvetési megszorítások éppen az állam szerepének az oktatás 

és képzés, a művelődés területén történő kibontakozását relativizálták.  

 

Általánosan meg kell állapítanunk, hogy az UNESCO-nak és az OECD-nek a lifelong 

education és a lifelong learning fogalmaival kapcsolatos felfogásai alapvetően abban 

különböztek egymástól, hogy az UNESCO elsősorban egy humanisztikusabb, holisztikusabb 

gondolatot képviselt az oktatás, a képzés és a művelődés fejlesztésével kapcsolatosan, főleg a 

társadalom egészének bevonásával, egy integráló-nyitott társadalom modelljének 

megvalósításával. Ezzel szemben a döntően gazdaságorientált, a gazdasági növekedés, a 

versenyképesség és az ahhoz kapcsolódó foglalkoztathatóság növekedésének témáját 

tevékenységének középpontjába helyező OECD az oktatás, a képzés szerepét helyezte 

előtérbe (lásd: Recurrent Education) a nem a társadalom egészéhez kapcsolódó, formailag 

stabilan fejlődő társadalomra építő, elsősorban az egyén szerepét, az egyén 

cselekvőképességét aktív gazdasági és társadalmi szerepvállalását képviselte. Az OECD 

felfogása ezért talán inkább szűkebb értelmezést lehetővé tévő, az oktatással, a képzéssel, a 

tanítás és a nevelés feladatának lényegével kapcsolatosan redukcionistának is nevezhető 

Rubenson elgondolása alapján.83 

 

Az 1970-es években a rendkívül élesen jelentkező, számos politikai és társadalmi konfliktust 

előidéző gazdasági válságfolyamatok és azok elemei „kikényszerítettek” egy olyan alternatív, 

reform-koncepciót, melyben az oktatásnak, a képzésnek, valamint a művelődésnek éppenhogy 

nem a háttérbe szorítását, leértékelését, azoknak a jóléti állam hagyományos szerepeinek 

visszaszorítását célzó politikai és gazdasági lépések kereteiben történő megvalósítását, hanem 

az oktatással, képzéssel, a műveltség terjesztésén keresztül versenyképes, a  változásokban 

hatékonyan közreműködő és szereplő, a változásoknak nem elszenvedő, hanem azokat 

formáló társadalmat kívántak megjeleníteni, melyben az egyén és közössége nem áldozata, 

hanem alakítója lehet mind a politikai, mind a gazdasági és társadalmi folyamatoknak. Ennek 

                                                 
83 Rubenson, K. (1994) Recurrent Education in Sweden. A Moving Target. In.: Bélanger, P.-Gelpi, E. (eds.) 
Lifelong Education. Kluwer, Amsterdam. 



 64 

feltétele éppen az volt, hogy az 1970-es évek közepétől megjelentek a relatív világpolitikai 

enyhülés idején és a világgazdasági problémákra keresett válaszok alapján és annak 

következtében mérsékelt konzervatív, mérsékelt liberális és az együttműködést, kooperációt 

kereső szociáldemokrata, szocialista politikai felfogások. A  kooperációnak, a 

konszenzuskeresésnek, a partnerségen, egyéni és közösségi érdekeken alapuló felfogások 

integrációjának gyakorlatát képviselő állam működésével kapcsolatosan  a politikai, 

gazdaságpolitikai és társadalompolitikai modelleket igyekezett kibővíteni, megújítani a 

társadalomra, annak tagjaira építő cselekvésorientált felfogás, melyet a Római Klub (Club of 

Rome)  bontakoztatott ki az 1970-es évek második felétől. Ezek a politikai, a gazdasági 

stabilitást és fejlődést összekapcsolták a demokratikus társadalom fejlesztésének kérdésével, 

mivel felfogásunk szerint nem lehet stabil fejlődő társadalmat, és egyszerre növekedő 

innovációban lévő társadalmat aluliskolázott, képzetlen emberekkel alacsony műveltségben, 

az egyéni és közösségi felelősséget kellően fel nem ismerő, arra hatékonyan nem építő 

társadalommal és benne az egyénnel megvalósítani. Ezt a gondolatot tükrözte az 1979-ben 

megjelenő, Botkin és munkatársai által megjelentetett – már tanulmányunkban is korábban 

idézett – dolgozat, jelentés. A Római Klub kutatói, közöttük Husén, Botkin és a magyar 

származású Peccei (Pécsi Aurél) építettek az UNESCO-nak lifelong education fogalmát a 

Faure-jelentésben kibontakoztató paradigmájára, de a paradigmát továbbfejlesztve, a 

paradigma lényegét abban körvonalazták egy sajátos egyénközpontú modellben,  mely szerint 

a társadalomnak olyan cselekvőképes egyénekre van szüksége, aki éppen a tanulás, a 

folyamatos tanulás révén gyűjtenek információkat, tesznek szert az új ismeretekre és az 

azokból következő új gondolatokra és akik a társadalom által felhalmozott közösségi 

értékekre, normákra építenek és saját magatartásuk, cselekvésük a közösség értékeit viszi 

tovább, azokra épít. 

 

Ugyanakkor fel kell tennünk a kérdést, hogy miért következett be az oly érthetetlen csend az 

élethosszig tartó oktatás (lifelong education fogalmának globális használatával, 

értelmezésével kapcsolatosan? 

Három, jól körvonalazható okot tudunk megemlíteni, melyek az élethosszig tartó 

oktatást és az annak keretein belül körvonalazódó egész életen át tartó tanulást mint 

koncepciókat kiszorította a szakmai és tudományos diskurzus középpontjából. Az egyik ok 

összefügg a gazdasági fellendülés, valamint fejlődésbe vetett gazdasági vélekedések 

felborulásának negatív hatásaival, ugyanis az élethosszig tartó oktatás gondolata a ’70-es évek 

elején a folyamatos gazdasági növekedés feltételezéséhez, vélelmezéséhez kapcsolódva 
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jelentkezett, mintegy a gazdasági fejlődés „velejárójaként” értelmezték. A korszak két 

jelentős szerzője, Faure és Lengrand is úgy gondolták, hogy alapvető érdek, hogy az 

embereknek olyan lehetőségeket kínáljanak fel, melyek felhasználásával, alkalmazásával 

egész életükön keresztül fejleszteni tudják képességeiket, kompetenciáikat. Számukra a 

korabeli gazdasági fejlődés tendenciái ezt a gondolatot alátámasztották, igazolták. 

 

Az élethosszig tartó oktatás gondolata tehát a II. világháborút követő három fejlődésorientált 

évtized gyümölcse. A ’70-es évek UNESCO és OECD jelentései valóban áttörést jelentettek 

és vittek véghez, hiszen megújulásra késztették az oktatás, különösen a formális keretek 

közötti (iskolarendszerű) oktatás kereteit, tartalmát és az oktatás, képzés szerepéhez 

kapcsolódó hagyományos nézeteket.  

 

Mindez kihatott a felnőttoktatás és képzés értelmezésére is. Sajnos azonban az élethosszig 

tartó oktatás koncepciója talán túlságosan is kötődött az ún. „lineáris növekedéshez” kötődő 

gazdasági modellekhez, teóriákhoz, hiszen a Faure-i értelmezésében összekapcsolódott a 

kulturális emancipáció és a mindenre kiterjedő fejlődés gondolata. Ez az új vízió mégis részét 

képezte a továbbra is érvényesülő jóléti állam modelljének, mely a növekedésre épült. Az 

élethosszig tartó oktatás koncepciója mind az UNESCO, mind az OECD vonatkozásában arra 

alapozódott, hogy a nemzeti gazdaságok a teljeshez közeli foglalkoztatottságot, valamint a 

megtermelt javak szükségletorientált elosztását teszik lehetővé. A már az előzőekben 

emlegetett két nevezetes jelentés készítői nem is kételkedtek elgondolásaik, elemzéseik 

valóságosságában, nevezetesen, hogy a mindenki számára hozzáférhető és tartalmas alap- és 

középfokú oktatás minden gyermek számára megalapozza az élethosszig tartó oktatás 

sikerességét. Úgy vélték, hogy a munkaerőpiac fejlődése és növekedése biztosítja minden 

felnőtt számára, hogy a munka világának igényei szerinti képzési oktatási programokban 

vehessenek részt. Mindezek kiegészültek az időskorúaknak az oktatásba történő bevonásának 

elfogadásával, felvállalásával. Ez az elképzelés az élet három fő szakaszának, a gyermekkor, a 

felnőttkor és az időskor számára biztosított oktatási rendszerek, programok, továbbá az azokat 

meghatározó munka, a szabadidő és a nyugdíjas évek összefüggéseire mutatott rá. Az 

élethosszig tartó tanulás gondolata ekkor még összefonódott a jóléti államnak a nyugati 

világban felfogott szerepével, ugyanakkor a szocialista, ún. „gondoskodó állam” képéhez is 

hozzátartozott. A lineáris növekedés eltérő modelljei ugyanolyan fontos szerepet 

tulajdonítottak az oktatásnak. Ezen felfogás megalapozta egy általánosan érvényesülő tanulási 
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modell kereteit, mely a tanulás tevékenységét folyamatként értelmezte és értelmet adott az 

oktatás programjainak, terveinek. 

 

A probléma lényege nem abban rejlett, hogy gazdaságilag, továbbá társadalmi szinten 

értelmezhető, értelmezendő-e annak biztosítása, hogy valaki egész életén keresztül 

tanulhasson és a tanulási tevékenységet kevés tényező korlátozza. Ebben a tekintetben a 

jelzett jelentések igen aktuálisak ma is. Az élethosszig tartó oktatás gondolatát megalapozó és 

elterjesztő nézetek egy olyanféle társadalmi beágyazódást kívántak, melyekben az 

alapgondolat általánosan érvényesülhet és amely a világháborúk korszaka utáni, a folyamatos 

gazdasági növekedés, prosperitás eufóriájához kapcsolódott. Ez a vélekedés jellemezte a 

hetvenes éveknek a témával kapcsolatos hozzáállását az élethosszig tartó oktatás képében. Az 

olajválság ugyanakkor megalapozta és hosszú távra előre vetítette e gondolat hanyatlását. 

Ezért nem meglepő, hogy az iparilag fejlett nyugati országokban már a hetvenes évek 

közepén, végén megjelentek ellentétes reform-folyamatok, melyek az államnak az oktatásban, 

képzésben és főleg a kultúra világában való fenntartói szerepét csökkenteni, visszaszorítani 

igyekeztek. Az ún. „megszorító”, továbbá „racionalizáló” intézkedések sora ekkor jelenik 

meg, mely legfeljebb a közoktatásban, az egészségügyben, és más szociális vonatkozásban 

javasolja további - természetesen általa optimálisnak feltételezett - beruházásokat, 

támogatásokat fenntartani és biztosítani. Ezekkel az intézkedésekkel, a „neoliberális 

politikának”, mint a jóléti állam megszűnését és egy új államvezetési szemléletet elindító 

felfogásnak a gyakorlatával az élethosszig tartó oktatás koncepciója nem tudott 

együttműködni, ezért is került az távol az oktatás, képzés, valamint a művelődés-felfogások 

középpontjától. 

 

 Érdekes, hogy van egy további, ha mégsem olyan feltűnő ok, mely hozzájárult ahhoz, 

hogy az élethosszig tartó tanulásnak az oktatás melletti, annak részeként felfogott értelmezése 

időlegesen háttérbe szorult. Ez a hetvenes évek azon ellentmondásokkal, vitákkal teli 

problémahalmazával kapcsolódott össze, mely a nyitottság, a kulturális és társadalmi másság 

elfogadását érintette. Azok a kulturális felfogások, melyek hozzájárultak az élethosszig tartó 

tanulásnak az oktatáson belül történő, de mégis az individuális szerepek és a hozzájuk 

kapcsolódó egyéni és közösségi felelősség kérdéséhez, nem kerültek előnyös helyzetbe a 

hetvenes évek második felétől, mivel azoknak a demokratikus társadalom nyitott fejlődését 

kellett volna tapasztalniuk. Ugyanakkor a nyugati demokráciáknak éppen a hetvenes években 

jelenik meg egy sajátos szellemi és értékválsága, mely a kulturális, szellemi különbözőségek 
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és másságok elfogadásának, elutasításának kérdéseit felszínre hozta és egyértelművé tette, 

hogy a tartós, folyamatos oktatás, az oktatás intézményes keretein belül, valamint az egyre 

inkább ezeken a tereken kívül zajló folyamatos tanulás mind a társadalmakat, mind azok 

tagjait gondolkodásra késztették. Mind a konzervatív, a liberális, mind a baloldali szocialista, 

szociáldemokrata pártok értékválságba kerültek, mert nem tudtak igazán mélyreható 

válaszokat adni a kor problémáira. Mégis, amennyiben a konzervatív és neoliberális politikák 

az állam szerepét igyekezték korlátozni az oktatás, képzés, a művelődés terén, addig a 

szociáldemokrata, a szociálliberális felfogások nemhogy megtartani, de kibővíteni és 

megreformálni akarták az állami szerepeket ezekben a terekben olyan formákban, hogy 

közben rámutattak a társadalmi és egyéni felelősség jelentőségére.84 Ezért sem meglepő, hogy 

elsősorban az utóbbi eszmék, ideológiák karolták fel elsősorban a nyitott társadalom 

gondolatát, azon keresztül a társadalom egyes csoportjai által képviselt, sok szempontból 

éppen az eltérő hagyományokra, történeti múltra, nyelvre, netán hitvilág értékeire, erkölcsire 

támaszkodva megjelentetett, megélt másságot és a szinte egyszerre képviselt emancipáció 

valamely fokát. A hetvenes évek nagypolitikai trendjei nem ezen integer felfogásnak, hanem 

sokkal inkább egy kifejezetten ökonómiai (értsd: foglalkoztatáspolitikai) felfogás 

dominanciájának kedveztek, kedveznek. Sajátos ellentmondás, hogy a hetvenes évek 

élethosszig tartó oktatást is megjelenítő ökonómia-centrikus felfogása, szűkítő értelmezése 

kevés teret engedett a különböző identitások megjelenítésének, megjeleníthetőségének. A  

hetvenes években még egyfajta „fájó csend” érzékeltette, hogy bizonyos társadalmi csoportok 

problémái, ügyei, gondjai még nem kerültek, nem kerülhettek felszínre olyan sajátosságok 

tekintetében, mind például a nők helyzete és szerepeik, lehetőségeik; az etnikai kisebbségek 

jogainak kiterjesztése; a nyelvi jogainak problematikája85; a regionális kultúrák sajátos 

szerepe, stb. 

 

A tanuláshoz való jognál sokkal inkább érvényesült a hetvenes és nyolcvanas években 

a „nem tanuláshoz” való jog. Ezalatt azt kell értenünk, hogy megjelentek a különállást hirdető 

törekvések a globális trendekkel, tendenciákkal szemben, a „domináns kultúrával” szemben, 

azaz minden olyan üggyel, politikával, elképzeléssel szemben, mely uniformizáló 

törekvésekkel volt azonosítható, társítható. Ilyen volt az élethosszig tartó oktatás gondolata is, 

mellyel szembehelyezkedett számos társadalmi mozgalom. Ezért nem lehetett az élethosszig 

                                                 
84 Griffin, Colin (1999) Lifelong Learning and Social Democracy. In.: Intenational Journal of Lifelong 
Education., Vol. 18./ No. 5. 329-343. od. 
85 Andrássy, György (1998) Nyelvi Jogok. PTE ÁJK. 
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tartó tanulás gondolatát a hetvenes évektől „egyetemes ügyként, gondolatként” hirdetni, 

terjeszteni. 

 A harmadik olyan elem, mely hozzájárult ahhoz, hogy az élethosszig tartó oktatás 

koncepciója és annak alkalmazása elhalványult, az a tényező volt, mely a koncepciót magát a 

társadalmi átalakuláshoz és a fejlődéshez, prosperitáshoz, azaz a modernizációhoz kapcsolta. 

Mivel ezen utóbbi igencsak rögösen valósult, valósul meg, a nyugat társadalmai nehezen 

tudták az élethosszig tartó oktatás gondolatát fejlődésük, modernizációjuk kulcsaként, akár 

motorjaként értelmezni. Az élethosszig tartó oktatás koncepcióját számos posztmodern kritika 

is kikezdte, minthogy az általánosan, globálisan ható felfogásban az általa „elnyomó 

kultúráknak” aposztrofált rendszereket vélte megjelenni, továbbá az élethosszig tartó tanulás 

gondolatát is ezért, azaz a különböző identitások elutasításának vádjával illette. 

 

A felnőtt-tanulói közösségek elsődleges reakciója a vonatkozó két évtized alatt jelentkező és 

olykor igen szélsőséges posztmodernista vádakra a lokalitáshoz való visszatérés igényében 

jelentkezett. Viszont a tudást hatalomként, a meghatározó hatalmat pedig globális tényezőkkel 

leíró kritikák a helyi érdekek, a lokalitás támogatásában védelmet láttak, mely szembe 

helyezkedik, helyezkedhet a „központi”, globális hatalommal a helyi médián és a helyi, 

népszerűsítő oktatáson keresztül. Az általánosan ható narratívákat felváltották, kiszorították a 

helyi narratívák. Ez a megítélés, szemlélet oda is vezethetett, számos esetben vezetett is, hogy 

keretéül szolgált a „központ”, az állam elleni szembehelyezkedés politikájának. Éppen a 

hetvenes évek második felében induló neokonzervatív mozgalmak felhasználták e felfogást 

számos globálisan, azaz egyetemlegesen elfogadott értékek elleni küzdelmükhöz a 

közszolgálatiság korlátozása terén, miközben a globális gazdaság támogatói maradtak. 

Ugyanakkor a lokalitás, a lokális tényezőknek például éppen az oktatás tereinek formálásában 

játszott szerepének túlzott hangsúlyozása, erőltetése, továbbá ellentmondásos hatása számos 

problémát vetett fel. Sokáig tartott amíg az oktatással foglalkozó szakemberek eljutottak 

odáig, hogy az egyetemlegesen ható diskurzust értelmező alkalmazó, elfogadó, valamint 

elutasító, azaz rezisztens álláspontokat alapvetően meg tudja különböztetni és hogy racionális 

válaszokat tudjon adni az egyetemlegesen ható, érvényesülő trendek okozta hatásokra. Az 

emberi jogok egyetemes deklarációja például nem véletlenül hat globálisan és formálja, 

terjeszti ki a jog erejével a tanuláshoz, az oktatás tereihez való hozzáférést, miközben fel kell 

tennünk azt a kérdést, hogy miért éppen az élethosszig tartó tanulás került globálisan is akár 

előtérbe. 
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V. Az európai közösségi oktatáspolitikai felfogás változása az 
1960-as évek elejétől a Maastricht-i szerződésig86 
 

 

 Az Európai Közösség, mint az EU jogelődje eddigi történetében az oktatási és képzés 

szerepének megítélése kapcsán folyamatosan változtatta, fejlesztette nézetrendszerét, mely 

nyomon követhető a Római Szerződéstől egészen a Maastrichti Szerződésig. Az európai 

közösségi gondolkodásban sajátságos elem az, hogy az 1950-es évek végétől kezdődően nem 

foglalkozott intézményesen az oktatáspolitikai kérdésekkel, ugyanakkor érdekes, hogy csak az 

1991. évi Maastrrichti Szerződés VIII. Cím (Amszterdami Szerződés XI. Cím), 3. fejezete 

külön foglalkozik az oktatás, a szakképzés, és az ifjúság kérdésével (Az Európai Integráció 

szerződései: 2000.). Ebben a 126 Cikktől (149. Cikk) egészen a 128. Cikkig (151. Cikk) 

elemzi és értelmezi az Európai Közösségnek a témában markánsan elfoglalt álláspontját. A 

126. Cikk (149. Cikk) első pontja egyértelműen kimondja, a minőségi oktatás fejlesztésének 

igényét, a tagállamok közötti hatékony, kölcsönös és célorientált együttműködésre alapozva, 

teljes mértékben tiszteletben tartva a tagállami autonómiát az oktatási rendszer tartalmára és 

szerkezetére vonatkozólag, beleértve ebbe a kulturális és nyelvi sokszínűséget. A 126. Cikk 

(149. Cikk) 2. pontja kimondja, hogy a közösségi együttműködés az oktatás területén az 

európai dimenzió kifejlesztésére, a nyelvi sokszínűség elmélyítésére, a hallgatói és oktatói 

mobilitás fejlesztésére, a diplomák és tanulmányi időszakok akadémiai elismerésének 

előmozdítására, az oktatási intézmények közötti együttműködés növelésére, a tagállamok 

oktatási rendszereivel kapcsolatos közös- azonos témákra vonatkozó információ- 

tapasztalatcserére, az ifjúsági kapcsolatok fejlesztésével, a szociálpedagógiai és szociális 

munkás tevékenységből érintett oktatók cseréjére, valamint a távoktatás fejlesztésének 

előmozdítására irányul.  

 

Az európai közösségi gondolkodásnak az oktatással kapcsolatos felfogása mégis lassan 

körvonalazódik az már 1950-es évek végétől. Azz oktatói és hallgatói mobilitás, az oktatási 

rendszerek együttműködésének fejlesztése, valamint a nyelvtanulás és diplomák, továbbá 

tanulmányi időszakok elismerésének ügye más konkrét kérdések mellett csak az 1970-es évek 

végén, az 1980-as évek elején kerülnek elő, de akkor már, mint az egész életet át tartó tanulás 

                                                 
86 A Római Szerződés, továbbá az Amszterdami Szerződés címeinek és cikkejeinek számait a következő kötetből 
veszem át: dr. Fazekas, Judit (szerk.) (2000) Az európai integráció alapszerződései. KJK-Kerszöv Jgi és Üzleti 
Kiadó, Budapest. 
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stratégiájának, a tanuló társadalom megvalósításának alapelemei. Igaz, hogy majd csak a 

Masstrichti Szerződésben olvashatjuk, hogy a VIII. Cím (Amszterdami Szerződés XI. Cím) 3. 

fejezet 126. Cikk (149. Cikk) 3. pontja leírja a Közösség és a tagállamok együttműködésének 

szükségességét, a harmadik országokkal és az oktatás terén meghatározó nemzetközi 

szervezetekkel való együttműködés előmozdítása érdekében különös tekintettel az Európa 

Tanácsra, továbbá az ENSZ és annak tematikus szervezeteire. A 126. Cikk (149. Cikk) 3. 

fejezet 4. pontja leírja, hogy az Európai Tanács a gazdasági és szociális bizottsággal, valamint 

a Régiók Bizottságával történő konzultáció alapján fogad el döntéseket, figyelembe véve a 

tagállamok autonómiáját az oktatás terén. Ugyanakkor elfogad európai bizottsági javaslatra 

ajánlásokat is minősített többséggel. Fontos leszögeznie az elemző munkát folytató kutatónak, 

hogy ez a 4. pont egyértelműen kijelöli azt az irányt, hogy az oktatás területén a képzés 

területén, de még a kultúra területén sem vezet be semmilyen harmonizációt formailag, azaz 

tiszteletben tartja a tagállamok törvényeit és rendeleteit, és ezt az irányvonalat még az 1997. 

évi Amszterdami Szerződés sem módosítja! 

 

A 127. Cikk (150. Cikk) 1. pontja rámutat, hogy az Európai Közösség „olyan szakképzési 

politikát folytat, amely támogatja és kiegészíti a tagállamok tevékenységét, teljes mértékig 

tiszteletben tartva a tagállamoknak a szakképzés tartalmára és szerkezetére vonatkozó 

felelősségét.” (Maastrichti Szerződés VIII. Cím (Amszterdami Szerződés XI. Cím), 3. fejezet 

127. Cikk (150. Cikk) 1. pont). Ez a pont azt jelzi tehát, hogy az Európai Közösségnek már az 

1950-es évek végétől deklarált szakképzési politikája formálódott, ezt a 127. Cikk (150. Cikk) 

2. pontja egyértelműen részletezi: az ipari változásokhoz való alkalmazkodás elősegítése a 

szakképzés és a szakmai átképzés alapján; a szakmai alapképzés és továbbképzés fejlesztése a 

munkaerőpiacról történő szakmai integráció megkönnyítése érdekében; a szakképzésben 

történő részvétel támogatása, a szakoktatók, a szakképzésben résztvevők, különösen a fiatalok 

mobilitásának előmozdítása; az oktatási-szakképzési intézmények együttműködése 

vállalatokkal, a szakképzés területén történő együttműködés ösztönzése vonatkozásában; a 

tagállamok szakképzési rendszereinek közös témáit megjelenítő információ és 

tapasztalatcsere előmozdítása. 

Ez a néhány pont azt jelzi, hogy a gazdaságorientált Európai Közösség igen komoly szerepet 

tulajdonít az oktatásnak, különösen a képzés, a szakképzés és a munkaerőpiaci képzések 

előmozdításának, és ehhez az előbb említett öt pont egyben eszközt ad, az oktatáspolitikai 

gondolkodás ugyanakkor a 1950-es évek végétől, az 1960-as évek elejétől, a szakképzés 

területén bontakozott ki markánsan. A szakképzési politika, mint a formálódó oktatáspolitika 
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túlnyomó része, elsősorban azért is tudott kibontakozni többé-kevésbé, mert már a Római 

Szerződésben szereplő négy alapszabadság (a tőke, az áru, a munkaerő és a szolgáltatások 

szabad áramlása) érvényesítése során a Közösség számtalanszor beleütközött a munkaerő 

országok közötti mobilitásának nehézségeit okozó tényezőkbe.  

 

A Maastrichti Szerződés IX. Cím (Amszterdami Szerződés XII. Cím) 128. Cikke (151. Cikk) 

szól a kultúra világáról, melynek öt pontja egyértelműen szól az Európai Közösségek 

kulturális sokszínűségének megőrzése szándékáról abban a keretben, amit Európai 

Közösségnek hívunk. Eszerint a Közösség elősegíti a tagállamok kultúráinak 

kibontakoztatását, miközben tiszteletben tartja a nemzeti, regionális és lokális 

különbözőséget, ugyanakkor erősítve a közös kulturális identitást és örökséget. A közösség 

elsősorban a tagállamok közötti kulturális együttműködést igyekszik ösztönözni az alábbi 

területeken: az európai dimenzió erősítése, a népek kultúrája, történelme vonatkozásában 

elsősorban a kulturális értékek megismerése (tárgyi és szellemi kultúra) és terjesztése 

igényével; a kulturális örökség megőrzése és védelme együttműködve az UNESCO 

világörökség programjával; a nem kereskedelmi jellegű kulturális csere előmozdítása, a 

művészeti, irodalmi alkotómunka az audiovizuális tevékenység felkarolása. A 128. Cikk (151. 

Cikk) 3. pontja a Közösség és a tagállamok részéről harmadik országokkal és nemzetközi 

szervezetekkel való kulturális kapcsolatok fejlesztésének ügyét érinti, különös tekintettel az 

Európai Tanács tevékenységére. A vonatkozó Cikk 4. pontja utal arra, hogy a Masstrichti 

Szerződés a kulturális szempontokat más rendelkezések végrehajtása során figyelembe veszi. 

Ezen pont az Amszterdami Szerződésben annyiban bővül, hogy a kulturális szempontokat a 

Közösség azért veszi figyelembe, hogy „kultúrái sokszínűségét tiszteletben tartsa és 

támogassa”.87 

 

A szakképzés ezért a gazdasági növekedés előmozdítását célzó elgondolások középpontjába 

került és nem meglepő, hogy 1963-ban a miniszterek tanácsa a szakképzési politika 

fejlesztése érdekében határozatot fogadott el és kijelölte a tagállamok közös felelősségét. 

(63/266-EGK.) Az egységes szakképzési politika végrehajtásához kapcsolódó politika 

általános alapelvekről hozott tanácsi határozat preambuluma egyértelműen utal arra, hogy a 

korszerű szakképzés közös politikájának bevezetése a munkavállalók szabad letelepedési 

politikájának bevezetését segíti elő. Ugyanakkor arra is utal, hogy a munkaképes népesség 

                                                 
87 Ugyanott, 135-136. old. 
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folyamatosan lehetőséget kapjon arra, hogy megfelelő képzésben, továbbképzésben és 

szükség esetén átképzésben részesüljön. A közös szakképzési politika végrehajtásához tíz 

általános alapelvet fogalmaztak el, rendeltek hozzá, melyből általában nyolcat szoktak 

kiemelni, mint rendkívül fontosat, erre utal Molnár Géza is, aki az Európai Unió politikái 

című szakkönyvben a szakképzési politikát, mint a közösségi-ágazati politikák egyikét 

elemzi.88 

 

- a szakképzésben megjelenő közös politika összefüggés fokozatos eljárások sora, 

amelynek feltétele, hogy a tagországok olyan programokat indítanak el és olyan 

terveket valósítanak meg, mellyel az általános alapelvekkel, valamint az azokból 

adódó végrehajtási intézkedésekkel összhangban vannak. A képzésnek az egyén felé 

kell orientálódnia, a hivatás, az oktatási intézmény, továbbá a képzés és a foglalkozás 

helyének szabad megválasztása kapcsán (ez a pont egyértelműen jelzi azt a 

tanulásorientációt, amelyet majd a Lifelong Learning paradigma kibontakoztatása 

tükröz, és amelyben a szakképzési politika fontos szerepet tölt be); 

 

- a közös szakképzési politikában a szakmai képzések, további képzések rendszerének 

működtetésére kell törekedni, amelyben megjelenik a személyiségfejlesztés 

támogatása, a műszaki korszerűsödés, a gyártási technológiák fejlődése, valamint a 

szociális és gazdasági fejlődés követelményei által megjelenített dimenziók is; 

 

- a szakképzés a továbbképzés és az átképzés dinamikus gazdasági kapcsolatrendszert 

alakít ki, hogy megfeleljen a gazdasági élet által támasztott követelményeknek. (ez a 

dimenzió olyannyira jelen van a közösségi gondolkodásban, hogy majd az 1990-es 

évek közepén meghatározóvá váló oktatási, képzési kultúrát visszatükröző Fehér 

Könyvben is megjelenik);89 

 

- a szakképzésben megjelenő közösségi gondolkodás felértékeli az egyén által 

hozzáférhető szakmai tanácsadás és útmutatás tevékenységét. (ez a gondolat 

                                                 
88 Molnár Géza: Szakképzési politika. In.: Kende, Tamás – Szücs, Tamás (2000) Az Európai Unió politikái. 
Osiris, Budapest, 433-451. old. 
89 European Commision (1995) White paper on education and training. Teaching and Learning. Towards the 
learning society. EUROP. 
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visszaköszön az Európai Bizottság 2000. évi Memorandumában az egész életen át 

tartó tanulással kapcsolatosan);90 

 

- az Európai Bizottság kezdeményezi a tagországokkal együttműködésben a közös 

szakképzési politikát elősegítő tudományos színvonalú tanulmányok és kutatások 

kibővítését, a szakmai alkalmasság, a szakképzettség elismertetésének fejlesztésével 

és a munkaerő szabad áramlásának megvalósításával összefüggésben. Ezért szükség 

van egy szakképzési tanácsadó bizottság létrehozására, amely tagországonként két 

kormány delegált, két szakszervezeti képviselő és a munkaadók szakmai 

szervezetének két képviselőjéből áll. Ehhez kapcsolódik az Európai Közösségek azon 

döntése, amely az 1980-es évek közepén létrehozza az európai szakképzési kutatások 

intézetét a görögországi Thesszalonikiben CEDEFOP elnevezéssel;  

 

- a Közösség országainak a szakképzés területén megjelenő önálló politikájának 

megismerése és tanulmányozása közvetlen intézményi látogatás, konferenciák és 

fejlesztések útján (ez a gondolat az 1990-es évek végétől jelentkező életen át tartó 

tanulási stratégia vonatkozásában a nyitott koordinációhoz kapcsolódó – az oktatási és 

képzési rendszerek konkrét célkitűzéseit támogató – tényezőként a jó gyakorlat /best 

practice/ elvének alkalmazását hozza meg); 

 

- az Európai Bizottság egy ésszerű és áttekinthető képzési követelményrendszert alakít 

ki, a különböző szakmákhoz kapcsolódó képzési fokozatok megszerzése 

vonatkozásában, a vizsgarendszerek egységesítésére vonatkozó törekvés része a 

szakoklevelek, bizonyítványok és a szakmai képzések lezárását igazoló kölcsönös 

elismerését kibontakoztató elvnek (ide tartozik az ISCED-rendszer bevezetése és 

alkalmazása); 

 

- a felnőttek képzésében és átképzésében a Közösség tagországai törekszenek a 

munkaerőpiaci viszonyok kiegyensúlyozására és ehhez kapcsolódóan további közös 

intézkedéseket foganatosítanak. 

 

                                                 
90 European Commission (2000) Memorandum on Lifelong Learning. Commission Staff Working Paper, 
Brussels. SEC (2000)1832. 
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Az Európai Biztosság 1971-ben elfogadta az „Általános irányelvek a közös tevékenység 

kimunkálásához, a szakképzés területén” című dokumentumot. Érdekes, hogy az 1960-as és 

1970-es években az oktatáspolitikai gondolkodás – és ezt fontos rögzíteni – a szakoktatás és a 

szakképzés területén bontakozott ki, támaszkodva a fent részletezett 1963-as tanácsi határozat 

alapelveire és az 1971-es bizottsági dokumentumra. Ugyanakkor a közös képzési politika 

fejlődésében mégiscsak lezajlott egy előre mutató fejlődés. Ezt a kezdeti időszakot számos 

kutató valóban az útkeresésnek a kezdő időszakának tekinti91, mégis azt lehet mondani, hogy 

a szakképzés terén kijelölt közös gondolkodás stratégiai együttműködéseket alapozott meg. 

Elsősorban azokban az országokban, ahol a gazdasági növekedést a technológiai változások 

már nem kizárólagosan az iskolai rendszerű szakoktatás és szakképzés, hanem kifejezetten az 

iskolán kívüli szakképzési formák erősödését, dominanciáját vetítik előre, valósítják meg, 

számos kihívás alapján, melyek többé-kevésbé az 1970-es évek elejétől, közepétől az ipart 

igen nehéz helyzetbe hozó és a természeti erőforrások szűkülését és megdrágulását jelző 

gazdasági válságfolyamatokhoz kapcsolódva. Az 1970-es évek elejétől, közepétől 

körvonalazódó, a gazdasági növekedést folyamatosan biztosító makroökonómiai modellekhez 

nem véletlenül kapcsolódtak hozzá az oktatás és a képzés rendszereinek egészét megújítani 

szándékozó elgondolások, különös tekintettel az OECD rekurrens oktatási modelljére. A 

gazdaságorientált szervezetek, így az Európai Közösségek is kifejezetten a szakképzési 

területen igyekeztek komolyabb gazdaság-, munkaerőpiac-orientált formákat érvényesíteni, 

kifejezetten a képzési intézmények és szervezeteknek a gazdasággal, a termelő formákkal 

való hatékonyabb képzési együttműködésének megvalósítása érdekében a 

foglalkoztathatósághoz, a szakképzettség mellett elengedhetetlen kiegészítő kompetenciák 

megalapozásával, növelésével, kibővítésével a munkavállaló tekintetében.  

 

Miközben lehet azt állítani, hogy az 1960-as, 1970-es évek időszakában nem igazán mutatott 

elégséges érdeklődést a közösség, az oktatás és képzés világával kapcsolatosan, vagy hogy az 

érdeklődés az említettnél tartalmasabb és érdekesebb lehetett volna, ugyanakkor meg kell 

állapítanunk, hogy az oktatás és képzés világa mégiscsak az európai gondolkodás terébe 

került és hogy az európai közösségi szervezetek fejlődésében lezajlott változások azt is 

lehetővé tették, hogy egy hatékonyabb oktatási és képzési politikai gondolkodás vegye 

kezdetét az 1980-as évek elejétől. A Római Szerződés aláírásától markánsan jelentkező 

szakképzési politika és a szakképzési politika összefüggésrendszerében kibontakozó számos 

                                                 
91 Lásd Loboda Zoltán írását az EU oktatáspolitikájáról a www.om.hu honlapon továbbá részletesen a következő 
kötetet: Forgács, András-Loboda, Zoltán (2003) Az Európai Unió és az oktatás. Press Publica, Budapest. 
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kezdeményezés, valamint az 1970-es évek közepén felerősödő humán erőforrás fejlesztési 

gondolkodás – az olajválsághoz kapcsolódó olajválsági destabilizációk következményeként – 

megerősítették azokat az elképzeléseket, hogy érdemes lenne az emberi erőforrások 

fejlesztését, a tudásalapú fejlesztési modelleket, innovációs elképzeléseket az európai 

gondolkodás középpontjába állítani. Egyrészt egy olyan jelentés született, mely a tagállamok 

számára az oktatás és képzés területén komolyabb együttműködést szorgalmazott, mivel 

Henri Janne korábbi francia oktatási miniszter és munkatársainak ajánlása egy markáns 

oktatáspolitikai stratégia szükségességét fogalmazta meg, rajzolta fel.92  

A Janne-jelentés alapján az Európai Biztosság javaslatára az Európai Tanács létrehozta az 

Oktatási Miniszterek Találkozóját a Tanácson belül, mely azt is világossá tette, hogy mivel az 

oktatáspolitika nem volt közös politika, ezért nem lehetett önálló tanácsot létrehozni az 

oktatási miniszterek együttműködési szintjén, legfeljebb egy konzultatív testület 

fogalmazhatott meg közös gondolatokat, kihangsúlyozva az Európai Közösségek 

kompetenciájának hiányát az oktatás területén. Minden javaslat a Római Szerződés vonatkozó 

pontjainak egyértelmű kihangsúlyozása mellett – azaz a tagállamok autonómiájának és 

szuverenitásának egyértelmű figyelembe vétele alapján – ösztönözte a tagállamokat arra, hogy 

a Római Szerződésben már lefektetett célokat mindenképpen realizálják és hogy 

megszervezzenek egy ún. Oktatási Bizottságot az Oktatási Miniszterek Találkozója hatékony 

előkészítésére. Az oktatáspolitikai gondolkodás előre vetítette azt is, hogy elindul a Közösség 

első oktatási akcióprogramjának a megalapozása is. Az oktatáspolitika fejlesztéséhez egészen 

a Maastrichti Szerződés ratifikálásáig nem állt rendelkezésre tehát közösségi eszköz, csak 

azok, amelyeket a Római Szerződés megjelenített,  s az voltaképpen elégtelen volt tekinthető. 

Ugyanakkor az 1970-es évek közepétől a 80-as évek közepéig általunk igen fontosnak tartott 

tényezők előrelendítették az oktatáspolitikai gondolkodás elmélyülését. Az egyik az Európai 

Közösség kibővülésének folyamata, különös tekintettel 1973-ra és 1986-ra. A másik az 

integrációs folyamat lelassulása volt. Mindezek együtt, de természetesen más tényezők is 

előidézték az Európai Közösségek intézményi reformját és a célkitűzések átalakítását.  

 

A fordulópontot az Egységes Európai Okmány (Single European Act) 1986-os elfogadása 

jelentette, amely egyben 1987-től növelte az Európai Közösségek hatáskörét azzal, hogy 

                                                 
92 Commission of the European Communities (1973) The Janne-report. EC, Brussels.;Továbbá idézi Budai, 
Ágnes az Új Pedagógiai Szemle 2000. novemberi száma letölthető verziójában. Lásd: Budai, Ágnes (2000) Az 
egész életen át tartó tanulás. In.: OKI-Új Pedagógiai Szemle 2000./nov. Budai, Ágnes írása hivatkozásában 
megjegyzi, hogy „a Janne-jelentés az első közösségi oktatási akcióprogram (First Action Programe in Education) 
alapjául szolgált.” 
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bővítette a többségi szavazással eldönthető kérdések körét, de egyben megteremtette az 

egységes belső piac intézményének működtetéséhez szükséges döntéshozói hátteret is. Az 

Európai Bizottság és az Európai Tanács döntéseiben stratégiai szemléletváltás jelent meg, 

melynek eredményeként az oktatás és a képzés az egységes piac tényleges megvalósításának 

eszközévé vált. Ebben a szemléletváltásban az az egyértelmű tényező tükröződik, hogy a 

Közösség versenyképességét jelentősen meghatározza a humán erőforrások fejlesztésének 

ügye. Ugyanakkor az oktatás és a képzés világa egyben a szociálpolitikai dimenziókhoz is 

hozzákapcsolódott, mely érintette az egyén és közösségének az oktatáshoz és a képzéshez 

való hozzáférésének témakörét az esélyegyenlőség kérdését, a munka világához elsősorban, 

de az egyén más tevékenységeihez is kapcsolódó mobilitás ügyét, annak térbeli kereteit is.  

Az Európai Bíróság döntése és jogértelmezése alapján az Európai Bizottság egyes híressé vált 

ügye kapcsán szerzett bizonyos jogosultságot, jogosítványokat, kompetenciát az oktatás terén, 

melyek elsősorban az Európai Közösség egyes tagállamában élő honpolgároknak biztosította 

a Közösség más tagállamaiban az ott él honpolgárokkal azonos jogok alapján folytatott 

tanulmányokat, képzést, amennyiben az egyik ország polgára, vagy annak közvetlen 

hozzátartozója a másik tagállamban legalább 3 hónapon túl munkát vállalt foglalkoztatottá 

vált.  

 

A Római Szerződés aláírásától az Egységes Európai Okmány elfogadásáig tartó időszak 

oktatási és képzési politikával kapcsolatos szakaszolása: 

 

- 1957-1971.: a közösségi oktatási és képzési felfogás körvonalazódása különös 

tekintettel a szakképzési politika formálódására, 

 

- 1971-1986.: az Európai Közösség formálódó szakképzési politikája, együttműködés a 

tagállamok oktatási és képzési rendszereiben működő intézmények és szervezetek 

között közösségi szinten, 

 

1987-től egészen új fejezet nyílik az oktatáspolitikai gondolkodásban, ezért az azt követő 

időszakot a következőképpen lehet tagolni:  

- 1987-1992.: az Egységes Európai Okmány alapján az Európai Közösség politikájában 

megjelenik az oktatási és képzési politikában a programfinanszírozás, mely az egységes 

piac megalapozását, elmélyítését szolgálja, 
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- 1992-2000.: a Maastrichti Szerződés ratifikációjától, hatályba lépésétől a 2000. évi 

Lisszaboni Csúcstalálkozóig tartó periódus, mely időszakban az oktatási és képzési 

politikát mint a gazdasági növekedést és versenyképességet szolgáló korszerű és 1997-

től közös politikával formálódó foglalkoztatáspolitika részeként annak alárendelve, 

valamint az 1990-es évek közepétől a tanuló társadalom gondolatához kapcsolódóan 

jelenítik meg. Ehhez kapcsolódik, ennek eszköze a SOCRATES és a Leonardo da Vinci 

programok, az európai identitást erősítő azon felfogások melyek polgárközeli Uniót 

akarnak, különös tekintettel a négy szabadság elvének megvalósítására a tanulással 

kapcsolatosan, azon keresztül. 

 

- 2000-2005.: az ún. Lisszaboni-folyamat alapján kijelölt egész életen át tartó tanulási 

stratégia megvalósulása a Nyitott Koordináció tevékenységének bevezetése alapján az 

Európai Unió tagországainak oktatási és képzési rendszerei konkrét jövőbeli célkitűzései 

figyelembevételével.  

 

1987-ben indul meg az ún. oktatási akcióprogramok szervezése, ezek közé tartozott az 

Erasmus-program, a Petra-program (az ifjúság és a felnőttek szakképzésének programja), a 

Lingua-program (az idegennyelv oktatás fejlesztése szándékával), a Tempus-program, amely 

a közép-kelet-európai országok oktatóit és hallgatóit bevonta a közös programokba a 

felsőoktatás területén, valamint a FORCE-program. A strukturális alapokból finanszírozott 

közösségi programok között kiemelkedő számban voltak a munkaerőpiaci kihívásokra választ 

adni kívánó oktatási és képzési dimenzióval bíró programok. Az Európai Közösség 

akcióprogramjai az oktatás területén elmélyítendő együttműködést már a Római Szerződésben 

megfogalmazott elvek szerint igyekezték kibontakoztatni, melyeknek igen jelentős alapelve a 

hálózatos együttműködés volt, azaz, hogy az oktatás és képzés intézményeinek a többi 

közösségi tagállamban, majd 1989-1990 után a társulási tagsággal rendelkező országokban 

működő hasonló intézményekkel formálódó, működő kapcsolatrendszere legyen. Az Európai 

Közösség, majd 1992-től az Európai Unió igen komoly mértékű forrásokat fordított és fordít 

ma is a közös oktatási és képzési programok fejlesztésére az egyes célcsoportok eredményes 

képzésére, Különösen nagy sikert ért el, nagy sikernek örvend ma is az Erasmus-program, 

amely valódi mobilitást biztosít az Európai Közösségek, majd az Európai Unió 
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felsőoktatásában megfelelő nyelvi kompetenciákkal rendelkező hallgatók és oktatók 

számára.93  

                                                 
93 Koncz, János (2004) Európa oktatásáról – Maastricht után tíz évvel. Európai Tükör. 2004./1. Kiadja a MEH, 
47-82. old. 



 79 

VI. Az Európai Unió oktatáspolitikai felfogásának megalapozása 
Maastrichtól Lisszabonig 
 

 

Az egész életen át  tartó tanulás visszatérése 

 

 Az egész életen át tartó tanulás (lifelong learning, lebenslanges lernen) megerősödése, 

visszatérése számos, elsősorban három tényező hatásának köszönhető. Az első a nők és 

férfiak tanulási kedvének növekedésében, valamint a magasabb fokú kompetenciák 

birtoklásának, mint elvárásnak a felerősödésében rejlik. A másik két tényező a munka 

világának válságával és a mindennapok globalizálódásával függ össze.  

 

 A hetvenes és nyolcvanas évek társadalmi, a társadalmon belüli közösségek, a munka 

világának, valamint a magánéletnek a változásai olyan folyamatok és állandó, gyors 

átalakulások mentén valósultak meg, amelyek a társadalmak minőségi átalakulását 

eredményezték. Az átalakuló késő-modern, illetve a hagyományos kereteket meghaladó 

(poszt-tradicionális) társadalmak különböznek azoktól a társadalmaktól, melyek 

vonatkozásában még az élethosszig tartó oktatás narratívái kibontakoztak és hatottak. A 

sokszor csendesnek tűnő, mégis elementárisan ható társadalmi átalakulás, változás, sőt az 

úgynevezett „rizikó társadalom – risk society” megjelenése (Beck 1992), a „reflexív 

modernizáció” (Beck, Giddens, Lash) 94 az élethosszig tartó tanulás fogalmát felhasználva 

igyekezett szerepet szánni a társadalomnak és abban az egyénnek, hogy folyamatos tanulással 

legyen képes érteni, értelmezni megváltozó helyét, szerepét és hogy megtalálja a megfelelő 

stratégiákat a hatékony, korszerű cselekvéshez. 

 

 A változások számos területen előrevetítették, hogy megújuló gondolkodásmódra van 

szükség a társadalom bizonyos csoportjai vonatkozásában. Ezt a megújuló, korszerű 

társadalmi érzékenységet vetítette előre az UNESCO 1985-ös párizsi felnőttoktatási 

világkonferenciája, mely nemcsak a tanuló társadalom koncepcióval, mottóval jelezte, hogy a 

tanulásközpontú vélekedés felértékelődik, de az emberi jogok között igyekezett értelmezni a 

tanulást, továbbá utalt arra, ha még akkor nem is nevesítette, hogy a társadalom bizonyos 

csoportjaira különös figyelmet kell fordítania a felnőttoktatásnak. A társadalom egyik ilyen 

                                                 
94 Beck, U.-Giddens, A.-Lash,S. (eds.) (1994) Reflexive Modernization. Cambridge:Polity. 
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sajátos csoportja a nők, elsősorban a megváltozó, átalakuló női szerepek tekintetében. Ezek a 

változások megjelennek, érvényesülnek helyi, lokális szinten, de globális hatások révén 

általánosan is hatnak, például a munka világában. Az élethosszig tartó tanulás értelmezésének 

a nemek közötti viszonyrendszer vonatkozásában is felfogható esélyegyenlőség biztosítása 

kapcsán is fontos szerepe van és várhatóan lesz is.95 

 

 A kultúra területén a felnőttek alfabetizációjának, iskolázottságának fejlődéséből is 

fakad az a trend, hogy megváltoztak, átalakultak a felnőttkori tanulás terei, tartalmai. A 

felnőttoktatás ma már nem valamiféle marginális tevékenység. Az iparilag fejlett országokban 

a lakosság harmada már a kilencvenes évek végén részt vett évente szervezett oktatásban, 

képzésben. Európa mediterrán térségében ez nagyjából 20%, a skandináv térségben 50% 

körüli volt 1997-ben.96 Mára valósággá vált, hogy az utóbbi térség államaiban több felnőtt 

tanul, mint ahányan az alap- és középfokú oktatásban részt vesznek. 

 

 Fontos azt is megemlíteni, hogy a munkán kívüli tevékenységek, szerepek és 

lehetőségek is átalakultak. A felnőttek vonatkozásában érdemes azt is megemlíteni, hogy a 

hagyományos értelemben vett munkaidő csökkenése, a munkakörülmények, a munkavégzés 

célja, tartalma és keretei oly módon változtak, változnak meg, hogy növekszik, kitolódik a 

várható életkor és ez új lehetőségeket teremt és egyben kihívásokat generál a felnőttoktatás és 

az idősek oktatása terén. A munkaképes életkoron belüli szabadidő, azaz a nem munkával 

eltöltött idő növekedése, a generációk egymásra hatása új szellemi, kulturális dimenziókat 

nyithatnak meg, melyre a gazdaság terei csak áttételes hatással lehetnek csak. Természetesen 

a hetvenes évek felnőttjeinek lehetőségeihez képest térben és időben, továbbá tartalmában is 

átalakulnak a felnőttek munkakörülményei, életmódjuk, közösségi és világfelfogásuk, azaz 

értékeik, normáik. Fontos adaléka a változásoknak, hogy a gazdasági erőforrások megújítása 

mellett, sőt ahhoz kapcsolódóan egyre jobban felértékelődtek a társadalmi kapcsolatokhoz 

kötődő értékek, tőkék (pl. az ún. social capital  fogalmának értelmezése kapcsán R. Putnam 

ésSchuller elméletéhez kapcsolódva)97, továbbá a tudásnak, mint tőkének, erőforrásnak az 

újabb értelmezése (lásd a következő oldal ábráit!).  

                                                 
95 Probyn, E. (1993) Sexing the Self, Gendered Positions in Cultural Studies. Routledge, London. 
96 Bélanger, P. (1994) The Dialectics of Lifelong Learning. In.: Bélanger, P. – Gelpi, E. (eds.) Lifelong 
Education. Kluwier, Amsterdam. 
97 Tom Schuller előadása: Lifelong Learning as the Social Construction of Knowledge. Elhangzott a Creating 
Human Capital – Lifelong Learning for the Knowledge Society c. konferencián Helsinkiben, 2001. szeptember 
26-án.; Továbbá lásd az alábbi kapcsolódó ábrákat! Putnam, R. (1996) Tuning in, tuning out: the strange 
disappearance of social capital in America. Political Science and Politics, 28(4), 664-683. old. 
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Az utóbbi felfogás természetesen számos formában kötődik azokhoz az elgondolásokhoz, 

melyek már a hatvanas és hetvenes években ökonómiai szempontok alapján értékelték fel az 

oktatás, a folyamatos oktatás és az élethosszig tartó oktatás szerepét.  

 

 Ugyanakkor felértékelődtek a környezettudatos magatartás elemei is, melyek legalább 

annyira kötődtek, kötődnek egy komoly, fejleszthető oktatási, tudományos ismeretterjesztő 

közművelődési feladat- és tevékenység-rendszerhez, mint más aspektusok. A környezeti 

problémák is rávilágítottak arra, hogy a gazdaság teljesítőképessége korlátozott, és hogy 

például a munkahelyek teremtése nem mehet a környezet állapota fenntartásának rovására. 

Ehhez kapcsolódóan további kérdés, hogy az élethosszig tartó tanulás mennyiben tudja és 
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akarja megjeleníteni a környezettudatos, azaz a már korábban említett felelősség kategóriáját 

szélesen értelmező gondolkodásmódot képviselni.  

 

 Napjaink társadalmai elbizonytalanodnak, még inkább kerülnek a felnőttek 

bizonytalan helyzetbe, akiktől egyre nagyobb fokú kreativitást vár el mind a gazdaság, mind a 

társadalom. A társadalom változásából fakadó bizonytalansági tényezőket csak úgy tudjuk 

csökkenteni, hogy megalapozzuk, megújítjuk tudásunkat, kompetenciáinkat és ezt 

folyamatosan tesszük. Az élethosszig tartó tanulás politikuma ennek ad keretet, ezért válik 

globálisan értelmezhetővé, alkalmazhatóvá ez a politikum, mely egyszerre gazdaság- és 

társadalompolitika. A globális jelenségek hatása mellett is jelen vannak, nagyon markánsan 

hatnak azok a lokális terek, melyben élünk, melyben értelmezhető az egyének gazdasági és 

társadalmi szerepének kettőssége. Ezt is tükrözi az élethosszig tartó tanulás politikája, mely 

aktív cselekvésre, aktív állampolgárságra (active citizenship) ösztönöz. 98 Mindezen 

folyamatok feltételezik és igénylik, hogy a modern társadalom tagjai felelősséggel szervezzék 

meg közösségüket, vigyázzák környezetüket, és hatékonyan használják ki a közösség emberi 

erőforrásait. Nem véletlen, hogy az élethosszig tartó tanulás koncepciójába integrálódik az 

emberi erőforrások fejlesztésének dimenziója is. 

 

 
 

Forrás: Education & Training in Europe: diverse systems, shared goals for 
2010 – Európai Bizottság, Brüsszel 2002. 

 

                                                 
98 European Commission (2000) Memorandum on Lifelong Learning. Commission Staff Working Paper, 
Brussels. SEC (2000)1832. 
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 Az élethosszig tartó tanulás tényleges felértékelődésének, „feltámadásának” másik, 

igen fontos tényezője a gazdasági válságtényezők, valamint a jövőről megfogalmazott 

gondolatokat megjelenítő viták felerősödő hatása volt. A korszak változásai, továbbá a 

pregnáns gazdasági folyamatok kiformáltak egy újfajta gazdaságpolitikát, melynek központi 

elemévé vált a fejlődést, stabilizációt biztosító emberi erőforrás fejlesztés és az annak 

alárendelt, az ahhoz igazodó beruházási tevékenység, még az oktatás és képzés világát is 

átalakítva. A kilencvenes évek elejétől a modernizációt, korszerűbb gazdasági kereteket 

igénylő, körvonalazó és a versenyképesség igényét megfogalmazó „fehér könyvek”, 

jelentések, beszámolók garmadája jelezte, hogy a felnőttek növekedő tanulási igénye a 

munkaerőpiac átalakulását képezi le. A vizsgált folyamat a foglalkoztatáspolitikákat is 

átalakulásra ösztökélte, serkenti ma is annak érdekében, hogy az oktatás és képzés 

tevékenységének ténylegesen is folyamatossá tételével, másik oldalról az élethosszig tartó 

tanulás lehetőségeinek kibontakoztatásával növelje a gazdaság termelékenységét, a 

foglakoztathatóságot. Az embereknek ugyanis lehetőséget kellett biztosítani ahhoz, hogy 

ismereteik megalapozásával, megújításával stabilizálják szerepüket a munkaerőpiacon, hogy 

munkát tudjanak vállalni. Ez különösen érintette, érinti a pályakezdő munkanélkülieket. A 

munkaadók, a foglalkoztatók zöme pedig felismerte, hogy az alapképzettséghez kapcsolódó 

tudásszintet emelni kell, a készségek és képességek, nemkülönben a szakismeretek fejlesztése 

elengedhetetlen  a minőségorientált gazdaság egyes szektorainak fejlesztéséhez. A változtatás 

finoman szólva nem tűrt halasztást. 

 

 Egy megjegyzést azonban kell tennünk a munkanélküliségnek a kilencvenes években 

jelentkező sajátosságai kapcsán. A teljes foglalkoztatottság gondolata 

megvalósíthatatlanságának érvényesülése a társadalmi folyamatokat is átformálta, mert 

miközben a médián keresztül a felnőtteket olyan információkkal árasztották el, hogy a 

gazdaság szerkezetének racionalizálása alapvetően fontos és minden más szektort 

meghatároz, ehhez a munkahelyek száma csökkenésének szinte visszafordíthatatlannak tűnő 

képe társult. Úgy hatott, hogy a munkához való jog csupán írott malaszt lehet, a teljes 

foglalkoztatottság gondolatának társadalmi elfogadottsága, képviselete is ténylegesen háttérbe 

szorult. Ezen közben felerősödtek a munka világa és a felnőttek tanulása sajátosságainak 

összekapcsolása, összevetése, mivel a munkavállalók egy része azért ellenezte az élethosszig 

tartó tanulás fogalmával címkézett projekteket, programokat, mert féltek, megijedtek a 

kihívásoktól, a már kivívott kollektív jogaikat féltették, kezdték félteni igazán. 
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 Persze az is igaz, hogy a munka fogalma is gyökeres változáson ment keresztül és már 

nem egyszerűen a tőke és a termelési eszközökkel felcserélhető javak egyikeként értelmezték. 

A munkavállalói értékek között felértékelődött az intelligencia, a gyakorlat – tapasztalat, mint 

különös és meghatározó vonása a modern munkavállalónak, akinek a gondolkodása mellett 

érzelmei, szubjektuma is befolyásoló tényezőként értelmeződik. A vonatkozó munkavállalói 

sajátosságok változásai kihatnak a munkavállalók szociális szerepeinek minőségére, a munka 

melletti és munka utáni társadalmi aktivitásuk hatásfokára. A munka világa ugyanakkor az 

alkotás, a kreativitás fejlesztésének, az egyéni kompetenciák megváltoztatásának tere is 

egyben. A munka világához kapcsolódó fejlesztések zöme azonban túlzottan ökonómiai-alapú 

maradt és csak a kilencvenes évek második felétől jelenített meg egy integráns, az élet minden 

területén kooperációt, együttműködést, azaz tudástranszfert. Ehhez pedig kapóra jött az 

élethosszig tartó tanulás koncepciója. A foglalkoztatási válságnak és a társadalmi problémák 

megjelenésének, elmélyülésének szinte egy időben jelentkező együttes hatása azt 

eredményezte, hogy az indivídum gazdasági és társadalmi szerepét szinkronításban hirdető 

élethosszig tartó tanulás politikum, globális koncepció keretét adta, mely egy megújuló 

felnőtt-tanulási modellt is magába integrált.  

 

A globális környezet maga vált tehát a harmadik olyan tényezővé, mely az élethosszig tartó 

tanulás ügyét a nagypolitika részévé, eszközévé tette, formálta. Ez együtt járt az információ, a 

piacok, a világszintű versenyképesség globalizációjával, mely a nemzetgazdaságokat is új 

kihívások elé állította és a növekedés, a fenntartható fejlődés kérdését összekapcsolta a 

képzés, a további képzés és az átképzés fogalmaival. A globalizációt egy darabig csak a 

gazdaság vonatkozásában értelmezték, annak negatív és pozitív hatásait értelmezve, de 

csakhamar globálisan kellett, lehetett csak felfogni a társadalom, a természeti és mesterséges 

környezet számos problémáját, különös tekintettel a környezeti kérdésekre és a kulturális 

ügyekre. A kultúra világa, az oktatás és képzés is piacosodott és megjelenít globális hatásokat, 

miközben a kulturális identitás keresése és értelmezéséhez nem nélkülözheti a lokális 

kontextusok figyelembe vételét. A globalizáció folyamatában tehát megjelent és ma is 

jelentősen hat az alternatívákban való gondolkodás globalizációja is, mint a nyugati 

gondolkodás, normarendszer egyik sajátja, tulajdonképpen az innovatív, kreatív gondolkodás 

egyik meghatározó feltétele, alapja. Ezen túl találkozunk a szolidaritás, az esélyegyenlőség 

gondolatának globálisan ható értelmezésével is, mely mind a szupranacionális, mind a 

szubnacionális szinteken érvényesül és befolyásolja az élethosszig tartó tanulás politikumát. A 
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fontos etikai kérdés az, hogy a tanulás tevékenységének hatékony folytatását az e szintek 

közötti diszharmónia miképp módosítja, mivel a nagy horderejű döntések zöme 

szupranacionális szinten jelenik meg és ez nagyban megszabja a tanuló társadalom 

koncepciója megvalósításának lehetőségeit. Az élethosszig tartó tanulás ügye tehát egyszerre 

kell hogy szerepet kapjon a lokalitás és a globalitás tereiben, „glokális” kérdésként kell 

felfogni.99 

 

 Úgy vélhetjük tehát, hogy az élethosszig tartó tanulás gondolatának feltámadása 

mögött számos tényező egymás utáni, egymás mellett történő jelentkezése fedezhető fel. 

Ugyanakkor ezért is nehéz egy egységes, az élethosszig tartó tanulás fogalmáról, 

politikumáról beszélni. Példának okáért érdemes végiggondolni, hogy az Európai Unió 

tagállamai máig nem tudtak vagy akartak egy egységes koncepciót kialakítani és az európai 

Bizottság által négy esztendeje a szakmai köztudatba „bedobott” LLL (lifelong learning) 

definíciót is rengeteg kritika érte. Mégis valami olyan sajátságos folyamat zajlik, melyben a 

gazdaság és a társadalom kölcsön- és egymásra-hatását, egymásra utaltságát érzékelhetjük az 

egyéni szerepek, az egyéni felelősség átértékelése mellett. Az Európai Unió úgy karolta fel és 

vitte politikái közé az élethosszig tartó tanulás ügyét, hogy az nem tiszta gazdaságpolitika, 

foglalkoztatáspolitika és nem is tisztán - több ok miatt - oktatás-, és/vagy művelődéspolitika.  

Hanem mindegyik egy picit, olyan mint egy igazi „glokális koktél.”  

 

Egyszerre hat a társadalmi folyamatokra makro- és mikroszinten. Plurális gondolat, mely 

éppen ezért a többféle értelmezést tesz lehetővé.100 Ennek pedig az az oka, hogy maga is a 

gazdasági és társadalmi változásoknak az egyéni és társadalmi szerepeket módosító tényezőit 

vizsgálja, a változásokhoz való alkalmazkodás képességét igyekszik elősegíteni egyéni és 

társadalmi szinten egyaránt101, hogy a diszharmóniába némi harmóniát vagy annak látszatát 

csempéssze. 

 

Folyamatértelmezés az elméleti megközelítés alapján: 

 Az 1992-ben ratifikált Maastrichti Szerződés a Római Szerződés fent taglalt 126. és 

127. cikkelyét nem módosította, de megerősítette a minőségi oktatás, valamint a szakképzés 

                                                 
99 Koltai, Dénes (2001) A felnőttképzés elméleti, gazdasági és területi problémái. PTE TTK FEEFI 
100 Bélanger, P. (1994) The Dialectics of Lifelong Learning. In.: Bélanger, P. – Gelpi, E. (eds.) Lifelong 
Education. Kluwier, Amsterdam. 78. old. 
101 Rubenson, K. (1994) Recurrent Education in Sweden. A Moving Target. In.: Bélanger, P.-Gelpi, E. (eds.) 
Lifelong Education. Kluwer, Amsterdam. 
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területén a támogatások politikájának ügyét a tagállamok oktatási és képzési rendszerei 

szuverenitásának megőrzése mellett. A Maastrichti Európai Közösségi Szerződés 126. és 127. 

Cikkelye egyértelműen megjelölte, hogy az Uniónak felelőssége van az oktatás fejlesztésével 

kapcsolatosan. Az oktatásnak a képzéstől történő elválasztása arra alkalmat adott, hogy az 

Európai Unió az általános képzések vonatkozásában megfogalmazott kompetenciáit 

megfogalmazza a minőségi oktatás fejlesztésének előtérbe helyezésével. Ez a tagállami 

autonómiát, szuverenitást meghagyó szemléletmód, mely nagyobb együttműködésre 

ösztönözte a tagállamok oktatási és képzési rendszereit, ezzel egyidőben – és ellentmondásos 

módon – éppen a tagállamok részéről váltott ki ellenkezést, különösen azokban az 

országokban, ahol az oktatás és a képzés világa már eleve decentralizált keretek között 

működött. Erre a legjobb példa Németország, amely az 1990-es évek közepén megjelenő 

Európai Bizottság oktatással és képzéssel kapcsolatos dokumentumainak többségében az 

oktatás és képzés közös politikává formálását vélte felfedezni alárendelve azt a közös 

gazdasági és foglalkoztatáspolitikai céloknak. Erre természetesen rendkívül kritikusan 

reagáltak és igyekezték az 1990-es években megjelenő közösségi oktatáspolitikát mérsékelt 

felfogásra rábírni.102 

 

A Maastricht-i Szerződés rögzítette az Unió támogatásának alapelveit és ahogy azt a 

Szerződés 126. és 127. cikkeinek öt pontjával kapcsolatosan már jeleztük, egyértelműen a 

minőségorientációt, a mobilitást és a kooperációt helyezte oktatási és képzési politikájának 

előterébe. A Maastricht-i Szerződés megerősítette tehát a tagállamok felelősségét, a nemzeti 

programok kialakítását és fejlesztését, ugyanakkor kifejezetten a szakképzés területével 

kapcsolatosan a szubszidiaritás elvét alkalmazta a szakképzésnek a gazdaság fejlesztését 

befolyásoló tényezői miatt, így a közösség nagyobb illetékességét jelenítette meg, melyet az 

1960-as és az 1970-es években elfogadott tanácsi dokumentumok is alátámasztanak. Az 

Európai Unió formálódó oktatási és képzési politikája ezzel együtt elsősorban az európai 

szintű együttműködésre helyezte a hangsúlyt, melyben már nem a két, hanem több tagállam és 

legalább egy, de inkább több – ekkortól az Európai Közösséggel társulásban lévő – ország 

együttműködése lesz meghatározó. Ezt a célt biztosítja a szakképzés területén a Leonardo-

program, melynek eljárási rendje és megvalósulása gyorsabb, hatékonyabb, mint a Socrates-

program.  

 

                                                 
102 Winter, Klaus (1997) Die Entwicklung nationaler Bildungssysteme unter den Bedingungen der europäschen 
Vereinigung. Oldenburger Universitätsreden. Nr. 88. Bibliotekhs und Infosyst.. 18. old. 
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1993 tavaszán a dániai Koppenhágában elfogadják az Európai Unió programját a növekedés, 

a versenyképesség és a foglalkoztathatóság területén, melyet az Európai Bizottság azonos 

című Fehér Könyve részletesen taglal.103 A foglalkoztathatósággal kapcsolatos Fehér Könyv 

olyan folyamatot indít el, amelyre kevés figyelmet szentelünk, holott 1992 és 2000 között 

mintegy belső változás eredményeként maga a foglalkoztatáspolitika értékelődik fel, 

értékelődik át oly módon, hogy alig négy esztendő alatt 1993. után közös uniós 

foglalkoztatáspolitika alakul ki, mely azután az 1997. évi Amszterdami Szerződés VIII. 

Címében egyértelműen megjelenik. 1993-ban a Fehér Könyv mellett megjelenik az Európai 

Bizottság részéről a rendkívüli fontos Zöld Könyv az oktatás európai dimenziójáról.104  

Az UNESCO is 1994-ben indítja útjára a „Lifelong Education for All/ Élethosszig tartó 

oktatást mindenkinek” című középtávú stratégiáját a 1996-2001 közötti időszakra 

vonatkozóan.105 Két esztendővel később az OECD országok oktatási minisztereinek 

tanácskozása egy olyan nyilatkozatot fogad el, melynek a címe már a tanulásközpontúságról 

tanúskodik: „Making Lifelong Learning a Reality for All”.106 A vonatkozó kommüniké a 

tagországokat arra igyekezett ösztönözni, hogy az említett cím szellemében kötelezzék el 

magukat az ezredfordulóig. Itt ugyanakkor meg kell jegyeznünk, hogy öt évvel ezután, 2001. 

novemberében az Európai Bizottság által az élethosszig tartó tanulásról kiadott nyilatkozat 

címében mennyire hasonlít az OECD említett dokumentumához.  

 

Két esztendővel később pedig az Európai Bizottság megjelenteti azt a Fehér Könyvet, 

melynek címe: Tanítani és tanulni. Útban a tanuló társadalom felé.107  

Az Európai Bizottság Fehér Könyve tételesen taglalja azokat a kihívásokat, amelyek elé 

Európa néz, különös tekintettel azokra a kihívásokra, amelyek az egyént és közösségét érik: 

ezek között megjelenik az információs társadalom hatálya, a nemzetközi dimenziók, 

gazdasági, politikai és társadalmi aspektusai, valamint a tudományos és technológiai 

változások okozta hatások különös tekintettel a tudományos ismeretterjesztés és 

ismeretszerzés felértékelődésére; a dolgok jelentéstartalmának megváltozása, relativizálódása, 

a kreativitáskészség értéke, továbbá az ítéletalkotás és döntéshozatali képesség 

                                                 
103 European Commission (1993) White Paper on Growth, Competitiveness and Employability. EC-EUROP. 
104 European Commission (1993) Green Paper on the European Dimension of Education. EC-EUROP. 
105 United Nations Education, Science and Culture Organisation (1994) Lifelong Education for All. UNESCO, 
Paris. 
106 Organisation for Economic Co-operation and Development (1996) Lifelong Learning for All. Meeting of the 
Education Committee at ministerial level. OECD, Paris, 16-17. January 1996.  
107 European Commission (2000) Memorandum on Lifelong Learning. Commission Staff Working Paper, 
Brussels. SEC (2000)1832. 
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felértékelődése; a készségek és kompetenciák, a foglalkoztathatósági kritériumok megjelenése 

(kulcskompetenciák);  az oktatás és képzés rendszereinek hatékonysága, a rugalmasság 

kérdése az Európán kívüli országok eredményeinek kezdeményezésének ismerete.  

 

A tanuló társadalom felépítésével, fejlesztésével kapcsolatos szempontokat, kritériumokat a 

Fehér Könyv öt pontban foglalja össze. Az új tudás megszerzésének ösztönzése, melyben a 

készségek elismerése, a mobilitás, valamint az információs és kommunikációs technikák 

alkalmazása szerepel. Az iskola és az üzleti élet kapcsolatainak szorosabbra fűzése, melynek 

részeként a már általunk részletesen taglalt, a korábbi évtizedekben megkezdődő, formálódó 

szakképzési terület fejlesztését érintő, az ott működő szakoktatási, szakképzési, 

munkaerőpiaci szervezetek, intézmények képzéseiben a gyakorlati foglalkozások idejének 

növelését célzó lépések jelennek meg, a szakképzés egészének megújítása a munkaadók aktív 

bevonásával. A kirekesztés elleni küzdelem, melyben kiemelt szerepet kap a második esély 

iskolája, mely mint felnőttoktatási forma megújításra, megerősítésre szorul nemcsak a 12, 

majd 15 uniós tagállamban, de a Fehér Könyv kibocsátása után közel egy évtizeddel 

csatlakozó új tagországokban egyaránt. A negyedik igen fontos cél a tanuló társadalom 

megvalósítása szempontjából három közösségi nyelv hatékony ismerete (ennek részletes 

értelmezésére nincs szükség, talán annyit kell megjegyeznünk, hogy 2005-ben magyar 

vonatkozásában elmondható, hogy a magyarok, akiknek anyanyelve az Európai Unió 

hivatalos nyelve is, legalább két közösségi hivatalos nyelvet lenne érdemes beszélniük, 

használniuk haladó szinten!). A Fehér Könyv a tanuló társadalom megvalósításának ötödik, 

nagyon fontos céljaként megjeleníti, hogy egyenrangúan kell kezelni az oktatás és képzés 

terén eszközölt beruházásokat a gazdaság, a termelő folyamatokba történő egyén beruházások 

értékével.  

 

1995-ben a Fehér Könyvvel az Európai Unió deklaráltan is felvállalja a tanuló társadalom 

(learning society) fejlesztésének, létrehozásának gondolatát és az 1980-as évek közepén 

megjelenő, akkor még kezdeményezés, melyet az UNESCO programjai előre vetítenek 

immáron 10 esztendővel a megjelenése után az Európai Unió stratégiai gondolkodásának 

egyik eleme lesz az oktatás, a képzés, a kultúra, az ifjúságpolitika és a sport területén. Már az 

1970-es években próbáltak kutatók megfogalmazni egy olyan társadalmi modellt, melyben a 

művelődéshez való jog mellett elsősorban az oktatás és képzési rendszer nyitottságát 

kapcsolták hozzá: 
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„A tanulótársadalom egy olyan társadalom, amelyben mindenki a 

szabad művelődés intézményes keretei között tanulmányokat 

folytathat, ugyanakkor a folyamatos szabad tanulás tevékenységét is 

megvalósítja ezen intézmények falai között, vagy az intézményeken 

kívüli formákban. Olyan társadalomról van tehát szó, amelyekben 

valódi egyetemek működnek, mint a független gondolat központjai és 

ahol a kritikus gondolkodás is szerepet játszik, melyeken keresztül 

korszerű értékközvetítés valósul meg.”108  

 

Ugyanakkor az 1970-es évek társadalmi modellje még nem elsősorban a tanulással 

kapcsolatos, hanem az oktatási és képzési rendszert fenntartó, a tanulót nem partnernek, 

hanem a tanító-nevelő munka alanyaként vélelmező modellt jelenített meg a tanító-nevelő 

társadalom eszményeként. Ez tükröződött vissza a Faure-jelentésben, ugyanakkor a 

tanulótársadalom modellje már ennél modernebb elgondolást, valóságos tanulóközpontúságot 

jelenített meg. Az 1980-as években a tanulást mint korszerű, de egyben normális és 

közhelynek tűnő tevékenységet fogták fel a kutatók, ugyanakkor az oktatást emberjogi 

sajátossággal bíró kategóriaként értelmezték, azaz olyan közpolitikaként, amelyhez minden 

egyénnek emberi jogon alapuló hozzáférést kell biztosítani.109 A tanuló társadalom gondolata 

vélekedésünk szerint azért kerülhetett az európai közösségi, majd uniós gondolkodás 

középpontjába, mivel valódi tanulóközpontúságot, a tanuláshoz való korlátlan hozzáférést, 

rugalmasságot tükrözött és az egész életen át tartó tanulás „szolgálatába állította az oktatás 

rendszerét”. Boshier ugyanakkor arra is rámutatott – és ez a magyar kutató számára is 

rendkívül tanulságos – hogy a tanulótársadalmat nem lehet egyszerűen kiegészítő tanulási 

programok megszervezése alapján létrehozni, létrehozottnak tekinteni, ahhoz általánosan egy 

korszerű és nyitott szakpolitikai gondolkodás megjelenése járulhat csak hozzá, amely 

egyrészről a tanagyag, a módszerek, az intézmények önálló fejlesztése és az intézmények 

közötti kooperáció ösztönzése lévén teljesítheti ki a tanulótársadalmat. A tanulótársadalom 

gondolatához kapcsolódóan azzal a dilemmával találkozunk – és ez főként a felsőoktatási-

képzési, valamint kutatási és fejlesztési tevékenységével kapcsolatosan érdemel figyelmet -, 

hogy természetesen az oktatási és képzési rendszernek nemcsak az oktatás maga, hanem a 

kutatás, a fejlesztés is része és mindezek nem feltétlenül tanulóközpontú tevékenységek. 

Ugyanakkor a hagyományos oktatási és képzési intézmények tanító, nevelő munkája indirekt 

                                                 
108 Hutchins, R.M. (1970) The Learning Society. Penguin, Harmondsworth. 
109 Boshier, R. (1980) Towards a Learning Society. Learning Press, Vancouver. 
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formái is felértékelődnek az 1990-es évek közepén, amelyek funkcióbővüléssel járnak, ilyen 

lesz az ismeretterjesztő, valamint a szabadidős tevékenységek jelentős száma.  

 

Érdemes természetesen arra is rámutatni, hogy az iskola szerepének, vagy jelentésének 

átértelmezését is meghozta a tanuló társadalom modelljének kibontakozása. Az iskolai 

környezet felértékelődött, de nem kizárólagosan mint az alapkészségek fejlesztésének, az 

alapismeretek átadásának színtere, hanem mint olyan korszerű nevelő, tanító, formáló 

környezet, ahol  a tanulók megismerik a természeti és a társadalmi közeget, amelyhez 

kapcsolódva önmagukra találhatnak és a hatékony és örömteli tanulást sajátítják el, amely a 

folyamatos, az egész életen át tartó tanulási tevékenység feltétele. Nem véletlenül veti papírra 

1974-ben Husén, hogy az iskolának meg kell változnia ahhoz, hogy a tanulótársadalom 

valóban létre tudjon jönni.  

 

A XX. század második felében ugyanakkor felértékelődött az iskolán kívüli eszközök tanító 

és nevelő szerepe, különös tekintettel a kultúra közvetítés intézményeire, a médiára és az 

átalakuló személyközi kapcsolatokra. Az 1990-es évek közepén az Európai Unió formálódó 

oktatási, képzési és kulturális politikáját áthatotta a közel húsz esztendőre visszatekintő 

tanulótársadalom gondolat, mely az 1980-as évek közepén deklaráltan megfogalmazott céllá 

vált, ugyanakkor csak tíz esztendővel később válhatott az Európai Unió környezetében 

meghatározó társadalompolitikai koncepcióvá. 

1995 végén az Európai Bizottság ajánlására az Európai Tanács 1996-ot az egész életen át tartó 

tanulás évének jelöli ki. A közösségi akcióprogramok természetesen továbbfolytatódnak, 

kibővülnek, hiszen 1995-től kezdődik meg a Socrates-program kialakítása, melynek első 

periódusa 1999-ig tart és elsősorban a felsőoktatást (Erasmus-program) és a közoktatást 

jeleníti meg (Comenius-program), de kitér az idegennyelv oktatásra (Lingua-program 

folytatása), a nyitott- és távoktatásra (Minerva-program), a felnőttoktatásra, a 

tapasztalatcserére az oktatási rendszerek és az oktatáspolitikára vonatkozóan, valamint 

kiegészítő intézkedésekre. A már korábban említett Leonardo-programot 1994-ben fogadják 

el, melybe a korábbi akcióprogramok közül a Petra, a Force, a Lingua-program egy részre és a 

Comett-programok olvadnak bele. A Leonardo-programmal a Bizottság célja az volt, hogy a 

főleg fiatalokat, pályakezdőket érintő munkanélküliséget visszaszorítsa, a szakoktatás és 

szakképzés, valamint a nyitott fejlesztések képzésével, a kis- és középvállalkozásokkal 

történő együttműködés alapján. Filozófiája visszatükröződik a Fehér Könyv ötödik 

célkitűzésében is. Nem szabad figyelmen kívül hagynunk viszont a Maastricht-i Szerződés 
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alapján kibontakoztatott Fiatalok Európáért című programot, mely 1995-ben indult és az 

Európai Önkéntes Szolgálatnak a kirekesztés elleni küzdelmét jeleníti meg. Ez a program az 

1995. évi Fehér Könyv harmadik pontjában, azaz a kirekesztés elleni küzdelem eszközeként 

jelenik meg.  

 

Az Európai Integráció folyamatában 1986 és 2000 között folyamatosan érzékelhető volt az a 

kérdés, hogy magát a közösségi együttműködést a Közösség fejlődését meghatározó 

gazdasági, társadalmi-politikai kapcsolatokra, vagy az egyénekre alapozzák. A Maastricht-i 

Szerződéssel megjelenő uniós állampolgárság az utóbbi helyezte előtérbe, és ezzel világossá 

vált, hogy a tagállamok állampolgárainak kell hasznot élvezniük a közösségi 

együttműködésből, azaz ahogy a tagállami, úgy az uniós szintű szerveződés is nem a 

rendszert, hanem a benne működő egyéneket kell, hogy szolgálja, így továbbra is biztosítható 

volt az az egyénközpontú gazdasági, politikai és társadalmi felfogás, amelynek medrében 

ezáltal az oktatási és képzési rendszerek kereteit, annak tartalmát (tananyag és az ott 

megjelenő tanítási módszereket) a hatékony egyéni tanulás szolgálatába állították továbbra is. 

Az Uniós törekvések sikerességének az egyik igen jelentős feltétele, kulcsa, hogy a 

tagállamok valóban akarjanak együttműködni és az uniós együttműködést ne szükséges 

rossznak, hanem valóban feltételnek, keretnek tekintsék, hogy az együttműködés kereteit az 

együttműködést fenntartó, előremozdító egyéni aktivitás töltse meg tartalommal.  

Az európai oktatási és képzési szemlélet formálódását elősegítendő, a gyakorlati tevékenység 

koordinálását biztosító szervezeti egység az Európai Bizottság munkáját támogató XXII. 

Főigazgatóság lett, mely aztán az 1990-es évek végén az oktatás és a kultúra területét 

egységesen kezelő főigazgatósággá formálódott, elhagyva a főigazgatóság számát. 

 

Az oktatással és a képzéssel kapcsolatos európai közösségi gondolkodást jelentősen 

befolyásolta Jacques Delorsnak, az Európai Bizottság elnökének és az UNESCO 

megbízásából felkért munkatársainak készített dolgozata, mely a „Tanulás: rejtett kincs” 

címet kapta.110 Ez az UNESCO számára készített dolgozat világossá tette, hogy az Európai 

Bizottság vezetője és környezete rendkívül holisztikusan látja azt a problémát, amit az 

egyébként megváltozó, átalakuló gazdasági, politikai és társadalmi környezet világosan jelez. 

A dolgozat kulcsfogalmai között már nem a növekedés-expanzió, nem az innováció és nem az 

integráció álltak, mint ahogy az kulcsfogalma volt a Faure-jelentésnek, hanem az egész életen 

                                                 
110 Delors, J. et al (1996) Learning: the treasure within. Report to the UNESCO of the Internat. Committe on 
Education for the 21st century. UNESCO, Paris. 
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át tartó tanulás (lifelong learning) felértékelődő koncepciójához kapcsolódóan, az egész életen 

át tartó oktatás hagyományos koncepciójának (lifelong education) átértékelése alapján a 

versengés, a kooperáció és a szolidalitás fogalmai, melyek a folyamatosan változó és 

átalakuló gazdasági környezethez való alkalmazkodás képességének megerősítése mellett a 

társadalmi integrációhoz elengedhetetlen, ugyancsak egyéni kompetenciákat igyekezett 

előtérbe hozni. Nem véletlen tehát, hogy Delors és munkatársai jelentésükben olyan témák 

kapcsán értékelték fel a tanulás tevékenységét, mint a megismerés és tanulás, a munka, a 

másokkal való hatékony együttélés és az életvezetés.  

1997-ben két olyan tényezővel is találkozunk, amely az oktatás és képzés világát átalakító 

hatásokat kiváltva befolyásolta az Európai Unió kereteiben megjelenő oktatási és képzési 

politikát. Az egyik ilyen az 1997 tavaszára az amszterdami csúcskonferenciára elkészülő 

Agenda 2000. című dokumentum, amely a belpolitikai kérdések között foglalkozik az európai 

szintű programok hatásával, melyek hozzájárulnak az Unió politikai, gazdasági és társadalmi 

stabilitásához, a növekedéshez és a versenyképességhez, de érinti az egész életen át tartó 

képzést (lifelong training), mint a szakképzés és a munkaerőpiaci képzések  

felértékelődését.111 Az „Agenda 2000.”-ben megfogalmazott gondolatok még ha röviden is, 

de mégis egy nagyon erős redukcionista, azaz gazdaságorientációjú oktatási és képzési 

felfogást vetített előre, amely az 1995-ös Fehér Könyvhöz képest szűkebben értelmezte az 

oktatás és képzés szerepét, elmozdult, a holisztikusabb, humanisztikusabb látásmód felől a 

redukcionista szemlélet irányába. A másik tényező, az 1997 nyarán Hamburgban tartott 

UNESCO V. Felnőttoktatási Világkonferenciájának deklarációja a felnőttek tanulásáról és a 

jövő számára megfogalmazott napirendről.  

A hamburgi UNESCO-CONFINTEA Világkonferencia egyértelműen megfogalmazta a 

tanulás szerepét a XXI. századi gazdaság és társadalom fejlesztésének viszonyrendszerében, 

különös tekintettel a fenntartható fejlődés, a társadalmi szolidaritás (a marginalizálódó 

társadalmi csoportok integrációja - tanulási lehetőségeinek növelése) a demokrácia 

stabilizálása, valamint a tanuláshoz való jog kiterjesztése témaköreire. A hamburgi 

konferencia holisztikus látásmódját összegezhetjük a konferencia mottójával, miszerint a 

tanulás a XXI. század kulcsa.112 Ez a holisztikus látásmód befolyásolta és valamelyest 

módosította az Európai Uniónak a Bizottság által képviselt megközelítését, ugyanakkor ehhez 

hozzájárultak azok a „belső tényezők” is, melyek elsősorban néhány skandináv ország 

                                                 
111 European Commission (1997) Agenda 2000. For a stronger and wider Union. EC-EUROP Bulletin of the 
EU. Supplement 5/97. 
112 Harangi, L.-Hinzen, H.-Sz.Tóth, J. (1998) Nemzetközi nyilatkozatok és dokumentumok a felnőttoktatásról és 
az egész életen át tartó tanulásról. IIZ/DVV Budapest, 9-43. old. 
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együttműködése alapján az oktatás és képzés hatékonyabb közösségi szintű fejlesztésével 

függtek össze, továbbá azzal az igénnyel, hogy a felnőttoktatást és képzést ne csak mint egy a 

Socrates-programon belüli dimenziót, hanem a programon belüli önálló felnőttoktatási 

programcsoportot jelenítsen meg az Unió.113  

1999 tavaszán az Európai Unió soros német elnöksége alatt megjelent a Socrates-program 

következő öt évére vonatkozó terv és ehhez kapcsolódóan párbeszéd indult egy 

továbbfejlesztett felnőttoktatási és képzési kezdeményezésről, melyet 1999 szeptemberében a 

finn elnökség alatt az Európai Felnőttoktatási Társaság (EAEA) hatékony közreműködésével 

megvitattak és a Socrates-program részeként Grundtvig-program elnevezéssel hirdettek meg. 

A skandináv országok tevékenységének hatása önmagában a felnőttoktatással és a 

felnőttképzéssel összefüggő, integratív szakpolitika alkalmazásának szükségességét vetítette 

előre, melynek megvalósításához nagyon fontos kellék volt a skandinávok részéről az ún. 

„liberális felnőttoktatás” (liberal adult education) alkalmazása, mely a hagyományos iskolai 

rendszerű felnőttoktatási formák megerősítése mellett a nem-formális, közösségi felnőtt 

nevelési, felnőtt tanulási tevékenységet felértékelte és európai szinten elfogadott tanulási 

formaként értékelte, melyeket ugyanúgy bevontak a korábbi ismeretszerzés formáiba is, mint 

a munkahelyen, az iskolában folytatott tanulási tevékenység. Ezáltal elindult egy olyan 

szintetizáló gondolkodás, melyet az egész életen át tartó tanulás eszméjét felkaroló Európai 

Unió a formális, a nem-formális és az informális tanulási tevékenység integrációjával 

kölcsönös elismerésével igyekezett felértékelni, támogatni. A skandináv felnőttoktatási és 

felnőttképzési felfogás sajátossága nemcsak az egész életen át tartó tanulási gondolkodást, 

majd stratégiai szemléletet határozta meg, de egyben befolyásolta a Grundtvig-program 

tartalmi szerkezetét is.114 Közben az Európai Bizottság maga is egyértelművé tette, hogy az 

egész életen át tartó tanulást mint stratégiát kívánja megvalósítani és ahhoz indikátorokat, 

továbbá célokat rendel majd.115 

                                                 
113 Németh, Balázs (2003) Lifelong Learning historical overview. In.: Schmidt-Lauff, S. (szerk.) Adult Education 
and Lifelong Learning. Verlag Kovac, Berlin, 13-23. old. 
114Finnish Ministry of Education (1999) Final Report on the EAEA Conference on Lifelong Learning, Liberal 
Adult Education and Civil Society. Turku, Finland, 19-21. 9. 1999.  
115 European Commission (1999) Setting Targets for Lifelong Learning in Europe. In.: Progress Report 
Achieved  in Implementing the Luxemburg Process: Common Indicators and Lifelong Learning. Report to the 
European Council. Annex2 to Annex. EC, Brussels, The EC Council. 
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VII. A lifelong learning-paradigma értelmezése a Lisszaboni 
célkitűzések megvalósításában: A Memorandum elemzése. 
 

 Az Európai Tanács 2000 márciusában Lisszabonban tartott értekezletén célul tűzte ki, 

hogy az Európai Uniót a világ legversenyképesebb térségévé kell fejleszteni oly módon, hogy 

versenyképes oktatási-képzési, valamint kutatási és fejlesztési bázis járuljon ehhez hozzá, 

továbbá egy olyan korszerű társadalom, melyben a tanulási tevékenység nemcsak a 

foglalkoztathatóságnak, a versenyképesség növelésének, de egyben a társadalmi stabilitásnak 

is alárendelődik. A lisszaboni csúcstalálkozón megfogalmazták, hogy mindezen célok elérése 

érdekében, azaz a tanuló- és tudásalapú gazdaság megvalósításához az egész életen át tartó 

tanulás tevékenysége sikeres eszköz lehet, ezért az Európai Tanács felkérte a Bizottságot, 

hogy dolgozzon ki egy olyan munkaanyagot, amelyben útjára indítja az egész életen át tartó 

tanulás fogalmának, tartalmának értelmezését nemcsak közösségi, hanem tagállami szinten is.  

 

A lisszaboni értekezletre elkészített európai bizottsági szakmai anyag – melynek 

kimunkálásában főleg az EURYDICE működött közre116, – egyértelművé tette az egész életen 

át tartó tanulás értelmezésével kapcsolatos fejezetben, hogy az egész életen át tartó tanulás a 

következő lényegi elemeket foglalja magában:  

- az emberek egész életük során tanulnak; 

- készségek és kompetenciák egész sora jelenik meg általános, szakmai és egyéni 

kompetenciák összegzéseként (sajnos számos országban az egész életen át tartó tanulás 

koncepcióját elsősorban a szakképzéshez, a munkaerőpiaci kérdésekhez és a 

felnőttképzéshez kapcsolják hozzá, túlzott képzési orientációt megvalósítva. Erre jó 

példa Magyarország, ahol a felnőttoktatással kapcsolatos törvénykezés is túlzottan 

képzési orientációjú és az egész életen át tartó tanulás gondolatát is elsősorban az iskolai 

rendszerű oktatás és képzés, továbbá a szakképzés fejlesztésének rendelik alá); 

- a formális oktatás és képzési rendszerek, valamint a nem-formális szervezet képzési és 

tanulási tevékenységek egyszerre és egymás mellett szerepet kapnak a közszféra és a 

magánszféra közötti együttműködés fejlesztésében különös tekintettel a felnőttoktatás 

iskolai és iskolarendszeren kívüli formáinak átalakuló funkciórendszereire; 

                                                 
116 Az EURYDICE az Európai Bizottság támogatásával kutatásokat és felméréseket készít az oktatási és képzési 
rendszerek működéséről, szerkezetéről és tartalmáról! Lásd: www.eurydice.org 
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- különös figyelem fordul az alapkészségek megalapozásában és fejlesztésében 

kulcsszerepet játszó közoktatás működésére, továbbá az emberek tanulási vágyának és 

tanulási motivációjának kibontakoztatására.” 117 

 

Ennek a gondolatnak a lényege formálódott tovább az Európai Tanács feirai értekezletén, ahol 

is felkérték a tagállamokat, a Tanácsot és a Bizottságot, hogy határozzanak meg világos 

stratégiákat és hozzájuk rendelt intézkedéseket az egész életen át tartó tanulás 

megvalósításához. A 2000. év őszén megfogalmazott és 2000. október 30-án nyilvánosságra 

hozott bizottsági dokumentum, munkaanyag – mely Memorandum az egész életen át tartó 

tanulásról címet kapta – a stratégiai gondolkodás új fejezetét indította el, mely az 1992 – 1993 

között elinduló és az ezredfordulóig tartó oktatási-képzési és kulturális stratégia formálódását 

zárta le, de 2000 után tulajdonképpen folytatta azt a programot, mely Lisszaboni-stratégiaként 

jelent meg és élt tovább. Hiszen az egész életen át tartó tanulás (lifelong learning) gondolata 

vélekedésünk szerint nem kizárólagosan gazdasági orientációt, azaz redukcionizmust 

képviselt, hanem értelmezésünk szerint  - felvállalva az UNESCO humanisztikus 

társadalompolitikai célkitűzéseit a tanuló társadalom megvalósításának felkarolásával -  

integratív modellt kezdett formálni, melyben egyszerre jelent meg a gazdasági és társadalmi 

célkitűzés, azaz a foglalkoztathatóság növelése és az aktív állampolgárság kibontakoztatása.  

A Memorandum elemzése számunkra megkerülhetetlen, hiszen annak szerkezete és tartalma 

olyan stratégiai gondolkodást jelez, amely igyekszik az egyénre vonatkozólag gazdasági és 

társadalmi kihívásokat megjeleníteni, azokra válaszokat adni, kínálni a tanulási tevékenység 

felértékelésével. Ugyanakkor a Memorandumban egy olyan cél is megfogalmazódik, hogy 

kizárólag egy szélesebb körű, európai szintű szakmai és politikai konzultáció alapján lehet 

beágyazni az egész életen át tartó tanulás stratégiáját a közösségi politikába, azt is oly módon, 

hogy annak egy része a gazdasági célok elérését tegye lehetővé a foglalkoztathatóság 

növelésével, a közös politika alkalmazásával. Emellett viszont a tagállamok részéről nagyobb 

együttműködést igényelt a Bizottság a közösségi kezdeményezések tagállami szintű és a 

tagállamok közötti kooperáció tényleges gyaorlásával a stratégiai célitűzések érdekében a 

tagállami szuverenitás tiszteletben tartása figyelembe vétele mellett.  

                                                 
117 European Commission – EURYDICE (2000) Lifelong Learning: the contribution of education systems in the 
member states of the European Union. EC-EUROP, Brussels, 7-30. old. 
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A dokumentum támaszkodik azokra a kezdeményezésekre, programokra, amelyek az Európai 

Uniónak az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos 1996. évi célkitűzéseivel kapcsolódtak 

össze, de rámutat azokra a meghatározó szempontokra, hogy miért is szükséges egy európai 

szintű egész életen át tartó stratégia megfogalmazása:  

- szükséges a készségek és kompetenciák fejlesztése, megújítása, a tudás alapú 

társadalom környezetében; 

- szükséges a humán erőforrások megújítása, az egyéni és közösségi teljesítmények 

fejlesztése és megújítása érdekében; 

- új tanítási és tanulási módszereket és tartalmat érdemes előtérbe hozni, az egész életen 

át tartó és egy adott életkori szakaszban folytatott tanulás hatékonyságának növelése 

érdekében; 

- szükséges növelni a részvételt, valamint a tanulási eredményességet a nem-formális és 

az informális tanulási környezet megismerése, értékelése és támogatása alapján; 

- növelni kell a hozzáférés, az esély és a tanulásban megszerezhető minőségi tudás 

arányát, ezért szükség van korszerű útmutatási és tanácsadási formák alkalmazására 

európai, nemzetállami, regionális és helyi dimenziókban egyaránt az alkalmazható 

információk és ismeretek, tudás terjesztésének szándékával; 

- szükséges az egész életen át tartó tanulás lehetőségének kiterjesztése térben és időben, 

ezért az otthonokhoz kell közelebb vinni a tanulás lehetőségét felhasználva az elérhető, 

alkalmazható információs és kommunikációs technológiákat.  

 

A Memorandum ezzel együtt egy nyitott társadalmi modell megvalósítására törekszik, amely 

egyenlő esélyeket biztosít a tanulásban a minőségi tanulási tevékenységet folytatók számára 

és amelyben az oktatás és a képzés, továbbá a kultúra intézményei és szervezetei az egyéni és 

közösségi szükséglet, igény figyelembe vételével fejtik tevékenységüket. A dokumentum 

fontosnak tartja a munkavégzéshez kapcsolódó tanulás támogatását, bővítését, hogy a 

munkaerőpiaci dimenziókhoz kapcsolódó tanulási tevékenység támogatott legyen, melynek 

fejlesztéséhez szükség van a munkaadók részéről rugalmas foglalkoztatáspolitika 

alkalmazására, ami egyben a teljesítmény növelését és hatékony minőségi termékelőállítást 

tesz lehetővé. A Memorandumban ugyanakkor kibontakozik az oktatás és képzés világának 

nemcsak az iskolarendszerhez, hanem az iskolarendszeren kívüli terekhez, sőt a 

munkahelyekhez is kapcsolódó, minőségbiztosítási módszerekkel történő fejlesztése, amely 

elsősorban azt teszi lehetővé, hogy a folyamatos tanulással olyan tudást és ismeretet 
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szerezzenek meg a fiatalok, a felnőttek, amit a munkahelyek elismernek, elfogadnak.  Rá kell 

mutatnia a kutatónak arra is, hogy a Memorandumban egy nagyon fontos társadalompolitikai 

dimenzió körvonalazódik, melynek lényege, hogy serkentsék az egyén és a közösség 

társadalmi és politikai szerepvállalását. 

 

Fontos leszögeznünk azt is, hogy a Memorandumot azért készíti el az Európai Bizottság, hogy 

ténylegesen egy európai szintű konzultáció induljon meg az egész életen át tartó tanulás 

fogalmáról, tartalmáról és annak intézményes és intézményen kívüli keretéről nemzetállami 

szinten a szakmai és civil szervezetek hatékony bevonásával.   

 

A Memorandum második pontja kifejezi azt az eltökélt szándékot, hogy megvalósítsa a tanuló 

társadalmat, mivel ahogy a dokumentum is fogalmaz „eljött a cselekvés ideje”. Az Európai 

Bizottság stratégiai dokumentumának második pontjában a két kulcsfogalom egyértelműen 

megjelenik, amely szerint az egész életen át tartó tanulás célja az aktív állampolgárság 

fejlesztése és a foglalkoztathatóság növelése. A Memorandumban egyértelmű utalás történik a 

tagállamok szerepvállalásának szükségességére, mely az egész életen át tartó tanulás 

stratégiájának kulcsa is egyben.  

 

Ugyanakkor azt is érzékeltetnünk kell, hogy a dokumentum tudatosan a tudásalapú 

társadalom (knowledge society) fogalmát használja a tanuló társadalom szinonimájaként, 

mely elsősorban a változás fogalmának előtérbe kerülését, a változás fogalmának tudatos 

alkalmazását jobban visszatükrözi. A Memorandum harmadik pontja éppen a változások 

kihívásáról tesz említést, miszerint a változásokban rejlő kihívások lényege – a gazdasági és 

technológiai struktúraváltás, a társadalmak mobilitásának felerősödése, a gazdasági versengés 

globalizációja,  az esélyek és lehetőségek, továbbá a felelősség és bizonyítás ellentmondásai, 

az oktatási és képzési rendszerekben való tanulói létszám drasztikus növekedése, az európai 

munkaképes népesség öregedése – csak a tudás társadalmának megvalósításával 

válaszolhatók meg. A dokumentum világosan fejti ki, hogy a tanulótársadalom alkotóeleme 

maga a tanuló egyén, és ez a gondolat az individualizált társadalmi modell továbbfejlesztése 

medrében a tanulást mint a tudásalapú társadalom megvalósításának egyik kulcstényezőjét 

vetíti előre.  
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Érdemes kiemelnünk ugyanakkor azt a szempontrendszert is, hogy a tanuló társadalom, a 

tudás társadalmának megvalósítása csak a formális, nem-formális és informális tanulási terek 

tartalmának, kereteinek összehangolásával, konkrétan az egyes tanulási terek vertikális, 

egymásra épülő struktúráinak kooperációjával, valamint az egyes tanulási terek horizontális 

kooperációjával valósítható csak meg. Az egész életen át tartó tanulási stratégia ezt a 

kooperációs kényszert tükrözi, hiszen már nem a tér határozza meg a tanulási tevékenységet, 

hanem a tanulási tevékenységhez rendelődnek hozzá azok a terek, amelyek a tanulási 

eredményességet, hatékonyságot biztosítják, a folyamatos tanulást lehetővé teszik.  

 

A Memorandum negyedik pontja kifejti azt a hat kulcsüzenetet, melyek egyenként és együtt is 

az egész életen át tartó tanulás megvalósításának eszközei jelentik. A kulcsüzenetek 

rávilágítanak arra, hogy a tagállamok oktatási és képzési rendszereinek megújítása nélkül nem 

lehet megvalósítani a tudás alapú társadalmat európai szinten. A kulcsüzenetek felsorolása 

mellett rámutatunk arra, hogy az egyes kulcsüzenetekhez milyen célkitűzés és milyen vitát 

gerjesztő kérdéseket rendel hozzá a Bizottság.118 

 

1. kulcsüzenet: Új ismeretek és készségek hozzáférésének biztosítása mindenki számára. 

Célkitűzés: a tanuláshoz való egyetemes és folyamatos hozzáférés biztosítása a tudás 

társadalmában fenntartható részvételhez szükséges ismeretek és készségek megszerzése és 

frissítése céljából. 

 

Az új ismeretek és készségek fejlesztése – amit ma már kulcskompetenciáknak nevezünk – 

elsődleges a gazdasági és társadalmi kihívásoknak történő egyéni megfelelés vonatkozásában. 

Ezek között fontos jelentősége van az anyanyelvi kommunikációnak, az idegen nyelvi 

kommunikációnak (ld.: az 1995. évi Fehér Könyv 4. célkitűzését!), az információs és 

kommunikációs technológiák alkalmazását biztosító készségeknek, a tanulási képességeknek, 

az együttműködési készségnek, az állampolgári kompetenciáknak, a vállalkozói 

készségeknek, a kulturális kötődést biztosító kompetenciáknak, stb. Rendkívül fontos 

rámutatnunk az alfabetizáció kérdésére, továbbá arra a problémakörre, hogy az 

analfabetizmus és a funkcionális analfabetizmus jelenléte befolyásolja a társadalom 

korszerűsödésének mértékét. Az alfabetizáció programját az Európai Bizottság 

                                                 
118 European Commission (2000) Memorandum on Lifelong Learning. Commission Staff Working Paper, 
Brussels. SEC (2000)1832. 
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munkaanyagának e pontja egyértelműen kiemeli ezzel is érzékeltetve azt az ellentmondást, 

hogy miközben egyre többen tanulnak, vállnak a kultúra fogyasztóivá, úgy sajnos egyre 

többen vagy nem férnek hozzá a tanulás lehetőségéhez, vagy hamar beszűkül a tanulási 

tevékenység tartalma, formája és kerete a számukra, melynek eredménye a tanulási készségek 

elsorvadása az alapkészségek hatékonyságának nagyarányú csökkenése lesz. 

 

Az általános, szakmai és társadalmi készségek egymásra hatása révén tartalmi és funkcionális 

átfedés jelentkezik. Érdemes ennél a pontnál rámutatnunk a társadalmi készségek 

felértékelődésére az önbizalom, az önirányítás és a kockázatvállalás dimenziójában, amely 

visszaköszön már az 1995-ös Fehér Könyvben is mint a kihívások között jelentkező olyan 

témakör, ami az önálló döntéshozatal és egyéni ítéletalkotás témaköréhez kapcsolódik. Ez a 

kérdés továbbra is jelen van, és nemcsak a társadalomban való hatékony megnyilvánulást, 

szereplést, de egyben a gazdasági életben való sikerességet is befolyásolja.  

 

Ezen kulcsüzenet természetesen érinti az esélyegyenlőség kérdését a felzárkóztatás, a második 

esély vonatkozásában, ugyanakkor ehhez a témához nemcsak az iskolarendszerű, hanem főleg 

az iskolán kívüli nem-formális tanulási terek fejlesztő integráló munkáját is hozzákapcsolja. 

Fontosnak tekinti a kulcsüzenet az alapkészségek referenciaszintjének folyamatos értékelését, 

vizsgálatát, ezért meghatározó kérdésekre keresi a választ. Ilyenek: 

- Az iskolarendszerben milyen módon lehet beépíteni a tananyagba az új tudásokat, a 

készségfejlesztést? Milyen dimenziói vannak, milyen feltétele a korszerű curriculum 

fejlesztésének; 

- Milyen módon lehet biztosítani az alapismeretek és készségek megszerzésének 

hozzáférését mindenki számára az egész életen át tartó tanuláson keresztül; 

- Korábban megjelent az az eLearning internetes tanulási kezdeményezés és célkitűzés, 

hogy 2003-ra a tanulók digitális műveltséget szerezzenek. Mit tehetünk azokkal a 

fiatalokkal és idősekkel, akik a „digitális választóvonal” által megosztott tér hátrányos 

oldalára kerülnek, azaz nincs lehetőségük az információs társadalomban való aktív és 

tevékeny szerepvállalásra önhibájukon kívül; 

- Miként lehet kialakítani a tudásalapú társadalom és a gazdaság által megkívánt új 

alapismeretek és készségek megszerzését biztosító európai hálózatát, keretét a 

„Lisszaboni következtetések” 26. cikkelyéhez kapcsolódóan? 

- A 2001. évi foglalkoztatási irányelvet (3-as, 4-es és 6-os irányelv) a tagállamokat arra 

késztetik, hogy támogassák a kötelező alapképzés, valamint a felnőttkori tanuláshoz 
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való hozzáférés bővítését, elmélyítését különös tekintettel az idős munkavállalókra, a 

részmunkaidőben vagy tranzitfoglalkoztatásban alkalmazottak, a munkanélküliek 

számára. Milyen eszközöket kell alkalmazni a célok megvalósítása érdekében a 

készségek, kompetenciák megújítása szándékával; 

- Milyen módon lehet vizsgálni, elemezni és monitorizálni az új alapismeretekhez és 

készségekhez kapcsolódó igényeket, elkerülve a készségek és ismeretek haszontalan 

megválasztását, a munkaerő-ellátás szűkülését a 2001. évi foglalkoztatási irányelveknek 

megfelelően? Hogyan lehet korszerűsíteni az alapismeretek és készségek mérését, 

továbbá az önértékelést szolgáló eszközrendszert? 

 

2. kulcsüzenet: Több befektetést az emberi erőforrásokba 

Célkitűzés: Az emberi erőforrásokba történő beruházások látványos növelése, hogy 

Európában a javak legfontosabbika, az ember kerülhessen a  középpontba.  

A lisszaboni csúcstalálkozó alapján az Európai Tanács egyértelműen meghatározta a 

foglalkoztatási irányelvek alapján az emberi erőforrások fejlesztését. Ehhez rendelték azt az 

alapelvet, hogy a tagállamok céljaikat a közös politika megvalósításához kapcsolják hozzá, 

azaz harmonizálják célkitűzéseit a közösségi célokkal. Ennek kapcsán világossá válik, hogy a 

befektetések nemcsak ahhoz alacsonyak, nem elégségesek, hogy az alapismereteket és a 

készségeket közös, európai szinten tudják fejleszteni, azaz, hogy a tagállamokban zajló 

oktatási, képzési struktúra összekapcsolható legyen a többi tagország struktúrájával egy 

nyitott mechanizmus alapján, de megjelenik a befektetés fogalmával kapcsolatos új 

gondolkodás is. A tagállamokban megjelenő különböző gazdasági struktúra nem tesz lehetővé 

egységes uniformizált eszközrendszer bevezetését és alkalmazását – talán ez nem is cél –, 

mégis ez az egyik oka annak, hogy az emberi erőforrásokba történő befektetés nem is 

kezelhető olyan módon, mint a tőkebefektetés más formái.  

 

Ugyanakkor a szociális partnerek bevonásával hatékony, az egész életen át tartó tanulást 

elősegítő megállapodások köthetők, amelyben képzési, továbbképzési célok 

bontakoztathatóak ki és az európai figyelem középpontjába állíthatók az emberi erőforrások 

fejlesztésében eredményes módszerek és eszközöket alkalmazó vállalkozások. Az emberi 

erőforrások fejlesztésének igen fontos eszköze lehet az egyéni tanulmányi számlák bevezetése 

és alkalmazása, azaz nemcsak az erőforrásfejlesztési dimenzió, hanem egyben az oktatás és 

képzés, a tanulás finanszírozásának, finanszírozhatóságának kérdése kerül előtérbe, mely a 

tanulási tevékenység révén történő eredményes munkavégzést biztosítja. Megjelenik az az 
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ellentmondás is, hogy az idősebb munkavállalók, az alacsonyabb szintű munkát végző 

foglalkoztatottak továbbtanulási, továbbképzési lehetőségei korlátozottak és szűkülnek.  

 

Különös figyelmet érdemel a részmunkaidőben foglalkoztatottak számának növekedése, 

melynek megvalósítása munkajogi szabályozást igényel. Ez tagállamonként természetesen 

eltérő tendenciákat is eredményezhet. Az emberi erőforrások fejlesztéséhez természetesen 

szükség van a kreatív és innovatív formák elterjesztésére, különös tekintettel a tanuló 

szervezetek fejlesztésére. Az emberi erőforrások fejlesztése rámutat a munkahely, a szociális 

partnerek, az egyén és az állam közös felelősségére, az oktatás és képzési politikának, a 

finanszírozás és a jogi háttér együttes alkalmazásának szükségességére. 

 

A kulcsüzenet néhány alapvető kérdése:  

- Miként valósítható meg az anyagi ösztönzés, valamint a negatív tényezők kizárása 

mellett a tanulási befektetések hatékonyabbá tétele az egyén és a munkáltató számára? 

Hogyan lehet az egyént a tanulás vonatkozásában társfinanszírozóvá tenni tanulási 

tevékenysége eredményesebbé tétele érdekében tanulási folyószámla és biztosítási 

formák alkalmazásával? 

- Érdemes lenne a tagállamokban, de Uniós szinten is megvizsgálni az egész életen át 

tartó tanulási tevékenységhez kapcsolódó befektetések megtérülését tudományos 

eszközökkel, kutatással. Rendelkezésre áll-e az Európai Unióban a közösségi 

megnyilvánulás ilyen típusú kutatások és elemző felmérések elkészítéséhez? 

- Milyen módon lehet hatékonyabban felhasználni a strukturális alapokat és az európai 

szociális alapot az egész életen át tartó tanulás infrastruktúrájának fejlesztéséhez 

különös tekintettel a helyi tanulóközpontok támogatása, valamint a tanulás regionális 

hálózatainak fejlesztése érdekében (ld.: fejezetünket a tanulás régiók fejlesztésének 

kezdeményezéséről és céljairól!). Miképp lehet biztosítani az erőforrások fejlesztését 

célzó közpénzek arányának fenntartását és biztosítását az oktatás és képzés 

vonatkozásában megjelenő magántulajdonú finanszírozási formákhoz képest? 

- A munkáltatók mennyiben tudják biztosítani, hogy a szülők, a gyermeküket egyedül 

nevelők és a másokról gondoskodó családtagok részt vehessenek az egész életen át tartó 

tanulási tevékenységben, miközben hatékonyan szeretnék munkájukat végezni? Milyen 

eszközei vannak a jó gyakorlat elterjesztésének? 
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3. kulcsüzenet: Innováció a tanításban és a tanulásban. 

Célkitűzés: hatékony tanulási és tanítási módszerek és tartalmak fejlesztése az egész életen át 

tartó és az élet teljes körére vonatkozó tanulás terén.  

Megjelenik az elvárás azzal kapcsolatosan, hogy a tanítási és a tanulási módszereknek az 

érdeklődést a szükségletek és az igényekhez történő alkalmazkodást segítsék elő egyéni, de a 

multikulturális európai dimenziókban egyaránt. Megjelenik az átjárhatóság, a hozzáférés 

kérdése a tanulási és tanítási terek hatékonyságának növelése érdekében az információs és 

kommunikációs felhasználással összekapcsolva. A kulcsüzenet rámutat a tanítási és tanulási 

tevékenységhez kapcsolódó minőségorientáció kihívására, amely csak az oktatók, a képzők 

képzésével érhető el. 

 

A kulcsüzenet rávilágít arra a problémára, hogy az oktatási és képzési rendszereket mindmáig 

jellemzi egy hagyományos megközelítés a tanítási tevékenység megszervezésével 

kapcsolatban, melynek problémáira Csoma Gyula kutatási hívják fel a figyelmet a tanulás 

időszerkezetével kapcsolatban.119 Ennek következménye az, hogy még mindig találkozunk 

olyan tanítási formákkal, amelyhez közvetlenül kell igazodnia a tanuló felnőtteknek, ez pedig 

elsősorban az iskolarendszerrel kapcsolatosan érzékelteti azokat a problémákat, melyekre 

válaszként a fiatal felnőttek és a felnőttek oktatása és képzése kapcsán a rugalmasabb és 

nyitott képzési formák felértékelődése jelenik meg. Holott a tanulási rendszereknek 

rugalmasan kellene alkalmazkodni a megváltozó életmódhoz és a tanulási szokások 

átalakulásához, különös tekintettel a nemek közötti egyenlőségre, az idősek tanulásának és 

tanításának felerősödő szerepére (ld.: Angliában az University of the Third Age vagy az 

Egyesült Államokban az Elder Hostel mozgalmakat), a tanulási nehézségekkel rendelkező 

fogyatékosok, megváltozott munkaképességűek és a tanulási tértől távol lakók 

vonatkozásában.  

 

A 3. kulcsüzenet figyelmet szentel az oktatási és képzési rendszerek egészének figyelembe 

vétele mellett is a nem-formális és informális környezetben tanító-nevelő munkát végzők 

tevékenységére, különös tekintettel a felnőttoktatási, közművelődési szakemberek 

tudáskészletének, kompetenciájának a fejlesztésére. Ugyanakkor figyelemreméltó, hogy 

számos olyan munkakör és munkaforma értékelődik fel, amely bizony szakmává is válhat.  

                                                 
119 Csoma, Gyula (1996) Az időszerkezetek és a tanulás folyamatai a felnőttoktatásban. In.: Koltai, Dénes 
(szerk.): Andragógiai olvasókönyv I.PTE TTk FEEFI, 185-205. old.; továbbá Csoma, Gyula (2003) A felnőttkori 
tanulás idődimenziói. In..: Mayer, J.-Singer, P. (szerk.) A tanuló felnőtt – a felnőtt tanuló. Felnőttoktatási 
Akadémia, Gyula, 2003. szeptember 10-12. OKI-Budapest, 63-85. old. 
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A szakmaiság, a minőség megjelenése mellett érinti a tanító, nevelő tevékenységet és ezáltal 

komplex megközelítést igényel. Ilyen terület az  ifjúsági munka, valamint a szociális munka 

is, mely tevékenységek nemcsak társadalmi érzékenységet, szolidaritást, de egyben 

színvonalas egyéni és közösségi integrációt, személyiségfejlesztést, képesség és kompetencia-

fejlesztést jelenítenek meg az egész életen át tartó tanulási környezetben, illetve az egész 

életen át tartó tanulásra felkészítve. A kulcsüzenet kitér a tanárok alap- és szakmai 

továbbképzésére, amely felveti a képzők képzésének problematikáját, melynek európai 

programja a Soctrates-programon belül a Grundtvig-program 2000-től. A tanári tevékenység 

átalakulása, kibővülése egyben azt jelenti, hogy annak nemcsak a tudás átadása, hanem a 

tanuló támogatása, az útmutatási tevékenység, az interaktív tanítási tevékenységhez kötődő 

elemző, értelmező és fejlesztő munka is részévé válik. A felnőttek tanulásáról a nyitott tanulás 

és tanítás kereteiről, tartalmáról az ezredforduló után Pordány Sarolta fogalmazott meg fontos 

gondolatokat, különös tekintettel a közművelődésnek a felnőttképzésben, a felnőttkori 

tanulásban játszott szerepére.120  

 

A kulcsüzenethez kapcsolódó kérdések:  

- Miképpen lehet az információs és kommunikációs technikákat alkalmazó pedagógiai 

módszereket úgy fejleszteni, hogy azok összekapcsolódjanak a pedagógiai 

fejlesztésekben megjelenő emberi dimenziók innovációival? Hogyan lehet nagyobb 

együttműködésre késztetni a technológiai fejlesztésben érintett szakembereket, kutatókat 

és a tanárokat, trénereket a minőségorientált tananyag fejlesztésére? Hogyan lehet 

megvalósítani a tananyagok monitorizálását, monitoringját a tananyagok hatékony 

alkalmazásának érdekében?  

- Hogyan lehet hatékonyan elemezni és értékelni, valamint nyomon követni a 

nemzetközi oktatási, képzési, valamint tanítási és tanulásfejlesztést megcélzó projektek 

tartalmát az egész életen át tartó tanulás módszertani fejlesztésnek igényével, továbbá 

milyen lehetőség van minőségi teljesítménymutatók (qualitative benchmarks) 

alkalmazására összehasonlított tanulmányok alkalmazásával együtt? 

- Hogyan lehet fejleszteni az ifjúsági, a közösségfejlesztő és a szociális munka világában 

tevékenykedő szakemberek, valamint a felnőttoktatásban és továbbképzésben 

közreműködő oktatók, képzők képzésének európai színvonalú fejlesztését uniós szintű 

együttműködésben? Mily módon lehet feltérképezni, hogy a tagállamokban, de a 

                                                 
120 Pordány, Sarolta (2002) Felnőttkori tanulás, közművelődés. IIZ/DVV, Budapest, 17-43. old. 
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közösségi szinten egyaránt milyen kutatási témák élveznek prioritást és hogy mily 

módon lehet a kutatási tevékenységek számát növelni és tartalmát elmélyíteni, 

kooperációban? 

 

4. kulcsüzenet: A tanulás értékelése 

Célkitűzés: Érzékelhetően kell javítani azokat a formákat, amelyekben a tanulásban való 

részvétel és az eredmények értelmezést nyernek, amelyekben azokat értékelik, különös 

tekintettel a nem-formális és az informális tanulás területére.  

A tanulás értékeléséhez kapcsolódóan érdemes megállapítanunk, hogy nemcsak a társadalom, 

de a gazdaság is tudásalapúvá válik a fejlett országokban, ezért a tanulás értékelése összefügg 

a tananyaggal rendelkező formális és nem-formális oktatási és képzési formákban zajló 

tanulási tevékenység eredményeként átvehető diplomák, bizonyítványok és szakképesítések 

munkaerőpiaci  megítélésével. A minőségi tudás, a nemcsak szervezett keretek között, hanem 

a munkahelyen folytatott tapasztalati tanulás is felértékelődik, a munkaerőpiacon 

versenyképessé válik. Megjelennek az oktatással és a szakképzéssel és a munkaerőpiaci 

képzésekkel kapcsolatos nemzeti minősítő rendszerek. Nemcsak a munkaerőpiac, hanem a 

munkaerőpiaci problémák is nyitottá válnak, melyekhez szervesen kapcsolódik a képzési 

minőség biztosítása, az európai szintű minőségbiztosításnak az iskolarendszerű oktatásba, a 

szakképzésbe , a rugalmas képzésbe és a felnőttképzésbe történő bevezetése.121 

 

A munkaerő szabad áramlásával összekapcsolódik a tudás, a kompetencia, így a képzettség és 

végzettség mobilizálhatósága, melynek kapcsán előtérbe kerül az átláthatóság 

(transzparencia), a diplomák és a szakképesítések kölcsönös elismere a felsőoktatásban és 

számos szakma vonatkozásában (ld.: a Bolognai-folyamat állomásait az egységes európai 

felsőoktatási térség kialakítása érdekében 1999-től). 

 

Ugyanakkor jelentős figyelmet kellene fordítani a munkanélküliek és a tartós munkanélküliek 

felkarolására is korábbi ismereteik, végzettségeik és képzettségeik elismerése alapján.   

                                                 
121 Jakab, Tamás-Németh, Balázs (2000) Experiences of the ISO 9001 Quality Assurance Procedure at the 
Institute of Adult Education and Human Resources Development, University of Pécs. In.: EUCEN The 
Managers’ Handbook. TheNUCE-EUCEN, Liége, 216-219. old.; valamint Jakab, Tamás - Németh Balázs (2004) 
Making a strong commitment towards standardization. Quality assurance in european Lifelong Learning models 
as major rule of quality assuarnce in hungarian adult education. In.: Fröchlich, W. – Jütte, W. (szerk.) (2004): 
Qualitätsentwicklung in der Postgradualen Weiterbildung. Internationale Entwicklungen und Perspectiven. 
Donau-Universität Krems – WUXMANN – Münster,169-179. old.  
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A nem-formális tanulás elismerése és értékelése innovatív megközelítéseket feltételez, mivel 

a cél az, hogy bővüljön az elismert végzettségek száma. Kiemelkedően fontos terület a 

korábban tapasztalati tanulás során megszerzett tudás akkreditációja (APEL) és annak tudatos 

alkalmazása a munkaadók, az oktatási és képzési intézmények döntéshozatali helyzetben lévő 

munkatársainak az APEL-t elfogadó és alkalmazó álláspontjára alapozva. Az APEL-

rendszerek célja olyan készségek, kompetenciák előtérbe helyezése, amelyek a munkaadónak 

fontosak, és amelyek szerepét a munkaadók nem minden esetben tekintik kellően 

szükségesnek. Ehhez szükség van az egyén aktív részvételére, amely lehetővé teszi az egyéni 

tanulási motiváció növelését, megerősítését is. A nemzeti nyelvi, az oktatási és képzési 

rendszerekhez kapcsolódó akkreditációs és minőségbiztosítási formák megkülönböztetése, 

továbbá az ezekből fakadó eltérő norma- és értékrend a transzparencia elvének alkalmazását 

és a szaktudás kölcsönös elismerését korlátozottan teszi lehetővé. A szakmai kritériumok 

alkalmazása előfeltétele a hatékony elismertetési rendszernek, de ehhez szükség van az egyén, 

az állam, a munkaerőpiac, a szociális partnerek és a civil szervezetek önálló és együttes 

bevonására, tartalmas szerepvállalására is.  

 

A kulcsüzenethez kapcsolódó főbb kérdések:  

- Milyen feltételei és korlátai vannak az APEL-rendszerek tagállamokban történő 

bevezetésének? Milyen rendszerben kell fejleszteni a képesítések tartalmi és formai 

értelmezését, elfogadhatóságát biztosító folyamatokat, valamint az ahhoz kapcsolódó 

információcserét? Hogyan lehet a vonatkozó rendszereket kiterjeszteni a nem-formális 

és informális környezetre az elsajátított kompetenciák integrálása és elismertetése 

érdekében?  

- Milyen szerepe lesz a már korábban kifejlesztett Európai kredit-átváltási rendszernek 

(ECTS) és az európai szintű munkaviszonylatot, képzettséget igazoló dokumentumnak 

(EUROPASS). Hogyan lehet alkalmazni az EVS-bizonyítványt, az európai civil 

szolgáltató programban való részvételről, továbbá az ECDL-t, azaz az európai 

számítástechnikai jogosítványt, valamint minden egyéb önértékelési eszközt, melyet 

európai kísérleti projektekben fejlesztettek ki? Van-e lehetősége az európai szintű 

önéletrajzok (CV) egységes, kredit alapú formájának bevezetésére a lisszaboni 

következtetések alapján?  

- A 2001. évre vonatkozó foglalkoztatási irányelvek (negyedik irányelv) ösztönzik a 

tagállamokat a szakképzettség, a készségek és a tudás kölcsönös elismerési 

rendszereinek fejlesztésére. Milyen intézkedések várhatók a cél megvalósítása 
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érdekében? Hogyan lehetne a szakképesítések átláthatóságáért létrehozott Európai 

Fórumot a célok megvalósítása érdekében megvalósítani?  

- Milyen módon lehet fejleszteni a szakmai szervezeteket, a szociális partnerek és a 

munkaadók közötti párbeszédet javítani a különböző végzettségek érvényesítésének és 

elismerésének ösztönzése érdekében?  

 

5. kulcsüzenet: Az útmutatás és tanácsadás tevékenységének újragondolása. 

Célkitűzés: Az egyének élete során folyamatos hozzáférés biztosítása az európai tanulási 

lehetőségekkel kapcsolatos minőségi információval és tanácsadással kapcsolatosan. 

Átértékelődik az információ és tanácsadás szerepe az ember életében, hiszen korábban csak 

egy oktatási és képzési formáról vagy munkaerőpiaci formáról kellett információt, tanácsot 

kérni, hogy ott milyen tanulási tevékenység jelenik meg, milyen képzési, oktatási 

feltételeknek kell a tanulónak megfelelnie. Ma – mivel életünk során többször is tanulnunk 

kell – szükséges a folyamatos útmutatás és tanácsadás működtetése, az oktatás, a képzés és a 

tanulási formák vonatkozásában elsősorban a fiatalok, a fiatal felnőttek támogatása 

érdekében, akiknek újból és újból tanulniuk kell a folyamatosan változó gazdasági és 

társadalmi környezet okozta kihívások következtében. Az útmutatásnak, az orientációnak és a 

tanácsadásnak szolgáltatásként kell szerepet kapnia. Az útmutatás és a tanácsadás nem 

kizárólagosan a munkaerőpiachoz kapcsolódik, azonban a társadalomban való aktív 

szerepvállalást valamint a hatékony tevékenység folytatását is segíti a tudásalapú társadalom 

megvalósítása, fejlesztése érdekében. Igen komoly szerepet kap ebben a témakörben a pálya-, 

és társadalmi orientációt megvalósító szakember motiváló tevékenysége, amely aktív 

szerepvállalást követel meg a tanácsadó munkát folytató, főleg az ifjúsági és szociális 

területen tevékenykedő szakemberektől. Ez a tanácsadó szerep, orientációs tevékenység 

tudatosan alkalmazza az információs és kommunikációs technikák különböző formáit, 

ugyanakkor az útmutatási és tanácsadási tevékenységhez jelentős társadalomismeret, a 

környezet egyéni és szociális helyzetének ismerete kapcsolódik (az útmutatást és tanácsadást 

a közösségi politika összekapcsolja a helyi és regionális fejlesztések célját kitűző 

kezdeményezésekkel, különösen 2002-től a tanulás régiók tevékenységével!)  

A tanácsadás és útmutatás tevékenységéhez ma már hozzátartozik a piaci alapú szerveződés, a 

tanácsadó cégek és vállalkozások működése részben összekapcsolódva a kulturális munkával, 

az ifjúsági munkával, ugyanakkor a munkaerőfejlesztéssel, a munkaerőpiaci feladatokkal is.  
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A kulcsüzenethez kapcsolódó főbb kérdések:  

- Milyen formában lehet a működő útmutatási és tanácsadási kezdeményezéseket 

fejleszteni a nyitott társadalom fejlesztése érdekében? Mi a feltétele egy európai szintű 

útmutatási és tanácsadási adatbázis fejlesztésének? Milyen hatása van a határokon 

átívelő oktatási és képzési modellek kiterjedésének a tagállamokon belül működő 

útmutatási és tanácsadási tevékenységekre, szolgáltatásokra? Hogyan lehet biztosítani, 

hogy a szakképzés területén a tanácsadó szolgáltatók egységesen általános hozzáférést 

tudjanak biztosítani az új technológiákhoz kapcsolódó képzési és munkaerőpiaci 

lehetőségekről. Hogyan lehet fejleszteni az információcserét az információ 

megszerzésének módozatait az internet alkalmazásával?  

- Hogyan lehet korszerűsíteni az útmutatási és tanácsadói tevékenységet folytatók 

szakmai felkészültségét, a Socrates II., a Leonardo II. és az ifjúsági programok 

felhasználásával?  Mi lesz a szerepe a marketing stratégiáknak a stratégiai 

gondolkodás ösztönzésében? Hogyan lehet egyénre szabott szolgáltatásokat nyújtani 

az útmutatás és a tanácsadás területén a helyi szolgáltatókkal, szakemberekkel, civil 

szervezetekkel együttműködve, különös tekintettel a kamarák, a felekezetek, a civil 

szervezetek és a szakszervezetek szerepére?  

- A minőségbiztosítási követelményeket miként lehet alkalmazni a tanácsadói piacon, 

ahol közszolgáltatás és magánszolgáltatás egyszerre működik. Lehet-e, érdemes-e 

minőségi irányelveket alkalmazni európai szinten az útmutatás és a tanácsadás 

tevékenységéhez kapcsolódóan?  

 

6. kulcsüzenet: Vigyük közelebb a tanulást az otthonokhoz. 

Célkitűzés: Az egész életen át tartó tanulás lehetőségét vigyük közelebb a tanulóhoz, annak 

közösségéhez, felhasználva a rendelkezésre álló és alkalmazható információs és 

kommunikációs eszközöket.  

Meghatározóvá válik a tanulás helyi és regionális értelmezése, felértékelődnek a 

döntéshozatalban és a szolgáltatások fejlesztésében a regionális és helyi szintű tényezők a 

munka világához, az önkormányzati rendszerhez, a gazdasági és kereskedelmi kamarai 

struktúrákhoz, a civil szervezetekhez, a szakszervezetekhez és egyéb helyi közösségi 

formákhoz kapcsolódóan. Érdemes tisztázni a kutatónak, hogy a tanulás nagy része az egész 

életen át tartó tanulás folyamatában többnyire helyben zajlik, melyhez a helyi és regionális 

hatóságok oktatási, képzési, munkaerőpiaci, kulturális-művészeti, ifjúsági, valamint 

sportpolitikája szervesen kell, hogy kapcsolódjon. Az egész életen át tartó tanulás támogatása 
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nem nélkülözheti a helyi, az önkormányzati és a regionális szereplők hatékony 

szerepvállalását, erőforrásainak tudatos alkalmazását, felhasználását.  

A kulcsüzenet felhívja a figyelmünket arra is, hogy nemcsak a tanulást kell az otthonokhoz 

közel vinni, de az otthonunk tartalmas és hatékony megismerése is tanulási tevékenységgé 

válik, a helyi szerveződés is lehet a mobilitás eszköze, különös tekintettel az információs és 

kommunikációs technikák alkalmazására, melynek felhasználásával az egymáshoz közel lakó, 

de egyénileg mégis nehezen mobilizálható lakosságot dinamizálni lehet. A városi környezet 

átalakulása a sokféleséget hátrányból előnnyé formálhatja, amely az aktív társas kapcsolatok 

fejlesztésében a helyi és regionális dimenziókat a maga javára fordíthatja, így a tanuló 

környezet kiterjedhet egy egész városra és egy egész régióra is. Mindez egyértelműen 

visszatükröződik a tanuló városok, a tanuló régiók (learning city, learning region) 

modelljében. Az egész életen át tartó tanulás megvalósítása kapcsolódó projektek 

támogatásával, a helyi közösség, a település és a régió mobilizálható tanuló szervezeteinek 

kooperációt kibontakoztató formáival érhető el, de ahhoz kapcsolódnak a kultúraközvetítő 

intézmények, különös tekintettel a könyvtárakra, a múzeumokra, az egyházak intézményeire, 

az egészségügyi és szabadidős intézmények, továbbá munkahelyek közösségi tereire.  

 

A kulcsüzenethez kapcsolódó kérdések: 

- A lisszaboni értekezlethez kapcsolódó következtetések alapján az iskolákat és a 

képzési központokat internetes hozzáféréssel szeretnék egyfajta tanulóközpontúvá 

fejleszteni. Milyen példákat lehetne elterjeszteni ezzel a témával kapcsolatosan? Milyen 

projekteket támogasson a Közösség vonatkozó keretprogramjai felhasználásával? 

- Hogyan lehet megvalósítani a helyi és regionális tanulási együttműködést, a formális, a 

nem-formális és az informális terek kooperációja alapján? Milyen helyi 

kezdeményezések alakultak ki ezen témakörben? 

- A lisszaboni értekezlethez kapcsolódóan felértékelődnek a decentralizált, kooperáción 

alapuló stratégiák. Milyen módon lehet a helyi és regionális elképzeléseket támogatni – 

a tanuló városok és régiók mintáját figyelembe véve – a nemzetközi együttműködés és a 

jó gyakorlat elterjesztése érdekében? Mekkora összegeket tudnak fordítani a helyi és 

regionális önkormányzatok az egész életen át tartó tanulás finanszírozására? 

- A decentralizált partneri kapcsolatok a helyi és regionális dimenziókban hogyan 

illeszkednek az egész életen át tartó tanulás megvalósítása érdekében az európai szintű 

intézményekkel kialakított érintkezési formákhoz (Európai Parlament, Régiók 

Bizottsága, Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint az Európa Tanács)? 
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A Memorandum 5. pontja megjeleníti, hogy minden erőforrást mobilizálni kell az egész 

életen át tartó tanulás megvalósítása érdekében, ehhez szükséges nyitott koordinációs módszer 

alkalmazása, és koherens politikai gondolkodás európai, illetve tagállami szinten egyaránt. A 

Memorandum 5. pontja világossá teszi, hogy szükséges olyan minőségi indikátorok 

alkalmazása, amelyek az egész életen át tartó tanulással kapcsolatosan megjeleníti a 

tagállamok oktatási és képzési rendszereiben a foglalkoztathatóság és az aktív állampolgárság 

fejlesztésének tevékenységét. Ugyanakkor a Memorandum rámutat arra is, hogy a közösség és 

a tagállamok között együttműködésre van szükség ahhoz, hogy a hat kulcsüzenethez 

kapcsolódóan feltárják azokat a tagállami szintű problémákat, amelyek megoldása a közösségi 

szintű együttműködés feladata is egyben. A Memorandum utal a Socrates II., a Leonardo da 

Vinci II., és az Ifjúsági Programok szerepére, a foglalkoztatási irányelvek és ajánlások 

megvalósításának szükségességére, valamint a kutatási keretprogramok lehetőségeire az egész 

életen át tartó tanuláshoz kapcsolódóan.  

Nem véletlen, hogy a kutatási keretprogram kereteiben valósult meg az a kutatási és 

fejlesztési tevékenység, amelyet az angliai Surrey Egyetem (University of Surrey) koordinált, 

és amely európai együttműködésben vizsgálta a kormányzás, önkormányzás és az aktív 

állampolgárság tanulásának és oktatásának kereteit (ETGACE). Ennek továbbfejlesztett 

programjában (RE-ETGACE) a Pécsi Tudományegyetem is részt vett, rámutatva arra, hogy az 

egész életen át tartó tanulás tevékenysége nemcsak és kizárólag a foglalkoztathatóságot, 

hanem az aktív állampolgárságot is fejlesztve tudja biztosítani a tudásalapú társadalom 

formálódását. Peter Jarvis szerint a Memorandum nagyobb jelentőséget tulajdonított a 

foglalkoztathatóság növelésének, mint az aktív állampolgárság dimenziójának. Vélekedése 

szerint a 2000 októberétől 2001 októberéig tartó Memorandum-vita alapján a bizottság 

integratívabb álláspontot kezdett el képviselni az egész életen át tartó tanulás tartalmában.122 

Jarvis álláspontjával szemben mi úgy vélekedünk, hogy már a Memorandumban megjelent 

egy kiegyenlítő álláspont a foglalkoztathatóság és az aktív állampolgárság vonatkozásában, 

különös tekintettel a nem-formális és informális tanulás vonatkozásában. Azonban ahhoz, 

hogy a folyamatokat megértsük, szükség van a vita értelmezésére, arra, hogy megismerjük 

néhány főbb európai szervezet javaslatait, kritikáit a Memorandum szerkezetével, tartalmával, 

továbbá az egész életen át tartó tanulás európai dimenzióival kapcsolatosan.  

                                                 
122 Jarvis, Peter (2004) Lifelong learning and active citizenship in a global society: An analsysis of European 
Union lifelong learning policy. Journal of Adult and Continuing Education. Vol 10. No. 1., 3-19. old. 
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VIII. A Memorandum-vita és annak hatása 
 

 2000 októbere után kibontakozott az a közel egy esztendeig tartó diskurzus, amelynek 

elindítását az Európai Bizottság határozottan ösztökélte a Memorandum megfogalmazásával, 

és amelybe bevonta a tagállamokat, azok szakmai szervezetét, valamint a tagállami 

szervezetek és intézmények által működtetett európai szintű szervezeteket, főleg nem 

kormányzati szervezeteket. Az utóbbiak között találjuk meg a CSR-t (a Közösségi 

Felelősséget Felvállaló Üzleti Hálózatot) az EAEA-t (az Európai Felnőttoktatási Társaságot), 

az EfVET-et (Műszaki és Szakoktatási-szakképzési Európai Fórumot), az EVTA-t (az 

Európai Szakképzési Szövetséget) és az EUA-t (az Európai Egyetemek Szövetségét). Az 

európai szintű diskurzus egyrészt leképezte a nemzeti szintű konzultációt, másrészt viszont 

markánsan megfogalmazta azokat a szempontokat, amelyeket az európai szintű 

szerveződésben érintett nemzetállami szakmai szervezetek az adott szinten jobban ki tudtak 

fejteni, érvényesíteni. Igen komoly szerepe volt az Európai Bizottságnak abban, hogy a 

konzultációban maga is részt vett, számos konferenciát szervezett az európai szintű 

szervezetekkel, de a nemzetállami szintű szakmai konzultációba is bekapcsolódott 

munkatársai révén. Az európai szintű konzultációnak az egyik legfontosabb kérdése éppen az 

volt, hogy az Európai Bizottság miért nem egy jobban megszerkesztett dokumentumban 

taglalja az egész életen át tartó tanulás koncepcióját. 

 

Négy példa: 

1.) A CSR álláspontja - mint minden más európai szervezeteké is – az egyes kulcsüzentekhez 

kapcsolódóan tükröződött markánsan. Az üzleti szféra európai szintű konzultatív hálózata 

utalt a vállalkozásorientált, mégis társadalmi integrációt megvalósítani szándékozó lisszaboni 

gondolkodásmódra, ezért a humán erőforrások fejlesztésének előtérbe helyezése mellett a 

nyitott gazdasági és társadalmi környezet megvalósítását ösztönözte, utalva az üzleti élet 

fejlesztésének az oktatással, képzéssel és az egész életen át tartó tanulással történő 

megvalósítására a tudás társadalmának megvalósítása érdekében.   

Az egész életen át tartó tanulás vonakozásában a hatékony üzleti tevékenységhez kapcsolódó 

gyakorlat körül értelmezte a kulcsüzenetek tartalmát, különös tekintettel az alapkészségek 

fejlesztésnek szükségességére az iskolán kívüli dimenziókban, az üzleti vállalkozások 

hatékony bevonására rámutatva arra a tényezőre, hogy a nők, a bevándorlók, a fogyatékosok, 
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a tartós munkanélküliek és az idős munkavállalók milyen hátrányban vannak alapkészségeik 

megújítása tekintetében. Mindeközben a tanártovábbképzés problémáit is érzékeltették a 

kompetenciák és készségek fejlesztésében elengedhetetlen hatékony tanári szerepek 

vonatkozásában. A 2. kulcsüzenetet, azaz az emberi erőforrások fejlesztéstét valóban 

stratégiai fontosságúnak tartották, különös tekintettel a rugalmas munkaidő és a béren kívüli 

juttatásoknak az oktatáshoz és képzéshez kapcsolódó, az egész életen át tartó tanulási 

tevékenység gyakorlását célzó kezdeményezésekre. A tanítási és tanulási innovációjához 

kapcsolódóan mint 3. kulcsüzenethez hozzáfűzték azt a tényezőt, hogy a cégek, vállalkozások 

egy igen jelentős része saját képzési formáiban komoly tanítási és tanulási innovációt hajt, 

hajtott végre, alkalmazva a legkorszerűbb információs és kommunikációs technológiákat. 

Ehhez hozzájárulnak a munkavállalók mobilitását előmozdító eszközök, a csoportmunka, az 

ún. „on-the-job” képzési formák, valamint a munkában szerzett gyakorlati tudás 

akkreditációjának ösztönzése.  

Számos cég, vállalkozás aktívan működik együtt egyetemekkel és képzési intézményekkel új 

curriculumok kidolgozása, fejlesztése érdekében.  

A tanulás értékelését megjelenítő 4. kulcsüzenettel kapcsolatosan megfogalmazták, hogy a 

tanulás értékelése az egyén folyamatos tanulásához kapcsolódó motivációban kulcstényezővé 

válik és ehhez nemcsak a bérezésben, de a karrierfejlesztésben, továbbá a formális oktatási és 

képzési rendszerek által a nyitott képzésekben szerzett képzettség elismerésében is 

tükröződik. A szakmai portfoliók, a kompetencia-térképek hozzájárulhatnak az oktatás és a 

tanulás korszerű értékeléséhez, ezzel az európai szintű munkavállalói mobilitás 

megőrzéséhez, fejlesztéséhez.  

Az útmutatás és tanácsadás kérdésének témaköréhez a CSR hozzákapcsolta a cégek és 

vállalkozások tanácsadási tevékenységét mind a munkavállalók, mind a helyi közösség 

tagjainak vonatkozásában, bevonva az útmutatás tevékenységébe az iskolai tanulók azon 

részét, akik az iskolarendszerben folytatott tanulmányaik befejezése és a munkavállalás 

megkezdése előtt állnak. Ebbe beletartozik az önéletrajz hatékony formáinak megismerése, a 

munkahelyi interjúk bemutatása, számos cégnél a vállalkozásfejlesztés akár a dolgozók, akár 

a vállalattal kapcsolatban lévők vonatkozásában. Kifejezetten fontos szerepet tulajdonított a 

CSR az online önértékelési eszközöknek, különös tekintettel „az egész életen át tartó tanulás 

üzleti térképe” alkalmazásának, amely lehetővé teszi a cégeknek, vállalkozásoknak, hogy az 

egész életen át tartó tanulási tevékenységbe helyezzék bele projektjeiket, értékeljék 

teljesítményüket a jó gyakorlat szempontrendszerében, és fejlesszék oktatási és képzési 

politikájukat.  
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A tanulásnak az otthonokhoz közelebb vitele tekintetében a CSR kettős értelmezést jelenített 

meg elemző dolgozataiban. Ennek lényege, hogy a tanulást a tanulóhoz kell közelebb vinni, 

legyen ez akár az otthon, akár a munkahely. A vállalkozások, cégek által alkalmazott 

legutóbbi törekvések éppen ezt szorgalmazták a kommunikációs és információs technikák 

alkalmazásával. Ugyanakkor szerepet kap az a tényező is, hogy a cégek és vállalkozások egy 

része a helyi önkormányzatokkal, oktatási és más civil szervezetekkel részt vesznek a 

korszerű tanulókörnyezet kialakításában a tananyag-korszerűsítés érdekében a kirekesztett 

társadalmi csoportok esélyeinek növelése, társadalmi integrációnk érdekében. A CSR-nek az 

egész életen át tartó tanulás Memorandumával kapcsolatos megközelítései a következőképpen 

foglalhatóak össze: 

- a CSR támogatta, támogatja a lisszaboni célkitűzések megvalósítását; 

- fontosnak tartotta, hogy az egész életen át tartó tanulás üzenete minden európai 

polgárhoz, minden üzleti formához eljusson; 

- szorgalmazta a korszerű üzleti partnerséget az oktatás és képzés világában; 

- ösztönözte a partnerségen megvalósuló kooperációt; 

- előtérbe állította a nemzeti szintű folyamatoknak az Európai Unió bizottsága 

részéről történő nyomon követését az egész életen át tartó tanulás megvalósításával a 

tudás társadalmának, a versenyképes Európa gazdasági növekedése, a munkahely 

teremtés és a társadalmi kohézió elérése céljából.  

 

2.) Az EAEA is lefolytatta az európai felnőttoktatás fejlesztése szándékával azt a 

konzultációt, amelyet a Memorandumban megfogalmazott célkitűzések és gondolatok 

indukáltak. Az EAEA számos civil szervezettel és a nem-formális felnőtt tanulószektorban 

tevékenykedő egyesülettel konzultált, melynek alapján az alábbi főbb következtetésekre 

jutott:  

- a Memorandum nem tükrözte kellőképpen, hogy milyen kulcsszerepe van a civil 

szervezeteknek a nem-formális és az informális tanulási formák fejlesztésében, az 

innovatív módszerek alkalmazásában, a nem hagyományos tanulók bevonásában; 

- a Memorandum nem tér ki a tanulás szélesebben értelmezhető hasznára, amel nem 

elsősorban a munkaerőpiac, hanem az állampolgárság és a társadalmi kohézió 

vonatkozásában értelmezhető; 

- utalt arra is, hogy a Memorandum nem érzékelteti a tanulási tevékenység folytatásából, 

gyakorlásából kirekesztődő csoportok helyzetét, ezért számos javaslatot tett az egyes 

kulcsüzenetekhez kapcsolódóan. 
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Az egyes kulcsüzenetek vonatkozásában az EAEA a következő ajánlásokat tette:  

- az új alapkészségek mindenki számára történő biztosítása témakörében kifejezetten 

aláhúzta az írás, az olvasás és a számolás készségének fontosságát a felnőttkori 

analfabetizmus és az ún. funkcionális analfabetizmus újbóli nagyarányú térnyerése 

miatt. Javasolta, hogy az új alapkészségek foglalják magukba az egyéni, a társadalmi és 

a demokratikus kiteljesedéshez szükséges tanulási formákat. Rámutatott a fizetett 

tanulmányi szabadság alkalmazásának elve figyelembevételére, a biztosítási formák 

hatékony megjelenítésére, valamint a nemzeti kormányoknak a civil szervezetek 

bevonását célzó, a döntéshozatalban meghatározó szerepet játszó szervezetekkel történő 

konzultáció szükségességére. 

- A humán erőforrások fejlesztésének előmozdítása kapcsán nemcsak a beruházást, a 

beruházás tevékenységét, de annak hatékony megvalósítását is ösztönözte a társadalmi 

partnerek bevonásával alapján. Nagyobb figyelmet kell szentelni a tanulási 

lehetőségekkel nem vagy csekély mértékben rendelkező felnőtt társadalmi csoportok 

problémáinak. A civil szervezeteket aktív tanulást támogató partnerekként kell 

figyelembe venni, szükséges a hosszú távú pénzügyi alapok, támogatási programok 

alkalmazása, továbbá figyelmet kell szentelni, finanszírozni kell az állampolgári 

nevelést is, mely ugyancsak az emberi erőforrások fejlesztésnek része; 

- A tanítási és tanulási innovációval kapcsolatosan az EAEA megállapította, hogy 

európai szintű minőségorientált határidő (benchmarking) rendszert kell alkalmazni az 

információs és kommunikációs technikára alkalmazkodva tanítási és értékelési 

módszerek fejlesztése érdekében. Újra kell gondolni, fejleszteni kell a 

tanártovábbképzés ügyét, a tanári szerepek megváltozásához kapcsolódóan a közösség 

tanító, nevelő tagjait minden eszközzel fel kell ruházni ahhoz, hogy a tanulni vágyók 

folyamatos tanulását ösztönözzék. Ezért szükség van a szakszervezetek, az ellátó 

rendszerek hatékony működését biztosító oktatási és képzési dimenziók fejlesztésére is. 

Kutatással kell alátámasztani a nem-formális és informális tanulás minőségi 

indikátorainak növelését és fejlesztését; 

- A tanulás értékelésének kulcsüzenetit tekintve az EAEA javaslatai szerint szükség 

lenne átfogó nemzetközi kutatásokra, a tanulás gazdasági és társadalmi hasznai 

hatékonyabb értelmezéséhez. Fontos szerepet szánt a tanulás értékelésének fejlesztése 

szempontjából a „felnőtt tanulók hete” kezdeményezésnek, amelynek egyszerre jelenik 

meg az egyéni, közösségi, sőt a vállalkozások számára haszonnal bíró tanulási 

tevékenység sokfélesége. Az EAEA fontos szerepet szánt a korábbi tapasztalati 
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tanulásban megszerzett ismeretek akkreditációjának (APEL-rendszer) és abban a civil 

szervezetek bevonásának. Az egyéni portfoliók egyéni szintű keretrendszereinek 

fejlesztésével a készségek, a tudás és a tapasztalat egységes megjelenítését ösztönözte 

különös tekintettel a már létező európai szintű vizsgaformák és minősítések szélesebb 

körben történő terjesztésére. A tanulási akkreditáció témakörében szükségesnek tartotta 

európai szintű munkacsoport létrehozását civil szervezetek bevonásával; 

- az útmutatás és tanácsadás kulcsüzeneteihez kapcsolódóan a jó gyakorlat terjesztését 

szakértői csoportok révén, a tanulás fejlesztését mobilizálható tanácsadó központok 

szervezésével és működtetésével , valamint a munkaadók és a civil szervezetek között 

tartalmas párbeszéd alkalmazásával kívánja fejleszteni; 

- a tanulásnak az otthonokhoz történő közelebbre vitele érdekében a helyi tanulási 

szervezetek a tanulási lehetőségek, módszerek és menedzsment hatékony feltérképezését 

tartotta szükségesnek, elengedhetetlennek vélte a tanulási szükségletek felmérését a civil 

szervezetek bevonásával, továbbá meghatározónak tartotta az információs és 

kommunikációs tevékenységek alkalmazását.  

 

Összegzésszerűen elmondhatjuk, hogy az EAEA az európai szintű egész életen át tartó 

tanulási stratégia holisztikus értelmezésére, kibontakoztatására helyezte a hangsúly, amelyben 

a tanulás tevékenysége egyszerre jeleníteni meg a gazdasági, a társadalmi, a közösségi és az 

egyéni fejlődés és növekedés dimenzióit. Nem hagyta figyelmen kívül az európai szintű 

pénzügyi támogatások, alapos programok rendszerének fejlesztését, hatékony működtetését 

(itt ki kell térnünk arra a tényezőre, hogy 2000-től kezdődött meg az Európai Unió oktatási, 

képzési és kulturális programjainak második időszaka, melyben a Socrates-programhoz 

kapcsolódóan kibontakozik a tudásalapú társadalomnak, a tudás Európájának a megteremtése 

mint szándék.). Ennek fő céljai:  

- az oktatás európai dimenziójának fejlesztése; 

- az európai nyelvek ismeretének javítása; 

- az oktatási együttműködések és a mobilitás elősegítése; 

- az oktatási innovációk támogatása; 

- az egyenlő esélyek megjelenítése és biztosítása az oktatás és képzés területén. 
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A Socrates II. program keretében nyolc akció indult el és zajlik napjainkban is: 

1.) Comenius – közoktatás; 

2.) Erasmus – felsőoktatás; 

3.) Grundtvig – felnőttoktatás és képzés; 

4.) Lingua – az európai nyelvek oktatása; 

5.) Minerva – új információs és kommunikációs technológiák alkalmazása az 

oktatásban; 

6.) Megfigyelés és újítások az európai oktatási rendszerekben és politikákban; 

7.) Közös akciók más európai programokban; 

8.) Kiegészítő tevékenység. 123 

/ 

 

Az EAEA fontosnak tartotta az európai szintű konzultációt az útmutatás és tanácsadási 

tevékenység megújításában, ugyanakkor a nemzeti fejlesztési tervekhez javasolta 

hozzárendelni az egész életen át tartó tanulási kezdeményezés nemzeti szintű stratégiáinak 

megváltozását mint feladatot. Végezetül ösztönözte egy Európai Egész Életen Át Tartó 

Tanulási Kutatóintézet felállítását a jó gyakorlat példáinak gyűjtése, a hatékony 

disszeminációs tevékenység fejlesztése érdekében.  

 

3.) Az Európai Egyetemek Szövetsége (EUA) által megjelenített gondolatok egyértelművé 

tették, hogy az egyetemek, a felsőoktatás intézményei kulcsszerepet kívánnak játszani az 

egész életen át tartó tanulás európai stratégiájának megváltozásában. Miközben a felsőoktatás 

átalakuló szerepére utalunk az egész életen át tartó tanulás fejlesztésével kapcsolatban önálló 

fejezetben (kiemelve az UNESCO 1998. és 2001-es nyilatkozatainak célkitűzéseit a 

felsőoktatás, az egész életen át tartó tanulás és az aktív állampolgárság dimenzióinak 

összekapcsolása tekintetében, valamint az európai egyetemek 2003. évi Trends 2003. című 

nyilatkozatának az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos pontjára) itt most arra kívánunk 

szorítkozni, hogy az EUA milyen gondolatokat fogalmazott meg 2001-ben a Memorandum 

vita során a felsőoktatás szerepét illetően.  

 

                                                 
123 Molnár, Géza: Szakképzési politika. In.: Kende, Tamás – Szücs, Tamás (2000) Az Európai Unió politikái. 
Osiris, Budapest, 433-451. old.; továbbá Field, John (2002) Building a European dimension: a realistic response 
to globalisation?In.: Field, John (szerk.): Promoting European dimensions in lifelong learning. NIACE, 
Leaicester, 1-11. old.  
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Az EUA világossá tette, hogy a felsőoktatási intézmények növekvő versenyhelyzetben is a 

hallgatók tudásának minőségi fejlesztését, azaz a korszerű oktatást és az azt lehetővé tévő 

kutatást tartják tevékenységük két legfontosabb elemének. Ezt a gondolkodást vetíti előre a 

verseny által befolyásolt légkörben az európai oktatási miniszterek által aláírt 1998-as 

Sorbonne-i Deklaráció, majd az 1999. évi Bolognai Deklaráció, mint legfontosabb olyan 

politikai szintű kezdeményezések az egységes és versenyképes európai felsőoktatási térség 

kialakítása érdekében. Az EUA világossá tette a Memorandum vitában, hogy a Bolognai 

Deklaráció révén új tanulási struktúra formálódik ki, melynek alapján az egyetemek rugalmas, 

egész életen át tartó tanulási tevékenységet tudnak biztosítani, lehetővé teszik a korábbi 

tanulási tevékenység akkreditációnak megindítását (APEL) és az oktatási és képzési 

rendszernek a felsőoktatáson kívüli formáival történő kapcsolatok erősítését.  

 

A Bolognai Deklarációt aláíró miniszterek egy fejlődő, teljes és előremutató Európát kívántak 

megvalósítani. Az EUA vélekedése szerint az egész életen át tartó tanulás egyfajta politikai 

válasz, melyhez kapcsolódóan az egyetemek támogatólag fogadják stratégiai gondolkodásban 

a nem kizárólagosan ökonómiai orientáció kiteljesedését. A Bolognai Deklaráció, valamint a 

Memorandum abban azonosak, hogy kimondják a nemzeti szintnek, a kormányoknak a 

felelősségét a nemzeti oktatási és képzési rendszerek fejlesztése kapcsán. Ugyanakkor felhívta 

az EAEA figyelmét arra, hogy a nemzeti és európai szakpolitikai kezdeményezések 

megvalósítása mindig helyi szinten történik, realizálódik, ezért arra bíztatta az Európai 

Bizottságot, hogy a majdani, az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos összegző 

nyilatkozatában a Memorandum-vitát lezáró szintetizáló gondolkodásban tegye egyértelművé 

a felsőoktatás szerepét.  

 

Az EUA az Memorandum egyes kulcsüzeneteivel kapcsolatosan világosan megjelenítette, 

hogy szinte mindegyik kulcsüzenet fontos szerepet tulajdonít a felsőoktatásnak, az 1. 

kulcsüzenetben az új készségek és kompetenciák tartalmának meghatározásában, valamint a 

vonatkozó készségek és kompetenciák elsajátíthatóságának egyetemleges biztosításában. 

Fontosnak tartotta megjeleníteni az emberi erőforrások fejlesztését is különös tekintettel az 

egész életen át tartó tanulás finanszírozása ügyében és a tanulási motiváció növelése kapcsán. 

A 3. kulcsüzenethez a tanítási és tanulási módszerek fejlesztésének témakörét kötötte hozzá, 

különös tekintettel a felsőoktatási intézmények innovációs kapacitásának felhasználására a 

távoktatás és az eLearning eszközeinek alkalmazásával. A 4. kulcsüzenet témaköréhez 

kapcsolódóan a kreditrendszer alkalmazását jelenítette meg mint a nem-formális tanulási 
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tapasztalatok akkreditációjához kapcsolódó hatékony eszközt. Ugyanakkor utalt a 

minőségbiztosítás fejlesztésének ügyére is, mivel az akkreditáció, a minőségbiztosítás mint 

minőségi indikátor is felértékelődött a versenyképes felsőoktatás világában. Az 5. 

kulcsüzenethez hozzákapcsolta a kooperációban megvalósuló tanulási formák működését, 

elérhetőségét biztosító információszolgáltatást, miközben az európai szintű oktatási és képzési 

mobilitásban való hallgatói, tanulói jelenlét sikerességének biztosításához is az útmutatás és 

tanácsadás rendszereinek hatékony működetését rendelte hozzá. A 6. kulcsüzenet kapcsán 

kiemelte az európai felsőoktatási intézmények információs és kommunikációs technikákat 

alkalmazó modelljeinek jelentőségét, melyek közelebb viszik az oktatást az otthonokhoz 

(különös tekintettel a távoktatás, az eLearning, továbbá a helyi és regionális partnerség 

fejlesztésében a felsőoktatási szerepére, lásd.: a tanulásrégiók fejlesztésében és 

koordinálásában végzett felsőoktatási tevékenységet!). 124 

 

4.) A nemzeti konzultáció jelentősége Magyarországon, a magyar szakmai szervezetek 

vonatkozásában. 2001. május 24-27-ig között zajlott az a budapesti Memorandum 

Konferencia, amelynek szervezésében, egyáltalán a magyarországi Memorandum-vita 

lefolytatásában, szervezésében, koordinálásában kulcsszerepe volt a Magyar Népfőiskolai 

Társaságnak és elnökének, Sz. Tóth Jánosnak. A nemzeti szintű konzultációt valóban a 

Budapesti Memorandum Konferencia ajánlásainak értelmezéséhez kötődően lehet a 

legmarkánsabban bemutatni. A magyarországi Memorandum-vita a Memorandum hat 

kulcsüzenetéhez kapcsolódóan munkacsoportokban tárta fel az egyes kulcsüzenetek előnyeit, 

hátrányait a kulcsüzenetekben megfogalmazódó javaslatok korszerűségét vagy éppen 

tarthatatlan, javításra szoruló nézetrendszerét. A magyarországi Memorandum-vita 

vonatkozásában az egyes munkacsoportok a hat kulcsüzenethez kapcsolódóan a következő 

ajánlásokat fogalmazták meg: 125 

- Az új alapkészségek mindenki számára történő biztosítása vonatkozásában megállapították, 

hogy a Memorandum megvitatása hozzájárult az egész életen át tartó tanulás gondolatának 

részletes megismeréséhez a csatlakozás előtt álló Magyarországon nemcsak a szakemberek, 

hanem a laikus nagyközönség számára egyaránt. A munkacsoport feltárta az új alapkészségek, 

valamint a „régi alapkészségek” (írás, olvasás, számolás, kommunikációs készségek) között 

                                                 
124 A kulcsüzenetek elemzéhez felhasználtam az Európai Bizotttág (EC) által kiadott európai szintű civil 
Memorandum-vita összefoglaló kiadványát: European Commission (2001) Focus on Lifelong Learning – 
Making Lifelong Learning a Reality, EC, Brussels.. 
125 Részletesen lásd: Magyar Népfőiskolai Társaság (2001) „Jó gyakorlat” Az élethosszig tartó tanulás 
szolgálatában. Nemzeti konzultációs folyamat Magyarországon európa nézőpontból és részvétellel.2001. május 
24-27. MNT, Budapest. 
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feszülő ellentmondásokat, mivel Magyarországon a tudás társadalmának megvalósítása és 

fejlesztése érdekében korszerű alapképzési program kialakítására, a felnőttek hatékony 

tanulásának támogatása érdekében a második esély iskolarendszerének megújítására lenne 

szükség. A munkacsoport rámutatott, hogy az alapkészségek között kell szerepeltetni a 

tanulási készséget, valamint az autonóm, kritikai gondolkodás készségét. Különös figyelmet 

szenteltek a munkacsoportban Kleisz Teréz és Pordány Sarolta vezetésével a tanulás 

tevékenységéhez kapcsolódó önkéntes részvétel szerepének, valamint a készségek fejlesztésén 

túl az értékek, az érzelmek, az attitűd és a tapasztalatok, továbbá a kognitív tudás 

változásának is. Megjelenítették a gazdasági szektornak az alapkészségek fejlesztésébe 

történő bevonásának szükségességét. A munkacsoport viszont nem véletlenül hívta fel a 

figyelmet az alapkészségek mérésére a tanuló ember tudáskészletének formálódását 

befolyásoló tényezők figyelembe vétele mellett. Megfogalmazták a felnőttképzési gyakorlat 

adatbankjának létrehozása igényét a helyi tanulási központok, az információs bázis 

kialakítását, de nem hagyták figyelmen kívül a büntetés-végrehajtási intézményekben folyó 

alapkészségeket, új készségeket fejlesztő tanító-nevelő munkát sem, és felértékelték az 

alternatív tanítási tapasztalatokat biztosító tevékenységi formák, például a népfőiskolák 

tanulás-támogató módszereinek, közösségfejlesztő programjainak elemeit; 

- Az emberi erőforrásokba történő beruházás ügyével, témakörével foglalkozó munkacsoport 

rámutatott a főbb nehézségekre. Ezek között jelenítette meg a nagyszámú társadalmi kihívást, 

a tanulási beruházásban, a tanuláshoz való általános hozzáállásban megjelenő vállalati szintű 

és egyéni érdekeltség hiányát, a nehezen kezelhető és rendkívül heterogén alapképzettségű 

szint hatásmechanizmusát, továbbá a törvényi szabályozás hátterének hiányát, az egyes 

partnerek, érdekképviseleti szervek közötti együttműködés alacsony színvonalát, valamint az 

alacsony képzésorientált anyagi motiváltságot és a képzésekkel kapcsolatos 

esélyegyenlőtlenségeket. Ezzel szemben megjelenítette, hogy a képzési beruházást, az emberi 

erőforrásokban történő beruházás növelését segítik az erőforrások fejlesztésében érintett 

szervezetek együttműködését fejlesztő lehetőségek, a felhasználóbarát programok számának 

növelése, a gyakorlatorientált képzések kibontakoztatása és a helyi érdekek hatékonyabb 

figyelembe vétele. A munkacsoport nem rejtette véka alá, hogy az emberi erőforrások 

fejlesztésnek dimenziójában a célcsoportoknak a programok előkészítésére történő bevonását 

tartotta szükségesnek, különös tekintettel a felnőttképzési intézményrendszer fejlesztése, 

továbbá az esélyegyenlőség a képzéshez való hozzáférés vonatkozásában, az egyéni 

szerepvállalás (pénzügyi hozzájárulás) növelése a képzés költségei kapcsán; 
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- A tanítás és a tanulás innovációjával kapcsolatosan a harmadik munkacsoport világossá 

tette, hogy a tanulási innováció egyik fő korlátja az elméleti és a gyakorlati dimenziókat 

kutató szakemberek közötti kapcsolatrendszer és a működő információs bázis hiánya, 

valamint a tanulási innováció átláthatatlansága. Szükséges lenne ezért az oktatás, a kultúra és 

a szakképzés terén különösen a szükségletorientált együttműködés megvalósítása, mint az 

innováció alapja. A munkacsoport taglalta, hogy a projektfejlesztési tevékenységet az érintett 

tanulói célcsoportokhoz jobban kellene közelíteni, és kitért azokra az akadályokra, amelyek a 

tanulóközpontú képzés hatékonyságát visszavetik. Ezek a tanulók részéről megjelenő 

fogadókészség hiánya, a motiváció és az önkéntesség kapcsolatának hiánya az egyéni tanulás 

tervezésének hiánya, a korszerű, tervezett tanulást ösztönző útmutatás és tanácsadás hiánya. A 

munkacsoport érzékeltette, hogy jóval nagyobb számú távoktatási és eLearning-es tananyagot 

kellene fejleszteni és megjeleníteni nemzeti nyelven, a távoktatást és távtanulást nem a 

levelezőoktatás egy formájaként, hanem önálló gyakorlatként lenne érdemes fejleszteni, 

viszont kiemelte a távtanulás hatékony példáit skót és olasz modellek megjelenítésével, 

miközben hangsúlyozta a felnőtt tanulók hetének szerepét a tanítási és tanulási innováció 

fejlesztésében, disszeminációjában. Végül a munkacsoport utalt a kisebbségi szervezetek civil 

kezdeményezéseinek a tanítási és tanulási tevékenységek megújításában játszott szerepére; 

- A tanulás értékelésével kapcsolatos kulcsüzenetet taglaló munkacsoport kiemelte, hogy 

Magyarországon kifejezetten nehézséget okoz az általános műveltség értékelésének 

problémarendszere, továbbá az a tényező, hogy többnyire a munkaerőpiaci dimenziókban 

hasznosnak vélelmezett ismereteket és tudást biztosító képzési formák kapnak támogatást. A 

munkacsoport határozottan leszögezte, hogy az egész életen át tartó tanulás messze több, mint 

a szakképzés. (Mint ahogy a kutatónak azt is meg kell jegyeznie, hogy az egész életen át tartó 

tanulási tevékenység részeként szerepet játszó felnőttkori tanulás és annak szinterei a 

felnőttoktatásban és képzésben nemcsak és kizárólagosan a szakoktatás és a szakképzés, a 

munkaerőpiaci kérdésekben értelmezendők, hanem a formális, a nem-formális és informális 

terekben külön-külön és egyszerre is.) Nem véletlen, hogy a volt szocialista országok nagy 

részében, ahol a munkanélküliségi ráta magasabb, mint 15-20% - különös tekintettel a balkáni 

országokra – a tanulni vágyó fiatalok és felnőttek egy igen jelentős része az Európai Unió 

munkaerőpiacán is elismert bizonyítványt, diplomát, szakoklevelet kíván megszerezni. A 

munkacsoport jelezte azt a problémát, hogy a munkaerőpiaci hatások másik jelentős 

problémája éppen az, hogy a jól képzett, korszerű és magas munkaerőpiaci elismertséget 

biztosító végzettséggel és képzettséggel rendelkező emberek elhagyják az anyaországot – 

természetesen hatékony nyelvismeret birtokában –, mindez pedig a magasan képzett, magasan 
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kvalifikált munkaerő vonatkozásában további problémákat vet fel. A tanulás értékelését 

korlátozó hatások között jelenítette meg a munkacsoport a formális iskolarendszeren kívül 

szerzett tudás elismerését biztosító struktúrák lassú bevezetésének visszahúzó hatását, mely 

gátolja a növekedést és a versenyképességet, utalt a munkacsoport az APEL-rendszer 

alkalmazásában rejlő lehetőségek szűk körű ismeretére, miközben megjelenített számos jó 

példát az APEL-rendszer vonatkozásában ír példák és osztrák kezdeményezések előtérbe 

állításával. A munkacsoport problémának tartotta a különböző tanulással és tanítással 

kapcsolatos fogalmak, terminológiák értelmezésének nehézségét, különös tekintettel a 

formális, a nem-formális és az informális tanulási tevékenység tanulási terek tartalmának 

értelmezésére, a kompetencia, a készség, a végzettség fogalmainak újraértelmezésének 

szükségességére; 

- Az útmutatás és tanácsadási tevékenység megújításával kapcsolatosan az ötödik 

munkacsoport megállapította, hogy számos közép-kelet-európai országban, a volt szocialista 

országokban nincs megfelelő útmutatási és tanácsadási modell, a korábban működő 

pályaorientációs formákat vagy megszüntették, vagy háttérbe szorították, amelyek 

rendelkeztek oktatási, képzési feladatkörrel. Miközben a fő kérdés a munkanélküliek 

munkába állításához kapcsolódóan képzésük hatékony megszervezése, valamint tanulások 

sikeressé és hatékonnyá tétele, mégis azt kell érzékeltetnünk, hogy a munkacsoport nem 

kizárólagosan a munkaerőpiaci orientácitót, a foglalkoztathatóságot, de a társadalmi 

aspektusokat, a társadalmi szerepvállaláshoz elengedhetetlen egyéni motiváció fejlesztését is 

hozzákapcsolta. A munkacsoport érzékeltette, hogy jelentős különbség mutatkozik az 

urbanizált környezet, a regionális kiterjedés és a rurális környezethez kapcsolódó útmutatási 

és tanácsadási tevékenységek szerkezete és tartalma között. Megjelentették azt az igen sajátos 

tényezőt is, hogy a globalizáció hatására a transznacionális, multinacionális vállalatok, 

vállalkozások saját tanácsadói rendszert is kialakítottak, melyek viszont a külső környezet 

számára nem feltétlenül hozzáférhetőek. A munkacsoportban lehetőség volt számos közép-

kelet-európai példa megismerésére (ez a többi munkacsoport tevékenységére is jellemző volt, 

hiszen nemcsak magyar szervezetek képviselői, de az Európai Felnőttoktatási Társaság 

tagjaiként más közép-kelet-európai országok szervezeteinek, a balkáni országok 

szervezeteinek képviselői és balti országokból érkezők is a résztvevők elé tárták 

tapasztalataikat). A munkacsoport a litván példát megismerve érzékelhette, hogy jó néhány 

országban az útmutatási és tanácsadási tevékenység nem kellően megszervezett, hogy 

hiányoznak a képzett szakértők, és a szolgáltatás, mely sok szempontból egyben szociális 

munka is – erre utaltunk korábbi fejezetekben – igényli a képzett szakemberek hatékony 
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szerepvállalását. A munkacsoportban megismerhetővé vált számos jó példa Lettország és 

Magyarország vonatkozásában, az előbbiben a modulrendszerű továbbképzési programok 

szervezését jelenítették meg, a felnőttképzésben résztvevő oktató és képző munkatársak 

szerepeinek bővülése kapcsán. A magyar példa a munkaügyi központok útmutatói és 

tanácsadói tevékenységének bővülő formáit, a munkanélküliek, valamint a munkavállalók 

számára is biztosított kezdeményezéseit elemezte. A munkacsoport javasolta, hogy a 

tanácsadás ne csak az információátadásra, hanem az önirányított tanulás fejlesztésének 

egészére is, valamint az egyéni tanulási motiváció kibontakoztatásának szándékára is 

vonatkozzék. Megfogalmazták a munkacsoport tagjai, hogy érdemes lenne a munkavállalói 

tanácsadást és a tanulói tanácsadást külön értelmezni, a tanácsadás és útmutatás intézményi 

hátterét megerősíteni és az egész folyamatba hatékonyan bevonni a civil szervezeteket, a 

kamarákat, a szakszervezeteket és a felekezeteket is; 

- A tanulásnak az otthonokhoz való közelebb vitelével kapcsolatos kérdéseket taglaló 

munkacsoport érzékeltette, hogy a Memorandum szövegének határozottabban, egyértelműen 

kellett volna foglalkoznia azzal témával, hogy miként lehet az egész életen át tartó tanulást a 

polgárokhoz közelebb vinni. A munkacsoport kifogásolta, hogy a Memorandumból hiányzott 

a formális, a nem-formális és az informális tanulást támogató, szervező szakemberek között 

konzultáció, mint cél. A tanulásnak az otthonhoz való közelítése nem kizárólagosan tanulási 

nehézségekkel küzdő fogyatékosok, megváltozott munkaképességűek, az oktatási és képzési 

rendszereket nehezen megközelíthető egyénekre vonatkozik, hanem azokra is, akiknek ugyan 

van munkahelyük és képzettségük, de új ismeretekhez kívánnak hozzájutni, készségeiket és 

kompetenciáikat óhajtják fejleszteni. A munkacsoport érzékeltette, hogy az információs és 

kommunikációs technológiák alkalmazását a tanításban nem kell túldimenzionálni, mivel a 

hagyományos tanulási formák fejlesztése legalább annyira fontos, mint az új eszközök 

alkalmazása. A tanulási tevékenységnek a helyi környezetben, az otthonokhoz közel történő 

kibontakoztatásában a munkacsoport nélkülözhetetlennek tartotta az együttműködést, a 

kooperációt, a közösségi szerveződések között különös tekintettel a civil szervezetek 

szerepvállalására és a családi, a baráti kötelékek megújítására. 
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Az Európai Unió Bizottságának a 2000 októberében kibocsátott és tudatos vitát generáló 

Memorandumával kapcsolatos nemzeti konzultációs folyamata Magyarországon 2001 

májusában a következő konklúziókat jelenítette meg: 

- Az EU Bizottság, az Oktatási Minisztérium, a Nemzeti Kulturális Alapprogram és az 

UNESCO Oktatási Intézete támogatását élvező konzultációs folyamat lendületet ad az 

élethossziglan tartó tanulás fontossága tudatosodásának és a szemlélet jelentős 

továbbfejlesztésének Magyarországon; 

- A fő szervező a Magyar Népfőiskolai Társaság – célkitűzéseiből eredően – nemcsak a 

felnőttképzést irányító szakemberek és más döntéshozók vagy szakértők hozzászólásaira 

és véleményére volt kíváncsi, hanem maguknak az érintett felnőtt tanulóknak a 

megnyilvánulására is. Az élethossziglan tartó tanulás gyakorlatba ültetésének 

legfontosabb próbaköve a tanuló felnőtt középpontba kerülése. Ahogy az EU-

dokumentum maga is ajánlja: az eszmecseréket a polgárokhoz lehetőség minél közelebb 

kívánatos vinni. A felnőtt tanulók megnyilvánulásai azt igazolják, hogy a dolgozó 

általában, s különösen a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok a maguk szemszögéből 

nem tudnak, és nem is akarnak a szakértők szempontjai szerint gondolkodni és beszélni. 

Ugyanakkor a saját komplex hétköznapi problémáik összefüggései alapján más szavakkal, 

de lényeglátó, fontos következtetésekre és javaslatokra jutnak, amelyek összevágnak a 

továbblépés leglényegesebb stratégiai mondanivalójával. E két világ, a felnőttképzési 

szakemberek és a felnőtt tanulók párbeszédének elmélyítése és intézményesítése lehet a 

Memorandum vitáinak egyik legfontosabb hozadéka. A felnőtt tanulók 

véleménynyilvánításának további elemzése fontos következtetéseket rejt magában a 

„tanulási megosztottság” és a „kirekesztettség” leküzdése a nem tanuló felnőttek 

bevonhatósága, valamint a non-profit és a civil szektor (így a népfőiskolák) 

felnőttképzésében játszott szerepének fontossága szempontjából. A vélemények 

erőteljesen felhívják a figyelmet a tanulással kapcsolatos útmutatás és 

információhozzáférés hiányára, a motiválás és előzetes igénymegismerés fontosságára, a 

tanulóknak a tanulás megszervezésében és lebonyolításában való közvetlen 

közreműködésnek jelentőségére. A felnőttek a kínálat és intézményközpontú felnőttkori 

tanulás tanulóközpontú és igényközpontú felnőttkori tanulássá átalakításával kapcsolatos 

„paradigmaváltás” összes lényeges kérdését érzékelik és átlátják. 
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- Egy másik igen fontos kritikai alapállás a felnőttképzési szolgáltatások piaci jellegével 

kapcsolatos. A jövedelmi viszonyokhoz képest elérhetetlen „profithajhászó” képzési árak 

nem feltétlenül biztosítják a képzés és a végzettség minőségét, pusztán a végzettséget 

igazoló elismerés áruba bocsátása történik minőségi biztosíték nélkül. A piaci képzési 

mechanizmusokban tehát különös figyelmet kell fordítani a szektorok (privát, non-profit, 

köz-) verseny-egyenlőségére, a fogyasztó védelmére és a minőségbiztosításra, amelybe a 

kliensek értékelő tevékenységének is bele kell tartoznia; 

 

 

- Az iskolai kultúra merevsége és kötöttségei határozzák meg a felnőttoktatás jellegét is, 

beleértve a különböző tanulási formák között megszerezhető végzettségek 

elismertetésének azonosságát és szándékuk érvényesíthetőségét a munkaadók jó részének 

„nyomásgyakorló” vagy felemás támogatási politikája, az átláthatatlan és elkedvetlenítő 

bürokrácia, a felnőttoktatási intézmények iskolai merevsége és bürokratizmusa, a tanárok 

nem tanulóbarát attitűdjei és számos más ok miatt. Ilyen társadalmi környezetben csak a 

legelszántabbak vállalkoznak a sokszor rossz emlékű, kora fiatalkori iskolai élményeik 

ismétlődő folytatására. Illetve tudatosan vállalják a tanulás kellemetlenségeit a kitűzött 

eredmény érdekében. A tanulásnak ebben a formájában a végzettséget igazoló papír és az 

azzal járó valószínű foglalkoztatási előnyök dominálnak, s magának a tanulónak a 

készségei és személyisége nem fejlődhetnek kellőképpen felkészült és egy nyitottabb, 

demokratikusabb, autonómabb személyiséggé, amely a tanulás egyik legfőbb végső 

társadalmi, nemzeti haszna és értelme; 

 

- A globalizációs gazdasági fejlődés munkaerőszükséglete rendkívüli nyomást gyakorol 

a munkavállalókra és a munkaadókra. A munkavállalók érdekképviseleti szervezeteinek 

és a munkaadóknak kötelessége és joga a munkavállalói érdekek alapján a tudásgazdaság 

követelményeihez igazodó készség fejlesztés lehetőségének teljes körű megteremtése. A 

tanulás beruházásként kezelésére, tanulási adókedvezményekre, a 

munkaidőkedvezmények és a rugalmasabb tanulás-munkavégzés rendszerére van szükség 

a munkahelyeken. A munka világának jelentős szektoraiban hiányzik a megszerzett tudás 

elismerésének átlátható, további tanulásra ösztönző mechanizmusa; 
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- A mindenki számára biztosított jó minőségű alapoktatás kora gyermekkortól 

kezdődően az élethosszig tartó tanulás sarokköve, sarokpontja. Az alapoktatásban és a 

tudásalapú társadalom által megkövetelt új alapismeretek és szakmai készségek 

elsajátításában gondoskodni kell arról, hogy a fiatal generáció megtanuljon tanulni és a 

tanuláshoz pozitívan viszonyuljon; 

 

- Hiányoznak a felnőttképzés valamennyi szektorára kiterjedő helyzetfeltáró kutatások. 

A Magyar Tudományos Akadémia vezetőit és a kutató értelmiség más szervezeteit fel kell 

ezért kérni, hogy a kutatási programokba illesszék be a tanulás társadalmi fejlesztésével 

kapcsolatos kutatásokat is. Hiányoznak a felnőttképzési ráfordítások gazdasági 

hatékonyságelemzési, valamint a tanulás nem gazdasági hasznára vonatozó nemzetközi 

kutatások magyar alkalmazásai. Hiányos a munkaerő szükségletek előrejelzése és az arra 

épülő tanulási tanácsadás és szolgáltatásfejlesztés. A meglévő tanulási szokások, formák 

és erőforrások feltárása elvégzendő feladat, mert kevés a megbízható ismeret. 

 

Az egész életen át tartó tanulással, fejlesztésével kapcsolatos nemzeti konzultáció előremutató 

javaslatai a következők voltak:  

- A koherens, élethosszig tartó tanulási programmá szervezett célkitűzések társadalmi 

kommunikálására van szükség. Minden szereplőnek meg kell találnia annak a módját, 

hogy együttesen, az élethosszig tartó tanulás közérdekű jellegéből következően hogyan 

lehet a tömegkommunikációt arra ösztönözni, hogy rendszeresen foglalkozzon a téma 

ismertetésével és népszerűsítésével. Kampányokat kell folytatni a tanuló megszerzéséért, a 

tanulásról szóló tájékoztatás fejlesztése szükséges. A kormányzat a közérdekű tájékoztatás 

keretében lehetőséget kell biztosítson erre. A Felnőtt Tanulók Hete jellegű nemzetközileg 

már ismertté vált gyakorlat bebizonyította hatékonyságát, nekünk is élni kell vele; 

- A széttagolt és átláthatatlan felnőttképzés finanszírozás tárcakereteket meghaladó 

intézményesített szakmai és képzéspolitikai irányítása szükséges. A készülő magyar 

felnőttképzési törvény keretében felállításra javasolt Nemzeti Felnőttképzési Tanácsnak 

erre vonatkozó fontos javaslatokat kell kidolgoznia. A munkaadók szervezeteivel közösen 

a tudásgazdaság legdinamikusabb fejlődő vállalataira építve ki kell alakítani, hogy a 

munka világa a tanulás egyik fő színterévé alakuljon; 
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- Átfogó felnőttképzési stratégia kidolgozása szükséges. Nagyszámú képzetlen 

társadalmi csoport marginalizálódik és rászorul az ellátási rendszerre. Elsőbbséget kell 

élvezzen az alacsony képzettségi szint újratermelődésének fékezése, a képzetlen csoportok 

felzárkóztatása, hogy az utólagos, költséges remediáló megoldások helyett a leszakadás 

megelőzését szolgáló prevenció kerülhessen előtérbe; 

- Az élethosszig tartó tanulásban egy közvetlen és folyamatos párbeszéd szakmai 

intézményesítésére van szükség, amely elsősorban a döntéshozók, a felnőttoktatók 

szemléletének átalakítását és a legkülönbözőbb, konkrét munkaeszközök kifejlesztését és 

továbbfejlesztését jelenti. (Kérdőívek, interjúk, igényfelmérések, tanulói önértékelés és 

tanulásértékelési módszerek.); 

- A francia ISERES szakszervezeti kutatóintézet és a magyar szakszervezetek 

együttműködése, illetve a Leonardo program keretében a nem formális tanulás szerzett 

ismeretek elismerése tárgyban folyó projektek fejlesztésére és tapasztalataik 

magyarországi hasznosítására van szükség. A gyakorlatban szerzett ismeretek 

szakképzésben történő beszámítása terén a szakszervezeteknek ezek a projektjei jelentős 

továbblépést javasolnak. Le kell küzdeni a felsőoktatási szakemberek e tárgyban tanúsított 

elmaradott gondolkodását és pozícióvédő álláspontját. (Figyelemfelkeltő, hogy a 

szakszervezeti aktivisták kétharmada vállalna felsőfokú továbbtanulást, ha gyakorlati 

ismereteit és tapasztalatait beszámítanák); 

- Az élethosszig tartó tanulás európai elképzeléseit és gyakorlatát az iskolarendszerű 

továbbképzések keretében is ismertté kell tenni (pld. pedagógus szakvizsga, 

köztisztviselői szakvizsga) A csatlakozásra váró országok körében a szakemberek számára 

az EU élethosszig tartó tanulás szakmai anyagait hozzáférhetővé kell tenni 

(glosszáriumok, összehasonlító kutatások). A felsőoktatási kredit rendszer kidolgozása 

során figyelembe kell venni az APEL tapasztalatokat, és azokat integrálni kell a kredit 

rendszerbe; 

- Az Európai Unió felnőttképzési fejlesztési programjaiban a magyar részvételt 

elősegítő szervezetek dolgozzanak ki programot az európai és magyar élethosszig tartó 

tanulás jó gyakorlata adatbankjának és szolgáltatásainak kialakítására, a különböző 

programokban és általában a nemzetközi fejlesztési tevékenységben való hatékonyabb 

magyar szakmai részvétel elősegítésére. A közös munkába be kell vonni a határon túli 

magyar szakmai szervezeteket; 
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- A közművelődési és felnőttoktatási szakemberek képzésének és továbbképzésének 

minden formájában és szintjén, valamint a felsőoktatás más szakirányú képzéseinek 

továbbfejlesztésében gondoskodni kell arról, hogy az élethosszig tartó tanulás 

célkitűzéseit és gyakorlatát a közoktatás, a szakképzés, a felsőoktatás és az iskolán kívüli 

képzés szakemberei megismerhessék, elsajátíthassák és megvalósíthassák; 

- A kormányzat a felnőttképzési törvényt olyan módon készítse elő, hogy annak 

folyamatos fejlesztése a tudás gazdaság követelményei, és az élethosszig tartó tanulás 

alapelvei szerint lehetővé váljon. Az Országgyűlés valamennyi pártjának kötelezettsége, 

hogy az élethosszig tartó tanulást pártok felett álló nemzeti üggyé tegye és biztosítsa a 

közös előrelépést. Javasolták, hogy az Országgyűlés Oktatási, Kulturális és más 

szakbizottságai tűzzék napirendre a memorandum ajánlásait és rendszeresen, évente 

térjenek vissza egy országos helyzetjelentés és az abból következő programprioritások 

megvitatására és közzétételére; 

- A kormányzat, az összes érdekelt partner és a legkülönbözőbb felnőttképzési 

szervezettípus bevonásával alakítson állandó jellegű tárcaközi munkabizottságot, amely 

elősegíti az élethosszig tartó tanulás helyzetének tudományos kutatására, s egy hosszú 

távú nemzeti stratégia kidolgozására vonatkozó terv létrehozását.126 

 

A Lisszaboni-folyamat következményeként megfogalmazott célok, melyek egy része a 

Memorandumban és a Memorandum-vitához kapcsolódó további dokumentumokban testet 

öltött egyértelműen jelezte az oktatáspolitikai gondolkodás európai szintű dimenzióinak 

körvonalazódását, melynek hét területét tudjuk markánsan elkülöníteni és öt általános eszközt 

tudunk ahhoz hozzákapcsolni. Az oktatási dimenzió területek a következők: 

- a gazdaság és az oktatás közötti kapcsolatok dinamikus fejlesztése a versenyképesség 

fokozása érdekében, a tudásanyag elterjesztése, a megfelelő képzettségi és végzettségi szintű 

biztosítása a fiatalok számára. Ehhez a témakörhöz kapcsolódik az oktatásba történő 

befektetések növelése, különös tekintettel a rugalmas és nyitott képzési formák 

megvalósítására, a bennük rejlő tananyag és a hatékony gyakorlati és oktatási képzéshez 

elengedhetetlen taneszközök fejlesztése érdekében; 

- minőségi oktatás fejlesztése az oktatási és képzési tevékenység folyamatának egészére, 

különös tekintettel az önértékelésre, a belső és külső auditokra és az intézményei egész életen 

át tartó tanulási stratégia alkalmazására; 

                                                 
126 Ugyanott, 9-12. old. 
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- az egész életen át tartó tanulás mint stratégiai eszköz fontos szerepet kap a 

tananyagfejlesztés, a tanítási módszerek fejlesztése, az iskolai szakasz utáni további oktatási 

és képzési formák fejlesztése, a tanulás korszerű tartalmi és módszertani értelmezésével 

összekapcsolva; 

- esélyteremtő oktatás a hozzáférhetőség javításával, az átjárhatóság elvének alkalmazásával. 

Ehhez kapcsolódik a halmozottan hátrányos helyzetű diákok kiesése, lemorzsolódása elleni 

fellépés, az iskolai eredményesség javítása, a kirekesztettség elleni küzdelem, miközben egy 

új típusú egyenlőtlenség hatásával is találkozunk, különös tekintettel az idegen nyelv tudására, 

az informatikai tudás és készség hiányára. Meghatározó szerepet kapnak ezen oktatáspolitikai 

dimenzió érvényesítésében a második esély iskolái. (Bajusz: 2004.); 

- az információs és kommunikációs technológiák alkalmazása, melyek nemcsak a termelés 

szerkezetét, az elosztás rendszereit, valamint a felhasználás módját változtatják meg a 

gazdasági életben, de magát a társadalmat alakítják át, teszik információs társadalommá, mely 

megvalósítja a tanuló társadalmat. A téma viszont felveti, hogy szükséges a fiatalok és a 

felnőttek készségeit kifejleszteni, hogy megfelelően és kritikusan válogassanak az 

információs között és rendelkezzenek azzal az intellektuális képességgel, hogy az 

információkat rendszerezni tudják. Az információs és kommunikációs eszközök alkalmazása 

egyszerre jelenít meg kockázatokat és lehetőségeket az oktatásban, hiszen megváltozik a 

tanári szerep, a tanár-diák viszony, átalakul a tanulási környezet, továbbá új tanulási és 

értékelési módok jelennek meg, melyek egyszerre és külön-külön is kapcsolódnak az új 

tanulási technikák ismeretéhez és alkalmazásához; 

- az európai dimenzió, melynek tényleges kibontakoztatásához szükség van az oktatás 

hatékony szerepvállalására, a kulturális sokszínűség, az eltérő gazdasági fejlettség, továbbá az 

egyedi természeti környezet figyelembevétele mellett. A Maastrichti Szerződés alapján az 

európai közösségi együttműködés tartalma túlmutat a gazdasági integráción és tevékenységen 

kibontakoztatva a demokrácia fejlődésének közös politikai szándékát az oktatásban jelentkező 

európai dimenzió alapja, hogy a tanulók felkészülhessenek az európai szintű aktív polgárként 

történő szerepvállalásra, véleményformálásra, hogy tudatosan cselekedjenek európai, 

nemzetállami, regionális és helyi közösségi szinten egyaránt. Szükséges, hogy az oktatás 

hozzájáruljon ahhoz, hogy a tanulók olyan ismeretekkel és készségekkel is rendelkezzenek, 

melyek más kultúrák megismerésének igényét, az azokban való hatékony eligazodást 

szolgálják, különös tekintettel az idegen nyelvek alkalmazására, az európai népek 

kultúrájának alapos ismeretére, ugyanakkor az egyéni és közösségi identitás megőrzésére és 

fejlesztésére. Ezt szolgálják az európai közösségi programok; 
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- információ tudás- és tapasztalatcsere, melyhez elsősorban a szervezetek és intézmények 

európai szintű hálózatos tevékenysége kapcsolódik hozzá, szerepet kap az európai szintű, az 

oktatási és képzési rendszereket érintő kutatások elmélyítése, továbbá a kulturális és 

ismeretterjesztő tevékenység további fejlesztése.  

Az Európai Uniónak az oktatáspolitikai célkitűzések megvalósításra vonatkozólag 5 általános 

eszköz áll a rendelkezésére:  

- formális kényszer, mely a tagállami oktatási és képzési politikához kapcsolódik, a 

tagállamok oktatási és képzési rendszereinek intézményes és tartalmi kereteit, mint 

feltételrendszert érinti, ugyanakkor megjeleníti a szociálpolitikai intézkedéseket, az egyenlő 

elbánás elvét, a hozzáférhetőséget, az átjárhatóság elvét, valamint a munkaerő szabad 

áramlásának elvét, mely közösségi alapelvek tudatos érvényesítése az oktatásban a nyitott 

európai dimenziókat érvényesítik. A formális kényszer elsősorban a végzettségek és 

képzettségek kölcsönös elismerésében ölt testet. Ugyanakkor az Európai Bíróság oktatással 

kapcsolatos ítéletei azok, amelyekből az Unió a tagállamokra vonatkozó kötelező szabályokat 

eredezteti az oktatás területén ( ld.: az Európai Bíróság oktatással kapcsolatos ítéleteivel 

foglalkozó önálló fejezetet!); 

- informális kényszer, mely szerint az oktatáspolitikai célkitűzések ajánlásokban történő 

megfogalmazását minden tagállamnak szükséges követni, melyhez kapcsolódik, hogy a 

tagországok oktatási miniszterei oktatási prioritásokat határoznak meg, amelyek bár nem 

kötelezőek a tagországokra vonatkozólag, ugyanakkor a nemzeti oktatáspolitikát jelentősen a 

közösségi célok felé orientálják. Ez pedig összekapcsolódik a következő általános eszköz 

alkalmazásával; 

- közösségi programok, melyeken keresztül a nemzeti kompetenciába tartozó oktatási és 

képzési rendszert közvetett módon az uniós célok figyelembe vételével befolyásolják, azaz a 

közösségi programokban megfogalmazott célok követett oktatáspolitikai tartalmat jelenítenek 

meg; 

- strukturális alapok, amelyek a nemzeti fejlesztési tervekhez kapcsolódóan elsősorban a 

humán erőforrás fejlesztése területén teszi lehetővé az oktatáshoz rendelkező uniós pénzügyi 

források alkalmazását, növelését; 

- hálózatok, melyek az európai közösségi akcióprogramokhoz kapcsolódóan az 

információáramlás, a tagállamok közötti kommunikációt, továbbá a lobby-tevékenységet, 

valamint szakmai érdekképviselet biztosítását teszi lehetővé. Ugyanakkor a hálózatokon 

keresztül az Európai Unió az oktatás és képzés világában működő intézményi és szervezeti 

formákat a hálózatos tevékenységük vizsgálatán keresztül is tudja értékelni. Ilyen 
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meghatározó hálózatok a CEDEFOP, az EURYDICE, az ORTELIUS és az Európai 

Szakképzési Alapítvány. 

A Memorandum vita egészéből az Európai Bizottság számos következtetést levont és 2001 

novemberében kiadta azt a cselekvési tervet vagy nyilatkozatot, amely rögzítette, hogy 

szükség van az egész életen át tartó tanulás fogalmának meghatározására, továbbá a 

kapcsolódó fogalmak és kifejezések értelmezésére egyaránt, miközben világossá tette, hogy 

az egész életen át tartó tanulás megvalósításához nemzetállami szintű életen át tartó tanulási 

stratégiák szükségesek. Ugyanakkor a Memorandum kulcsüzeneteit már nem tartalmilag, 

hanem formailag alakította, formálta át és a kulcsüzenetek helyett a cselekvési prioritások 

fogalmát vezette be. Ezek részben megegyeztek a kulcsüzenetekkel, de közöttük új 

felfogásban, átalakuló fogalmi környezetben jelentkezőt is találunk. 

Fontos az egész életen át tartó (a lifelong jelző fordítása: élethosszig tartó) tanulás európai 

szintű definíciójának megjelenítése, mely az EU Bizottság 2001. novemberi ún. 

nyilatkozatában megjelenik (European Commission COM(2001)678 final):127 

Eszerint az élethosszig tartó tanulás alatt érthető: 

„Életünk során minden, a tudás, a készségek és kompetenciák fejlesztésének céljával folytatott 

olyan tanulási tevékenység, melynek egyéni, állampolgári, közösségi, társadalmi és/vagy 

foglalkoztatási irányultsága van.” 

(„all learning activity undertaken throughout life, with the aim of improving knowledge, skills 

and competences within a personal, civic, social and/or employment-related persepective”) 

Ugyanez az ún. Nyilatkozat (magyar fordításban sokszor: Cselekvési Terv – pl. Magyar 

Népfőiskolai Társaság!)128 a Memorandum vita alapján módosít a kulcsüzeneteken és már hat 

ún. cselekvési prioritás definiálását hozza a kulcsüzenetek tartalmi és szerkezeti 

megváltoztatásával:  

1. A tanulás értékelése; 2. Információ, tanácsadás és támogatás; 3. Több idő és pénz 

befektetése a tanulásba; 4. A tanulók és a tanulási lehetőségek közelítése; 5. Alapkészségek; 

6. Innovatív pedagógiák. 

A cselekvési prioritások vonatkozásában természetesen érződik egyfajta elmozdulás a 

közösségi orientáció felé a társadalmi, aktív állampolgársági megközelítéseknek kedvezve, 

mivel a humán erőforrások fejlesztésének kérdését explicit módon nem jeleníti meg a 

                                                 
127 European Commission (2001) Making an European Area of Lifelong Learning a Reality. EC-COM2001/678 
final. 
128 Sz. Tóth, János (2001) Most aztán jöhet a művelődés reneszánsza? MNT-Művelődés-Népfőiskola-
Társadalom 2001.tél 1-2. old. 
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dokumentum, mégis az idő és a pénz tanulásba történő befektetése valójában a humán 

erőforrások fejlesztését tükrözi.  

Az Európai Bizottságnak a kormányzással és az önkormányzással foglalkozó, valamint az 

aktív állampolgári szerepeket erősítő vélekedését tükrözi a 2001. évi Fehér Könyv a 

kormányzásról,129 amely nemcsak a kormányzás és önkormányzás kereteit a megjelenő 

tartalmat, de szükségképpen a nem kormányzati szerveknek, a civil szervezeteknek a 

társadalmi megújulásban játszott szerepét vetítik előre. A kérdés összefügg az Európai Unió 

működtetésének megújításával, az integráció elmélyítésének kihívásaival, az aktív 

állampolgárság tényleges megvalósításával lokális nemzetállami és közösségi szinten 

egyaránt. Meg kell jelenítenünk, hogy az egész életen át tartó tanulás ügye nemcsak közösségi 

politika, de egyben egy olyan társadalmi modellt is előrevetít, melyben a kritikusan 

gondolkodó, a cselekvés igényével együtt fellépő polgár nemcsak versenyképessé, de egyben  

kiszámíthatóvá, stabillá, élhetővé is tudja tenni saját közösségét.  

Ezt szolgálják azok a kezdeményezések, amelyek az egész életen át tartó tanulás nemzeti 

stratégiáiba beágyazva fontos szerepet tulajdonítanak a formális tanulási terek fejlesztése 

mellett a nem-formális és informális tanulásnak, különös tekintettel a kultúraközvetítő 

szervezetek és intézmények munkájára (ld.: az önálló fejezetet a múzeumokban zajló egész 

életen át tartó tanulási tevékenység értelmezése!) 

Az ma is döntés kérdése, hogy a formálódó nemzeti stratégia a Memorandum hat 

kulcsüzenetét tekinti mérvadó témaköröknek, értelmezési keretnek, avagy a Nyilatkozat hat 

cselekvési prioritásával számol, mivel ezt az Európai Bizottság egy európai szintű vita alapján 

formálta ki, de nem ez a fő kérdés! A fő kérdés, hogy mennyire képes a szakember valóban 

EU-s dimenzióban gondolkodni, azaz mennyire képes az EU valóban holisztikus látásmódját 

képviselni a stratégia formálásában, miszerint a foglalkoztathatóság és az aktív 

állampolgárság együttes fejlesztésének céljával kapcsolatosan megemlíti az egyéni cselekvés 

felelősségét, miközben a tanulás formális, nem-formális és informális módozatait elismeri és 

az ahhoz kapcsolódó tereket átjárhatóvá, hozzáférhetővé teszi és együttműködésre készteti a 

hatékony és eredményes tanulás megvalósulása érdekében. 

Nem megkerülhető, hogy a stratégia érintse az iskolai rendszerű felnőttoktatás – a második 

esély iskoláinak és a kultúra, a művelődés intézményes formáinak és intézményen kívüli 

kereteinek a hatékony tanulásban, a gondolkodás és a kreativitás, továbbá az aktív közösségi 

szerepek megújításában játszott szerepét! 

                                                 
129 European Commission (2001) European Governance: A White Paper. EC, Brussels COM(201)428 final. 
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Ehhez szükség van az iskolai rendszerű tanulás megerősítésére, ugyanakkor az eddigi 

dolgozatok nem szóltak az iskolai rendszerű felnőttoktatás szerepéről, miközben annak az 

EU-s anyagok – különös tekintettel a második esély iskoláira (second chance schools) – 

kiemelten fontos jelentőséget tulajdonítanak (pl. az 1995-ös Fehér Könyv)! Ehhez 

kapcsolódóan érdemes figyelembe venni, hogy a felnőttek vonatkozásában csak a képzésre, 

azaz a munkaerőpiacra koncentráló 2001. évi felnőttképzési törvény nem utal az iskolai 

rendszerű felnőttoktatásra, valamint a közösségi terekben megjelenő művelődési és kulturális 

tevékenységi formákra, holott azok a korszerű képzések alapját képezik, ezért érdemes lenne 

az élethosszig tartó tanulás európai szintű értelmezéséhez kapcsolódva: 

- önálló programban szerepeltetni a második esély iskoláinak fejlesztését az érintett tárcák 

együttműködésében a hatékony és eredményes tanulás elérésére, a tanulási kudarc 

leküzdésére; és 

- önálló programban szerepeltetni a közművelődési intézmények és intézményen kívüli 

formák megújuló tanulási terekként történő fejlesztésének támogatását a szaktárcák 

célkitűzései mentén! 

Ez a kérdés is, valamint a felnőttek képzésének a kérdése is felveti a képzők képzésének 

ügyét, ehhez viszont valóban szükséges az akkreditált andragógus képzés mielőbbi elindítása, 

mely tényleges multidiszciplináris jellegéből adódóan segítheti a stratégiának a felnőttek 

formális, nem-formális tanulása támogatásához történő alkalmazását!  

Az élethosszig tartó tanulás nemzeti stratégiájának utalnia kell arra, hogy az Európai 

Bizottság 2002. júniusi jelentése szerint (European Report on Quality Indicators of Lifelong 

Learning, June 2002) a nemzeti stratégia is a minőségi indikátorok egyike és azt az EU fontos 

fejlődési, fejlesztési tényezőként értékeli, ezért sem mindegy, hogy annak szemlélete 

szűkítően, redukcionista módon csak munkaerőpiaci orientáltságú avagy integratív, valóban 

európai szemléletmódot tükröző lesz!130  

Végül fontos a mobilitás fogalmát is megjeleníteni a stratégiában, mivel sem a személy, sem a 

szolgáltatás, sem a tőke és a munkaerő sem lehet mobilis az ezen ún. négy szabadság 

mobilizálhatóságához kötődő humán erőforrások alacsony minőségi foka, pl. az annak 

hatékonyságát befolyásoló nyelvi kompetenciák hiánya miatt! Ezért is van szükség a 

stratégiára! 

                                                 
130 European Commission (2002) European Report on Quality Indicators of Lifelong Learning. EC, Brussels. 
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IX. Az Európai Unió konkrét oktatáspolitikai célkitűzései: a 
nyitott koordiniáció és annak eszközrendszere 
 

Az egész életen át tartó tanulás stratégiai szerepét világosan fogalmazza meg az ún. 

Memorandum az egész életen át tartó tanulásról. Ez a dokumentum nem csak a foglalkoztatási 

dimenziót értékeli fel az európai tér növekedésének, stabilitásának részeként, de a 

társadalompolitikai feltételek között utal az egyén társadalmi felelősségére, aktív 

szerepvállalásának szerepére, melynek felismerését - úgy tűnik -, hogy csak tanulással lehet 

megerősíteni mind az egyénben, mind annak közösségében. 

A Memorandum által deklaráltan elindított és egy esztendeig tartó Memorandum-vita rá is 

világított arra, hogy nem lehet pusztán ökonómiai szemléletmóddal megújítani a tanulást, 

lendületbe hozni és minőségileg fejleszteni a tanulási eredményességet, amennyiben a tanulás 

formális, nem-formális és informális terei nem működnek együtt. Ugyanakkor a széleskörű és 

mind a tagországokban, mind a csatlakozás előtt álló országokban lezajló diskurzus komoly 

figyelmet szentelt az oktatási, képzési és művelődési keretek között zajló, a felnőttek tanítását, 

nevelését hordozó tevékenységek tudományos színvonalú kutatásának és fejlesztésének. 

Ennek részeként érvényesülni látszott az egész életen át tartó tanulás stratégiájának a 

felnőttoktatást az oktatási rendszer részeként, a felnőttképzést, a felnőttek szakképzését, mint 

munkaerőpiaci képzést értelmező keretrendszere. Fontos rámutatni, hogy a kultúra pedig ezen 

két terület között, illetve ezek mellett is fontos, felértékelődő szerepet kap, különös tekintettel 

az alapkészségek, az állampolgári szerepek, valamint a kulcskompetenciák egy részének 

fejlesztése tekintetében. Kiemelt szerepet kap e három dimenzió összekapcsolása, kifejezetten 

az első két elem, tehát az oktatás és képzés rendszereinek minőségi fejlesztésének, 

átjárhatóságának, továbbá rugalmasságának megteremtésével.  

 

A felfogás európai szintű változásának része egy igen határozott politikai tevékenység, azaz 

fordulat, melynek lényegi eleme az a felismerés, hogy az oktatás és képzés megújítása 

vezethet el oda, hogy a lisszaboni célok szerint a foglalkoztathatóság növelésével és 

jelentősebb társadalmi stabilitással az európai gazdasági térség valóban a legfejlettebb legyen 

alig tíz esztendő alatt. 

2001. február 14-én az Európai Tanács közreadta azt a jelentést, melyet az Oktatási 

Miniszterek Tanácsa készített el „Az oktatási és képzési rendszerek konkrét jövőbeli 

célkitűzései.” címmel.  Ebben az Európai Tanács 2001. március 23-24-iki stockholmi ülésére 

készített jelentésnek az volt a célja, hogy az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos vita 
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részeként az oktatási és képzési rendszerek minőségét és hatékonyságát célzó európai szintű 

lépéseket kezdeményezzenek, növeljék a hozzáférés lehetőségét az oktatásban és képzésben, 

továbbá, hogy az Európán kívüli térségekkel szorosabb kapcsolatokat létesítsenek az oktatás 

és a képzés témakörében. 

 

Ezen célok eléréséhez az úgynevezett nyitott koordináció módszerét (open method of co-

ordination) rendelték hozzá mint politikai eszközt. Ennek fegyverzetében jelentek meg az 

együttes - társas vizsgálódás (peer review), az úgynevezett mérföldkövek - határpontok 

(benchmarks), valamint indikátorok (indicators). Az utóbbi szerepével kapcsolatosan fontos 

megállapításokat hozott 2001 november elején az Európai Bizottság nyilatkozata, mely 

fordításban mint Cselekvési Terv jelent meg.131 

A Nyilatkozat/Cselekvési Terv több szempontból is fontos számunkra. Világossá tette, hogy 

igen fontos mérési indikátorokat alkalmazni annak érdekében, hogy meggyőződhessünk az 

egész életen át tartó tanulás tevékenységének megerősödéséről. 

A megközelítés kiteljesedését erősítette, hogy 2002 tavaszán az Európai Bizottság barcelonai 

ülésén deklarálta az oktatás és képzés rendszereinek fejlesztéséhez hozzárendelt fent jelzett 

konkrét célkitűzéseket, és elindította azt a részletes munkaprogramot, melynek három fő 

csoportját és azok alcsoportjait határozták meg.  Ezek a stratégia célkitűzések a 

következők:132 

I. Az oktatási és képzési rendszerek minőségének és hatékonyságának javítása 

1.1 A tanárok és képzők részére biztosított oktatás és képzés színvonalának emelése; 

1.2 A tudásalapú társadalomhoz szükséges jártasságok fejlesztése; 

1.3 Az Információs és Kommunikációs Technológiákhoz (ICT) való hozzáférés 

biztosítása; 

1.4 A tudományos és a műszaki tanulmányokat folytató diákok számának növelése; 

1.5 A források maximális kihasználása. 

II. Az oktatási és képzési rendszerekhez való hozzáférés biztosítása mindenkinek  

2.1 A nyitott tanulási környezet megteremtése; 

2.2 A tanulás vonzóvá tétele; 

2.3 Az aktív állampolgárság, az esélyegyenlőség és a szociális kohézió támogatása; 

                                                 
131 Europen Commission (2001) Making an European Area of Lifelong Learning a Reality. EC-COM2001/678 
final. 
132 Az oktatási és képzési rendszerek konkrét jövőbeli célkitűzéseiről lásd: Sz. Tóth, János (2004) Felnőttképzés 
az Európai Unióban.. MNT-NFI, Budspest, 17-42. old.; továbbá European Commission (2001, 2002) Concrete 
Future Objectives of  the Education and Training Systems of the Euroean Union. EC, Brussels. 
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III. Az oktatási és képzési rendszerek megnyitása a külvilág felé 

3.1 A kapcsolatok elmélyítése a munka világával, a kutatási szférával és a 

társadalommal; 

3.2 A vállalkozói tevékenységek fejlesztése; 

3.3 A nyelvtanulás fejlesztése. 

(Dőlt betűvel szedtük az egyes stratégiai célokhoz tartozó feladatok közül azokat, melyeknek 

felnőttoktatási és képzési tartaloma van vagy amely tevékenységek a felnőttoktatás és képzés 

intézményeiben, tereiben is megjelennek!) 

 Az oktatás és képzés konkrét jövőbeli célkitűzéseinek elérése mellett az egész életen át tartó 

tanulás támogatását célzó indikátorok rendszerét is tisztázni kellett. 2002 júliusában az 

Európai Bizottság jelentésével pontosította az egész életen át tartó tanulás tevékenységéhez 

rendelt négy fő csoport tartalmi elemeit: 

 

A. Készségek, kompetenciák, attitűdök: 

A.1. Íráskészség; 

A.2. Számoláskészség; 

A.3. A tanuló társadalomban való érvényesüléshez szükséges készségek; 

A.4. A tanulás tanulásához szükséges készségek; 

A.5. Aktív állampolgárság, kulturális és társadalmi készségek. 

B. Hozzáférés és részvétel: 

B.1. Hozzáférés az egész életen át tartó tanulás tereihez; 

B.2. Az egész életen át tartó tanulásban való részvétel támogatása; 

C. Az egész életen át tartó tanulás erőforrásai: 

C.1. Beruházás az egész életen át tartó tanulásba; 

C.2. Tanítók és a tanulás; 

C.3. Az információs és kommunikációs technológiák és a tanulás; 

D. Stratégiák és rendszerfejlesztés: 

D.1. Az egész életen át tartó tanulás stratégiái; 

D.2. Koherens támogatások rendszere; 

D.3. Vezetés és tanácsadás; 

D.4. Akkreditáció és minősítés; 

D.5. Minőségbiztosítás. 
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Érdemes elgondolkodnunk azon, hogy az egyes indikátorcsoportok és a tartalmi elemek 

mennyiben vonatkoznak a felnőttoktatásra és a felnőttképzésre, mint az egész életen át tartó 

tanulás egyik meghatározó belső szakaszát, a felnőttkori tanulást támogató rendszerekre. 

 

Mint ahogy az a konkrét jövőbeli célkitűzések részeként is szerepet kap, az 

indikátorcsoportok között megjelenő készség- és kompetenciafejlesztés hasonlóan érzékelteti 

azt a témakört, amivel kapcsolatosan az OECD Pisa 2000133 elnevezésű komplex kutatása 

kimutatta, hogy érdemes komolyan venni. Ez persze a hivatkozott kutatásban vizsgált fiatalok 

készségei, kompetenciái szintjeinek minősége mellett legalább annyira érinti a fiatal felnőttek 

és a felnőttek csoportjait. Különös figyelmet kell fordítanunk az egyes minőségi indikátorok 

között az aktív társadalmi szerepeket, a kulturális és társadalmi készséget megjelenítő elemre. 

Az aktív társadalmi szerepvállalásban való hatékony és sikeres egyéni megnyilvánulásokat 

erősíti a kulturális és közösségi tevékenység, mely nemcsak értékorientációt, de egyben 

felnőttnevelési, kultúraközvetítő tevékenységben a tudás értékként történő elfogadását, a 

tanulás tevékenységének haszonközpontú felfogását erősíti. Ez a megközelítés egy másik 

kontextusban is szerepet kapott, mégpedig ami az aktív állampolgárságnak a kormányzás, az 

önkormányzás sikeres gyakorlásában játszott kulcsszerepét illeti. Ezt az Európai Bizottság a 

kormányzással kapcsolatos Fehér Könyvében meg is fogalmazza 2001-ben.134 

 

A Fehér Könyv világosan rámutatott arra, hogy aluliskolázott, műveletlen egyéneket és azok 

csoportjait nemcsak korszerű képzésben nem lehet hatékonyan formálni, de a kormányzás és 

az önkormányzás tevékenységébe sem lehet direkt (választott), avagy indirekt (választó) 

szereplőként hatékonyan bevonni közössége formálásába. Ezért van szükség az aktív 

állampolgárokra a tagországokban, de uniós dimenzióban egyaránt, hogy azok ne csak 

öntudatosak, igényesek, de nyitottak és gondolkodni, tudásukat bővíteni, továbbá 

tapasztalataikat másoknak átadni, azokkal megosztani szándékozó polgárokká váljanak. 

 

Természetesen a hozzáférés és az esély igen fontos kérdések, melyek nemcsak az 

iskolarendszerű, de az iskolán kívüli felnőttoktatás formáit egyaránt érinti. Különösen 

időszerű kérdés ez az előbbi, tehát a készségek és kompetenciák fejlesztésének a 

felnőttkorban elindított, vagy befejezhető iskolarendszerű keretében, mely a hozzáférés és az 

esély tényleges érvényesülésével lehetnek sikeresek. Világos tehát, hogy az egész életen át 

                                                 
133 A PISA 2000 kutatás részletesen hzzáférhető a következő honlapon. www.om.hu 
134 European Commission (2001) European Governance: A White Paper. EC, Brussels COM(201)428 final. 
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tartó tanulás minőségi indikátorainak első két fő csoportjában megjelenő elemek kihatnak a 

felnőttoktatás és -képzés fejlesztésére, korszerűsítésének esélyeire.  

 

Fontos kitérnünk az UNESCO Oktatási Intézet (UIE), az Európai Bizottság Oktatási és 

Kulturális Főigazgatóság, az Európai Felnőttoktatási Szövetség (EAEA), valamint a Német 

Népfőiskolai Szövetség Nemzetközi Együttműködési Intézete (IIZ-DVV) által 2002 

november 22-én Szófiában kiadott Cselekvési Felhívására. Az UNESCO 1997-ben, 

Hamburgban megrendezett ötödik CONFINTEA, azaz nemzetközi felnőttoktatási 

világkonferenciája „Education for All – Oktatást mindenkinek” c. ajánlásainak figyelembe 

vételével a résztvevők megfogalmaztak egy, az Európai Bizottságnak az egész életen át tartó 

tanulással kapcsolatos dokumentumaiban megjelenő koncepciójának kibővítését egy jóval 

humanisztikusabb értelmezést. Ez az egész életen át tartó tanulás és az oktatásban való 

részvétel, hozzáférés ügyét összeköti. A tanuláshoz való jogot mint emberjogi kategóriát 

megerősítve felhívták a figyelmet az írni-olvasni tudás terjesztésének szükségességére, a 

felnőttoktatás és képzés szerepének felismerésére és egyértelmű megjelenítésére az egész 

életen át tartó tanulás stratégiáiban, a felnőttoktatás és képzés egész rendszere törvényi 

hátterének biztosítására, a nemek közötti esélyegyenlőségre a felnőttoktatás és -képzés 

terén.135 

A Szófiai Nyilatkozat egyértelművé tette, hogy a gyakorlatban mennyire leértékelődik a 

felnőttoktatásban az alapkészségek fejlesztésének ügye, csökken a támogatása a művelődés, 

az egészségvédelmi célokból történő képzések, illetőleg a demokratikus részvételt és a 

fenntartható fejlődést célzó oktatás és tanulás sokszínű formáinak. Ugyanakkor a 

felnőttképzési politikában és ellátásban sokszor hiányzik a tanulóközpontú megközelítés, az 

egyéni képességek figyelembe vételével folytatott tanítás és nevelés, továbbá igen lassú a 

nem-formális és informális felnőttképzés elismerése és akkreditációja és igen kevés lehetőség 

van nemzetközi szintű tapasztalatcserére, kutatásra, valamint a jó példák megismerésére. A 

Nyilatkozat később számos ponton beépült az UNESCO Bangkoki Nyilatkozatába, mely a 

2003 szeptemberében megtartott UNESCO CONFINTEA V. köztes (midterm review 

meeting) konferenciája volt és a felnőttoktatás globális kihívásait taglalta.136 

 

                                                 
135 Lifelong Learning in Europe: Moving towards the EFA goals and the CONFINTEA V Agenda. In.: Adult 
Education and Development 2002/59. IIZ/DVV, Bonn, 7-15. old. 
136 UNESCO CONFINTEA V (2003) Recommitting to Adult Education and Training. Mid.-term Review 
Meeting’s Bangkok-Declaration. 
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A konferencia nyilatkozata sajnos még nem jelent meg magyar fordításban, pedig igen fontos 

megállapításokat tartalmaz a felnőttoktatás megváltozó szerepével, a felnőttoktatási politika 

változásaival, valamint a felnőttek tanulási lehetőségeivel és a minőség-orientált, partnerségi 

formákba lépő felnőttképzés funkcióival. 

  

Az egész életen át tartó tanulás stratégiájának formálódásában komoly szerepet játszó 

minőségi indikátorok között Az egész életen át tartó tanulás erőforrásaiként meghatározott 

pénzügyi eszközök, humán erőforrások és kommunikációs technológiák jelennek meg. Ezek 

andragógiai dimenziói nem szorulnak bizonyításra, hacsak az nem, hogy az oktatás és képzés, 

így a felnőttoktatás és képzés puszta humán erőforrásfejlesztési tevékenységként történő 

felfogása ellen már a Memorandum-vitában szólaltak fel elsősorban kulturális intézményeket 

és szervezeteket képviselő szakemberek, túlzottan redukcionistának minősítve azt. Miközben 

természetesen nem rejtették véka alá, hogy nagyobb arányú beruházásra van szükség ahhoz, 

hogy mind az iskolarendszerű, mind az iskolán kívüli oktatási, és képzési formák, mind a 

közművelődésben megjelenő felnőtteknek szóló minőségi kultúraközvetítés korszerűsödni 

tudjon tartalmában, infrastruktúrájában egyaránt. 

Talán a legösszetettebb indikátorcsoport a Stratégiák és rendszerfejlesztés címet kapta. Ebben 

a csoportban található az egész életen át tartó tanulás nemzeti stratégiája, a koherens 

támogatás, a vezetés és tanácsadás, az akkreditáció és a minősítés, valamint a 

minőségbiztosítás, mint indikátor. Az ehhez a csoporthoz tartozó indikátorok megjelenítik a 

felnőttképzés korszerű andragógiai rendszerének aktuális kérdéseit.  

 

Ami az egész életen át tartó tanulás nemzeti stratégiáját illeti, még nem készült ilyen, bár az 

előkészületek megkezdődtek, és számos tárcaközi egyeztetés és országgyűlési bizottság jutott 

el oda, hogy munkaanyagaik szóltak egy koherens stratégia elemeiről, főleg az erőforrások 

fejlesztésével, valamint a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő felnőttképzési tartalommal 

összekötve. Lezajlott a témáról 2004 tavaszán egy tárcaközi és szakmai egyeztető munka, 

hogy az oktatási, a munkaügyi, az akkori ifjúsági tárcák megbízottai működjenek közre a 

stratégia formálásában, de annál tovább nem jutottak, hogy munkaanyagokat készítettek az 

európai Unió hivatalos, az  egész életen át tartó tanulás tevékenységének fejlesztését szolgáló 

hivatalos dokumentumaiban kijelölt célokhoz illeszkedő nemzeti célok felvázolásával. 

 

Természetesen a törésvonal ott húzódott, húzódik az oktatási és a foglalkoztatáspolitikai 

tárcák megítélése között, hogy amíg az előbbi az egész életen át tartó tanulás koncepcióját 
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főleg az oktatás és képzés intézményes kereteinek fejlesztését célzó megközelítésként 

értékelik - különös tekintettel annak az oktatási és képzési rendszerek fejlesztési 

stratégiájának részeként történő megjelenítése alapján -  úgy a foglalkoztatáspolitikai tárca a 

foglalkoztathatóság növelésének eszközeként tekint ugyanarra a koncepcióra, amelyet a 

Memorandum és a Cselekvési Terv által képviselt irány is kijelöl. 

 

A koherens támogatás, valamint a vezetés és tanácsadás témakörei is érintik a felnőttoktatás 

és -képzés rendszerét, mely tevékenységek vonatkozásában igen komoly változásokat hozott a 

felnőttképzési törvény, a tanácsadás rendszerében pedig már idejekorán a többször módosított 

foglalkoztatási törvény.  

Az akkreditáció és a minősítés, továbbá a minőségbiztosítás indikátorai ugyancsak 

vonatkoznak a felnőttoktatás és -képzés ágazataira, melyekben tananyag átadása zajlik. Ez 

érinti a formális és a nem-formális tanulás tereit, különös tekintettel a formális tér egyik 

kulcsszereplőjére, a felsőoktatásra, melynek tevékenységét meghatározza az akkreditáció.  

Az oktatás és képzés minőségbiztosítása egy felértékelődő terület, mely akkor került az 

elemző munka középpontjába, amikor kiderült, hogy az oktatás és képzés minősége 

gyakorlatilag meghatározza, hogy a felnőtt igénybe veszi-e a képzési szolgáltatást.       

 

A felnőttoktatás és képzés minőségbiztosítása pedig az európai oktatási és képzési normák 

átvételéhez hasonlóan a minőségorientációt hordozza, képviseli. Ugyanakkor a 

minőségbiztosítás mint minőségi indikátor felveti annak a kérdését, hogy milyen minőség-

fogalmat alkalmazunk, s hogy a minőség-orientált oktatás és képzés milyen mértékben jelent 

tanulóközpontúságot, valamint tanulói eredményességet. 

Az egész életen át tartó tanulás további kulcskérdése a felnőttoktatás terén, hogy nem mond le 

nemcsak a nyitott koordinációról az egyes kulcsszereplők vonatkozásában, de a felnőttoktatást 

az egyén tanulásának, tanulási folyamatának egyik, valójában leghosszabb, döntő tanulási 

szakasznak tekinti, melyet pedig a korábbi, főleg pedagógiai szakasz alapoz meg. Az 

andragógiai felfogás ebben a keretrendszerben azért válik lényegessé, mert nemcsak arra 

képes, hogy rávilágítson a felnőttkori tanulás funkcionális értelmezésének szükségességére, 

miközben lehetővé teszi az erőforrás-alapú, foglalkoztatási célokat szem előtt tartó 

felnőttképzési értelmezést érvényesülni. Mégsem válik teljesen redukcionistává, nem 

kizárólagosan a formális és a nem-formális tanulás tereit tekinti elsődlegesnek, de a nyitott 

tanulás-orientált felfogásoknak köszönhetően a közművelődést és fontos területnek tekinti, 

felértékeli, ahol többek között ugyancsak zajlik képesség és készségfejlesztés. 
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X. Az egész életen át tartó tanulás koncepciója és a felsőoktatás 
modernizációjának kapcsolata 
 

Amikor az élethosszig tartó tanulás koncepciójának a 20. századon átívelő fejlődését 

áttekintjük, nem meglepő, hogy az eleinte oktatásközpontú felfogásból a század végére 

tanulásközpontú elgondolás, illetve koncepciók sora vált meghatározóvá. Ebben igen fontos 

szerepe volt az oktatás és képzés – benne a felnőttoktatás és képzés – modernizációjának, 

intézményesülésének és demokratizációjának. 

Ugyanakkor kiderült, hogy a koncepciók többsége valóban a II. világháború utáni 

nemzetközi, azaz egyetemes demokratizálódás és gazdasági stabilizálódás mentén nyert teret, 

részévé vált az előbb említett folyamatoknak, s nagyrészt az oktatás formális dimenzióiban 

kapott szerepet. Az ötvenes és hatvanas évek modernizációs eufóriájában az oktatás 

intézményeit elsősorban az állam, a gazdaság és a társadalom - Közép-Kelet Európában az 

államgazdaság - által támasztott oktatási és képzési célok határozták meg, melyek elsősorban 

az oktatáspolitikák és a gazdaságpolitikák keretrendszerében és tartalmában csapódtak le. 

Felismerhető, hogy azokban az országokban, ahol a demokratizálás folyamata nem akadt meg 

és ahol a gazdaság fejlődését újra és egyre inkább a piaci folyamatok és nem az államérdek 

abszolút jelenléte határozta meg, ott az oktatás és képzés fejlődésében maguk az intézmények 

is leképezték a társadalom demokratikus fejlődését a decentralizációban, a növekvő 

intézményi autonómiában, valamint a formális oktatási dimenzió mellé szerepét és 

hatékonyságát tekintve felfejlődő nem-formális és informális terek megerősödésében.  

Az utóbbiak fontos szerepét folyamatosan képviselik a skandináv országok oktatási, képzési 

és tanulási struktúráiban oly fontos szerepet játszó ún. nem kormányzati intézmények 

(NGOk), vagy a sajátosan „liberális felnőttoktatás”-nak nevezett tevékenységi forma.137 

A liberális demokráciák fejlődése tovább tudta vinni a már a 19. század végén megjelenő 

„szabad tanítás” eszméjét, vagyis azt, hogy a tanulni vágyó felnőtt igényeit megújuló tanítási 

módszerrel, új és megújuló intézményi formákban kell és lehet folytatni. A gondolat a század 

első felének úttörő, mondhatni elementáris erejű radikális kezdeményezéseket tekinti 

előfutárának, mely Grundtvig és Kold Népfőiskolájához (1844), Preusker Népkönyvtáraihoz 

(1847), Kolping Gesellenhausjához (1849) és James Stuart University Extension-jához (1873) 
                                                 
137 Finnish Ministry of Education (1999) Final Report on the EAEA Conference on Lifelong Learning, Liberal 
Adult Education and Civil Society. Turku, Finland, 19-21. 9. 1999. 
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kapcsolódik és méltán erősíti a mai elképzelések megértésének, a történeti fejlődés 

szervesülése folyamatának értelmezhetőségét.138 

A magyarországi felsőoktatás fejlődésének sajátosságai, elsősorban a polgárosodás 

viszonylagos fejlődése139 nem tették lehetővé, hogy az egyetemek ugyanolyan nyitottá 

váljanak, s hogy ugyanolyan szerepet töltsenek be az ismeretek terjesztésében, mint angliai és 

osztrák társaik a 19. század végén, a 20. század elején.140 Ez a jellemző kép nem változott a 

két világháború közötti időszakban sem és látni fogjuk, hogy 1945 után is csak a felnőttek esti 

egyetemi oktatásának és képzésének volt időlegesen modernnek tekinthető szerepe. 

 

1. Modernitás, innováció és kompetencia-fejlesztés 
 
A történeti példák alátámasztják, hogy a 20. század második felében megerősödő 

elgondolások,  a folyamatos oktatást, képzést (continuing education), a permanens oktatás és 

nevelés ügyét (permanent education), a munka utáni oktatást (post-work education), a 

visszatérő oktatást (recurrent education), a közösségi oktatást (community education), stb. 

megjelenítő gondolatok azért kaptak oly nagy jelentőséget és vezettek el a lifelong learning 

tanulóközpontú koncepciójához, mert ez az a koncepció, mely magába tudta ötvözni a 

történelmileg jól felidézhető elgondolásokat, a jelenkor gazdasági és piaci kihívásaiból fakadó 

folyamatos tudás, szakismeret és kompetencia bővítésének kényszerét, valamint a modern 

embernek a tanulásban megújuló szellemi és társadalmi megújulását. 

Ez az a koncepció, mely a ’80-as évek végétől további egységesülési folyamatokba kezdő 

Európában meghatározó és komplex foglalkoztatáspolitikai, oktatási - képzési és kulturális 

gondolatrendszerré válik. Nem véletlen, hogy az élethosszig tartó tanulás ügye olvasztotta 

egyszerre magába a foglalkoztatáspolitika számára elsődleges innováció és magas fokú 

szaktudás elemeit, a társadalmi - közösségi stabilizáció politikáját, valamint a szellemi 

megújulás, azaz a kreativitás és az igényesség lehetőségét. 

 

                                                 
138 Pöggeler, F. (1996) History of Adult Education. In.: C. Tuijnman, A. (ed.) International Encyclopaedia of 
Adult Education. Pergamon, Paris, 135-139. old.;  Továbbá Sz. Tóth, János (1998) Magyar történet-európai 
kincs. In.: Maróti, A.-Rubovszky, K.-Sári, M. (szerk.) A magyar felnőttoktatás története. Debreceni Egyetem-
IIZ/DVV, 346-371. old. 
139 Gerő, András (1993) Magyar Polgárosodás. Atlantisz, Budapest.  
140 Felkai, László (1986) A felnőttoktatás kezdetei Magyarországon. In. Andragógia 4. 41-53. old.; Továbbá 
Németh, Balázs (2001) The Impact of Austrian University Extension movement on the development of 
understanding and expanding hungarian „Free Education” (Szabadoktatás); Why coud not the Austrian 
University Extension Movement influence Hungarian Higher Education within its educational frame? 
Symposium zur Gesichte der Erwachsenenbildung in Zentraleuropa, Schloss Retzhof-Graz, Austria, 2001. 06. 
28. 
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2. A felsőoktatás lehetőségei a rendszerváltásig és a rendszerváltás után 

Fontos utalnunk arra, hogy a volt szocialista országokban 1945 után megjelentek azok a 

kezdeményezések, melyek az iskola demokratizációjának és modernizációjának igényével 

képviselték az oktatás és képzés folyamatossá tételét a demokratikratizálódó iskola, a 

dolgozók iskolái és gimnáziumai, a szakérettségi, a technikumok, az esti egyetemek és a 

számos üzemi képzések elindításával és szervezésével. Azok mégsem tudtak minden 

szempontból szervesülni, mivel az állampolitika eszközévé váltak az autoriter, 

antidemokratikus hatalom részeként.  

Igaz, hogy a hatalmi rendszer biztosított bizonyos mértékű és általánosan színvonalasnak 

tekintendő oktatást, mégis az oktatás egésze túlideologizálttá lett és nem szolgálta az egyén 

tanulási érdeklődését, elképzeléseit, nem volt és nem is lehetett a gazdaság és a társadalom 

modernizációjának eszköze, mert a rendszer jellegzetesen szervetlen, mesterséges volt.141 

Néhány közép-kelet-európai volt szocialista országban, így Jugoszláviában,142 

Lengyelországban143 és Magyarországon is jelen volt az oktatás, a nevelés és a pedagógia 

klasszikus és modern gondolatrendszerének hatása, érzékelhető volt a ’70-es évek közepétől, s 

különösen a ’80-as évek elejétől a felnőttoktatás modernnek tekinthető, az oktatást, képzést és 

művelődést megújítani szándékozó andragógiai elmélete,144 de ez a látásmód és koncepció 

nem volt elégséges ahhoz, hogy a hatalmi struktúra merevségének hatása mellett általános 

hatást eredményezzen az oktatás és képzés megreformálásához. 

Mégis, Magyarországon is az elsősorban a gazdaság, a társadalom modernizációjához 

kapcsolódni kívánó meghatározó andragógiai koncepciók, elméletek alapjául szolgáltak az 

1989 utáni felnőttoktatási és képzési elmélet és gyakorlat (pl.kutatások) formálódásához, 

megerősödéséhez, valamint a permanens oktatás – nevelés gondolatának már a ’80-as évek 

elejétől folytatott elemzésével az élethosszig tartó tanulás koncepciójának integrációjához, 

adaptációjához. 

Ugyanakkor maga a felsőoktatás nem tudott olyan értelemben látványosan reagálni az 1989 –

1990 után hihetetlen gyorsasággal megváltozó oktatási és képzési tényezőkre, a növekvő 

tanulói igényekre, a pillanatok alatt meghatározó kihívásokat indukáló piacgazdasági 

tényezőkre, továbbá a gyökeresen megváltozó állami szerepekre, oktatási és képzési 
                                                 
141 Koltai, Dénes (2001) A felnőttképzés elméleti, gazdasági és területi problémái. PTE TTK FEEFI, 35. old. 
142 Savicevic, Dusan M. (1995) Research in Pedagogy and Andragogy 1983-1993.  University of Belgrade, 
Belgrade. 
143 Turos, Lucjan (1990) The State and Adult Education in Poland. In.: Pöggeler, F. (szerk.) The State and Adult 
Education. Peter LANG, 400-4003. old.  
144 Durkó, Mátyás (1990) A permanens művelődés és a felnőttnevelés rendszertani és funkcionális kérdései. Acta 
Andragoiae et Culturae 1.; valamint Csoma, Gyula (1981) A felnőttek tanulása. In.: Zrinszky, László (szerk.) A 
káderképzés pedagógiája.Kossuth Kiadó, Budapest, 103-126. old. 
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politikákra, amelyek a főiskolák és egyetemek oktatási és képzési kapacitásainak komplex 

kezelését, közös képzési, továbbképzési stratégia kialakítását jelentette volna, inkább kari, 

vagy intézeti „kisüzemek” jöttek létre az egyetemeken főiskolákon belül. 

Ebben igen komoly szerepet játszott a felsőoktatás intézményei autonómiájának 

viszonylagossága és ellentmondásossága, az akadémikus elit jelentős részének azon 

meggyőződése, hogy a hallgatói létszám növekedése a felsőoktatásban a minőség rovására 

megy, és hogy a levelező és távoktatási formák nem ugyanolyan minőségűek, mint a nappalis 

képzések. Az egyetemek, főiskolák dinamikus fejlődésének, az élethosszig tartó intézménnyé 

alakulás lehetőségének gátja a szakalapítás és szakindítás túlságosan hosszadalmas és 

túlzottan centralizált, túlpolitizált rendszere, melyben a szakmai érdekeket szakpolitikai(értsd: 

akadémiai! sic) dimenziók szorítják háttérbe, s gyakran az egyes szakok indítása, 

működésének értékelése nem elsősorban szaktudományos szempontok alapján történik. Ez a 

szemlélet eddig világosan érvényre jutott a Magyar Akkreditációs Bizottság elmúlt tíz 

esztendejének tevékenységében. A másik jelentős gát az egyetemeken belüli kari autonómiák 

merev érvényesítése az egyetemi szintű emberi erőforrás kooperáció kárára, mely aztán 

esetlegességet eredményez az egyetem szintű együttműködésben. 

Ezért nem meglepő, hogy a felsőoktatási intézmények oktatói gárdája néhány példától 

eltekintve Európában nemhogy intézmény-centrikussá, de hallgató-centrikussá sem tudott 

kellően válni. Egyik oldalról meg kellett - kell felelnie a felsőoktatási politika elvárásainak, 

másik oldalról nem komplex rendszerként kezeli intézménye oktatási – képzési 

tevékenységét, holott az élethosszig tartó tanulás koncepciójának formálódásában fontos 

szerepet kap a felsőoktatási intézmény.145 

 A hazai felsőoktatási intézményekben az oktatók jelentős csoportjai számára a nappali 

képzésen túli formák (pl. levelező, esti, távoktatás) csak mint az intézmény költségvetését 

kiegészítő bevételi formák, „keresetkiegészítő” tevékenységekként kapnak értelmezést és nem 

kapcsolódnak össze a modern felsőoktatás intézményi modelljével. Az oktatók képzése 

nehézkes, új oktatási és képzési módszerek, taneszközök alkalmazására és tananyagok írására 

nehezen lehet őket rávenni. A távoktatási formák elindítása és kiteljesedése – a technikai 

eszközpark fejletlensége mellett - ezért is megy „döcögősen”. Sőt számos oktató úgy véli, 

hogy neki nem kell továbbképzésben részt venni, s azt pedig ne mondják meg neki, hogy 

miképp kell jól, hatékonyan tanítani. 

                                                 
145 UNESCO (2001) The Cape Town Statement on Characteristic Elements of Lifelong Learning Higher 
Education Institutions. UNESCO-UIE, Hamburg – University of Western Cape, Cape Town. In.: International 
Journal of Lifelong Education. Vol20./No. 6., 437-446. old. 
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Vannak ugyanakkor, akik azt állítják, hogy a rendszerváltozás utáni törvénykezés biztosította 

a felsőoktatás fejlődésének kereteit, autonómiájának kialakulását. Ellenben meg kell 

vizsgálni, hogy mennyire nem tudtak a felsőoktatási intézmények kellően színvonalas 

innovációs hálózatot kialakítani a helyi önkormányzatokkal, a gazdasági kamarákkal, a 

szakszervezetekkel, a civil szervezetekkel. Nemcsak egyetemen belül, de azonos szakok 

vonatkozásában is nehezen érvényesül a korábbi tanulás elismertethetősége, különösen 

hiányos a munkában szerzett tapasztalatok mérése, majd elismertethetősége, elfogadása. 

Nehézkes az átjárhatóság elvének érvényesítése.   

A fent említettek javításában segíthetne a kreditrendszer áttekinthetőségének és 

alkalmazásának vonatkozásában szükséges következetes felsőoktatási politika, valamint - az 

UNESCO állásfoglalásaival összhangban - a felnőttképzési törvény tartamához képest új 

gondolat, mely nagyobb szerepet szánhatna a felsőoktatás intézményei felnőttoktatási és 

képzési tevékenységének.146 Ez az a politika, mely abban is segíthet, hogy ösztönzi, serkenti 

az élethosszig tartó tanulással kapcsolatos kutatások számának növelését.  

A felsőoktatás működését, változását elemző szakemberek számára elengedhetetlen annak 

megismerése, hogy megértsük, hogy az Európai Unió az élethosszig tartó tanulás 

koncepciójával kapcsolatosan milyen szerepet szán a felsőoktatásnak. Ebből a szempontból 

fontos áttekinteni, hogy milyen kritériumok alapján tekintenek egy egyetemet az EU-ban az 

élethosszig tartó tanulás intézményének.* 

Az EU szakemberei szerint a lifelong learning koncepcióját is tovább kell értelmezni, szinte 

folytatva Memorandum-vitát. 

Az Európai Unió ugyan nem deklarálta a felsőoktatás központi szerepét az élethosszig tartó 

tanulás koncepciójának realizálásában olyan határozottan, mint ahogy azt az UNESCO tette 6 

pontban legutóbbi állásfoglalásában.147  

 

 

                                                 
146 Delors, J. et al  (1996) Learning: the treasure within. Report to the UNESCO of the Internat. Committee on 
Education for the 21st century. UNESCO, Paris; továbbá UNESCO, CONFINTEA V. (1998) Hamburgi 
Nyilatkozat a felnőttek tanulásáról. In.: Harangi, L.-Hinzen, H.-Sz. Tóth, J. (szerk.) Nemzetközi nyilatkozatok és 
dokumentumok a felnőttek oktatásáról és az egész életen át tartó tanulásról. IIZ/DVV, Budapest, 9-17. old., és 
UNESCO (1998) The Mumbai Statement  on Lifelong Learning, Active Citizenship and the Reform of Higher 
Education. In.: International Journal of Lifelong Education, Vol.17/No.No. 6., 357-359. old. 
147 UNESCO (2001) The Cape Town Statement on Characteristic Elements of Lifelong Learning Higher 
Education Institutions. UNESCO-UIE, Hamburg – University of Western Cape, Cape Town. In.: International 
Journal of Lifelong Education. Vol20./No. 6., 437-446. old 
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Lifelong Learning – Active Citizenship  - Higher Education. Az élethosszig tartó tanulást 

biztosító felsőoktatási intézmény jellemzői: 

1. Szélesen értelmezett keretek. –  Szabályozók/pénzügyi keretek,   
      kulturális/szociális dimenziók. 

2. Stratégiai partnerség és kapcsolatrendszer. – Társadalmi kapcsolatok fejlesztése. 
3. Kutatás –     A lifelong learning kutatása fontos és legitim 

      kutatási irány.* 
4. A tanulás és tanítás folyamata –  Az önírányító tanulás támogatása, hatékony 

      módszerek alkalmazása az oktatásban.  
5. Adminisztráció és szolgáltatások -  Hallgatóközpontúság. 
6. Tanuló-támogató rendszerek  -  Az önálló tanulói tevékenység támogatása. 
 

Ugyanakkor az Európai Bizottság számos fórumon és programon keresztül (pl. Socrates – 

Grundtvig, Erasmus; Leonardo da Vinci; kutatási keretprogramok) ösztönzi az egyetemek 

markánsabb szerepvállalását.148 

                                                 
148 Krug, Peter (2001)  Socrates II. (Grundtvig) – A felnőttoktatás európai dimenziójának erősítése. In.: 
Gartenschlaeger – Hinzen (szerk.) A felnőttoktatás perspektívái és fejlődési irányai. IIZ/DVV, Budapest. 115-
123. old. 
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3. A felsőoktatás kulcsszerepe az egész életen át tartó tanulás megvalósításában 

A címben megjelenő gondolat jelenik meg az Európai Bizottság nyilatkozatában, melyet 

OKTATÁS ÉS KÉPZÉS 2010 címmel adtak 2003 végén.  A dokumentum elég kritikus 

hangvétellel viszonyult a 2000. tavaszán elfogadott Lisszaboni-stratégiához, és annak 

sikerességét, azaz a 2010-ig kitűzött célok megvalósítását az oktatás és képzés tényleges 

fejlesztéséhez kötötte. Megjelenítette a Bizottság azt a kritikát, hogy igen kevés tag- és 

tagjelölt országban veszi komolyan az egész életen át tartó tanulás ügyét, nem készültek 

koherens stratégiák, de– és ezt is tartalmazza a Nyilatkozat (Communication) – a Lisszaboni-

folyamat sikeréhez többek között az egész életen át tartó tanulás megvalósítása mint fontos 

eszköz hozzájárulhat.  

Az „Oktatás és képzés 2010” című dokumentum igen kritikusan fogalmaz annak kapcsán, 

hogy bár elindult egy kooperáció az oktatási és képzési rendszerek céljainak megvalósítása 

érdekében az OECD-vel, az UNESCO-val és az Európa Tanáccsal, továbbá számos európai 

szintű civil szervezettel (NGO) együttműködésben, különös tekintettel új szakpolitikai 

intézkedések meghozatalára, az e-Learning fejlesztése és alkalmazása, az idegen  

nyelvismeret fejlesztése  és az európai felsőoktatási rendszerek vonzóbbá tételére, viszont az 

eredmények nem megnyugtatóak.149 A Nyilatkozat utal a 2001-ben létrehozott, az oktatási – 

képzési rendszerek konkrét célkitűzéseinek megvalósításához szükséges eszközöket, a jó 

gyakorlatot (best practice) kutató munkacsoportok tevékenységére, melyek hangsúlyozzák a 

nemzeti stratégiák támogatásának és e stratégiák együttműködésének fontosságát. 

Ebben a tudás Európájának megvalósítását a felsőoktatás markáns szerepvállalásához kötik, 

megjelenítve az 1999-es Bolognai Nyilatkozat szerepét. Felértékelődik az egyetemek 

minősítő és vizsgáztató szerepe, oktatási és képzési reformok felvállalása, a minőségbiztosítás 

alkalmazása, valamint a diplomák kölcsönös elismerése. Ennek szerves része az 

együttműködés hagyományos formáin túlmutató monitoring rendszer bevezetése az egyes 

tagországok felsőoktatásának fejlődése vizsgálatának céljából. 

Az egységes európai felsőoktatási térség megvalósításában fontos szerepet kap a 

felnőttoktatók képzésének fejlesztése, korszerűsítése is. Fontos megállapítani, hogy  

„a Lisszaboni célkitűzések” a Bolognai Nyilatkozatban lefektetett célokon túlmutatnak és 

jelentősebb társadalmi, továbbá gazdasági szerepvállalásra, azaz innovációra, kooperációra 

ösztönzik a felsőoktatás intézményeit. Különösen fontos a képzők képzése, a kutatók képzése, 

                                                 
149 European Commission (2003) Education and Training 2010. The Success of the Lisbon Strategy hinges on 
urgent reforms. EC-EUROP, Brussels 
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továbbá a számukra elengedhetetlen mobilitási programoknak a felsőoktatás intézményei által 

történő éltetése, tartalmas működtetése nemcsak Európai, de Európán túlmutató kapcsolatok 

fejlesztésével. 

Ehhez szükséges a felsőoktatás finanszírozásának, az intézményrendszer funkcionális és 

képzési korszerűsítésének, a karrierfejlesztésnek, továbbá a munka világával kialakított 

hálózatok fejlesztésének kérdéseit tisztázni. Az Európai Bizottság tehát már három esztendeje 

világosan képviseli azt az álláspontot, hogy a felsőoktatásnak fel kell vállalnia az egész életen 

át tartó tanulás megvalósításában egy olyan szerepet, melynek része az oktatás, a képzés és a 

kutatások minőségének fejlesztése nyitott kooperációban, innovációs szemlélettel. 

Ennek bizonyítéka, hogy a 2002 elején Brüsszelben megrendezett lifelong learning képzési 

fórum (CEPROFS Seminar 2002), - mely az egyetemek szerepvállalását kutatta a lifelong 

learning gondolat megvalósításában - a következő jegyekkel írta le, hogy milyennek kell 

lennie az élethosszig tartó tanulást biztosító egyetemnek:  

Tanulóközpontúság; 
- Az oktatók elkötelezettsége az oktatás tartalmi és infrastrukturális megújítására; 
- Új egyetemi humán erőforrás gazdálkodás; 
- Az élethosszig tartó tanulás eszméje megjelenik az egyetem küldetési nyilatkozatában; 
- Rugalmasság; 
- Innováció; 
- A korábban megszerzett tudás elismertethetősége (Accreditation of Prior Experimental 

Learning - APEL); 
- A tanulói részvétel növelése; 
- Nyitott képzési és távoktatási módszerek és eszközök alkalmazása; 
- Fenntartható fejlődés;150 
- Az oktatók folyamatos szakmai és módszertani továbbképzése, kompetenciafejlesztés. 
- Folyamatos hálózatépítés és kooperáció az ún. „külső” partnerekkel, mint például a 

kamarák, vállalatok, vállalkozások, nem kormányzati szervezetek (alapítványok, 
egyesületek stb.), szakszervezetek, helyi önkormányzatok. 

 

Sajnos a legtöbb magyar felsőoktatási intézmény csak az ezredforduló előtt kezdte el többé – 

kevésbé integrálni missziójába a felsorolt szempontokat, paramétereket. A tapasztalatcsere és 

a felsőoktatás élethosszig tartó tanulást támogató stratégiáját formáló nemzeti konzultáció 

szükségességére a Magyar Egyetemi Lifelong Learning Hálózat (MELLEARN)  hívta fel a 

figyelmet oly módon, hogy a felsőoktatásnak az egész életen át tartó tanulás fejlesztésében, 

megvalósításában megjeleníthető szerepét erősíti missziójával, programjaival és kutatási 

tevékenyégével magát a felsőoktatást igyekezett a téma zászlóvivőjévé formálni.  

                                                 
150 Tóth, J-Németh, B.-Tarrósy,I. (2001) Possibilities of Lifelong Learning in Hungary with a Focus on  Higher 
Education and Sustainability. International COPERNICUS Conference, 2001. október 8. Universität Lüneburg. 
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A másik igen jelentős forrás az Európai Egyetemek Szövetségének (EUA) TRENDEK 2003. 

című dokumentuma, melyben a felsőoktatás intézményei fellelhetik az európai szintű 

stratégiai gondolatváltás elemeit, különös tekintettel az egész életen át tartó tanulás 

megvalósításában játszott felsőoktatási szerepekre.151 

A dokumentum egyértelműen utal a következőkre: 

- A felsőoktatási intézményeknek kulcsszerepük van abban, hogy az egész életen át tartó 

tanulás koncepciója által a további oktatás (continuing education), valamint felnőttoktatás 

(adult education) szerepét felértékelő diskurzusok valódi tartalmat kapjanak, azokban a 

felnőttoktatás és képzés minőségi fejlesztése, az oktatók felkészültségének emelése legyen a 

meghatározó a hozzáférés, a tanulás hatékonyságának növelése, a tanulóközpontú értékelés 

gyakorlásának folytatása mellett; 

- A nemzeti egész életen át tartó tanulási stratégiák megalkotásába be kell vonni a felsőoktatás 

intézményeit; 

- A legtöbb európai és nemzeti törekvés az egész életen át tartó tanulás megvalósításában 

elhanyagolják a felsőoktatást, nem használják ki annak innovációs lehetőségeit; 

- A legtöbb közép-európai ország felsőoktatási intézményének stratégiájában, missziójában 

nem jelenik meg az egész életen át tartó tanulás ügye; 

- Az egész életen át tartó tanulás gondolata felerősítette a felsőoktatás kooperációs szerepét a 

piaci tényezőkkel, viszont az akadémikus értelmiség részéről ez az olykor meggondolatlan 

partnerség kiváltott számos kritikát is; 

- Még azokban az országokban is, ahol a további képzések, az egész életen át tartó tanulás 

ügye fontos  (pl. Egyesült Királyság, Franciaország, Finnország) a felsőoktatási intézmények 

jelentős részében a további oktatás, továbbképzés és a felnőttoktatás nem kap egyenrangú 

megítélést a felsőoktatás kari, kutatói bázisaival.  

A felsőoktatás felnőttoktatási és képzési szerepét számos további kutatás részletezi.152 

Érdemes felvetnünk két gondolatot a felsőoktatás stratégiai szerepével kapcsolatosan. Chris 

Duke a felsőoktatás reformjának szükségességével, szerepei kibővítésének, korszerűsítésének 

kapcsán a következőket állapítja meg:  

„Az új tanulási technológiák felemelkedése, továbbá a virtuális és korporatív alapon működő 

egyetemek szerepének növekedése a hagyományos felsőoktatási kereteket megváltoztatja. 

Szigorúan nyelvészeti értelemben az egyetemek megmentéséért folytatott küzdelem elbukott. 

                                                 
151 European Universities Association (2003) Trends 2003. EUA-Genéve-Brussels, 
152 Osborne, M. – Thomas, E. (eds.) (2003.) Lifelong Learnnig in a Changing Continent. Continuing Education 
in the Universities of Europe. NIACE, 2003.  
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Az akkreditáció hagyományos monopóliuma megszűnt. Mégis igen sok ember számára az 

egyetem a közösség és a tapasztalatszerzés tere marad. A tanulás és a tudás társadalma 

igényli az egyetemek fennmaradását a civil társadalom megerősítésének igénye miatt.”153 

Peter Jarvis pedig a felsőoktatás útkeresésével kapcsolatosan megjegyzi, hogy „a 

diverzifikálódó felsőoktatásnak nincs más választásuk, mint a megváltozó szükségletekre 

történő hatékony reagálás. Ahol az állami szerepvállalás túlzott, vagy ahol nem működik a 

tényleges autonóm felsőoktatás, ott a védernyő alatt működő felsőoktatás nem is lesz képes 

hatékonyan megfelelni a tudáspiac elvárásainak. A kérdés az, hogy az állam meddig tudja 

hagyományos szerepét fenntartani. Eközben a rugalmasabb képzési politikát, innovációt szem 

előtt tartó egyetemek jelentősebb hallgatói bázist tudnak teremteni, s ezzel változásra késztetik 

a változni nem hajlandókat.  A hatékonyan működő, az egész életen át tartó tanulás ügyét 

képviselő egyetemek a helyi környezettel is tartalmas együttműködést alakítanak ki a tanulás 

hatékonyabb formáinak támogatásával, fejlesztésével.154 

Mindkét gondolat érdemleges arra, hogy azokat az aktuális magyar felsőoktatási viszonyok 

között továbbgondoljuk az előbbi felvetésekkel együtt.  

 

2004-ben úgy tűnhetett, hogy az Európai Bizottság új lendületet ad az egész életen át tartó 

tanulás stratégiájához kapcsolódó programoknak, mivel a tavalyi év márciusában kiadott, az 

oktatási és képzési programok 2006 utáni céljait meghatározó nyilatkozat már az Oktatás és 

Képzés 2010. c. dokumentum kritikus hangvételére reagált. Ebből kiderül, hogy a 

tagállamoknak sokkal markánsabban kellene megvalósítani a Lisszaboni célkitűzéseket, 

továbbá, hogy a tanulás új paradigmáját, melyben „a tanuló kerül a tanulási folyamat 

központjába, és amely a tanuláshoz való egyenlő hozzáférést, a tanulás minőségét és releváns 

tartalmát helyezi a folyamat központjába.”155 

2004 végén ugyanakkor egy igen nagy horderejű, kritikus elemző munka tükröt tartott a 

Lisszaboni- célkitűzések lassú megvalósulása elé, és az befolyásolta, ma is meghatározza az 

egész életen át tartó tanulással kapcsolatos stratégiai célok megvalósítását. Ez volt az ún. 

Kok-jelentés, mely 2004. novemberében látott napvilágot, rávilágítva azokra a fő 

problémákra, melyek gátat szabnak a Lisszaboni-célkitűzések elérésének, továbbá maguk a 

                                                 
153 Duke, C. (2002) The morning after the millenium: building the long-haul learning university. In.: 
International Journal of Lifelong Education, Vol 21./No. 1. 25-36. old.  
154 Jarvis, Peter (2001) Universities and Corporate Universities. Kogan Page, London 
155 European Comission (2004) The New Generation of Community Education and Training Programmes after 
2006. COM(2004) 156 final, EC, Brussels 
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célkitűzések által támaszott túlzott és rövid megvalósítási időtartamot kijelölő mivoltára.156 A 

Kok-jelentés ugyanakkor arra is alkalmat adott, hogy a tagállamok egy része által nem 

egészen komolyan vett oktatási és képzési célkitűzések megvalósítását elodázzák, hovatovább 

a közösségi együttműködést elmélyítéséne folyamatát lelassítsák. 

 

Az Európai Bizottság hogy tovább lendítse az egyébként rendkívül sikeres oktatási és képzési 

együttműködés folyamatát, a közösségi programoknak az oktatásra és képzésre vonatkozó 

részeit integrálta, egymáshoz kapcsolta és igyekezett azokat rendszben kezelni (lásd az alábbi 

táblázatot!). Az oktatási és képzési ágazatot meghatározó politikai szintű gondolkodás 

tükröződik vissza ezen felfogásból, melyet már a 2002-ben meginduló ún. konkrét 

célkitűzések megjelenítenek, különös tekintettel a minőség és hatékonyság, a hozzáférés és a 

társadali kohézió fejlesztésére, valamint az oktatási és képzési rendszerek együttműködési 

hajlandóságának növelésére.157  

Integrált Programok 

Comenius 

Iskolarendszerű oktatás 

Erasmus 

Felsőoktatás és 

szakirányú képzések 

Leonardo da Vinci 

Alapfokú és folyamatos 

szakoktatás és –képzés 

Grundtvig 

Felnőttoktatás 

Transzverzális programok 

4 kulcstevékenység: Szakpolitika fejlesztése, Nyelvtanulás, Információs és komm. technológiák, Disszemináció 

Jean Monnet Program 

3 kulcstevékenység: Jean Monnet akcióprogram, Európai intézmények, Európai szervezetek 

Forrás: European Comission (2004) The New Generation of Community Education and Training Programmes 

after 2006. COM(2004) 156 final, EC, Brussels, 16. old. 

 

A stratégiai gondolkodás tehát nem mondott le a társadalmi célkitűzések (aktív polgárság, 

egyéni kiteljesedés, társadalmi befogadás fejelsztése) gazdasági, foglalkoztatási prioritásokkal 

(foglalkoztathatóság és adaptivitás, alkalmazhatóság) történő összekapcsolásáról. Újból 

kihangsúlyozták az egész életen át tartó tanulással foglalkozó nemzeti stratégiák 

megalkotásának fontosságát.  

 

 

                                                 
156 European Comission (2004) The Kok-Report. EC, Brussels. 
157 Halász Gábor: Közös oktatásfejlesztési célok az Európai Unióban. In.: Oktatási Minisztérium (2004) Oktatás 
és képzés 2010. Az Európai Unió oktatási és képzési munkaprogramjának magyarországi megvalósításáról. OM-
EU Koordinációs és Tervezési Főcsoport, Budapest. 
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4. Magyarország miért követik inkább a zárt vagy szűkített koordináció folyamatát? 

Érdemes megjegyeznünk, hogy az Európai Bizottság a tagországokkal és a tagjelölt 

országokkal – közöttük Magyarországgal – kapcsolatosan közzétette azokat a  jelentéseket, 

melyek az egész életen át tartó tanulás stratégiája érvényesítésének folyamatát részletesen 

vizsgálták egy a Bizottság által összeállított kérdőívre adott válaszok elemzése alapján.158  

A dokumentumból kiderül, hogy a magyar oktatási, képzési, valamint felnőttképzési rendszer 

fejlesztésében számos előrehaladás történt, de még nem valósult meg – főleg az egész életen 

át tartó tanulási stratégia megalkotásának hiánya miatt és a szaktárcák valóságos kooperációs 

hajlandósága miatt – az a nemzeti szintű nyitott koordináció, mely feltétele a források 

hatékonyabb felhasználásának, a felnőttoktatás és -képzés európai szintű megújításának. 

2004 tavaszán megkezdődtek a tárcaközi előkészületek egy olyan egész életen át tartó tanulási 

stratégia megalkotására, mely megfelelne az Európai Unió elvárásainak, kapcsolódó 

indikátoraihoz illeszkedik, ugyanakkor fontos elemét képezné az úgynevezett Nemzeti 

Fejlesztési Tervnek, melyben számos stratégia, illetve stratégiai elem kapcsolódik össze.  

Az egész életen át tartó tanulás stratégiáját úgy képzelték, képzelik el a tárcáknál, hogy az 

összekötné az oktatási és képzési célokat a foglalkoztatási és ifjúságpolitikai célokkal.  

Ugyanakkor az alfejezet címében is jelzett fogalommal illetjük azt a fajta stratégiaalkotást, 

melybe egyetlen mértékadó, a témával foglalkozó szakembert, kutatót, nem vontak be aki(k) 

gondolataival/gondolataikkal hozzájárulhatott volna ahhoz, hogy nemhogy egy újabb 

redukcionista, azaz megint csak a foglalkoztatáspolitikának, a humán erőforrás fejlesztés 

operatív programjához rendelt oktatási – képzési, munkaerőpiaci pályázati keretekhez 

illesztett modellről volt és van szó. A tervezésbe és a stratégia nyers-formátumú 

megtárgyalásába eddig még nem vontak szakmai műhelyt, hogy azzal legitimálhatták volna a 

folyamatot és az eddig keretbe rendezett tartalmat. 

 

Hadd tegyünk néhány markáns észrevételt az eddig körvonalazódó szemlélethez azzal a 

céllal, hogy a magyar stratégiában mire és milyen tartalommal kellene utalni: 

Fontos utalni az Európai Unió által 1993-ban és 1995-ben kiadott ún. Fehér Könyveire 

(White Paper on Growth, Employability and Competitiveness – 1993; White Paper on 

Teaching and Learning. Towards the Learning Society – 1995), melyek kiemelt szerepet 

tulajdonítanak az európai térség fejlesztése szempontjából az oktatásnak és képzésnek, és a 

tanulás új felfogásának. 

                                                 
158 European Commission (2003) Implementing Lifelong Learning Strategies in Europe: Progress report on the 
follow-up to the 2002. Council Resolution. Reply to the Commission Questionnaire. Hungary. EC, Brussels. 
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Csak 2000-től, az élethosszig tartó tanulásról szóló ún. Memorandum megjelenésétől 

számítjuk az európai szintű deklarált stratégia megjelenését, de azt előkészíti az 1996-os év, 

melyet az EU az élethosszig tartó tanulásnak szentel, továbbá a Memorandum megjelenését 

követő ún. Memorandum-vita, mely főleg a Memorandum hat, ún. kulcsüzenetéről szól. 

Viszont nem megkerülhető a 2002 után egyértelművé váló és az az  oktatás és képzés terüetét 

meghatározó ún. „nyitott koordináció – open method of co-ordination” három fő 

célkitűzésének előtérbe helyezése és azok megvalósítása. Ezek sorrendben: a minőségi 

feljesztés, a hozzáférés, valamint a kooperáció erősítése a rendszeren belül az egyes oktatási 

és képzési ágazatok vertikális, továbbá horizontális irányaiban, ugyanakkor a rendszer 

működését meghatározó külső intézményi és más szervezeti formákkal, különösen a tanuló 

egyénekkel.159 Sajnos a kooperáció gyakorlati alkalmazásában még az érintett szaktárcák sem 

járnak elől, holott a lifelong learning paradigma akkor jelentene paradigma-váltást 

Magyarországon, amennyiben azt nem kizárólagosan csak oktatási vagy képzési, esetleg 

ifjúságpolitikaként, kultúrpolitikaként értelmeznék, hanem mindegyikként egyszerre, egymás 

mellett és egymást erősítve. Fontos lenne arról is hatékonyan tájékoztatni a tanulni vágyókat, 

hogy mit, mikor és hol szükséges tanulni, hogy sikeresek legyenek és a tanulás számukra ne 

kényszer, hanem egyszerre munka és öröm legyen.160 

 5. Az „élethosszig tartó tanulás” Magyarországon a statisztikai adatok tükrében: 

reflexiók következtetések. 

Az alfejezet címe nem véletlen. A lifelong learning fogalom korábban használatos, de nem túl 

stílusos fordítását veszi át és adja a Központi Statisztikai Hivatal legutóbbi kétnyelvű 

kiadványa címének, melyben az egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolódó adatokat ismertet 

országos kutatási adatok összesítésének táblázatokba foglalásával.161 

A kiadvány meggyőzően mutatja be, hogy a nem, az életkor, az iskolai végzettség, a 

gazdasági aktivitás és a lakóhely jelentősen befolyásolják azt, hogy az egyén mennyire 

motivált az oktatásban, képzésben való részvételre. A statisztikai adatok egyértelműen 

mutatnak rá arra, hogy sajnos egy markánsan leszakadó réteg, mely vagy nem akar, vagy tud 

részt venni képzésekben, jelentősen rontva ezzel saját munkaerőpiaci helyzetét, 

elhelyezkedési esélyeit. 

                                                 
159 Szilágyi Antal: Tanulás egy életen át (TÉT) In.: Mayer József (2005) (szerk.) 3L Akadémia 2004.Gyula. 
Innováció, Integráció, Inklúzió.OKI, Budapest 
160 Zachár László: Az egész életen át tartó tanulás irányai. In.: Soós Roland – Fedor László – Balázs Tamás 
(szerk.) (2004) A felnőttképzés módszertana IV.A non-formális tanulás térhódítása. ÉRÁK-NFI, Budapest-
Miskolc.  
161 Lásd a KSH kutatásnak dolgozatunk szempontjából lényeges adatait megjelenítő táblázatokat és grafikonokat: 
KSH (2004) Az élethosszig tartó tanulás – Lifelong Learning. KSH, Budapest. 
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A KSH kutatása igyekezett kihangsúlyozni, hogy az egész életen át tartótanulás nem csak a 

formális és a nem-formális terekben zajlik, érzékeltette, hogy jelentős különbségek vannak az 

oktatás tartalmában és perspektívájában. Bizony markáns eltérés mutatkozik abban, hogy míg 

a hagyományos oktatási intézmények továbbra is az ismeretátadást tartják legfontosabb, 

sokszor szinte egyetlen, kizárólagos feladatuknak és nem tulajdonítanak jellemzően figyelmet 

az egyéni képességeknek, a készségszinteknek, az egyéni motivációknak, addig az egész 

életen át tartó tanulás filozófiáját a gyakorlatban is képviselő formák a tanulási képességek 

szerinti oktatásban, az előzetes képességfelmérést művelő képzésekben öltenek testet.  

A KSH kutatási összefoglalója sem mulasztja el megjegyezni, hogy az „az élethosszig tartó 

tanulás koncepciójának középpontjában az az elképzelés áll, hogy az embereket képessé 

tegyék és bátorítsák arra, hogy „megtanulják, hogyan kell tanulni”.” 

A KSH kutatása is a rendszeradatok megjelenítése mellett elsősorban az egyént helyezte 

előtérbe és ezzel nem csak a formális és a nem-formális, de az informális tanulásra vonatkozó 

adatokat is hoz, megkönnyítve ezzel az elméleti kutatásaikat alátámasztani igyekvő kutató 

kollégákat. 

A KSH talán legtanulságosabb adatsora a 15-75 év közötti tanulói átlagarányt megjelenítő 

táblázat, mely alapján megállapíthatjuk, hogy ezen életkori csoportnak a képzésben való 

részvétele (20,5%), - különösen a 25-54 év közötti életkorúaké(13,7%) -  messze elmarad az 

EU tagországok átlagától (30% fölött!). Ez pedig alátámasztja, hogy nemcsak az esélyt, de a 

tanulási hajlandóságot, a folyamatos tanulás iránti igényt kell növelni, ebben pedig a 

felnőttoktatás formális, nem formális, de informális tereinek együttesen van kikerülhetetlen 

szerepe, és ez az ami szerepet ad a felnőttoktatásnak az egészéleten át tartó tanulás 

stratégiájában. 

A népesség száma és megoszlása a képzésben való részvétel szerint, korcsoportokként 

Korcsoport,  

Éves 

Képzésben részt vesz 

Fő                       % 

Képzésben nem vesz részt 

Fő                            % 

15 – 24 924490               69,2 412 438                  30,8 

25 – 34 301809               19,5 1244656                 80,5 

35 – 44 163295               13,0 1091915                 87,0 

45 – 54 129786               8,4 1419771                 91,6 

55 – 64 52057                 4,5 1095253                 95,5 

65 – 74 20405                 2,2 891747                   97,8 

15 – 74 1591842             20,5 6155780                 79,5 

Ebből 

25 – 54 

 

594890              13,7 

 

3756342                 86,3 

Forrás: KSH 2004, Az élethosszig tartó tanulás. 1. táblázat kivonata. 24. old 
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A felsőoktatás funkcionális értelmezése 

 
 

Az iskola és az iskolán kívüli tanulás hagyományos modellje 
Forrás: Knapper, Christopher K. – Cropley, Arthur J. (1991, 2000) Lifelong Learning in Higher Education. 
Kogan Page, London. 32. old. 
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Az iskolai tanulás és a munka világának integrációja 
Forrás: Knapper, Christopher K. – Cropley, Arthur J. (1991, 2000) Lifelong Learning in Higher Education. 
Kogan Page, London, 36. old. 
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XI. A tanulásrégiók szerepe az egész életen át tartó tanulás 
tevékenységének megvalósításában. A Pécs-Baranyai Tanulás 
Régió modelljének kifejlesztése a Pécs Tudományegyetem 
koordinációjában. 
 
Az egész életen át tartó tanulás koncepciójához kapcsolódó térségi szemlélet megerősödésére 

rendkívül figyelemreméltó, mely tanulás-régiókhoz, tanuló városok modelljeihez kapcsolódik 

regionalitás és lokalitás felértékelődése okán, de a valóságban kibontakoztatja a tanulás 

közelebb vitelét  a tanulókhoz, a tanuló egyének otthonaihoz.  

Az Európai Bizottság Bizottság 2002. július 20-án adta ki felhívását az ún. „az egész életen át 

tartó tanulás régiója” modelljének fejlesztése (R3L modell) érdekében, hivatkozva a már 

említett Barcelonában elfogadott Európai Tanácsi határozatra, mely prioritásként jelölte meg 

az egész életen át  tartó tanulás lokális és regionális támogatását, fejlesztését.  

A kezdeményezésbe fontosnak tartották bevonni az iskolarendszer magas szintű és színvonalú 

oktatási és kutatási bázisait, azaz az egyetemeket, és nem mulasztották el kihangsúlyozni a 

már két esztendővel korábban ösztökélt formális, nem-formális és informális tanulási terek 

közötti kooperációt, és az általuk bevont döntéshozatali tényezők (pl. civil szervezetek, 

egyházak – felekezetek, kamarák, önkormányzatok, politikai pártok, stb.) aktív munkájának 

szerepét.162 

A tanuló régiók, másképpen értelmezve a tanulás régióinak hálózatát is megszervezték, 

melybe bekapcsolódtak az európai egyetemek is(pl. az EUCEN, az Európai Egyetemek 

További Oktatási – Képzési Hálózatának tagegyetemei szép számmal), nemcsak mint 

szervezői egy-egy tanuló régiónak, de a térben szerveződő tanulási modellek kutatóiként is. A 

felnőttoktatással és további oktatással, képzéssel foglalkozó, abban tapasztalatokat szerző 

egyetemek saját szakmai hálózataikban is kutatásuk célkeresztjébe állították a témát.163   

Megemlítjük, hogy a német tanulásrégiók hálózata igen figyelemre méltó fejlődési 

dinamizmust mutat, mely Magyarország felnőttoktatásának fejlesztését meghatározó 

kooperációs modellek szerkezetére hatással van. A német szövetségi politika igen fontos 

szerepet tulajdonít annak, hogy a tanulásrégiók modelljének alkalmazásával nem más valósul 

meg, mint egy megújuló regionális, térségi erőforrás-hálózat, melyben az egyes 

iskolarendszerű, iskolán kívüli oktatási és képzési formák együttműködnek a munka 

                                                 
162 European Commission (2002) European Networks to promote the local and regional dimensions of Lifelong 
Learning. The R3L initiative. Call for Proposal. (EAC/41/02) – (2002/C 174/06) EC, Brussels. 
 163 Lásd az európai egyetemeknek a lifelong learning támakörét kutató munkáját a Socrates - EULLEARN 
projektben! www.eullearn.net 
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világával, a kultúra intézményeivel, a felsőoktatással, a gazdasági kamarákkal, a munkaügyi 

rendszerrel, valamint az önkormányzatokkal az egész életen át tartó tanulás stratégiájának 

megvalósításában.  

A nemzeti tanulási stratégiát a Német Szövetségi Köztársaság kormánya 2004. november 9-re 

elkészítette, melynek érvényesítésében a tanulásrégiókat mint eszközt alkalmazza.164 Ez a 

térségi szemlélet nem idegen a magyar tudásközpont fogalomtól, mégis jól érzékelteti, hogy a 

mai napig nem állt elő hazánk a tanulásrégió keretében újraszerkesztett komplex térségi 

tanulás-hálózati fejlesztéssel. Ebben lehet előremutató a Pécsi Tudományegyetem 

Felnőttképzési Intézetének Regionális Lifelong Learning Kutatóközpontja által 

kezdeményezett Pécsi Tanulásrégió Modell, mely 2005 tavaszától igyekszik a pécsi és a Pécs 

környéki oktatási és képzési formákat együttműködésre késztetni és ennek részeként a képzési 

tanácsadást, a pályaválasztást, a pályaorientációt segíteni. 

A tanuló régiók, másképpen értelmezve a tanulás régióinak hálózatát is megszervezték, 

melybe bekapcsolódtak az európai egyetemek is(pl. az EUCEN, az Európai Egyetemek 

További Oktatási – Képzési Hálózatának tagegyetemei szép számmal), nemcsak mint 

szervezői egy-egy tanuló régiónak, de a térben szerveződő tanulási modellek kutatóiként is. A 

felnőttoktatással és további oktatással, képzéssel foglalkozó, abban tapasztalatokat szerző 

egyetemek saját szakmai hálózataikban is kutatásuk célkeresztjébe állították a témát. 

tanulás-hálózati fejlesztéssel.  

 
1. A Tanulás Régió (TR) mint EU-s kezdeményezés célja: 

„A  Tanulás Régió (Learning Region, Lernendee Regionen) létrehozását az indokolja, hogy 

régiós elosztású a gazdaságfejlesztésre szánt forrás, régiós elosztású a munkahelyek 

teremtésére szánt forrás, így a mindkettőt megalapozó tanulás-szervezésnek is első ütemben 

régiós alapokon kell újraszerveződnie.” – Angelique Verli EU-s szakértő, az Oktatás és 

Kultúra Főigazgatóság munkatársa. 

 
A folyamat mindazonáltal spontán (ti. nincs kötelező érvényű uniós szabályozás), a következő 

jellemzőkkel: 

 

• Az egyes TR-ek nem fednek le régiókat, hanem kistérségekről/körzetekről 

beszélhetünk, illetve az önálló regionális szerepkörrel bíró nagyvárosok saját, városi, 

városkörnyéki régiókat hoznak létre (pl. Aachen, Trier, Mainz-Bingen). A 
                                                 
164 Bundesministerium für Bildung und Forschung (2004) Der Aufbau der Lernenden Regionen. BMBF-
European Union’s Social Fund.  
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metropolisokban több regionális szerveződés is megfigyelhető (pl. Hamburgban és 

környékén három). 

• A TR-ek vezetése egészen eltérő, találunk egyetemi vezetésűt (Mainz-Bingen), 

kamarai vezetésűt, non-profit szervezet által vezetettet, sőt, gazdasági társaság által 

vezetettet is. 

• Az egyes TR mérete egészen különböző a bevont földrajzi térség nagysága, valamint a 

szerveződés valódi ereje szerint. Vannak tízegynéhány tagot számláló TR-ek is, míg a 

másik oldalon a Németországban a legnagyobb a boden-tavi régió, több, mint 300 

taggal. 

 

 
 
2. A TR működési aspektusai (a 2003-ban, a témában kiírt, tanulásrégiók európai hálózatára 

vonatkozó európai uniós pályázat alapján): 

 

- Stratégiák kialakítása az egész életen át tartó tanulás regionális hálózatainak fejlesztésére; 

- Egész életen át tartó tanulás és az aktív állampolgárság a régióban; 

- Egész életen át tartó tanulás és a gazdasági növekedés elősegítése a régióban; 

- Egész életen át tartó tanulás a szociálisan befogadó régióért; 

- A multikulturális régió elősegítése az egész életen át tartó tanulás révén; 

- Információs és kommunikációs technológiák alkalmazása a tanulásrégióban; 

- Egész életen át tartó tanulás forrásainak kialakítása a régióban; 

- Támogató szolgáltatások biztosítása az egész életen át tartó tanulásért; 

- A teljesítmény (hatékonyság, képzési minőség) mérése a tanulásrégióban; 

- A tanulásrégió nemzetközi/európai dimenziójának az elősegítése; 

 
3. A TR finanszírozása: 

 

PPP jellegű, ahol a TR-t létrehozók is hozzájárulnak a finanszírozáshoz, az igénybe vevők 

(elsősorban a nagyvállalkozói kör) számára nyújtott szolgáltatások nem piaci árbevétele is 

szerepel, valamint közösségi támogatások is fenntartják a TR-t. 
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4. További lényeges információk. 

A TR-eknek már kialakult az európai hálózata. Számunkra kedvező, hogy ebben a közép-

európai térségből részt vesz a gráci, illetve az olmützi TR is: mindkettővel partnervárosi, ill. 

partneregyetemi kapcsolat van. 

 

A német kormány (BMBF) alapvető hozzáállása a TR-ekhez egyben a teljes képzési politikát 

is meghatározza: 

• a régi képzési struktúra szanálása, 

• az új TR-en alapuló képzési struktúrára átállás elősegítése. 

 

 

A TR-ben értelmezett tanulás LLL, azaz a TR-ben egy adott régió/körzet teljes képzési 

vertikuma megjelenik, és szolgálja a versenyképesebb gazdaság emberi erőforrás igényét. 

 

5. A Pécs-Baranyai minta-tanulásrégió létrehozása 

 

Feladatok: 

1. potenciális szereplői kör összehívása.  

A javasolt induló kör: városi, megyei önkormányzat, megyei kamarák, szakképző 

intézmények, Megyei Munkaügyi Központ, Pécsi Regionális Átképző Központ, PTE, 

a megye legnagyobb üzleti foglalkoztatói, felnőttképzési szervezetek (felhívásra 

jelentkezés alapján), KKV-k (felhívásra jelentkezés alapján). 

 

2. Nemzetközi együttműködés, tanulás, tapasztalatszerzés érdekében kapcsolatfelvétel.  

Javasolt TR-ek: Mainz-Bingen, Bodeni-tó, Grác, Olmütz 

 

3. Bemutatkozó konferencia szervezése és lebonyolítása. 

Témák:  

• hazai minta TR bemutatkozása, egyben új tagokkal való bővülés, 

• nemzetközi meghívottak tapasztalatátadása, 

• hazai irányító hatóságok koncepciójának bemutatása a TR-ek illetően, 

• hazai LLL stratégia kimunkálásában való mérföldkő, 
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• hálózatépítés, 

• minőségügyi kérdések a TR-ben, 

• a TR finanszírozása, 

• projektmenedzsment a TR-ben. 

A témák egyben a TR-ekkel kapcsolatos állami/közösségi szerepvállalások irányát is 

kijelölhetik. 
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1. A működés jellemzői 

1. Az együttműködés alapja. 

Az egyetem, a város, a megye és a PBKIK között meglevő együttműködési 

megállapodások alapján egy multilaterális, paktum jellegű megállapodás a 

tanulásrégió létrehozásáról. 

 

2. A felvállalt tevékenységek. 

A mintarégió az első évben a 2. pontban felsorolt működési aspektusok közül az 1-

5. területekkel, míg a második évben a 6-10. területekkel foglalkozna. 

A tevékenységek integrálásával középtávú feladatként jöhetne szóba az egyéni 

tanulmányi számla modelljének megalkotása, pénzintézetek bevonásával, ezáltal 

tanulásfinanszírozási modell kialakítása 

 

3. Elvárások a partnerektől. 

• Önkormányzati szereplők: adatbázis megnyitása a tanulók, képzési 

szerkezet vonatkozásában. 

• Kamara: a gazdasági szereplők valós igényein alapuló prognózisok, 

problémafeltárás a többi szereplő működési hatékonyságának elemzésével. 

• Munkaügyi és Képző központok, szakképzők: a kamarai prognózisok és a 

közvetlen igényfelmérések alapján, egyeztetett képzési kínálat biztosítása. 

• Üzleti szervezetek: aktív részvétellel az igények kifejezése. 
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4. Működési módszer. 

Munkacsoportokban. Javasolt munkacsoportok a felvállalt tevékenységek szerint 

jönnének létre, pl.  

• szakképzési munkacsoport,  

• iskolarendszerű felnőttképzési munkacsoport, 

• oktatási és képzési politika (partnerség, addicionalitás, programozás 

regionális szinten),  

• erőforrás munkacsoport,  

• munkajogi munkacsoport (a felnőttek tanulásának munkajogi korlátai),  

• a felnőttképzés minőségügyi problémái,  

• regionális munkacsoport (térségi, települési hátrányok, a tanulás költségei 

idő-tér összefüggésében),  

• aktív állampolgárság munkacsoport. 

 

5. Disszemináció. 

• Önálló honlap. 

• Tájékoztató füzetek a munkacsoportokban végzett munka eredményéről, a 

fejlesztési irányokról. 

• Nyilvános workshopok. 

• Nemzetközi hálózatba való bekapcsolódás. 

 

2. A tanulásrégió működtetésének haszna. 

• Az erőforrások hatékonyabb elosztása, 

• információáramlás hatékonyabb megvalósulása, 

• nemzetközi vérkeringésbe való bekapcsolódás, 

 

együttesen: a fiatalok és a fiatal felnőttek számára versenyképesebb tudáshoz való hozzáférés. 

 

További haszonként jelentkezik a kapcsolódási lehetőség az elbírálás alatt lévő, 

Socrates-Grundtvig4-FAIR (Financing Adult Education and Investing in Resources) 

projekthez. 
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Kutatási hozadék:  

• adatbázis jön létre a PTE FEEFI Regionális LLL Kutató Központján belül, 

• ezt saját folyóiraton és interneten keresztül terjeszteni szükséges, 

• negyedévente megvitatják a partnerek az eredményeket 

munkacsoportokban, és fejlesztési irányokat határoznak meg, a fiatal 

felnőttek hatékonyabb tudáshoz való hozzáférése érdekében. 

 

 

A tanulásrégiós munka az egyetem számára nem csak fejlesztő, hanem kutatómunkát 

is jelent. 

 

 

Kiegészítés: 

A Pécs-Baranyai minta TR létrehozásának és működtetésének anyagi vonzatai: 

 

Terv: a forrás biztosítása a ROP 3.3. (2. A felsőoktatási intézmények által nyújtott 

szolgáltatások fejlesztése az intézmények és a munka világa közötti kapcsolat erősítése 

érdekében) pályázat kereteiből. A pályázat maximálisan 24 hónapig finanszíroz, így a 

létrehozás és működés első két évét az ez uniós forrású kiírás finanszírozhatja. azt követően, 

mint ahogy azt működési célként is megfogalmaztuk, a tanulásrégió, a PPP finanszírozás 

további szem előtt tartása mellett, részben önfinanszírozóvá válna. 
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XII. A felsőoktatás szerepvállalása a múzeumok funkcionális 
megújításában az egész életen át tartó tanulás európai 
stratégiájának figyelembe vételével 
 

 

Felmerül a kérdés, hogy vajon a felsőoktatási intézmények miért vesznek részt múzeumok 

funkcionális korszerűsítésében, megújításában. Ahhoz hogy erre a kérdésre kielégítő választ 

kapjunk, szükséges utalnunk az Európai Unióban és annak tagországaiban megerősödő sajátos 

oktatási, képzési és kulturális szemléletmódra, stratégiai gondolkodásra, mely a huszadik 

század végének sajátos tanulásközpontúsága miatt az egész életen át tartó tanulás címet 

kapta.  

Az egész életen át tartó tanulás európai felfogásban nem csak a tanulás folyamatosságát 

jelenti, de utal a tanulás lehetőségét biztosító intézmények szervezetek nyitottságára, 

hozzáférhetőségére is, melyekben és ahol a tanuló folyamatosan ismereteket szerezhet, 

szélesítheti látásmódját, továbbá a már megszerzett tudását újabb dimenzióba, kontextusba 

helyezheti. Az egész életen át tartó tanulás stratégiaként történő felfogása nem csak 

kizárólagosan tanulóközpontúságot, de egyben nyitottságot, kooperációt, azaz 

együttműködést is feltételez az iskolarendszerű és az iskolán kívüli oktatási, képzési, valamint 

közművelődési és kulturális intézmények, szervezetek között. Az egész életen át tartó tanulás 

stratégiája pedig ötvözi a gazdasági és a társadalmi célok lényegét: segíteni szándékozik a 

foglalkoztathatóság növelését, továbbá erősíti az aktív állampolgár szerepeinek gyakorlását. 

Ezeket, a célokat megerősítette az oktatási és képzési rendszerek konkrét jövőbeli 

célkitűzéseit megjelenítő ún. Amszterdami-nyilatkozat, melyet az Európai Tanács bocsátott ki 

2002. tavaszán, és amelyet a Bizottság konkrét munkatervbe foglalt.165 

A felsőoktatási intézményeknek a tanulás támogatását minőségi fejlesztését célzó 

együttműködési tevékenysége a lokális térben közel száz-százötven esztendőre is visszanyúlik 

(pl. az University Extension mozgalma az Egyesült Királyságban vagy az Uránia-

mozgalomban való tevékeny egyetemi, főiskolai oktatói részvétel), de a tevékenység 

megújuló szerepének társadalmi, politikai és gazdasági hasznát európai szinten az Európai 

Unió keretében ténylegesen kibontakozó stratégiai gondolkodás érzékeltette, képviseli ma is 

az EU oktatási, képzési és kulturális programjaiban. 

  

                                                 
165 European Commission EC (2003) Implementation of the work programme on the future objectives of 
education and training systems, Commission Staff service paper SEC(2003) 1250. 
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A Socrates programnak az ezredfordulón történt megújítása tette lehetővé, hogy a 2000-ben 

elinduló Socrates-Grundtvig programban a tanulók között a többséget képviselő felnőttek 

számára olyan tanulási terek fejlesztése is meginduljon, mint a múzeum, a könyvtár, a 

galériák stb. 

Számos egyetem és főiskola használta ki az alkalmat, hogy felnőttoktatási és képzési 

tevékenységével segítse megújulni és új, korszerű oktatási, nevelési funkciókat felvállalva 

vonzóvá formálódni a múzeumok terét, mint a tanulás sajátosan felértékelődő helyszínét. Az 

egyetemek és főiskolák között elsősorban azok használták ki a Socrates-Grundtvig program 

által biztosított kereteket, melyek maguk is tevékenyen részt vállaltak a közművelődési-

kulturális szakemberek oktatásából, képzéséből, ahol tehát a felnőttoktatási és képzési 

személet a gyakorlatban jelenítette meg a tanítás, nevelés, továbbá a közművelődés 

fejlesztésének feladatát, mind a tanulók, a múzeumba látogatók, mind a nevelő, művelő, tehát 

értékközvetítő szakemberek vonatkozásában. 

A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának Felnőttképzési és Emberi Erőforrás 

Fejlesztési Intézete (PTE TTK FEEFI) 2001 őszén bekapcsolódott és ma is aktív résztvevője a 

Socrates-Gundtvig programrendszernek a múzeumok fejlesztésének témakörében, figyelembe 

véve az Európai Unió egész életen át tartó stratégiai gondolkodásából fakadó célkitűzéseit és 

felhasználva az UNESCO felnőttoktatási és képzési ajánlásait. Ez összekapcsolja az egész 

életen át tartó tanulás tevékenységét, a felsőoktatás gazdasági és társadalmi 

szerepvállalásának növelését, továbbá az aktív állampolgárság fejlesztésének témáját166, nem 

utolsó sorban pedig az Európai Egyetemek Szövetsége (EUA) azon ajánlását, hogy a 

felsőoktatási intézmények kutatásaikkal, fejlesztési tevékenységeikkel járuljanak hozzá az 

egész életen át tartó tanulás ügyéhez az ún. „külső partnerség” felhasználásával a lokális és a 

regionális szerepeik erősítése, építése okán.167 

A PTE TTK FEEFI abban volt érdekelt, hogy kutatói, oktatói révén feltárja a múzeumok 

közművelődési tevékenységének felnőttoktatási és képzési dimenzióit, segítse a múzeumok 

munkatársainak olyan felnőttoktatási, közművelődési ismeretek megszerzését, melyeket a 

tudományos keretrendszer és szemlélet, annak tartalmi s menedzsment-orientált elemei 

hozzájárulhatnak a múzeumok által egyébként már a gyakorlatban felhalmozott, fejleszteni 

szándékozott múzeumpedagógiai programok, látogatóbarát kiállítások tartalmi 

                                                 
166 UNESCO (2001) Cape Town Statement on Characteristics Elements of a Lifelong Learning Higher 
Education Institution. UNESCI-UIE, Hamburg. 
167 Lifelong Learning: old ad new challenges for higher education institutions. In: European University 
Association EUA (2003) Trends 2003. Progress towards the European Higher Education Area. Genéve-
Brussels. 89-100. old.  
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korszerűsítéséhez. Ugyanakkor az intézet művelődési menedzsment és andragógia 

tanszékeinek munkatársai is tanulhatnak a gyakorló múzeumi szakemberektől. 

Törekvéseinket a kezdetektől támogatta a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (BMMI), 

annak vezetője és munkatársai.  

A Socrates-Grundtvig programban való közös részvételünk lehetővé tette, hogy a PTE TTK 

FEEFI munkatársai felmérjék, hogy a BMMI munkatársainak milyen ismeretekre van 

szükségük ahhoz, hogy európai léptékben mérve új célokat tudjanak elérni, megvalósítani 

intézményükben, melyet egyébként is kifejezetten modern szemléletben igyekeznek 

fejleszteni (lásd a BMMI marketing-stratégiáját!). 

A PTE TTK FEEFI Socrates-Grundtvig program által támogatott EUROEDULT elnevezésű 

projektben összegeztük tapasztalatainkat német, olasz, francia, holland és svéd partnerekkel 

egy múzeumi szakemberek számára létrehozandó tananyag, curriculum kidolgozásának 

céljával 2001-2003 között. A kidolgozott tananyagot pedig 2003-ban az ugyancsak Socrates-

Grundtvig program keretében az EUROPILOT168 projektben ki is próbálták, elsajátították a 

partnerek, magyar részről a PTE TTK FEEFI művelődési menedzsment  tanszék oktatói és a 

BMMI múzemi szakemberei közül öten. A képzésben résztvevő felnőtt tanulók, tehát 

gyakorló szakemberek nemcsak egy sajátos környezetbe helyezett és szerkesztett elméleti 

ismeretet szereztek, de a partner országokat képviselő intézmények múzeumi animátori 

munkájába, felnőttnevelési, felnőttoktatási tevékenységébe is betekinthettek a cserelátogatás, 

a gyakorlatok alkalmával. A képzést magát pedig a Louvre-ban tartott konferencia zárta le, a 

projektet pedig az Európai Múzeumi Fórum (EMF) támogatta mint projekt partner. 

 

 Az EUROEDULT a harmadik lépést jelenti abban az európai projektben, amely a 

múzeumokban és galériákban folyó felnőttképzéssel foglalkozik. Ez speciálisan egy európai 

alapítvány létrehozásának a szükségességével foglalkozik, mely a kulturális képzés 

akkreditációjára hivatott létrejönni. Az EUROEDULT azt a lehetőséget ajánlja fel, hogy a 

kulturális közvetítés területén, az európai minősítésen keresztül a múzeumokban egy ún. futó 

tanulásorientált projektben lehessen tanulni. 

 

Egy ilyen közvetítőnek a szerepe számos aspektust foglal magában, és ezeket az első két 

projekt (AEM; MUSAEAM) során meg is határozták: 

 

                                                 
168 Lásd: www.euroedult.feefi.pte.hu 
 



 166 

- a növekvő kooperáció, múzeumok és galériák, valamint könyvtárak és levéltárak 

között; 

- a fokozatos eltolódás az intézményi szemlélettől a használói szemlélet felé a kulturális 

politika létrehozásában; 

- a növekvő fontossága az információnak és a kommunikációs technológiáknak a 

kulturális műalkotások hozzáférhetősége új formáinak kialakításában, valamint a 

kulturális intézmények közötti hálózati információban. 

 

A kultúraközvetítésben (cultural mediation) a javasolt módosítást egy olyan keretnek 

gondolták kialakítani, mely jóváhagyja a megfelelő tanulási lehetőségeket, amely olyan 

képesítéshez vezet, melyet számos európai testület jóváhagyott, különösen is a kulturális 

képzés és az élethosszig tartó tanulás területén. 

 

A képesítési előkészületek olyan kulcsfontosságú alapelveken lesznek létrehozva az 

EUROEDULT Projekten keresztül, melyek egész Európában relevanciával bírnak.  

 

A változtatások jóváhagyását arra szánják, hogy támogassa és erősítse ezen a kereten belül az 

ellátó és érvényesítő irodáknak a minőségi előkészületeit. Ez nem szándékszik 

megváltoztatni, vagy kompromisszumot kötni azoknak a szervezeteknek a jelenlegi 

vezetésével, amelyek már a hozzájárulásukat adták. 

 

A képesítés olyan kereten fog alapulni, amelyen belül a felnőttképzésben résztvevők 

különbözősége, illetve véleménye európai országaiban elfogadott lesz. Ugyanakkor az ennek 

keretében felajánlott minősítést egy összehasonlítható teljesítmény magjaként fogják 

elfogadni, mely magában foglalja a legjobb gyakorlati formákat egész Európában ezen a 

projekten keresztül. 

Idővel elvárható, hogy a képesítés ezen formája elősegítse a tanulási lehetőségek minőségi 

megosztását és a felnőttoktatásban résztvevők képességét abból a célból, hogy az 

eredményeiket Európa különböző országaiban elismerjék. 

Az EUROEDULT Projektben résztvevők a következők voltak:  

 

Bayerischer Volkschochschulverband (D), European Museum Forum (UK/I), Instituto Beni 

Culturali Della Regione Emilia Romagna (I), NIACE (UK), Nordens Folkliga Akademi (S), 

University of Pécs (H), Ecole Du Louvre (F), SVEB (CH). 
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Az EUROEDULT Projekt (melyet az Európa Tanács hozott létre az E.U. Program Socrates és 

Grundtvig keretein belül) egy EU alapú minősítési tananyagot hozott létre európia bizottsági 

(EB) támogatással kulturális közvetítők számára. Ezt kipróbálták az EUROPILOT és a 

Museums as places for lifelong learning Grundtvig2 projektek olasz, francia, holland, német 

és magyar felnőtt tanulói.  

Az Európai Tananyag Keret második és harmadik állomása már készen van. A második egy 

tanulási kapcsolatban került elhelyezésre és olasz, magyar és német szakemberek 

közvetítésével. A harmadik állomás kapcsán reméljük, hogy sikerül növelni az európai 

partnerintézmények számát és ezen intézmények szakértőinek részvételét. 

A projektek (EUROEDULT, EUROPILOT) folytatása a jelenleg is zajló Socrates-Grundtvig 

program által már második éve (2004,2005) támogatott Museums as places for lifelong 

learning. című projekt, melyben partnerünk a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága. 
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XIII. Az EUROEDULT projekt produktuma169 
 
 A curriculum 
Főbb pontok és részegységek. Európai Keretrendszer – EU-vizsgarendszer a kultúra és az 

élethosszig tartó tanulás terén 

 

Tárgykör: Kommunikációs képességek 

A tárgykör ezen egységei azt célozzák meg, hogy lehetővé tegyék a tanuló számára, hogy 

kinyilváníthassa ismereteit a közönségről, hogy arra ösztökéljen, hogy a különleges tanulási 

környezetnek megfelelő kommunikációs stratégiákat alkalmazza, valamint, hogy ismereteket 

szerezzen a kulturális és non-verbális kommunikációról. 

1. egység: Kommunikációs képességek 
A résztvevők a prezentáció stratégiáival és módszereivel, valamint a multimédiás bemutatás 

különleges lehetőségeivel és korlátaival ismerkednek meg. Az egység a nyelvhasználat és a 

közönség közötti kapcsolatot, a verbális és non-verbális kommunikáció összetevőit és 

közönségre gyakorolt hatását vizsgálja meg. 

2. egység: Alapvető írásbeli képességek 
Az egység az egyes közönségeknek megfelelő különböző dokumentumok tervezési 

folyamatával és írásbeli feladataival foglalkozik. A résztvevők azon képességeit fejlesztik, 

melyek lehetővé teszik a célcsoportok és célok eléréshez szükséges hatékony nyelvi és 

írásbeli technikák kiválasztását. 

3. egység: Prezentációra való felkészülés és közvetítés 
A résztvevők a közönség beazonosításának stratégiáival ismerkednek meg, majd elsajátítják a 

prezentáció szerkezetének hatékony és megfelelő felépítéséhez szükséges ismereteket. Az 

egység bemutatja az erőforrások és a hozzájuk kapcsolódó felszerelések kapacitását, és 

fejleszti a tanulók közönséggel való megfelelő kapcsolattartását. 

                                                 
169 Az EUROEDULT projekt curriculumának tervezése és szerkesztése során alapvetően figyelembe vették a 
kuató-fejlesztő szakemberek a PTE TTK FEEFI munkatársai által feldolgozott kérdőíves vizsgálat eredményeit a 
tananyagot érintő felnőtt tanulói tudás- és kompetenciafejlesztés kapcsán. A  kérdőíves vizsgálat grafikonokban 
megjeleníthető eredményei a PhD-dolgozat mellékletét képezik! 
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4. egység: Interkulturális kommunikáció 

A résztvevők megtanulják beazonosítani, hogy a kulturális értékek miként tükröződnek vissza 

a beszélt / írott nyelvben, még mielőtt az idegen nyelvű kommunikáció jelentőségének és 

korlátainak elemzésébe kezdenének. 

5. egység: Vezetői képességek 
A résztvevők a vezető feladatait, funkcióit, tevékenységét, felelősségét és jellemzőit ismerik 

meg. Az egység ezen kívül tárgyalja a vezetői viszonyrendszer kulcsfontosságú jellemzőit és 

azok ügyfelekre gyakorolt előnyeit. 

6. egység: Speciális naprakész információk 
Ez az egység megismerteti a résztvevőket a prezentációra való felkészülés és irányítás modern 

módszereivel. A résztvevők új technikák és módszerek sorát ismerhetik meg, mint amilyenek 

az oktató panelek, az információ befogadásának, integrálásának és átalakításának különböző 

módszerei, a kimenet és az elosztás módjai. 

Tárgykör: Személyes fejlesztés 
Ezen tárgykör egységei az európai állampolgárság alapelveire, az önbizalom felépítésére, az 

önbecsülés értékeire és az ember -  mint a tanuló társadalom autonóm tagja - fejlesztésére 

reflektál. 

1. egység: Személyes fejlesztés 

A résztvevők a saját élettapasztalataik leírásán keresztül sajátítják el, miként alakítsák ki 

célkitűzéseiket a távolabbi személyes fejlesztéshez, miként válaszoljanak határozottan a 

kritikákra, és miként oldják meg a felmerülő problémákat. A résztvevőket felkérik, hogy 

állítsanak össze valóságos tanulási célokat és fejlesztési módszereket a személyes 

megbecsülés és probléma-menedzsmenttel kapcsolatosan. Az egység ezen túlmenően 

felkészíti a résztvevőket az álláspályázatokon és interjúkon való eredményes fellépésre. 
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2. egység: Alternatívák létrehozása 

A személyes teljesítmény meghatározását, az érdeklődési kört és a hozzáértést használja fel ez 

az egység annak érdekében, hogy hozzásegítse a tanulót aktuális körülményei hasznosítására 

és megértésére. A résztvevők megtanulják az információk és források felhasználását és 

kiválasztását annak érdekében, hogy fontos lehetőségeket találjanak meg, és 

megismerkedjenek a jövőbeli fejlődés érdekében kitűzött célok meghatározásának hatékony 

módszereivel. 

 

3. egység: Munkára való jelentkezés 

A résztvevők megtanulják irányítani a saját erősségeik és gyengeségeik  minden részletre 

kiterjedő felülvizsgálatát, és megismerkednek mind a speciális, mind az általános állásinterjúk 

fontos elemeivel. Az egység ezen kívül megismerteti azon erőforrásokat, melyek a betöltetlen 

munkák megtalálásához és felismeréséhez szükségesek, és utat mutat a lehetőségek 

értelmezéséhez a személyes készségek és szükségletek figyelembe vétele mellett. 

 

4. egység: A tárgyalástechnika fejlesztése 

A résztvevők megtanulják elemezni a magabiztosság koncepcióját az önmagukkal és 

másokkal való vonatkozásban. Az egység a viselkedés agresszív, passzív és engedelmes 

típusainak fejlesztését tárgyalja, valamint ezek megfelelő módosulásának lehetőségeit. A 

tanulók megismerik a magabiztosság verbális és nonverbális stratégiáit. 

 

5. egység: Felkészülés a változásokra 

Az egység a szervezetek előnyös változását és dinamikus növekedését tárgyalja. A 

résztvevőket olyan speciális mintákkal ismertetik meg, melyeket akkor mutatnak az emberek, 

amikor változásokon mennek keresztül, vagy korlátokon kell felülkerekedniük. Az egység 

célja, hogy a változások pozitív és hatékony kezeléséhez mutasson stratégiákat. 
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Tárgykör: Projekt Menedzsment 
 

A tárgykör a projekt menedzsment gyakorlati készségeire és azoknak a készségeknek és 

ismereteknek a fejlesztésére fókuszál, melyek különböző környezetekben alkalmazhatók. 

E tárgykör egységei a projekt menedzsment kompetenciák teljes tartományát átfogó 

készségeinek fejlesztését tűzi ki célként (a kezdetektől az értékelésig), beleértve a pénzügyi 

tervezés, költségvetés és költségértékelés elemeinek készségeit, csakúgy, mint ezek 

alkalmazását egy igazi munkahelyen vagy a projekt menedzsment készségek alkalmazását 

valódi élethelyzetben, környezetben. 

 

1. egység: Projekt menedzsment- Tervezés 

Az egység a hatékony projekt menedzsment fontos elemeire, a döntéshozásra és a pénzügyi 

tervezésre terjed ki. A résztvevők megtanulják a kritikus projekt menedzsment problémákat, 

mint amilyen a költségvetés és az időbeosztás, a célok elemzése, a projekt-jegyzék szerkezete 

és feladatai, és a beadott és elfogadott rövid kivonatnak megfelelő kézzelfogható tervek 

fejlesztése. 

 

2. egység: Projekt Menedzsment- végigcsinálni 

Ez az egység a sikeres projekt menedzsment elemeit határozza meg, mint a hálózati 

szerkezetek alkalmazásának előnyei, a hatékony csapatmunka, szabályozott csererendszer és 

közvetítői ismeretek. A résztvevők megtanulják a munka-tervezés eljárásait  és adaptálásukat, 

valamint a változásokhoz való alakításukat, amikor szükséges. Az egység ezen felül olyan 

fontos, a tervek keresztülvitelére vonatkozó stratégiákra terjed ki, mint az értékelés és a 

monitoring.  

 

3. egység: Csapatmunkához szükséges ismeretek 

Ez az egység  a hatékony csoport fejlesztésének és építésének fontos szakaszaival ismertet 

meg. A csoporttagok motiválásának módját és a csoportvezető feladatait taglalja. A 

résztvevők megvizsgálják a teljesítmény javításának stratégiáit, az előadások fejlesztésének 

lehetőségeit a problémák megoldására, és a kritikával építő kapcsolatok módozatait, mint a 

csoporton belüli fejlesztést biztosító módszereket.  
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4. egység: Marketing stratégiák 

Ez az egység azt vizsgálja, milyen módszerekkel határozzák meg a speciális szervezetek 

használóikat/ célcsoportjaikat. Bemutatja a látogatókutatás alkalmazását és a helyes marketing 

eljárásokat, mint a PEST vagy a SWOT analízis. A résztvevők megtanulják a marketing 

kampányok előkészítését és lefolytatását, és képzést kapnak a használó és kliensi előnyök 

értékeléséről. 

 

5. egység: Üzleti tervezés 

Ez az egység megvitatja, és példákkal érvel a fejlesztő üzleti tervek, jó gyakorlati példák 

során át. Bemutatja a szükséges megoldásokat, a helyes menedzsmentet, a kockázat 

jelentőségének tudatosságát és a bármely üzleti terv sikeres kivitelezéséhez szükséges 

információs rendszert. 

 

6. egység: Vezetői képességek 

Az egység egy szervezet vezetőjének szerepét és jelentőségét elemzi. Megvizsgálja az 

irányítás körébe tartozó előnyöket és hátrányokat, stílusokat és technikákat. A résztvevőkkel 

megismertetik a kérdező és hallgató technikákat és a motiváció kialakításához szükséges 

hatékony fejlesztő stratégiákat. 

 

7. egység: Naprakész információk 

Ebben az egységben a tanulókat megismertetik az információ közvetítésének alapvető 

elveivel. A résztvevők különböző aspektusokból szereznek tudomást a számítógép által 

közvetített információ előkészítéséről, feldolgozásáról és módosulásáról, az alapvető 

szövegszerkesztés felhasználásával, mint ahogy beágyazódik tudásukba az olyan tárgyak 

használata, mint az asztal, térkép, képek, hangok stb. 

8. egység: Pénzügyi menedzsment és Fundraising 

Ez az egység az általános gyakorlat jövedelmének struktúráját méri fel. A résztvevők 

megismerik az alapvető pénzügyi tevékenységhez szükséges rendszerek felépítését és a 

sajátos szervezetek pénzügyi elemzésének módszereit. Az egység tartalmazza a 

nélkülözhetetlen könyvelési ismereteket és a gyakorlati számlázási gyakorlatot. 
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Tárgykör: Európai kultúra és oktatás 
 
E tárgykör egységei az európai állampolgár dinamikus fogalmán elmélkedik, és az 

összehasonlító kultúrák közötti megértésre ösztökél az európai kultúr- és oktatáspolitikák 

vizsgálatán keresztül. 

 

1. egység: Kulturális intézményi keretek 

Az egység a kultúra és a kulturális örökség különböző összefüggéseit és gyakorlatát vizsgálja 

a különböző országokban. Bemutatja az Európában működő különböző intézményi kereteket 

és kulturális intézményeket, és összeveti a kulturális örökség megóvását és támogatását célzó 

programjaikat. A résztvevők megtanulják a saját országuk kulturális szektorára vonatkozó 

szabályokat és előírásokat, valamint a többi európai országban érvényes alapvető törvényi 

szabályozást. 

 

2. egység: Kulturális igazgatás Európában 

A résztvevők megismerik a múzeumi igazgatásért felelős legfontosabb európai kulturális 

intézményeket, azok infrastruktúráját és szervezeti kereteit, különféle nemzeti környezetüket. 

Az egység célja, hogy minden országot irányelveik, programjaik összevetése mellett 

egyedileg jellemezzen, továbbá, hogy néhány nemzeteken átívelő intézményt mutasson be. 

 

3. egység: Oktatás Európában 

Az egység a legfontosabb irányelveket meghatározó európai oktatást koordináló szervezeteket 

mutatja be, megismerteti feladataikat, szervezeti kereteiket és főbb tevékenységüket. A 

résztvevők megvizsgálják a legfontosabb, az EU által támogatott oktatási programokat, 

elemzik a saját országukban érvényes normákat és szabályozásokat, továbbá összevetik őket a 

többi európai oktatási rendszerrel. 

 

4. egység: A múzeumi, könyvtári és kulturális intézményi oktatás 

Az egység az európai múzeumok és könyvtárak történetét és fejlődését foglalja össze, 

valamint a kortárs társadalmakban való szerepüket tárgyalja a tanulási lehetőségek 
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figyelembevétele mellett. A résztvevők megvizsgálják az Európában leghatékonyabban 

működő múzeumi/könyvtári oktatási formákat, megismerik a legfontosabb tudományos, 

tanulási és oktatási elméleteket, valamint ezek hatását a tanításra. Az egység tartalmazza a 

közönségvizsgálati technikák bemutatását. 

 

5. egység: Az európai kultúrák története 

Az egység az európai kultúrák és hagyományok különbözőségét és sokféleségét elemzi, 

földrajzi határok, lakosság / etnikumok és az egymás mellett létező kultúrák / értékek / 

hagyományok viszonyában. A résztvevők megismerkednek Európa történeti fejlődésével és 

elemzik a legfrissebb eseményeket. 

 

6. egység: Európai Tanulmányok: Intézmények és folyamatok 

A résztvevők az európai intézményekről és azok funkcióiról, feladataitól, az európai jogi 

szabályozásról és előírásokról, valamint az európai unió tagállamaira vonatkozó törvényi 

szabályozás jelentőségéről tanulnak. Az egység megismerteti a kulcsfontosságú gazdasági 

irányelveket és azok hatását a tagállamokra. 

 

Tárgykör: Nyelv 
 
Ez a tárgykör azt kívánja biztosítani, hogy a kulturális közvetítés folyamatába bevont emberek 

rendelkezzenek azon nélkülözhetetlen készségekkel, melyek az adott nyelvi térségben 

szakmai nyelven írt tudományos adatforrások felismeréséhez szükségesek, valamint, hogy 

képesek legyenek akár szakmai szövegek és zsargon olvasására és összevetésére 3 európai 

nyelven (beleértve az anyanyelvet). Az egységnek biztosítania kell, hogy a hallgatók 

birtokában legyenek legalább két európai nyelv biztos használatának, beleértve az 

anyanyelvet, és ismerjenek alapfokon egy harmadik európai nyelvet. Ez a tárgykör ezen felül 

bemutatja az Európában beszélt nyelvek történeti különbségeit és az európai nyelvi 

sokszínűség kulturális, szociális és politikai jelentőségét  annak érdekében, hogy pontos 

információkat nyújtson Európa nyelvészeti földrajzáról. 
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1. egység: Szövegértési feladatok a múzeumokkal és könyvtárakkal kapcsolatban 

A résztvevők angol könyveket és cikkeket foglalnak össze és vitatnak meg, elsajátítják a 

bibliográfiai hivatkozások beazonosítását és a kulcsfontosságú szókincset, és megtanulnak 

eligazodni a médiaközlések informatív tartalmában. 

 

2. egység: Az ismeretterjesztő irodalom szövegértése 

A résztvevők gyakorlatokat végeznek specializálódott szakirodalom megértésére és 

összegzésére, kiemelt témákat vitatnak meg, és felkutatják azokat az érdeklődési pontokat, 

melyek az egyéni célok eléréséhez hasznosak lehetnek. Az egység ezen felül megismertet a 

szakkifejezések ismeretének fejlesztéséhez szükséges információk megszerzésének 

módszereivel. 

 

3. egység: Nyelvek és kultúrák Európában 
Az egység körbeírja és meghatározza a különböző vizsgált földrajzi területeken a használt nyelveket, 

megmagyarázza történeti eredetüket, és tanulmányozza összefüggéseiket. A résztvevőket 

megismertetik a helyi nyelvjárásokkal, zsargonnal, kiejtéssel és a helyi nyelvi környezettel és 

oktatással. 

4. egység: A nyelvek története Európában 

Az egység lajstromba veszi az egyes európai országban beszélt nyelveket, meghatározza a 

nyelvcsaládot, amelyhez az adott nyelv tartozik, és bemutatja három európai nyelv 

történetének főbb lépcsőfokait. A résztvevők vizsgálat alá veszik azokat az irodalmi 

kiválóságokat, akik kulcsszerepet játszottak a modern európai nyelvek mai formájának 

megalapozásában. 

5. egység: Idegen nyelv 1. 

A résztvevőket arra képezik, hogy felismerjék az ismeretlen szavak jelentését, és 

megvilágosodjon számukra a szavak jelentése a szöveg gondolatmenetének segítségével. Az 

egység a szöveg megszerkesztéséhez fontos elemeket, az információk pontos átvitelének 

mikéntjét mutatja be, beleértve a szabatosan részletezett, speciális célokhoz szükséges 

információk megszerzésének módszereit is. A résztvevők megtanulják kihámozni mások 

nézőpontját a szövegkörnyezetből, és fejlesztik saját nézőpontjuk és ötleteik kifejezését.  
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6. egység: Idegen nyelv 2. 

A résztvevők különböző mindennapi forrásokat kísérnek figyelemmel általános információk 

szerzése céljából, hogy megtalálják a kulcspontokat és jelentéseket az átfogó jelentés 

megértésének biztosítására. Az egység az egyszerű szövegek és szóbeli beszédhelyzetek 

megértésére törekszik, és arra képezi a résztvevőket, hogy a megszerzett információkat 

hatékony és nem bonyolult mondatszerkezetekben adják vissza. 

 

Tárgykör: Támogatott tanulás 
 
Ez a tárgykör azt kívánja biztosítani, hogy a kultúraközvetítés folyamatába bevont emberek 

rendelkezzenek a formális és informális tanulási lehetőségek fejlesztéséhez, tervezéséhez és 

átadásához szükséges készségekkel. A hallgatók képessé válnak szervezett tanulás tervezésére 

és levezetésére, a kulturális eseményekben rejlő formális és informális tanulási lehetőségek 

feltárására, annak érdekében, hogy fejlesszék saját szervezetükben a hozzáférhető tanulási 

erőforrások tudatosságát, melyek kapcsolatot teremtenek a saját intézmény és a külső tanulási 

szervezetek között és előmozdítják intézményük által a szervezett kulturális eseményeken 

keresztüli tanulást.  

 

1. egység: Az egyenrangú tanulás készsége 

A hallgatók képzést kapnak az egyenrangú tanulás folyamatának egészét felölelő tervek 

összeállításáról és a célul kitűzött tanulási folyamat felméréséről és kiértékeléséről. Az egység 

tárgyalja a verbális és non-verbális kommunikáció sajátosságait, és vizsgálja a különböző 

tanulási igényekre adott reagálás módszereit. 

 

2. egység: Egyenrangú-tanulás, döntéshozás és alternatívák 

Az egység az egyenrangú tanulás céljait, sajátosságait és környezetét értékeli, elemzi a 

hatékony egyenrangú tanulás által megkívánt tulajdonságokat és készségeket, valamint 

megvizsgálja a “helyes gyakorlatot”. A résztvevőket saját értékeik, viselkedésük és attitűdjeik  

tudatosságának fejlesztésére buzdítják, minthogy ezek beilleszthetőek az egyenrangú 

tanulásba, és képzést kapnak személyes döntéseik szerepének értékeléséről. 
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3. egység: Megtárgyalt tanulás 

A résztvevők megtanulják felmérni a tevékenységgel összefüggésben lévő aktuális munka 

területén felmerülő lehetséges tanulási lehetőségeket, majd a tanulás fontos területének 

kiválasztását és az arra való összpontosítást. Az egység azokat az elemeket és lépéseket 

bemutatja be, amelyek fontosak annak érdekében, hogy definiáljuk és megvalósítsuk az 

elvégezendő tevékenységeket. 

 

4. egység: Bevezetés a tanítási ismeretekbe 

Az egység a tanítási módszerek és tanulási tevékenységek sokféleségét és a “Jó tanár” 

jellemzőit tárgyalja meg. A résztvevők három különféle tanulási-tanítási módszer 

szerveződését és irányítását alkalmazzák és értékelik, illetve megtanulják a hatékony és 

pontos óraterv elkészítését. 

  

5. egység: Oktatói készségek 

A résztvevők életszerű tanulási célok kitűzését, a megfelelő tanítási módszerek kiválasztását 

és a nélkülözhetetlen kutatási szükségletek felismerését sajátítják el. Az egység a tanítási 

készségek alapvető elemeit és azok hatékonyságát fejti ki. 

6. egység: Tréning technikák 

Az egység megvitatja és megállapítja az egyéni igényekre alakított tréningek sajátosságait, és 

összehangolja azokat a szükséges tréning helyes módszereivel. A résztvevők azonosítják és 

elemzik a tervezés és a tanítási időszak előkészítésének kulcsfontosságú elemeit, valamint 

megvizsgálják az értékelés módszereit. 

7. egység: Tréneri, felnőttoktatói jártasságok 

Az egység bemutatja azon módszerek sorát, melyek lehetővé teszik az egyén számára saját 

tanulási szükségletei felismerését, felbecsülését és rangsorolását.  A résztvevők megtanulják a 

tanulási folyamat tervezése során esetlegesen felmerülő alapvető problémák felmérését a 

tanulási szakasz legfőbb összetevőinek figyelembevételével, és fejlesztik az építő jellegű 

visszacsatolás adására és befogadására vonatkozó képességeiket. Az egység ezen kívül kitér a 

minősítés és értékelés kritériumainak fontos szempontjaira. 
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8. egység: Tervezési ismeretek 

A résztvevők elsajátítják, hogy miként használhatnak fel mások által szolgáltatott 

információkat annak érdekében, hogy meghatározzák céljaikat és a kívánt eredményt, 

megtanulják a támogatások megszerzésének és részletes munkatervezet készítésének 

mikéntjét a célközönség figyelembevétele mellett. Az egység megvizsgálja az időbeosztás 

fontosságát, bemutatja az esetleg felmerülő nehézségek körét, és bemutatja a hatékony 

monitoring rendszereket. 

 

9. egység: Szervezési készségek 

Az egység a megbízható döntés meghozatalához szükséges információ mélységét és 

terjedelmét határozza meg. 
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XIV. Összegzés, következtetés 

Az európai térben megvalósuló intézményesült nevelési tevékenység 20. századi 

korszerűsödése nemcsak az intézményesülést magát tekinthette eszköznek, de építhetett 

azokra a megújuló közösségi értékhalmazokra, melyek az egyén előtérbe helyezésével az 

egyéni kompetenciák kibontakoztatásának feladatát tekintették elsődlegesnek a közösség 

sikererrés tételében, a közöségi stabilitás és fejlődés megteremtésében.  

A demokratizálódó Európa társadalmai 1945 után igyekezték az iskolarendszert oly módon 

tovafejleszteni, hogy ahhoz hozzákapcsolták a modern szakoktatás és -képzés akkorra már 

közel évszázados, de mindenképpen több évtizedes fejlődéstörténettel rendelkező formát. Az 

iskolaredszer fejlesztését erősen befolyásolták a tömegével megjelenő tanulni vágyó felnőttek, 

akiknek a hatékony és eredményes foglalkoztatása függött iskolázotságuktól, képzettségüktől. 

Nem véletlen, hogy a folyamatossá váló nevelő, tanító munka értelmezése angolszász 

környezetben bontakozik ki, mivel ott az iskoláztatás tevékenységét hamar kiterjesztették a 

felnőttekre és más ún. „különös célcsoportra”, a nevelés tevékenysége tehát nem 

kizárólagosan iskolán kívüli formákban valósult meg, hanem az iskola új formáinak, 

modellljeinek kibontakozását teszi lehetővé.  

A liberális demokráciák előretörése, majd az 1945 utáni európai demokratikus fordulat 

lehetővé tette Európa nyugati  - majd 1989-90 után Közép-Kelet-Európában is - a ténylegesen 

demokratikus iskolarendszer kibontakozást, az ENSZ által is támogatott fontos nemzetközi 

szakmai szervezetek fejlesztését, hogy az egyes országokban felhalmozódó tapasztalat 

átadásra kerüljön, a korszerű társadalom fejlesztése ne csak a munka világában megjeleníthető 

hatékonyságot, fokozza. Ugyanakkor a közösség megújulását, benne az egyén kibontakozását 

is lehetővé tette az egyén igényessé tételével a nevelésen, tanításon kersztül. Ehhez valóban 

meg kellett szervezni a korszerű iskolarendszerű oktatási és képzési rendszert, a 

felnőttoktatást és közművelődést. A folyamatossá váló nevelés, vagy ahogy az angolszász 

környezet képviselte, az életen át tartó nevelés és oktatás az intézményrendszer, a módszerek, 

tehát a tanítás eszközök, a tanítási terek, a tananyag rendszeres és folyamatos fejlesztését 

jelentették. 

Nem véletlen, hogy az 1960-as, különösen pedig az 1970-es évektől jelentkező 

gazdaságfejleztési elgondolások oktatási és képzési vonatkozásokkal is rendelkeztek és maga 

az Európai Közösség is szorgalmazta tagországai oktatási, különösképpen a képzési 
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potenciáljának fejlesztését. A fejlesztés szükségességét társadalompolitikai oldalról az 

UNESCO kutatásai, gazdaságpolitikai oldalról pedig az OECD, majd a Világbank, a 

Nemzetközi Valutaalap és más nemzetközi gazdasági szervezetek kutatásai támasztották alá.  

Építve a korábbi két évtized elgondolásaira, a közpolitikai értelemben vett európai szintű 

elgondolások az 1980-as évek közelpétől tudtak csak megjelenni az Egységes Európai 

Okmány (SEA) megjelentetése, azaz a gazdasági és politikai integráció európai szintű 

kiterjesztésének és elmélyítésének időszakának bekövetkeztével, melynek csúcspontját jogi 

értelemben a Maastrichti Szerződés jelentette.  

A közösségi szintű oktatás- és képzéspolitikai gondolkodás az Európai Unió létrehozásával 

kapott új keretet a pillérendszer megjlenésével és kibontakozásával alárendelve a gazdasági 

fejlesztés és a versenyképesség célkitűzéseinek. Ezt az értelmezést támasztják alá az Európai 

Unió 1992 és 1999 közötti dokumentumai, melyek az oktatás és képzés korszerűsítésének 

szándékát, a hatékonyság és a hozzáférés növelését igyekezték ösztönözni.  

Mégis a jóléti állam modellljének háttérbe szorulása, a visszatérő gazdasági válságfolyamatok 

és a társadalmi problémák sokaságának jelentkezése arra kényszerítette az európai politikát, 

hogy az integráció kiszélesítése és elmélyítése okán jelentkező gazdasági, politikai és 

társadalmi instabilitás ellenszereként támogassa a helyi társadalom megújulását az oktatás a 

képzés és a kultúra hálózatainak és tereinek átértékelésével az ezen terekben való egyén 

szerepvállalás megerősítésével. Miközben elsődlegesnek tekintette és tekinti ma is a 

munkahelyteremtés feltételeként értékelhető minőségi végzettség és képzettség növelését, 

melynek zálogaként felértékelték a folyamatos tanulási tevékenységet és az azt biztosító 

készségek fejlesztését, az hordozza a megújulást a paradigmában, hogy az nem kizárólagosan 

társadalompolitikia vagy éppen kizárólagosan gazdaságpolitikai ügyekre koncentrál, hanem 

egyszerre, mintegy kiegyenlítő módon képviseli a foglalkoztatáspoltika, azaz a 

gazaságpolitikai cékitűzéseket.  

Ugyanakkor az aktív állampolgárság fejlesztésének törekvése társadalompolitika, mely az 

egyén szerepét és aktív társadalmi szerepvállalását tekinti közösségi stabilizáló elemnek, mind 

a helyi társadalom, mind a regionális és a nemzeti szintű szervezetek és intézmények 

megfelelő működésének részeként. Kár, hogy az aktív állampolgár képzése nem integrálódik 

nálunk Magyarországon az egész életen át tartó tanulás programjába, holott az Európai Unió 

bizottságának szakértői csoportja számos prioritást is megfogalmaz a témával 

kapcsolatosan.170 

                                                 
170 European Commission (2004) Supporting Active Citizenship, Equal Opportunities and Social Cohesion. DG 
Education and Culture, Brussels 
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 A lifelong learning-paradigma formálódása és az európai közpolitikai rendszerbe (EKR) 

történő stratégiai beépülése kettős célt szolgál. Egyrészt igyekszik hozájárulni a foglalkoztatás 

fejlesztéséhez és azon keresztül a gazdasági növekedés és versenyképesség növeléséhez a 

koppenhágai 1993-as, az Agenda 2000, majd a lisszaboni célkitűzések alapján. Az aktív 

állapolgárság fejlsztésének témája kiegyenlíti a gazdasági orientációt. Közpolitikai érteleben 

olyan program született meg az ún. lisszaboni—folyamat részeként, melynek alakłtásában a 

tagországoknak a témában érintett szervzetei és intézményei bekapcsolódhatnak.   

A lifelong learning-paradigma sajátos tényezője, hogy felértékeli azokat az eszközöket, 

melyek a tanulás eredményeségét befolyásolják. Az alapkészéségek fejlesztése, az útmutatás 

és tanácsadás, a megújuló tanítási módszerek, az emberi erőforások fejlesztése, a tanulásnak 

az otthonokhoz történő közelebb vitele, valamint a tanulási módszerek megújítása korábbi 

nézetekből is táplálkoznak. Ilyen a tanuló társadalom megvalósítását célul kitűző közel tíz 

esztendő Delors-dolgozat, mely a tanulás egyéni és társadalmi szerepét értelmezi, építve a 

húsz esztendős, az  UNESCO által kiformált tanuló társadalom modellre. 

Dolgozatunk határozottan mutat rá, hogy a lisszaboni-folyamathoz kapcsolódó Memorandum-

vita mellett kimutatható egy igen komoly közösségi kezdeményezés, melyet az oktatás és a 

képzés világát európai szinten befolyásoló célkitűzések, a ún. „Nyitott koordináció” (OMC) 

és annak eszközredndszere jelenít meg. Ez a koordináció arra ösztönzi a tagállamokat, hogy 

igyekezzenek oktatási- és képzési poltikájukat összehangolni különös tekintettel a 

mobilitásnak, a hatékonyságnak, a hozzáférésnek és az együttműködésnek az oktatás és 

képzés területén való fejlesztésével. 

A koordináció eszközrendszerét bemutatva megállapítható, hogy a nemzeti szintű lifelong 

learning stratégia elkészítése ezt a szemléletmódot tükrözhetné és akkor nem fordulhatna elő, 

hogy a lifelong learning vonatkozású nemzeti szintű dokumentumok kizárólagosan oktatási, 

képzési vagy ezzel ellentétben kizárólag foglalkoztatáspoltikai eszközként tekintenének a 

lifelong learning-stratégia alkalmazására, holott a mobilitás, a hatékonyság, a hozzáférés és az 

együttműködés témáinak fejlesztése egyszerre európai és nemzeti ügy.  

Azt is le kell szögeznünk viszont, hogy eddig sem az Európai Bizottság, sem a nemzeti 

kormányok nem vették kellően komolyan a memorandum-vita során megfogalmazott „civil” 

észrevételeket, melyeket szakmai és civil szervezetek jeleztek annak érdekében, hogy az 

egész életen át tartó tanulási tevékenység, mint stratégiai kezdeményezés megvalósuljon. 

A nemzetállamok közötti mobilitás vonatkozásában egyedül az európai felsőoktatás lépett egy 

joban áttekinthető európai felsőoktatási térség megvalósítása felé (lásd a Bologna-

deklarációt), de ehhez kapcsolható az EUROPASS elindítása és alkalmazása a képzések, a 
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szakképzések, a szakmai gyakorlatok határokon átívelő világában, mely befolyásolja az 

anyaországot elhagyó uniós polgár munkavállalási esélyeit egy másik tagországban. 

Az előbbi ponthoz is kapcsolódva fontosnak tartjuk ösztönözni a felsőoktatás szerepvállalását, 

hogy valódi kooperáció valósuljon meg a felsőoktatás intézményei között nemcsak nemzeti, 

de egyben európai és regionális szinteken egyaránt. Az egyetemek és főiskolák ezzel is 

hozzájárulhatnak a minőségi oktatás és képzés fejlesztéséhez, a kooperáció előrelendítéséhez 

akér az iskolarendszer vertikumában, akár az oktatásis és képzési ágazati rendszer horizontális 

irányaiban a formális, a nem-formális és az informáls tanulási terek között, sőt az ezen 

tereken kívül esű ún. „külső partnerekkel”.  Ennek érdekében fontos a gazdasági, a politikai és 

a kulturális szereplőkkel történő kapcsolatok formálása a tanuló-orientált fejlesztések 

érdekében, legyen szó akár a minőség-orientációról, az erőforrások fejlesztéséről, a készség és 

kompetencia-fejlesztés témaköréről az egyes foglalkozások és szakmák kapcsán vagy akár a 

tananyag és az oktatási és képzési módszertan megújításáról. 

A lifelong learning-paradigma érvényesítése természetesen közelebb hozza az egyes életkori 

szakaszokra vonatkozó nevelési rendszerek, felfogások közelítésének szükségességét, abban 

is a pedagógia, az andragógia és a gerontagógia területei által vizsgálható tanítás és tanulási 

folyamat tartalmát. Mivel ezek egymásra is hatnak, ezért fontos az egyes részterületek 

szakembereinek a kapcsolódó tudományterület alaposabb ismerete, az elért eredmények 

alkalmazása, integárlása, különös tekintettel a tanulási tevékenység megalapozásának, 

hatékonyságának növelése, továbbá a tananyag fejlesztése miatt. 

A lifelong learning stratégia alkalmazása nemzeti szinten hozzájárul a hozzáférés és az esély 

javításához. Az pedig segít abban, hogy a tanuló a számára megfelelő intézménybe eljusson, 

megfelő intézménynél vagy szervezetnél tölthesse szakai gyakorlatát, továbbá az átjárhatóság 

biztosításával gördülékenyebben léphessen át az egyik tanulási térből a másikba. Ehhez 

viszont a korábban megszerzett ismeretek elismertethetőségében, különösképpen a 

munkatapasztalat elfogadásában, akkreditációjában van mit fejleszteni a tagállamok 

többségében, így Magyarországon is. 

Dolgozatunknak az is következtetése, hogy rámutat a felnőttoktatás és -képzés fejlesztésének 

szükségességére, az egyes felnőttoktatási és -képzési formák közöti együttműködés és 

tpapasztalatcsere fontosságára, különösképpen helyi és regionális szinten (ezt szándékozik 

segíteni a tanulás régió modellje), mely visszahat a terület szabályozására, közpolitikai 

formálására. Ez különösen fontos azért is, mivel számos felnőttképzi forma nincs tisztában a 

gazdasági szerplők, különösen a munkaadók, a jelentősebb vállakozások képzési elvárásaival. 

Mivel a tanulói létszám csak azért növekszik mert a felnőttek egyre magasabb számban 
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tanulnak vagy éppen kell tanulniuk, érdemes lenne felmérni a tanulói igényeket, a munkaadó 

elvárásokat. Fontos feltárni a kamarai, a munkaügyi rendszer, a munkaadók, az 

önkormányzatok, az érintett civi szervezetek (pl. a hátrányos helyzetűek, a megváltozott 

munkaképességűek, tehát a külön társadalmi csoportokhoz tartozók érdekeit képviselő 

szervezetek), valamint a felekezetek és a tágan értelmezett kultúra szervezeteinek és 

intézményeinek szerepét a kutatások, a fejlesztések előrelendítésével, elsősorban a lokális és 

regionáis partnerség keretében 

Nem megkerülető az analfabetizmus, továbbá a funkciónális anafabetizmus problematikája. 

Ezúton hívjuk fel a figyelmet a felntőttek iskolái, azaz a második esély iskolái meg-, illetőleg 

újjászervezésének szükségességére, mivel igen jelentős azon fiatalok száma, akiknek 

kulcsképességei hiányosak, elsorvadtak. Ezt már csak azért is jelezzük, mivel az Európai Unió 

1995-ös fehér könyve a témában világos iránymutatást fogalmaz meg. 171 

A felnőttoktatási és -képzési kutatások bázisa a felsőoktatás, a Nemzeti Felnőttképzési Intézet 

és az Akadémia kell legyen, miközben az említett kutatási bázisoknak is kooprálniuk kell a 

lifelong learning megvalósítása érdekében. Fontos a külhoni példák, tapasztalatok 

megismerése, elsajátjtása, melyhez az Európai Unió programjai (pl. Socrates Grundtvig) 

hozzájárulnak. Rá kell mutatni a képzők képzésének fontoságára is, mely ugyancsak 

befolyásolja a minőségi oktatás és képzés színvonalát. Ebben igen komoly szerepet kap a 

minőségbiztosítás és az akkreditáció, mely utóbbit a törvényi szabályozás is érint. 

Szerencsés lenne egy átfogó, keret-jellegű lifelong learning-törvény megalkotása, amely a 

tanulás tevékenységének támogatását kiterjeszténé az egészségnevelésre, az ifjúsági munkára, 

továbbá a kulturális- és egészség-turizmusra is. 

A lifelong learning paradigma értelmezése érinti az új és újabb oktatási, képzési és tanulási 

technológiák alkalmazását, különös tekintettel a távoktatás és az e-learning fejlesztésére. A 

tanulás lehetőségének az otthonokhoz történő közelebb vitele perszre nem csak a távoktatási 

és távtanulási lehetőségeket jeleníti meg, amelyek felhasznlálásban igen komoly 

egyenlőtlenségek vannak az egyes uniós tagországok között, de a hozzáférés, a kínálat lokális 

és regionális kiterjesztését is jelenti az egyben. 

Fontos megállapítanunk, hogy a lifelong learning stratégia megvalósításában meghatározó 

szerepe lenne egy nemzeti szintű konzultációnak és szakértői mechanizmusnak. 

Megkerülhetetlen a társadalmi partnerek és a civil szektor bevonása és konzultációs 

tevékenységének működtetése, különös tekintettel a helyi és regionális érdekekre.  

                                                 
171 European Commsission (1995) White Paper on education and Training. Teaching and Learning, towards the 
learning society. EC-EUROP, Brussels, 62-64. old.  
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Érdemes lenne az egész életen át tartó tanulás helyi és intézményi tapasztalatait a jó gyakorlat 

(best practice) innovációs aspektusában feltárni, különös tekinttel a jó gyakorlat 

megismerésének és cseréjének szakmai hálózatai fejlesztésére. 

A tudásalapú gazdaság és annak társadalma napjainkban igyekszik feltárni azkat a 

kompetenciákiat, mely a hatékony tanulást, majd a hatékony munkavállalást befoyásolják, 

meghatározzák. Ezen kompetenciák értelmezéséhez, szerepeik feltárásához namcsak minőségi 

indikátorokat, mérföldköveket használnak fel, de azokat rendszerezik is (lásd az OECD és az 

Európai Bizottásg által finanszírozott kutatásokat!). Az úgynevezett kucskompetenciák 

tartalmi súlypontja ma már a személyes és a társadalmi kompetenciák oldalán van. Ez pedig 

ma még ellentmondásban van a gazdasági igények vonatkozásait illetően. További kutatások 

pedig arra mutatnak rá, hogy éppenséggel az attitűdök elsajátítása lenne elsődleges, utána a 

készségek és az ismeretek, a tudás megszerzése következhetne fehasználva az előzőeket.172  

A lifelong learning paradiga értemezése kapcsán bemutatott és múzeumi szakemberek 

számára készített tananyag is érini az idegennyelv ismeretének, bizonyos esetekben a 

szaknyelvi kompetenciák meglétének a kérdését. A már jelzett Fehér Könyv világosan 

rámutat az idegen nyelvismeret fontosságára, mely nemcsak mobilitási tényező, de az európai 

munkerőpiacon fontos tényező.173 

Fontos leszögeznünk, hogy a Magyarorságon készülő lifelong learning stratégia tervezés nem 

igazán vesz tudomást a már létező uniós kezdeményezésekről, például a tanulásrégió 

modelljéről, melyet önáló fejezetben mutattunk be és amely motorja lehetne a lokális és a 

regionális tanulást-támogató szolgáltatók együttműködésének. Ugyanakkor nem ismerteti az 

alternatív tanulási formákat és az informáls tanulás lehetőségeit, úgy véljük tehát, hogy a 

szemléletmód erősen közoktatás és felsőoktatás centrikus. 

Végül érdemes feltennünk a kérdést, hogy kiknek áll érdekében a lifelong learnnig-paradigma 

tartalmának stratégiai érvényesítése?  

Vélekedésünk szerint ez a tagországok többségének érdeke, hiszen a lifelong learning 

szemléletmód és stratégiai gondolkodás tulajdonképpen a lisszaboni-folyamatba illeszkedő 

komplex eszköz, melyet az Európai Tanács javaslatára az Európai Bizottság dolgozott ki, 

majd finomította azt a Memorandum vita következtében. Ezzel párhuzamosan megindult az 

oktatás és képzés rendszereire vonatkozó célkitűzéseknek, azon belül is a hatékonyság, a 

hozzáférés és a kooperáció elemeinek fejlesztésésére vonatkozó munka a nyitott koordináció 

                                                 
172 OECD (2002) Understandig the Brain.Towards the Learning Science. OECD, Paris. 
173  European Commsission (1995) White Paper on education and Training. Teaching and Learning, towards the 
learning society. EC-EUROP, Brussels, 67-70. old. 



 185 

(OMC) eszközrendszerével, melyben a tagálamok az általuk vállalt feladatokat teljesítik a 

célkitűzésekkel összhangban.  

El kell mondanunk, hogy az EU bővítése lelassította e munkát, erre aztán a 2004 végi ún. 

Kok-jelentés kritikus hangvétele inkább erősítő, lendületet adó hatással volt, mivel a 

lisszaboni-folyamat kritikáját fogalmazta meg az általunk is említett 2003-as „Oktatás és 

képzés 2010.” (Education and Training 2010.) című dokumentumhoz hasonlóan, a kritikus 

hangvétel pedig felrázta az érintett szakembereket és politikusokat.  

A kritika erősítette az eredmény-orientált gondolkodásmódót, arra késztette és készteti a 

tagországokat, hogy vegyék komolyan a közös döntést és a saját maguk által deklarált célokat 

igyekezzenek elérni. 

A várakozás nagy hiszen amellett, hogy hatékony és szakmai konzultációra épülő, tartalmas 

nemzeti lifelong learning stratégiát kell elkészíteni, például Magyarországon is, a témában 

érintett szervezetek és intézmények közötti tényleges kooperációt is meg kell teremtenie 

azoknak a szaktárcáknak, melyek Közé-Kelet-Európában hagyományosan nem eredményesek 

a tárcaközi együttműködésben.  
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XVI. Melléklet 
 

A. Felnőttoktatás – Új látomások az élethosszig tartó tanulás és a múzeumok 

viszonyrendszerében. (fordítás) 

 

1. Massimo Negri: Európa szelleme. 
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Minden szövegnek megvan a maga sajátos története: a körülmények formálják rövidebbé, 

avagy hosszabbá. Az „Európa szelleme” c. cikk a „Comparare”174 című európai történeti 

összehasonlító szemle egyik számában jelent meg 2001-ben az EU Kultúra 2000. 

projektjének keretében, melyet a Történeti Múzeumok Európai Tanácsa (European Council of 

History Museums) gondozott. Ez egy igen fontos projekt volt, mivel az összehasonlító 

megközelítés réven az európai „történelmek” elgondolkodtató és összetett mivoltára hívta fel 

a figyelmet. 

Maga a tanulmány egy az Európai Múzeumi Fórum (EMF) 2000-ben, az olasz Bertirono 

Egyetemi Központban tartott workshop-hoz készült. Az egyébként sajátosan 40-50 európai 

múzeumi szakembert vonzó EMF-workshop három napon keresztül lehetőséget ad egy téma 

tartalmas körüljárására. A témának európai dimenziója van és a programot egy közös 

konklúzió, azaz nyilatkozat zárja, melyet az Európa Tanács parlamenti közgyűlése kulturális 

és oktatási bizottságának továbbítanak, valamint megkapja azt Európa szerte a múzeumi 

szervezetek sokasága. A workshop sajátos módszere a nyitott párbeszédre alapozott és az 

egész vitasorozatot igazán megfelelő moderátorok vezetik, akik a következő eszközökkel 

teszik termékennyé a vitát: ötletbörze, mélyreható esettanulmány-elemzés;  

A „konklúziók” ezt a megközelítést tükrözi, mely egyébként is nyitott anyag. Ez annyit tesz, 

hogy kérdéseket vet fel, ellentmondásos fogalmakat és kifejezéseket jár körül, miközben 

számos szakmai kérdésben állást foglal, és így további dialógusra ösztönöz. A szakmai 

anyagot más szemináriumok és tréningek is használhatják, csakúgy, mint akadémiai, szakértői 

és politikai, továbbá döntéshozói csoportok. Az anyag egésze letölthető az Európa Tanács 

(Council of Europe) és az Európai Múzeumi Fórum (EMF) honlapjairól: 

www.assembly.coe.int/Museum/e index.htm; www. europeanmuseumforum.org 

 

Az EMF workshopjainak programjai 1996 óta megszervezésre kerülnek és évente sokan is 

jelentkeznek a programokra, melyek keretein belül számos múzeumi témát dolgoznak fel a 

résztvevők aktív részvételével. 

A 2000-es év témája úgy tűnik számomra, hogy igencsak megfelelő volt a „Comprare” 

ajánlott témája alapján. Elsősorban az európai kulturális identitás kérdését járta körül, 

melyhez kapcsolódott a múzeumok szerepe a definíció és a kulturális identitás fejlesztésének. 

Olyan kérdéseket vetett fel a téma, melyek egy része nem került, nem kerülhetett 

                                                 
174 A teljes dokumentum, valamint a korábbi workshopok ajánlásai (Public Quality in Museums, Education as a 
Museum Tool, etc.) letölthetőek az Európa Tanács honlapjáról: www.coe.int, a honlapon az Európai Múzeumi 
Fórum EMF) címre keressünk! Ez az oldal az EMF-ről és annak történetéről is számos dokumentumot tartalmaz, 
és az 1977. óta elnyerhető Európai Múzeumi Nagydíj birtokosait is ismerteti. 
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megválaszolásra, ugyanakkor négy esztendővel később már másként gondolkodunk kulturális 

identitásról. A lényeg ma is az, hogy miképp tudjuk a múzeumi szerepeket meghatározni az 

európai kulturális és tanulási térben. 

Az EUROEDULT projekt volt az a legutóbbi kezdeményezés, amely az európai múzeumi 

szakemberek képzésének tartalmi és módszertani kereteit megfogalmazta egy nemzetközi 

kooperáció keretében, és amelyhez modul rendszerű képzés kapcsolódott. Ezt pedig 

gyakorlott oktatók és múzeumi szakemberek biztosították Európa számos országából. A 

projekttel kapcsolatosan meg kell említenünk a nemzetközi képzési együttműködéshez 

kapcsolódó azon problémát, hogy megfelelő didaktikai megalapozottsággal tervezzük a 

tananyagot. Olyan tananyagra volt szükség, mely a múzeumi szakemberek kompetenciáinak 

fejlesztéséhez hatékonyan járul hozzá, amely problémaorientált, jól kommunikálható és 

Európa-szerte alkalmazható. A tananyag megszerkesztése és írása nem kis kihívást jelentett. 

A probléma egyik oldala az olvasandó és feldolgozandó szakmai anyagok összegyűjtése az 

egyéni és a csoportmunkához, ugyanakkor a szerteágazó nyelvi háttér, a generációs 

különbségek, a szakmai sajátosságok és a kulturális diverzifikáció jelenléte mellett is igen 

nagy kihívás motiválni a felnőtt hallgatóságot és fenntartani érdeklődésüket. Gyakorta 

előfordul, hogy a tréner maga kell, hogy megszerkessze alkalmazható anyagát. Részvételemet 

az EUROEDULT pilot projektjében ezek a tényezők motiválták részben. Stratégiámnak részét 

képezte egy valóban európai környezet megteremtése, ahol is a „tanulók” könnyen 

feloldódnak, mégis elsősorban a téma iránti érdeklődés az ami formálhatóvá teszi őket és 

maguk is formálják egymást. 

Mivel már a kezdetektől fogva koordinálok EMF workshopokat - ez pedig azt jelenti, hogy 

változó témákkal és különböző résztvevőkkel volt már alkalmam találkozni -, úgy a 

tapasztalati logika azt diktálta, hogy az EUROEDULT projektbe csatornázzam be az EMF 

workshop-sorozat témáit és módszertanát. 

Az volt a feladatom, hogy az EUROEDULT programban résztvevők számára olyan 

gondolatokat fogalmazzak meg, melyek európai távlatokban értelmeznek, elemeznek egy-egy 

fontos szakmai kérdést annak szándékával, hogy a résztvevőket gondolkodásra készteti, és 

egyben bevonja olyan témák megvitatásába, melyekben a múzeumok kulcsszereplők és 

maguknak is alkalmazkodniuk kell a megváltozó körülményekhez, kihívásokhoz. Ezért a 

csoportmunkákhoz felhasználtam az EMF workshop ajánlásait, hogy az gondolatébresztő 

legyen a résztvevők gondolkodásmódjának, megközelítésének új dimenzióba helyezéséhez. 

Európa politikai és kulturális földrajza gyors változásban van, átalakul és ez jellemző az 

európai múzeumi környezetre is: azt tapasztaljuk, hogy az EMF „Az év európai múzeuma” díj 
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kapcsán hasonló gondolkodásmód jelenik meg, mely az Európai Tanács és Fabiola, belga 

királynő által támogatott legsikeresebb EMF program közel 1500 múzeum részvételével 

Portugáliától Oroszországig, Törökországtól Izlandig. Egy ilyen változó környezetben az 

„Európa szelleme” c. gondolat négy évvel későbbi megjelenítése változtatásokat igényel, 

miközben számos kérdés továbbra is, azaz ma is aktuális. De ami még inkább lényeges, hogy 

a dokumentum „szellemisége”, melyet számos szakmai műhely, mint „Bertirono 

szellemisége” jelenít meg, s egyfajta hovatartozást, közös gondolkodást, továbbá az új 

gondolatok iránti fogékonyságot fejez ki! 

Reménykedem abban, hogy gondolataim hozzájárulnak a múzeumok új szerepeinek 

megerősítéséhez, ugyanakkor a tovább vihető hagyományok megőrzéséhez is amikor európai 

kulturális tevékenységről és abban a múzeumok szerepéről szólunk mind a kultúraközvetítés, 

mind az élethosszig tartó tanulás tevékenységének erősítése vonatkozásában. 

 

2. Paul Bélanger: Új víziók – új nézetek. 
A világ minden országában az oktatás átmeneti állapotban van, időben és térben egyaránt 

bővül, egész életet felölelő élethosszig tartó tanulás. Ezen a jól ismert fejlesztésen kívül 

alapos beható változtatások figyelhetők meg az oktatás területén kívül. Ez magában foglal 

gazdasági szervezeteket, társadalmi tevékenységeket és kulturális intézményeket. Ma az új 

élethosszig tartó tanulás perspektíváinak a kulturális dimenzióira helyezzük a hangsúlyt, 

megvizsgáljuk a múzeumoknak a változó szerepét. 

 

Nem megfelelő az az állítás, hogy a tanulás vonatkozásában nem kell korlátokat felállítani. 

Egy ilyen elv számos kérdést nyitva hagy. Nekünk igen is szembe kell néznünk a tanulás 

vízióinak a különbözéségével a tanuláshoz való jog különböző definícióival, illetve a 

priorítási sorrendnek a felállításával. Olyan új stratégiák bukkannak fel, melyek kialakítanak 

egy újfajta kapcsolatot a korábbi oktatási működés, illetve a kulturális szereplők között. Az én 

szándékom itt természetesen nem az, hogy egy egyetemes megoldást mutassak be, nincsenek 

olyan válaszok, melyek minden országban elfogadhatóak lennének. A kérdésekre 

koncentrálnék. Először nézzük meg a felnőttképzés hirtelen történő kibővülésének a hatását. 

 

A felnőttképzés ambiciózus átalakulása 

Az oktatásban egy csendes átalakulás figyelhető meg manapság. A fejlett ipari és a 

hagyományos országokban a felnőtt lakosságnak minimum a fele, ha nem több, vett részt 

szervezett oktatásban minden évben. 
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A felnőtt populáció megoszlása részvételi szintek szerint175 

 Kanada Svájc német 
ajkú területe 

Svájc francia ajkú 
területe 

USA Svédország Lengyelország 

1.Intenzív 
részvéte 

20% 22% 13% 24% 14% 3% 

2.Egyszerű 
részvétel 

19% 24% 20% 18% 24% 11% 

3.Lehetséges 
részvétel 

25% 22% 28% 15% 19% 12% 

4.Nem 
résztvevők 

36% 32% 38% 44% 43% 74% 

 

Megjegyzések: 

 

1.) Intenzív részvétel például 96 óra teljes mértékben, vagy még több egy éven belül, 

melyet a kérdőív felölel. 

2.) Egyszerű részvétel például 96 órán belül legalább egy olyan idő, amikor tanulás 

van. 

3.) Potenciális részvétel, például a nem résztvevők kifejezik abbéli szándékukat, hogy 

szeretnének részt venni. 

4.) Nem résztvevők, akik teljes mértékben elutasítják, hogy részt vegyenek. 

 

A fenti adatok az OECD, az UNESCO és a kanadai IALS statisztikai 1994-ben elvégzett 

kutatásából származnak, mellyel a felnőtt lakosságnak az oktatásban való részvételét és a 

műveltségét vizsgálta. Megállapítható volt, hogy nagyon sok, sőt lehet, hogy több felnőtt 

ember vesz részt különböző oktatási projektekben, mint ahány fiatal diák regisztrálva van az 

általános és középiskolákban együttvéve. Az egész életen át tartó tanulási lehetőségekre való 

igény növekszik a munka minden terén, továbbá közösségben, illetve a magánéletben is.  

 

Az oktatás történetében egy új állomáshoz érkeztünk, az összetartás állomásához, a 

szakértelme és a képessége az egyénnek és a közösségnek fontos stratégiai pont lett, hiszen az 

idő és a lehetőség az élethosszig tartó tanulásra sohasem volt ilyen jelentékeny. A 

felnőttoktatással foglalkozó V. Nemzetközi Konferencián Hamburgban kiadványt, 

nyilatkozatot fogadtak el, mely szerint a ma társadalma nem lesz képes megbirkózni a 

különböző problémákkal, az állampolgárok aktív és kreatív részvétele nélkül. 

                                                 
175 Forrás: Bélanger, P. & Aldivielso, S. (1987) The Emergence of Learning Societies: Who participates in Adult 
Learning? UIE/Pergamon 
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Ezek az új hatáskörök azonban nem várhatják meg a jövő nemzedékét. Ezekre most van 

szükség a felnőtt generáció jelenlétében. Olyan képesítések, mit a második vagy a harmadik 

nyelv, az alapvető képességek, értékelés képessége, feladatok megoldása, a kifejezés 

képessége, valamint dialógusokban való részvétel egyedi módon való tanulás képessége, 

továbbá a munkavégzés képessége, ilyen szinten a probléma illetve a konfliktusok 

megoldásának és átváltoztatásának a képessége, valamint a kreatívan való élés képessége egy 

multikulturális közösségben. 

 

Annak ellenére, hogy társadalmi igény növekszik és a részvétel egy új történelmi szintet ér el, 

minden országban a felnőttképzés jelenlegi politikája inkább szélesíteni igyekszik a részt 

élethosszig tartó tanulás két kérdése között, hogy legyen vagy ne legyen. A kulturális politikát 

és a felnőtt képzéssel foglalkozó intézkedések jelenlegi állapota szerint, a kezdeti oktatásnak 

az egyenlőtlenségét és a kulturális gyakorlatoknak a rétegzett módszerei, például a kulturális 

infrastruktúráknak a kihasználása, míg hogy újra termelődik egy felnőtt élet időtartama során. 

Kinek több van, az többet is kap. Aki hasznot húzott a kezdeti oktatásból és a múzeumokba és 

könyvtárakba történő állandó belépésből valószínűleg jobban részt fog venni az élethosszig 

tartó tanulás formális és informális formaképzésében. 

 

Természetesen különböző országokban végzett összehasonlító elemzésen a részvételi 

arányoknak ugye azt az első táblázatban lehet látni, mutatja a megfelelő méretek és a 

megerősítő politikák jelentős növekedéshez vezethetnek. A kiemelkedő méretek különbséget 

jelentenek. 

Emelkedő tanulási igény és a nem munkában töltött idő emelkedése közti félreérthetőség jó 

példája az idősebb generációnak az alacsony részvételi aránya a szervezett tanulási és egyéb 

kulturális rendezvényeken. Akkor is, ha az idősebb embereknek több szabadidejük van és 

valóban igazi képességet, illetve igényt mutatnak arra, hogy önmagukat fejlesszék annak 

ellenére jóval kevesebben vesznek részt az ilyen tevékenységben, mint más korosztály a 

felnőtt lakosság körében.  

A felnőttoktatásban való hirtelen növekedés félreérthető nemcsak a kulturális 

egyenlőtlenségek reprodukciójának a tendenciája miatt, hanem a felbukkanó tanuló 

társadalmaknak és a kultúrák demokratizálódásának víziói miatt a kulturális demokráciák 

építése és a kultúra demokratizálódása között. Ezeket a versenyző nézeteket különböző 

módon kell értelmezni a tanuló és a tudó társadalmakban. Egyesek a munkavállalóknak az új 

technológiákhoz való folyamatos elfogadásáról beszélnek, míg mások az embernek a 



 198 

kreativitását hozzák fel, mint a folyamatos fejlődésnek a kulcsát. Különböző nézetek vannak a 

naprakész emberi képességek igénye, valamint az emberi természet megmagyarázásának az 

igénye között. A kérdés nem a rövid távú készségfejlesztés visszatérésének elutasítása, hanem 

- miközben ezt is végig kell gondolni - egy sokkal inkább összetett gondolkodás 

megerősödése érdekében annak elismerése, hogy vannak további tanulási szándékok, sőt mi 

több, számos kulturális irány van jelen, melyek az autonómia megteremtését, a kreativitás és 

az intellektuális termékenységét helyezik a középpontba. 

A tanulással kapcsolatos víziókról szóló viták nem helyezhetik a margóra a nők és a férfiak 

sajátos kulturális céljait, miközben az emberi viselkedésforma értelmezésének 

dekonstrukcióját és rekonstrukcióját sem. Ez magába foglalja az aktív társadalompolitika, az 

egészségügy, a környezetvédelem, a bűnmegelőzés és a kulturális intézmények szerepének 

megerősítését célzó gondolatok felé való fordulást. Ebben a tekintetben a múzeumok szerepe 

elengedhetetlen abban, hogy a nem hagyományos látogatói csoportok kulturális életét 

fejlessze: ilyen a hátrányos helyzetűek, az idősek, a fogyatékosok és az elítéltek csoportja. Ez 

a polémia érinti az állam és a civil társadalom megváltozó szerepét az oktatás és a kultúra 

területén, mint ahogy a kulturális és oktatási lépések, programok által hagyományosan 

elkerült térségek bevonását is. A felnőttkori tanulás ezen sajátos és gyakran ellentmondásos 

felfogásai szerte a világ országaiban megtalálhatóak. Ezért nem meglepő, hogy a tanuló 

társadalmak megjelenésének és erősödésének változását nyitott folyamatként lehet értelmezni. 

 

Az élethosszig tartó tanulással kapcsolatos vita néhány kulcskérdése 

Mielőtt elemeznénk, hogy a múzeumok miképp járulnak hozzá az élethosszig tartó 

tanuláshoz, érinteni kell néhány szakpolitikai kérdést az élethosszig tartó tanulással 

kapcsolatos vitában. 

 

IGAZSÁGOSSÁG ÉS A KÜLÖNBÖZŐSÉGEK ELFOGADÁSA 

Természetesen az igazságosság/méltányosság témaköre a felnőttkori tanulás és a kulturális 

tevékenységek szempontjából meghatározóak, amikor elénk tárul például a hagyományos 

felhasználók társadalmi és gazdasági háttere. Máskülönben a társadalom demokratizációja 

több mint a hozzáférés és igazságosság kérdése. A plurális társadalmakban az értékek, az 

etnikai identitások, a nyelvek, a magán és bizalmas életterek pluralitása mellett az alapvető 

demokratikus célok magukban rejtik nemcsak az igazságosság, de a különbözőségek 

elfogadásának és tiszteletben tartásának igényét is. A polgárok egyenlők, egyenlő társadalmi 

és oktatási jogaik vannak, miközben különböznek egymástól, továbbá új, bővülő kulturális 
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jogaik is vannak. Az igazságosság és a különbözőségek elfogadásának elve napjaink egyik 

legfontosabb kihívása. A demokrácia dilemmája, hogy miközben az emberiség sokszínűségét 

favorizálja, egyetemlegességét is igyekszik előtérben tartani. A „mások közössége” 

toleranciát, teret, lehetőségek biztosítását is magával hozza azok számára, akik másokkal 

igyekeznek szót érteni saját identitásuk alapján. Olyan új csomópontok, mint például a nyitott 

múzeumok ott jelennek meg, ahol kulturális tevékenység és dialógus zajlik a többség, 

valamint nyelvi, etnikai kisebbségek között, nemek között, helyi lakosok és vándorló 

életmódot folytatók között. Ugyanakkor további új tereknek és alternatív programoknak kell 

megjelenni ahhoz, hogy az egymás mellett élést el lehessen mélyíteni. 

 

 

A TANULÁS INTIMITÁSA 

Egyetlen demokrácia sem mellőzheti a tanulás intimitásának igényét. Az olyan új környezet 

által keltett tanulási és reflektív megtapasztalás, mint a kiállítás megtekintése valóban 

bizalmas, egyéni folyamat. Múltunk, emlékezetünk, intellektuális és esztétikai tapasztalataink 

mellett az idő extázisa megjelenik és szerepet játszik miközben ezeket nem tudjuk 

kontrollálni. Amennyiben ezek belső énünk részét képezik, és amennyiben örvendetesnek 

tartjuk, hogy saját testünk és gondolkodásunk felett teljes mértékben rendelkezünk, úgy 

tudomásul kell vennünk azt is, hogy sajátos tanulásunk és kulturális tapasztalataink 

felhasználása és kifejezése már önmagában is feltételekhez kötött és rendkívül befolyásolható. 

A belső intimitás feltárásának, nyitottá tételének valódi akadályozó tényezői a  

Kulturális erőszak és a belső kapacitások, továbbá motivációk elfojtása. Éles párhuzamot 

lehet vonni a nők által megjelenített önmeghatározás és kulturális tevékenységre vonatkozó 

önkifejezés jogának erősödő felismerése között. Az én gondolatom a sajátom, a vágyaim, 

belső örömeim és izgalmaim életem változásaiban a sajátom. Mégis e tapasztalatok 

kifejezésének feltétele, hogy hasonló tapasztalatokat másképp is ki tudjunk fejezni, az 

egyéniség felépítése és a külső világ felfogása, továbbá abban magam elhelyezése mind 

összetett és kiszámíthatatlan folyamatok. Senki sem fog arra kényszeríteni, hogy szándékom 

ellenére változtassak érzelmi és racionális intelligenciámon és tanulás útját sem határozza 

meg számomra senki. Az életrajzom is a sajátom és meg kell állapítani azt is, hogy sem 

folyamatos tanulás, sem a tárgyak újbóli dinamizálása és a meghatározó tanulási tevékenység 

nem létezik a tanulás intimitásának megértése nélkül. Amikor a tanulási motiváció lényeges 

szerepét kiemeljük, amikor a nevelésben meghatározó kíváncsiságra utalunk, amikor a 

tapasztalati tanulás hatását megjelenítjük, amikor az élet során megjelenő változások 
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holisztikus értelmezését hozzuk elő, és amikor a tanulással kapcsolatos értelmetlen 

megközelítésekre rámutatunk, akkor kezdjük el talán érteni a tanulási tevékenység belsőséges 

mivoltának lényegét. 

 

A TERMELÉKENYSÉG-MODELL KIBŐVíTÉSE 

A termelékenységet nem értelmezhető csupán a technológia-orientált intenzív iparfejlesztés 

részeként, nem lehet csak az emberi tevékenység egy-egy területére vonatkoztatni. A 

termelékenység koncepciójával kapcsolatosan egy sokkal nyitottabb értelmezésre van 

szükségünk, mely felismeri termelékenység növelése érdekében, hogy a termelő személynek 

központi szerepe van. Az emberi tényező valóban döntő ahhoz, hogy ne csak, mint „emberi 

tőkeként” fogják fel. A Hamburgi Deklaráció nem termelékenység, az emberi erőforrások 

fejlesztése ellen irányul, hanem azok erősítését szolgálja, és ennek képezi részét a kulturális 

alkotás. Ezért az emberi kreativitásnak az élet minden területén történő kibontakoztatásába 

érdemes beruházni. Az egyéni tanulási utak olyan értékteremtő formációk, melynek nincsenek 

sem intézményes, sem ismeretelméleti határai. 

 

BIZONYTALANSÁGI TÉNYEZŐK 

Az élethosszig tartó tanulással kapcsolatos diskurzus legújabb kritikusan szemlélt témájának 

érintenie kell, hogy a társadalmak miként viszonyulnak általános bizonytalanságokhoz. 

Minden szilárd dolog a levegőben bomlik szét. A lineáris növekedés krédója mára már nem 

hihető. Nem működik a szakértői véleményekre támaszkodó felfogás. Egy olyan 

fordulóponthoz érkeztünk több területen, mely az együttműködő szereplők részéről reflexív, 

kritikusabb magatartást jelenít meg a nehéz helyzetekben, a tudományokat magasztaló 

nézetekkel és esztétikai normákkal kapcsolatban. 

A huszadik század, mely a Párizsi EXPO idején várakozásokkal volt teli, a tudomány és a 

progresszió olyan szimbólumokon keresztül volt dicsőíthető, mint például az Eiffel-torony, 

mégis megoldhatatlannak tűnő kérdések és kihívások tömegével zárult. Valóban bizonytalan 

világba érkeztünk. Egy olyan történelmi fordulóponthoz érkeztünk el, amikor nem 

rendelkezünk igazán alkalmazható válaszokkal. Kísértetiesen hasonlít a 19. század közepe a 

20. század végéhez és számos korabeli dolog között párhuzamot lehet vonni. Mindkét 

korszakban a gazdaság szereplőinek a termelő erőket liberalizálni kellett, ezért pedig az 

emberek közösségek autonómiáját és kötelékeit kockáztatták. Ez egy érdekesnek ható új 

kockázati elem volt, mely az ismeretek bővítésének tevékenységét indította el, mégis közönyt 

eredményezett az élethosszig tartó tanulás ügyével kapcsolatosan napjainkra. 
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A TANULÁSI KÖRNYEZET 

Különböző szociokulturális tényezők segíthetnek, vagy hátráltathatják esztétikai 

tapasztalataink beágyazódását, a nevelési szándékok befolyását, ösztökélhetik 

kíváncsiságunkat, segíthetnek abban, hogy tanulásunk és kulturális élményeink bővüljenek, 

vagy csökkenjenek. Nem hagyható figyelmen kívül a család, a munkahely és a kulturális 

intézmények „intézményes nevelő” sajátosságait és szerepét. Sem az oktatási, sem a 

kultúrpolitika nem nélkülözheti a médiát, a kulturális ipart, a könyvtárakat, múzeumokat, nem 

mondhat le a különböző városias és falusias települések környezetének különböző kulturális 

értékeiről, azok hatásáról. Az élethosszig tartó tanulási stratégiája nem lenne hatékony, ha 

nem irányulna a hatékony tanulási környezet és az azt támogató politikák felé. Miközben 

utalnunk kell arra is, hogy az élethosszig tartó tanulás ügye nem lehet csak és kizárólag az 

oktatás minisztériumok és az oktatási intézmények, ügynökségek felelőssége. Ez magában 

foglalja a kulturális, a társadalmi ügyek más tárcáinak aktív szerepét, továbbá számos, a 

kultúra világát meghatározó szereplő részvételét. 

 

A MÚZEUMOK SZEREPE 

A múzeumok igen fontos szerepet játszanak a tanuló társadalomban. Szerepük egyszerre 

nevelő, oktató és ismeretterjesztő. Kulcstényező a múzeum összetett nevelő és oktató szerepe 

elsősorban abban, hogy a tanulási környezet és a kreativitás meghatározóvá válása az 

embereket életük során tanulási tevékenységre ösztönözze. 

 

NEVELÉSI SZEREPEK  

Az állandó és az időszaki kiállítások szabad, vagy szervezett látogatásán keresztül a 

múzeumok közvetítő tevékenységet folytatnak, hogy az emberek felfedezzék az ismeretlent, 

hogy elsőként érintsenek idegen tárgyakat kielégítve és tágítva ezzel saját kíváncsiságukat, 

közhelyszerű válaszokhoz illesztve kérdéseket.   

Először is a múzeumok fontos „agórát” teremtenek a kulturális találkozásokhoz. Utalva arra, 

hogy korábban milyen megjegyzéseket tettünk a multikulturális társadalmak fejlődésével 

kapcsolatosan és annak szükségességére, hogy az embereknek nem csak megismerniük, 

tudniuk kell a kulturális különbségeket, de azokból tanulniuk, okulniuk is kell, a múzeumok 

ilyen dimenzióban is egy igen különös interkulturális tanulási kontextust képeznek. Olyan 

helyzeteket teremtenek, melyben az emberek olyan helyzetekkel találják magukat szembe, 

hogy például mi az üzenete annak, hogy egy átlagos, mindennapos élethelyzetet egy másik 
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kultúra egészen másként értelmez, magyaráz meg. Itt az is megismerhető, hogy mi a 

jelentősége az értékek különbözőségének, a semminek meg nem felelő dolgok 

értelmezhetőségének, és ahol az emberek másokat ismernek meg, továbbá hosszabb, rövidebb 

ideig beszélnek is egymással. 

Másodsorban a múzeumok a több tükörből álló rendszerben mutatják be a múltat és más 

érdekes dolgokat, hiszen egyben a múltidéző tükörként is szolgálnak. A múlt egy tragikus 

eseményének bemutatásán, az élőlények evolúciójának bemutatásán át eljuthatunk egy 

külhoni művész, avagy egy elfeledett mester bemutatásáig. Barátságos módon a múzeumok 

segítenek eligazodni az embereknek anélkül, hogy a tudományos dialógusok irányadó 

jelzéseit elfelednék. Segítenek megfigyelhetővé tenni, hogy miképpen zajlik az élet más 

országokban, avagy milyen lehetett az a múltban. Ilyen értelemben meghatározó szerepe van 

az emberek és közösségeik kíváncsiságának abban, hogy akarják-e felfedezni saját 

gyökereiket. A múzeumok elviszik az ember más térbe, dimenzióba, hozzásegítve ezzel 

ahhoz, hogy eltávolodjanak saját, megszokott szemléletmódjaiktól, szokásaiktól, de ahhoz is, 

hogy identitásukra alapozva eljátsszanak a különbözőségekkel, hódoljanak nekik, 

kölcsönvegyék őket és – hovatovább – építsenek rájuk. 

A múzeumok persze olyan helyek, ahol az emberek találkozhatnak a szakma képviselőivel, 

művészekkel, tudósokkal. Ez az ami nem nagyon sikerült az egyetemeknek, mivel azok a 

szakembereket csak a privilegizált diákok kis csoportjaival hozták csak össze és nem túl sok 

alkalmat teremtettek arra, hogy a mindennapok embere a tudósokkal beszélgessen. A 

múzeumoknak megvan az ereje és a lehetősége, hogy túllépjen a tudományos vulgaritáson a 

tudós munkája több dimenziójának bemutatásával. Multimédiás előadásokkal segítenek 

megmagyarázni nem csak a látható, de a dolgok összetett dimenzióit is. Kérdéseket tehetnek 

fel; olyan kiállításokat szervezhetnek, melyek lehetőséget teremtenek arra, hogy az emberek 

saját tudásuk és megfigyeléseik felhasználásával lépjenek tovább a megismerés és értelmezés 

rejtelmes útján. A múzeumok, levetkőzve korábbi korlátaikat már bevásárlóközpontokban is 

szerveznek kiállításokat. A múzeum tehát az informális tanulás egyik tere, amelynek előnye, 

hogy figyelembe veszi, tiszteletben tartja az egyén ritmusát, elvárásait, kíváncsiságát és 

bensőséges elvonatkoztatásait. A reflexív társadalmakban, amelyek sajátossága, hogy az 

állampolgárság, a polgári szerep részét képezi az egyén autonómiájának tiszteletben tartása, a 

múzeumok igen különös lehetőséggel bírnak abban, hogy segítsék az egyént saját 

környezetének és benne magának megértésében, saját magának a közösséghez való 

viszonyításában, és hogy szinte úgy állítsák meg a jelenetet, hogy nem maradnak le a 
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következő epizódokról sem. Hozzájárulnak ahhoz, hogy az emberek kibontakoztassák 

magukat és élvezzék azt.  

 

TOVÁBBI NEVELŐ SZEREPEK 

Valóban egyre jobban kiszélesedik előttünk a múzeumok nevelő, oktató tevékenysége. 

Sajátos tanulási környezetükre és eszközeikre támaszkodva a múzeumok nyelvtanfolyamokat 

szerveznek, bevezetik a külföldieket a helyi kultúra sajátosságaiba, de a külföldi kultúrát is 

közelebb hozzák az itthon élők számára. Nyugdíjasok számára szerveznek programokat, 

helytörténeti előadásokat rendeznek, a régészeti és ásatási munkában segédkezők számára, 

helytörténeti munkát végzők számára, és a kulturális örökség megőrzését elősegítő munkát 

végzők számára alapfokú előkészítő tréninget tartanak. Gyakran előfordul, hogy ezen 

informális tapasztalatok alapján az emberek további más rendszeres oktatási programban is 

részt vehetnek. Amennyiben figyelembe vesszük a múzeumok és a felnőttoktatás más 

intézményeinek sajátos és egymást kiegészítő szerepét, úgy be kell lássuk, hogy a múzeumok 

a tárgyakhoz való hozzáférést, és igen gyakran a tárgyakkal való érintkezést is lehetővé teszik. 

Természetesen a jövő múzeumának felnőttoktatási szerepe a vonatkozó intézményekkel 

(nyitott képzési rendszerek, főiskolák, egyetemek) való együttműködésben rejlik. A 

felnőttoktatási szervezetek pedig szorosabb együttműködésre lépnek a múzeumokkal, hogy 

nevelési, oktatási programjaikat a múzeumok által biztosított sajátos direkt tanulási 

tapasztalatszerzéssel összekapcsolják. 

A múzeumok pedig az informális tanulás lehetőségének kibővítése szándékával az oktatás 

intézményeivel kapcsolataikat szorosabbra fűzik, ez a szinergikus kapcsolatrendszer számos 

formában megjelenik országon belül és országonként is. 

 

DE HOGY TEGYÜK A MÚZEUMOT MINDENKI SZÁMÁRA HOZZÁFÉRHETŐVÉ 

Az élethosszig tartó tanulás új szinergikus rendszerének fejlesztéséhez való hozzájárulásával a 

múzeum egy olyan kihívással néz szembe, amely a hozzáférhetőség kibővítésének 

korlátozódását jelenti. Lehetséges jobb környezetet teremteni: már ma is folyik olyan 

tevékenység, ahol felnőttek olyan csoportját vonják be, akik nem tudtak közel kerülni a 

múzeumokhoz korábban; látogatóbaráttá teszik a múzeumi környezetet a nagyközönség 

számára közérthető nyelvezettel, kulturális animációval, valamint a látogatási idő 

kibővítésével. A látogatókkal kapcsolatos szakmai vélekedések és tervek reformja is 

szükséges, mivel azok jelentősen befolyásolják olyan társadalmi csoportok aktív látogatóként 

való megjelenését, mint például a külvárosokban lakók, idősek, bevándorlók és sajátos helyi 
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közösségek tagjai, stb. Értékelni kell továbbá az INTERNET múzeumi felhasználásának 

szerepét, a virtuális, valamint a jobban hozzáférhető múzeum kihívásait. Szükség van a 

hatékonyabb információs és a társadalmi kapcsolatrendszert élénkítő PR politikára is. 

Valószínűleg a fent taglalt partnerségi viszony és az új oktatási és ismeretterjesztő stratégiák 

hozzájárulnak a látogatók társadalmi beágyazódásának megváltozásához, de ahhoz is, hogy a 

múzeumok az élethosszig tartó tanulás terében megerősítsék a tanulás önmagáért való 

szerepét: a tanulás örömét. 

 

ÖSSZEGZÉS 

A múzeumok felismert új szerepei között a gyűjtemények dokumentálása, konzerválása és 

megóvása, kiállítása és interpretációja a tanuló társadalom igényei szerinti új kontextusokhoz 

kell igazítani. Az élethosszig tartó tanulás tevékenysége felé való fordulás, a múzeumok 

szerepe kifejezetten érdekes formákat ölt, továbbá érdekes irányok felé orientálódik szerte a 

világban. Az élethosszig tartó tanulás ügyének kiterjesztése minden társadalom számára 

kihívást jelent: a tanítás, az emberek tájékoztatása véget nem érőnek tűnő tevékenységétől el 

kell jutni az aktív tanuló társadalom megszervezéséig, amely az egyének saját és kollektív 

kreativitására támaszkodik. Amennyiben az élethosszig tartó tanulást lineáris és egydimenziós 

projektként értelmezzük, azt úgy is lehet támogatni, hogy az a kulturális színesség részét 

képezze. A múzeumok ugyanakkor jellegzetességüknél fogva ennél többet kínálnak. Olyan 

forrást képviselnek, mely fejleszthető tanulási környezetet mutat, mely hozzájárul az emberek 

saját identitásuk megerősítéséhez, mely segít csökkenteni a kulturális egyenlőtlenségeket, 

amely a helyi közösségeket kultúraközi párbeszédre készteti, és amely minden ember számára 

igen különleges tanulási környezetet teremt.  

Többet kell befektetni a cselekvő múzeumokba, mivel többdimenziós értelmezés van szükség 

a kreativitás kibontakoztatásához. 

Az emberek azon vágya, hogy a tanulási tapasztalatokat eltérő helyszínen bővítsék, a növekvő 

igény a kreatív tényezők felszabadítására mind a gazdaság, mind a társadalom 

vonatkozásában kihívást jelent a múzeumoknak, ugyanakkor ez egy olyan cél is egyben, 

mellyel növelhetik szerepüket és a tevékenységükhöz elengedhetetlen erőforrásokat.  
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3.  Jutta Thinesse-Demel : Egy változó világ.    
 
Szerte a világban a tanulás és az oktatás jelentősen megváltozik. Az 1997-ben, Hamburgban 

megtartott 5. Felnőttoktatási Világkonferencia nyilatkozata megfogalmazta, hogy a ma 

társadalma nem tud megbirkózni a reá váró kihívásokkal, amennyiben nem aktivizálja 

polgárait, és nem teszi lehetővé, hogy azok  tagjai kreatív tettekkel válaszolják meg ezeket a 

kihívásokat. Napjainkban igen nagy szükség van tevékeny polgárokra, akik kreatívak és 

alkalmazkodóak. Számos szakma a változás és alkalmazkodás képességének szükségességét 

jelzi. És valóban, az egyén igen is szembe kerül a folyamatos tanulás szükségességével, új 

szakma elsajátításával, és valódi társadalmi aktivitás igényével. 

A kulturális intézmények fontos szerephez jutottak ilyen szempontból. Különösképpen a 

múzeumok tekinthetők ideális tanulási környezetnek. Miközben hozzásegítenek ahhoz, hogy 

az egyén és a társadalom egyes csoportjai sajátos kommunikatív térként felhasználják a 

múzeumot, maguk is megváltoznak és közelebb kerülnek a megváltozó igények 

kiszolgálásának képességéhez. A tanulás ilyen kontextusban kettős: bensőséges és csoportos, 

magán és közcélú egyszerre. 

A művészet remekei szimbólumok és jelek egyszerre, melyek úgy viselkednek, hogy 

kiegészítik, értelmezhetővé teszik mindennapi életünket, és azt képesek vagyunk így jobban 

formálni. A galériák, kiállító termek, és a múzeumok úgy változtatnak, formálnak bennünket, 

hogy ehhez a tanulási tapasztalat folyamatát eszközként felhasználják. Mint egyfajta 

„raktárak”176, melyek munícióját nem is lehet igazán felfogni, olyan erővel rendelkeznek, 

mely állandó késztetést hordoz, mely tapasztalatot generál, hogy mindaz a látogató 

gondolataiban nyer értelmet. A galériák és múzeumok az oktatás, nevelés olyan 

kommunikatív, innovatív és tapasztalati megközelítéseit kell támogatniuk, melyek ösztönzik, 

szórakoztatják az érdeklődő közönséget, és egyben felkeltik az érdeklődését a látogatónak. A 

kulturális csere és értelmezés találkozópontja lehet a múzeum, hozzájárulhat a lokális és a 

nemzetek közötti különbözőségek, eltérő sajátosságok megéléséhez, valamint elősegítheti új 

identitások és históriák formálódását. 

A múzeumok számára persze a tanulás középpontba kerülésének hatása van a múzeumi 

szervezetre, képzéseikre, továbbá az erőforrások felhasználására. Megváltozhatnak a 

felelősségi körök, átformálódnak a múzeumi professzionalizmussal kapcsolatos fogalmak, de 

a társadalomban betöltött múzeumi szerepek megítélése is. 

                                                 
176 Ennek értelmezését részletesen kibontja Ammann, Jean-Christophe : Múzeumok, galériák, mint a kollektív 
emlékezet terei. c. AEM jelentésben.  
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Gyűjteményeikre támaszkodva a múzeumok átalakító szerepet töltenek be, mivel lehetőséget 

teremtenek arra, hogy az emberek megismerjék az ismeretlent, hogy először érintsenek meg 

messzi vidékeket, kultúrákat idéző tárgyakat, igyekeznek nagyobb érdeklődést generálni és 

azt kielégíteni. 

David Anderson 1997-ben „Közös Kincs” címmel megjelentetett írása az Egyesült Királyság 

múzeumainak, mint a tanulás helyszíneinek kortárs szerepét és tevékenységét tekintette át és 

igyekezett javaslatokat megfogalmazni, hogy azokat miképp lehetne fejleszteni. „Nem 

elfogadható a múzeumok számára, hogy miközben igazolniuk és bizonyítaniuk kell nevelő, 

oktató és ismeretterjesztő szerepüket a társadalom előtt, aközben nem tudják a maguk számára 

sem megfogalmazni, hogy ez a bizonyos érték mit jelent, továbbá nem tudják, hogy 

tevékenységük a minőség milyen kategóriáival írható le, milyen minőségi paramétereknek 

feleltethető meg. A legtöbb múzeumigazgató, amikor megkérdik, hogy miképp bizonyítaná 

azt, hogy a múzeumok fontos társadalmi szerepet töltenek be, nem tud tartalmas választ adni. 

Nem kéne ilyen szűkös anyagi lehetőségek közepette támogatni a múzeumok sokaságát, 

legfeljebb csak azokat, amelyeknek fő profilja a közművelődés és azt bizonyítani is tudják. 

Nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy rosszul működő múzeumokat támogassunk.” 

Azt is mondhatnánk, hogy új mandátumot kaptak a muzeológusok. Az elemző munkát 

elősegítő hosszan tartó törekvések után azt tapasztaljuk, hogy felerősödik a szakmai 

orientációjú csoportmunka a szakemberek között, csakúgy mint a közönséggel történő 

párbeszéd is. Ebben a folyamatban a múzeum újrafogalmazza szerepét a kultúraközvetítés 

résztvevőjeként, valamint az egyéni és csoportos, közösségi tanulás közötti összekötő hídként. 

 

A MŰVELŐDÉS MINDENHOL JELEN VAN (Frans Ellenbroik, 1999) 

Az emberek azon vágya, hogy különböző tanulási tapasztalataik legyenek, különféle tanulási 

élményeik legyenek, a társadalom és a gazdaság számára is hasznos kreatív szellemiség 

felszabadítása mind jelentős kihívással bírnak a múzeumok irányában, ugyanakkor egy olyan 

lehetőséget is megnyitnak ezzel, mely szerepeiket és saját eszközrendszerüket egyszerre újítja 

meg. Természetesen a jövőhöz az is hozzátartózik, hogy ma már nem lehet egyszerűen 

művelődési intézményekről írni, hanem szórakoztatva tanító parkokról (edutainment parks), 

ahol is az emberek a szórakoztató tapasztalatszerzésen keresztül tanulnak és kapcsolódnak ki 

egyszerre érdeklődésüket kielégítve. Amennyiben ez a jövő, úgy nincs félnivalónk. A 

tanulásnak nem kell szenvedést, fájdalmat okozni, lehet az öröm is. Ugyanakkor az az oktatás 

és művelődés, mely világos tanulási célokat és színvonalas tanítást feltételez bajba kerülhet 

egy olyan környezetben, mely kulturális bizonytalanságokkal teli. Attól tartok, hogy a 
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művelődési és kulturális tevékenységek jövőjét nem elsősorban a lehetőségek és a 

bizonytalanságok közötti választás lehetősége, hanem a felvilágosult nézetek és kapitalista 

felfogás közti eltérések határozzák meg. A felvilágosult gondolkodás, legalábbis 

vélekedésünk szerint a 18. század óta a nevelés és művelődés alapelvét jelentette. A nevelés 

lényegét képezi, hogy az embernek szüksége van tudása bővítésére, hogy érzékenyen, de 

racionálisan tudja meghozni döntéseit, miközben fontos az is, hogy a tudás révén 

korlátozhatjuk is mások tényleges befolyását. Ma sem szoríthatjuk háttérbe a felvilágosodás 

eszmeiségét, azért mert az új típusú média, a társadalom eltérő megnyilvánulása és a 

szabadidős tevékenységek zöme a szórakoztatást és az élvezetet tartja fontosnak, a 

művelődéssel szemben elsődlegesnek. Szükség van tehát arra, hogy a felvilágosodás céljait a 

jelenkori körülményekhez formáljuk. 

Az élvezetet sokáig a gondolkodni nem tudók erényeként tartották számon. Az egyszerű 

szórakoztatásnak is megvan a maga szerepe. Mégis az összetett társadalom, ahol elsősorban 

az egyénre helyeződik az együttműködés és kapcsolatépítés nehézsége, ezért a szórakoztatás 

mellett a lenyűgöző dolgok elősegíthetik, motiválhatják a tanulást és a megértést. 

Az űrutazások, valamint a tudományos felfedezések és óriási lépések megtételének korában a 

múzeumok a multidiszciplináris kutatások és tevékenységek színpadárak. Miközben minden 

egyes látogató kreativitását és képzeletét meg kívánják mozgatni, a múzeumok mára mégsem 

saját igényeik és céljaik szerint lépnek tovább. Mint egy zenekar tagjaiként, a múzeumok is a 

közös fő célok megvalósításában vesznek részt. 

A művészetek élvezetének biztosítása még nem jelenti tehát azt, hogy a művelődési 

programok tartalmának közvetítéséhez, nyitottá tételéhez járulna hozzá. A látogató 

szemszögéből tekintve előzetes vélekedés, azaz szemléletmód nélkül mit sem ér a szerzett 

élmény. Minden múzeum hivatása, hogy hozzáférhetővé tegye a tudást mind a szakemberek, 

mind laikus számára egyaránt. Az elmúlt néhány esztendő fejleményei és a már felvázolt 

projektek eredményei arra engednek következtetni, hogy a múzeumok művelődési és oktatási 

tevékenysége nem csak valamiféle hozzáadott érték, de maguknak a múzeumoknak is 

alapvető tevékenységévé válik. Amennyiben ezt nem vennénk tudomásul, úgy nem tudnánk 

hozzájárulni ahhoz, hogy betöltsék a múzeumok küldetésüket és csak azt kérdenénk 

magunktól, hogy miért van a múzeumoknak ilyen fontos szerepe életünkben. 

És valóban, amennyiben nem vesszük tudomásul azt, hogy a múzeumok a tanulás tereiként 

értelmeződnek, úgy járhatunk, hogy egyszer csak megszűnnek eredeti formájukban létezni. 
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TEGYÜK ÉLETÜNK RÉSZÉVÉ A TANULÁST 

A cím azt jelzi, hogy a tanulásnak mindennapi helyzetekben kell történnie. A helyi, nemzeti 

és globális közösség multidimenzionális tanulási forrásként játszik szerepet. A trénerek 

képzésének eredményeit integrálni szükséges, melyek a megváltozott paradigma 

szellemiségén és eredményein nyugszanak A közösségi nevelés és művelődés, amely egy 

nemzetközileg elfogadott és előrehaladott nevelési reform felfogás, az emberek igényeit és 

szükségleteit helyezi előtérbe, az egyéni, lokális és nemzeti fejlesztéseket támogatja, továbbá 

változást generál az életorientált, interdiszciplináris és többszereplős együttműködésben. 

Ösztönzi a tanulási lehetőségeket a kognitív és a hatásos kompetenciák, az egyéni és 

közösségi formákban játszott egyéni szerepek szubjektív tényezőinek bizalmi oldalai 

fejlesztésének érdekében.  

 

A közösségi nevelés és művelődés a társadalmi befogadás és aktív állampolgárság 

szellemiségét és módszereit jeleníti meg. 

A közösségi nevelés és művelődés, továbbá annak céljai és módszerei számtalan módón 

megnyilvánulhatnak a gyakorlatban, a megközelítések és alkalmazások pedig a társadalmi, 

kulturális, továbbá a gazdasági és politikai feltételektől függnek sok szempontból. Az 

elvárások és igények a szükségletekhez, a problémákhoz és a kihívásokhoz kapcsolódnak, 

melyekkel az egyének és közösségeik szembe kell, hogy nézzenek. Különböző alkalmazások 

jelennek meg szerte a világban. 

A kulturális intézmények és kifejezetten a múzeumok: 

- Ösztönző tanulási környezetet hoznak létre; 

- Hozzásegítenek ahhoz, hogy az emberek saját identitásukat alakítsák; 

- Hozzájárul a kulturális egyenlőtlenségek leküzdéséhez; 

- A termelékenység fogalmát kibővíti a kulturális kreativitással; 

- A helyi sajátosságokat nemzetközi dialógusba, interpretációba helyezi; 

- Végül, tanulási tapasztalatokat biztosít az emberek számára. 

 

A többirányú termelékenységre a társadalom és a polgárság több szintjén is szükség van, ezért 

is fontos tudni, hogy bizony a cselekvő múzeumokat érdemes támogatni. 
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ELŐRETEKINTÉS 

A Socrates AEM projekt jelezte, hogy a múzeumok szerte Európában nyitott és hozzáférhető 

helyekké váltak az elmúlt másfél évtizedben. A gyűjtemények gazdagításának magyarázatául 

szolgáló kurátori imperatívuszok, a feldolgozás és az ösztöndíjak biztosítása egyik oldalon 

szemben áll a múzeumok szélesedő társadalmi szerepével, ez pedig konfliktusos is lehetne, de 

ezt a feszültséget feloldja a múzeumok felnőttoktatási és felnőttnevelési tevékenysége, a 

felnőttoktatás iránti fokozódó fogékonysága. 

A gyűjtéssel, a restaurálással és a tudományos munkával kapcsolatos kurátori, muzeológusi 

célok, és a múzeumok bővülő közösségi szerepei közötti felbukkanó ellentét dacára a 

múzeumok zöme elfogadja és alkalmazkodik ahhoz, hogy a felnőttoktatási tevékenység 

folyamatában újabb lehetőségeket szerezzen. 

Ma már méltán népszerűek azok a törekvések és erőfeszítések, melyeket a múzeumok szerte 

Európában azért tesznek, hogy a közönség által megfogalmazott új nevelési és művelődési 

szükségleteknek feleljenek meg, újabb igényeket tudjanak kielégíteni. Az általunk is 

ismertetett esettanulmányok (case studies) igen gazdagon illusztrálják ezt a gondolatébresztő 

tevékenységet. 

Ugyanakkor a felnőttek számára biztosított, szervezett művelődési lehetőségek még mindig 

csak apró részét képezik a múzeumok vonatkozó tevékenységének és szegényes a viszonyuk 

más múzeumi tevékenységekhez, mint például a kiállítás-szervezés, a restaurálás és egyebek. 

Mindamellett a felnőttek számára szervezett múzeumi programok és a programokat vizsgáló, 

elemző szempontok zömét a múzeum-pedagógia területéről kölcsönzik többnyire, miközben 

azok nincsenek tekintettel a felnőttek tanulási képességeire, módozataira, az azt markánsan 

befolyásoló tényezőkre. 

A témához kapcsolódó elemző tanulmányok hozzájárulnak részben egy olyan már kimunkált, 

és a gyakorlatban kipróbált szemléletmód fejlesztéséhez és alkalmazásához, mely 

hozzájárulhat a múzeumokban zajló tanulási folyamatok hatékonyabb megértéséhez, valamint 

a más tanulási formáktól való eltérések értelmezéséhez.  Ahhoz is segíts, hogy a múzeumok 

terében megjelenő felnőttoktatás fejlesztésének irányait és alapvető céljait markánsabban 

tudjuk körvonalazni egy olyan megközelítésben, amely maga is tanulóközpontú, 

kommunikatív, gyakorlat-orientált, és fejlesztő célú. Ez a megközelítés természetesen a 

tanulást a tanulás fókuszába kerülő alkotásokon keresztül jeleníti meg, továbbá felhasználja a 

hatékony ismeretszerzés tárgyi kultúra szinte összes jelentésbeli tartományainak értékét, a 

kulturális élményeket és kifejeződést, értelmezést. 
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A Socrates AEM projektben együttműködő partnerek egyik célja a tapasztalatcsere mellett 

egy újszerű gondolkodásmód és az együttműködés elterjesztése és megerősítése volt.  

Olyan új EU-s programok további megjelenésére, kiírására számítunk, mely befogadja, 

továbbviszi törekvésünket 2000-től az oktatás, képzés és a művelődés területén, és amely 

jelentéseink kutatások és a kultúrpolitikai irányait felhasználja, alkalmazza. 

 

Ugyanakkor a múzeumok felnőttoktatási és közművelődési funkcióinak erősödése a múzeumi 

szervezet jelentős megváltozását is magával hozza, kikényszeríti, saját szakmai irányultságuk, 

erőforrásaik megújítását igényli, valamint a múzeumi szakmaiság tartalmát is átírja. Új 

szerepek és új szakmai szerepkörök jelennek meg. Néhány esetben pedig akár a munkahelyek 

számának növelésével is jelezni kell, hogy a felnőttek oktatásának, művelésének célját és 

szándékát komolyan veszik a múzeumok. Ugyanez, mutatis mutandis igaz a felnőttoktatás és 

képzés intézményeire is. A fent jelzett változások megértését és a változtatások 

szükségességének tényét az igazán koherens szakma-politika és stratégia, valamint a 

kutatásoknak az e keretek fejlesztését célzó dimenzió a feltételei. 

Projektjeink fő céljai ma sem változnak, mivel az elsődleges feladat egy jól működő európai 

szakmai kapcsolatrendszer, hálózat fejlesztése és fenntartása, amely a múzeumok fejlesztését, 

a felnőttoktatási intézményekkel való együttműködést megjelenítő szakmai álláspontokat, 

véleményeket és a jelentősebb projekteket jeleníti meg nemzetközi, nemzeti és regionális 

szinteken. Ennek a célrendszernek a része, hogy az európai felnőttoktatási politika, az 

élethosszig tartó tanulás stratégiájának részeként tartsa a közművelődési intézmények, azon 

belül is a múzeumok tevékenységét. Ezért elengedhetetlen a felnőttoktatási és múzeumi jó 

példák (good examples), valamint az innovációs törekvések, modellek terjesztése és 

dokumentálása (lásd az Európai Esettanulmányok c. fejezetet) a tagországokban, melynek egy 

jó példája beszámolónk. 

Reményeink szerint a projekt honlapja (www.euroedult.feefi.pte.hu)  a szakmai konzultáció 

és gondolatcsere fórumaként is működhet. 
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A MÚZEUMOK SZEREPE A MŰVELŐDÉSI – OKTATÁSI PARADIGMA 

MEGVÁLTOZTATÁSÁBAN 

A tudásalapú társadalom hozzájárult, ösztönzi a művelődési, oktatási paradigmaváltást. 

Megfigyelhettük a formális tanulástól az informális tanulás felé való elmozdulást, az utóbbi 

nagyarányú növekedését, a tanár által és instrukciói révén befolyásolt tanulástól az önirányító 

tanulás felé való irányváltást, melyeknek az „új, és tanulást ösztönző környezet lett a tere” 

(Dohmen 2001.). Ezek a változások valóban új tanulási tereket igényelnek, ahol a környezet 

és annak tárgyainak elrendezése animációra késztetnek minket, új ismereteket hordoznak és 

lehetővé teszik a tanuló számára az ismeretekkel kapcsolatos, az azokra vonatkozó 

konzultációt, eszmecserét (Giesecke). A múzeumok hagyományos feladata, hogy a tárgyakat 

olyan kontextusba helyezze, melyekben jelentésük egyértelművé válik, jobban megérthető a 

látogatók által. Napjainkban ehhez társul az a feladat, hogy a kiállított tárgyakon keresztül a 

múzeumoknak hozzá kell segíteni a látogatókat ahhoz is, hogy saját környezetüket, az őket 

körülvevő világot értsék, abban saját helyüket, feladataikat megtalálhassák.  

 

4.  Paolo Federighi:  A múzeumok szerepének újbóli meghatározása. 
 
MÚZEUMOK ÉS AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS 
 
A tanuló társadalom nem létezhet a kulturális intézmények tevékeny közreműködése nélkül. 

Az olyan kulturális intézmények, mint a múzeumok a felnőttek számára biztosított főbb 

oktatási, művelődési eszközök egyike. Az élethosszig tartó tanulás koncepciója magában rejti 

a legtöbb kulturális intézményi forma, közöttük a múzeumok szerepeinek, feladatainak 

megváltozását. Amennyiben az élethosszig tartó tanulás gondolatát meg akarjuk valósítani, 

úgy ahhoz kapcsolódóan a múzeumok nem maradhatnak pusztán restaurátor-műhelyek, 

bármennyire is fontos feladat az, és nem figyelhetik a távolból az iskolai rendszerű oktatás 

változását. 

 

A MÚZEUMOK HELYE ÉS SZEREPE 

No de hol is kezdjék a múzeumok saját funkcióiknak és szerepeiknek a meghatározását? A 

művelődési és tanulási elvárások terén ma robbanásszerű változások érzékelhetők. Miközben 

a „lifelong learning” fogalma elterjedt, és ma már szinte mindenhol alkalmazzák, 

számtalanszor úgy érezhetjük, hogy az nem haladta túl a propagandisztikus szerepét, vagy 

csak elvétve jelent meg annak igénye, hogy a fogalomhoz tartalmat is kapcsoljanak. De mit is 
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jelent annak felismerése, hogy a társadalom egyes csoportja milyen az élethosszig tartó 

nevelés, művelődés, kulturális tevékenységekkel kapcsolatos elvárásokkal rendelkezik? Egész 

egyszerűen ez annak a jele, hogy értékelni tudjuk, hogy az egyén mennyiben fér hozzá 

információkhoz, mennyiben tekinthető ő maga fogyasztónak, illetve az információ 

létrehozójának, valamint hogy az információ lejegyzésre került már, avagy a cybertérben 

kering. A cél tehát nem morális ítélet meghozatala, hanem annak fejlesztése, hogy célravezető 

lépéseket tudjunk megtenni. Szándékunk tehát nem a művelődési és kulturális lehetőségek 

biztosításának megfogalmazása, hanem annál egy sokkal fontosabb dolog: miképp tudjuk 

olyan eszközökkel felruházni az embereket, melyek birtokában a történelemben játszott 

szerepeiknek meg tudjanak felelni. Az információs társadalomban, a tudásfejlesztő rendszerek 

által befolyásolt gazdaságban a múzeumok szerének felismerését szolgáló közcélú 

infrastruktúra és szolgáltatások hiánya az élethosszig tartó tanulás ügyét hátráltató tényező. 

Minden egyéni tanulási törekvés elősegítése, felkarolása a múzeumokban hozzásegít új 

szerepek felismeréséhez, olyan kulturális szolgáltatások kibontakoztatásához, melyek a 

restaurálás, tárgyi emlékek megőrzésénél többet jelentenek az egyéni tanulási, művelődési 

tevékenységek ösztönzése révén. 

A MIKRO ÉS MAKRO DIMENZIÓT KOMBINÁLÓ MODELL 

A múzeumok művelődési, oktatási szerepeinek növelését célzó változásokat nem lehet csak és 

kizárólag a szervezeten belüli környezetre vonatkoztatni. A közművelődési feladatok 

hatékony és eredményes biztosítása érdekében szükséges a minden szintű összehangolt 

cselekvés, ehhez pedig meg kell lépni olyan változtatásokat, melyek a valódi változásokat 

eredményezhetik mind a múzeumi szervezeten belül, mind a múzeumok és a külvilág 

kapcsolatának szerteágazó dimenzióiban. Nem szerencsés ugyanakkor a mikrokörnyezet 

elvárásait és céljait szembeállítani, vagy akár elvonatkoztatni a makroszintű igényektől, 

feltételektől. Giroux elvetette azokat a nézeteket, melyek a változások és az innováció 

lényegét  kizárólag a múzeumi szakemberek professzionalizmusának fejlesztésében látták és 

azokat lényegében fantasztáknak tekintette. Ezért érvelésében feltűnt a társadalmilag 

meghatározó csoportok összetételének, valamint a társadalompolitikai erővonalak hatásainak 

a vizsgálata. 

Elengedhetetlen tehát a megsokszorozódó kapcsolatrendszerben a minőség és hierarchia 

elemzése, feltárása. Giddens, Habermas, Collins és mások jó néhány megoldási javaslatot 

felvetettek. Minőségi gondolataik ellenére az alkalmazható modell megalkotásának nehézsége 

intellektuális korlátokba ütközik. A probléma lényege, hogy a kultúraközvetítőktől eleddig azt 

várták el, hogy didaktikus sajátsággal kezelő-felhasználó-tárgy dimenziójában 
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tevékenykedjenek. Ez ahhoz vezetett, hogy a felmerülő problémákat mindig a három tényező 

valamelyikére hárították, s ennek az lett a következménye, hogy a múzeológia egyszerűen a 

múzeum-menedzsment területére kezdett korlátozódni, miközben lehetetlenné tette, hogy a 

múzeológia segítségével a mértékadó múzeumi, kulturális javakat létrehozó szereplők közötti 

kommunikáció formáit vizsgáljuk. 

Eközben a múzeumok munkatársai és a látogatók tudatosan és olykor szándékosan is ítéletet 

alkotnak a múzeumok művelődési tevékenységét befolyásoló tényezőkről. Basil Bernstein 

úgy értelmezi az e vélekedések mögött meghúzódó tényezőt, mintha az „a művelődés 

eszközrendszerének belső struktúrája lenne”, egy olyan folyamat, mely meghatározza „a 

művelődés és nevelés folyamatának lényegre törő nyelvezetét szabályok megalkotásával a 

terjesztés, a kontextus kereteinek meghatározása és az értékelés folyamata irányában”. 

Amennyiben mindezen egyértelművé válik, úgy elengedhetetlen, hogy a művelődés, az 

oktatás és a kultúra a társadalmi kapcsolatok reprodukcióját szolgálja, és ahogy Parsons 

fogalmaz: „különböző funkciók megerősítését szolgálja, melyek szerepekhez és életstílushoz 

egyaránt köthetők”. 

Vélekedésünk szerint a művelődési és nevelési folyamat értelmének és jelentőségének 

lényege a szándék és meghatározottság fokától függ, s amikor a látogató belép a múzeumba, 

azok mértéke rögvest eldől. Amennyiben elfogadjuk, hogy szoros kapcsolat létezik az 

esemény és a stratégia között, a mikro és a makro dimenzió között, úgy felfoghatjuk, hogy 

milyen mértékben határozzák meg ezek a viszonyok a nevelés és művelés folyamatát és hogy 

az esemény, mely a kontextus értelmezése, s melyet a maga indukál, milyen hatással bír. 

Nem lehet kétségünk afelől, hogy minden esemény és eseménysor egyféle leképeződése 

tevékenységeinknek, változásnak, melyeket a különböző szereplők befolyásolnak. És ha most 

nem lépnénk tovább, úgy korlátoznánk magunkat arra, hogy az egyébként fontos kérdést 

értelmezzünk. 

Olyan problémával kerülünk szembe, miszerint az egyén meghatározó szereppel bír annak 

tekintetében, hogy az értelmezés és irányváltás a változást mennyiben mélyíti. A következő 

lépés pedig annak felfedezése, hogy a történelmi tárgy, a közönség és a múzeumi 

munkatársak együtt mennyiben befolyásolhatják az esemény lényegének értelmezhetőségét, 

és a múzeumok jövőbeli szerepeinek formálódását.   
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5. Ekkehard Nuissl:  A múzeumok, mint oktatási intézmények. 
         
A felnőttképzés mindig is megtalálható volt a múzeumokban. A múzeumi keretek közötti 

képzés gondolata oly régi, mint maguk a múzeumok. Már a kori görög „Museion” is egy 

képzőhely volt. 1820-ban a Hesseni Néprajzi Múzeum megalapításánál Darmstadtban az 

alapító I. Ludwig von Hessen fő célkitűzése volt, hogy a múzeum elősegítse a felvilágosítást 

és terjessze a hasznos tudnivalókat. A múzeum tehát már a kezdetektől is nemcsak, mint 

megőrző hely, vagy helyüket vesztett tárgyak kiállítása, illetve a császári gazdagság 

bemutatására szolgált, hanem minden ember számára nyitva álló képzőhely volt. Az az ötlet, 

hogy a múzeumra, mint képzőhelyre tekintsenek, szerves része volt a népművelési 

mozgalomnak Németországban a századfordulón és a weimari időkben. Híres német 

muzeológusok, mint például Lichtwark (Hamburg), Kerschensteiner (München), Reichwein 

és Bode (Berlin) mindig is a továbbképzés képviselőinek tekintették magukat. 

 

A többi országgal ellentétben ezt a szokást Németországban a nemzeti-szocialista rezsim 

megszakította. A háború után a múzeumok évekig el voltak foglalva az újjáépítéssel, a 

gyűjtemények helyreállításával az épületek restaurálásával és az egész újrakezdéssel. Kevés 

kivétellel, azóta a múzeumok, mint a gyűjtés, a megőrzés és a kutatás intézményeiként 

definiálják magukat. A képzési szerep ezzel szemben sem a múzeumok elképzeléseiben, sem 

a gyakorlatban nem játszott szerepet. 

 

Múzeumok képzési feladata 

Először a 70-es években alakult újra ki Németországban intenzív vita a múzeumok társadalmi 

funkciójáról és képző szerepéről. Ez a vita összefügg az akkori múzeumi krízissel: kevés 

látogató, érdektelenség, legitimációs problémák. A múzeumot, mint „olvasható könyvet”, 

vagy „kulturális áruházat” kellett átalakítani és ezt tartalmazta leginkább a képzéspolitika is. 

Bizonyos értelemben ez a vita sikeres volt a múzeumok számára egy igazi „múzeum-

robbanás” következett be a 70-es, 80-as években és a német mozgalmak örömére ez gyönyörű 

megjelenésű épületeket teremtett. Ezt bizonyítják például a Frankfurti Képzőművészeti 

Múzeum, a Stuttgarti Állami Galéria, Kölnben a Wallraff-Richartz Múzeum, vagy a két német 

történelemmel foglalkozó Bonni és Berlini múzeumok. 



 215 

 

A múzeumok képzési tevékenysége 

A múzeumok képzési tevékenysége érinti, tehát kapcsolódik az állami reprezentációs 

funkcióhoz, továbbá a gyűjtéshez és megőrzéshez, miközben más kulturális tevékenységek   

továbbra is beépülnek a múzeumok fő feladatkörébe. A képzés, mint szervezett tevékenység a 

második vonalban szerepel. Ez múzeumonként eltérően jelentkezik, de általánosan érvényes. 

Ez nem egyértelműen hátrány, hiszen a múzeumok kultúrintézmények és alapvető eltéréseket 

mutatnak a képzőhelyekkel szemben. A múzeumok a képzési feladatokat csak úgy tudják 

eredményesen átvenni, ha egyben megtartják eredeti elképzelésüket és identitásukat, mint 

kultúrintézmény.  

Ennek kapcsán három tételt kell megvizsgálnunk: 

 

1. szervezett képzési munka 

2. „nem szervezett” képzés 

3. intézményes alapelvek. 

 

1. A szervezett képzési munkánál didaktikusan felépített szociálpedagógiáról van szó, 

ahol mindenekelőtt négy különbség van a felnőttképzéssel szemben: 

� A múzeumok rendelkeznek egy folyamatosan összegyűjtött tárgyanyaggal, ami a 

helyszínen érzékelhető, és egy saját külön világot, valóságot, esztétikát és aurát 

mutat be. A történelmi folyamat, amiben ezek a tárgyak létrejöttek, látható a 

múzeumban. 

Életben maradnak, fennmaradtak nemcsak azért, mert ki vannak állítva, hanem 

mert látogatják őket. A múzeumi képzés új interpretációja ugyanazoknak a 

tárgyaknak. Ennek értelmében az a kérdés, hogy például az evőeszközt esztétikai 

kategóriák, vagy előállítási műveletek alapján mutatjuk be egy didaktikus kérdés, 

ami az aktuális érdeklődési körre vonatkozik. A tárgyak folyamatossága azonban 

marad. 

� A múzeumban a valóság átfogóbban rekonstruálható, mint a szervezett 

képzésekben. Az interdiszciplinaritás esztétikai, szociáltörténeti, technikai és 

politikai vonatkozások összefonódása. A múzeumokban a tárgyak elhelyezése és 

bemutatása kapcsán ölt valóságos formát. Ezzel szemben a felnőttképzés 

szükségszerűen mindig egy tárggyal foglalkozik, a valóságot szegmenseire bontja.  
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� A múzeumban a vizuális tanulás lehetséges. Ez mindenekelőtt úgy jön létre, hogy 

a tárgyak materiálisan is három dimenzióban jelennek meg, képszerűen és képi 

összefüggésében láthatók. A múzeum kihasználja azt a tényt, hogy a gondolkodás 

nemcsak fogalmakon, hanem képeken és szimbólumokon keresztül megy végbe.  

� A múzeumokban végül is megengedett valami, ami a felnőttképzés pedagógiai 

folyamataiban megtiltott: a többértelműség. A múzeumok szervezett 

képzőmunkájában is általában a tárgyak többértelmű interpretációja az elfogadott.  

Ez mindenekelőtt a művészettörténeti gyűjteményekre érvényes, de a tárgyak 

többféle aspektusból megjelenő történelmi szerepére is igaz. Mindig arról van szó, 

hogy két szembenálló elvet ki kell egyenlíteni: a szabad esztétikai kifejező erőt, a 

képzésfolyamat által megfogalmazott célkitűzésekkel. 

 

Ott tehát, ahol a múzeumban megjelenik az oktatás, ellentétek keletkeznek a célorientált 

pedagógiai munka és a többértelmű kulturális interakciók között. 

 

2. A nem szervezett képzőmunka területén ez az ellentét továbbra is fennáll, de elveszti a 

szerkezeti probléma jellegét. A képzés nagy része a múzeumokban szervezetlen. 

Ehhez a szervezetlen képzéshez tartozik minden olyan cselekmény, amit az emberek 

vezetés nélkül a múzeumokban tesznek, így akkor is ha a tárgyakat bemutató 

képaláírások léteznek, vagy ha a tárgyak elhelyezése egy didaktikus struktúrát képez, 

az emberek az önállóan irányított tanulás elve szerint viselkednek. Ez az önállóan 

irányított tanulás napjainkban képzéspolitikai reneszánszát éli. Újabban ismételten 

kihangsúlyozzák, hogy 80%-át a felnőttkorban elért tudásnak, a szervezett képzésen 

kívül sajátítjuk el. Az értelme ennek a képzéspolitikai érvelésnek – legalább is 

Németországban – egyértelmű: erősíteni kell nemcsak a saját felelősségtudatot, hanem 

mindenekelőtt a képzés saját finanszírozását is, ez az államnak megtakarításokat 

jelentene.  

 

A nem szervezett tanulás a múzeumokban nehezen meghatározható. Keveset tudunk 

róla, hogy milyen emberek járnak a múzeumokba, és még kevesebbet, hogy mit 

tesznek ott. Gyakran állítják Németországban, hogy a statisztikai adatok szerint már 

majdnem minden állampolgár felkeresett valamilyen múzeumot. Ez azonban téves, 

hiszen a múzeumi látogatások a népesség egy ki csoportjára koncentrálódnak, amit kb. 

10-15%-ra becsülünk. A népesség nagy része soha nem megy múzeumba. A 
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múzeumlátogatók nagy része felsőfokú végzettségű, magasabb egzisztenciával 

rendelkezik, személy szerint pedig inkább férfiak és öregebbek látogatják. 

Megállapítható, hogy a művelődés- és természettudományi múzeumok látogatottsága 

csökken, ezzel szemben az érdeklődés a művészeti múzeumok iránt nő. Ha arról 

szeretnék beszélni, amit a látogatók a múzeumban tesznek, vagyis ahogy viselkednek, 

akkor csak nagyon kevés vizsgálathoz tudunk visszanyúlni.  Az egyik viselkedés, amit 

több vizsgálat is megerősített az az, hogy az emberek az egyes tárgyak előtt nagyon 

rövid ideig állnak meg. Átlagosan az emberek 8-9 másodpercet töltenek el. Ez az adat 

alig mutat eltérést múzeumonként a múzeum mérete, vagy a látogatók nemét illetően. 

A képzést kutatók abból indulnak ki, hogy egy ilyen rövid „rápillantás” a tárgyakra 

arra alkalmas, hogy az egyes objektumokat be tudjuk sorolni egy jelentés kategóriába, 

csak ha ez a besorolás nem sikerül, akkor marad a látogató hosszabb ideig a tárgy előtt 

és célorientáltan próbálja felismerni azt. Az a kérdés, hogy egy látogató mikor 

foglalkozik intenzívebben egy tárggyal, csakis személyes érdeklődési körével függ 

össze. Az önirányítás elve a fő képzési elv a múzeumban anélkül, hogy észrevehető 

lenne milyen személyes összefüggések és érdeklődést irányító érdekek állnak fenn. A 

képzés ezekben az önirányított szociálisan szervezetlen múzeumokban mindezek 

ellenére biztosan jelen van, de csak nehezen használható fel pedagógiai célokra.  

 

3. Végezetül az intézményes alapelvek aspektusát vizsgáljuk. Az emberek teljesen más 

motivációk alapján és más elvárásokkal járnak múzeumba, illetve képzőhelyekre. A 

megközelítési lehetőségek, a használati struktúrák és a szabad terek teljesen 

különbözőek. Ezen felül különböző értékek és munkaformák érvényesek. 

Németországban már létezik egyfajta saját modellkísérlet: tapasztalatok alapján 

létrehozott együttműködési képzőhelyek a múzeumok között. Az eredmények kevésbé 

bátorítóak. Ott, ahol nincs konkurencia és ahol az alkalmazottak azonosak (a 

népfőiskolai tanárok ugyanazok, mint a múzeumok vezetői), a különböző 

munkalehetőségek miatt és a tartalmi eltérésekből adódóan problémák jelentkeznek. 

Jelenleg tehát minden amellett szól, hogy intézményes területen változások kellenek. 

Ez mindenekelőtt azon áll, hogy a múzeumok és a képzőhelyek is ugyanolyan mértékű 

fejlődésen menjenek keresztül a képzés és kultúrpolitika tekintetében. 
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Németország legfontosabb politikai irányvonalai: 

� Gazdasági megszorítások: kb. 3 éve a múzeumok és a képzési centrumok 

támogatottsága éves szinten 5-10 % körül mozgott. Ami azonban fontos, hogy a 

rendszereknek az emberekkel való kapcsolata változik. Látogatók és a résztvevők 

egyre nagyobb beleszólást kapnak az intézmények és a múzeumok munkájába, az 

egyéni szükségleteket komolyabban veszik. A múzeumok és a képzőintézmények 

kezdik magukat a szolgáltatások kínálójaként felfogni. Korábban nagyobb számú 

résztvevőre és látogatóra volt szükség ahhoz, hogy a nyilvánosságot legitimálják. 

Ma azért van többre szükség, mert konkrétan a működéshez szükséges pénzt kell 

megteremteni. 

� Múzeumok – konkurencia, vagy együttműködés a felnőttképzéssel: Nemcsak a nyílt 

eszközök mennyisége változik, hanem azok struktúrája is. Németországban egyre 

gyakrabban szponzorálnak múzeumokat és képzőintézményeket. Ezzel egyre több 

intézménynek az a feladata, hogy képzési és kultúrtörténeti funkcióit a kapott 

pénzből házon belül kigazdálkodja. Németország néhány területén például a 

képzőintézményeket és múzeumokat közös pénzügyi keretbe szervezték, így 

ezeknek egymást közt kell a képzésre és a kultúrára szánt összeget elosztani. 

� Végül is az intézmények szervezése a változáson alapul: üzemvezetés, 

menedzsment, költségvetés, gazdaságosság, marketing, nyilvános munka, 

termékskála, ezek olyan fogalmak, amik a szédületes tempójú kulturális és 

képzéspolitikai összefüggésekben benyomulnak. Olyan fogalmak, mint látogató, 

vagy résztvevő a múzeumban, illetve képzőintézményekben átalakulhat az 

elkövetkezendő években olyan fogalommá, hogy ügyfél. 

 

A múzeumok és a képzőintézmények ezáltal egy új, gazdaságilag és szerkezetileg 

megalapozott hasonló arculatot kapnak és szerkezetileg közvetlen konkurenciái lesznek 

egymásnak, de ugyanakkor rá vannak utalva egy erősebb együttműködésre is. Az, hogy ez a 

későbbiekben mennyire realizálható, az attól függ, hogy ezen intézmények az aktuális 

társadalmi igényeknek és a strukturális változásoknak hogyan felelnek meg. Ezek leginkább 

azokat az embereket érintik, akik mint látogatók, vagy résztvevők a munka célcsoportjaként 

jelennek meg. Ehhez még néhány aspektus is hozzájön, ugyanis ha a kulturális képzésről az 

intézménytől függetlenül beszélünk, akkor beszélnünk kell a célcsoportokról. 
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3. egyéniség és közösség 

4. identitás és szimbólum 

5. média és társadalmi kommunikáció 

6. helyi és általános 

7. nyitott és strukturált 

Képzésintézmény „Edutainment-Park” 

Vannak elképzelések a jövőre, 2000. utánra nézve, melyekben már nem képzőintézmények, 

hanem ún. Edutainment-Park-ok léteznek, amelyekben élményorientált szórakoztató 

érdeklődésorientált tanulás és szórakozás folyik. Múzeumok is vannak benne. Ez jó dolog 

lenne. A tanulás nem kell, hogy fájjon, örömet is okozhat. De természetesen nehéz a tanulás, 

egyértelmű tanulási célokból és professzionális didaktikából indul ki, ha ez egy lehetséges 

kulturális többértelműség rendszeréhez vezet. De attól kell tartanunk, hogy a képzés és 

kulturális munka jövőjét kevésbé az egy vagy többértelműség alternatívája, mint inkább a 

felvilágosodás és a kapitalizmus divergenciája határozza meg. 

 

A felvilágosodás, ahogy tudjuk az alapvető elve a képzésnek a 18. század óta. A képzőmunkát 

azóta az az elképzelés irányítja, hogy az embernek minél többet kell tudnia ahhoz, hogy 

racionálisan és átgondoltan cselekedjen és az ember az ember felett uralkodjon. Nem szólhat 

ma arról a dolog, hogy a felvilágosító „ethost” túllépjük, csak mert a média szociális 

dezintegrációt és a szabadság értékekre való igényt és a szórakozást a képzési célok elé 

helyezzük. Arról szól a dolog, hogy a felvilágosító célokat az új körülményekhez kell 

igazítani. 

 

Hogy ez sikerül-e, nem kis mértékben azon múlik, hogy a felvilágosodás és a kapitalizmus 

ollója mennyire nyílik ki. A felvilágosodás a kezdetek óta szoros összefüggésben van a 

kapitalista társadalom kialakulásával, a kapitalista érdeket és a feudális uralkodás 

legyőzésével. Ezeknek a kapitalista érdekeknek a győzelme ésszerű és racionális volt egészen 

addig, amíg egyértelmű kapcsolatban állt a humánképzési ideállal, ami a felvilágosodáson 

alapul. A felvilágosodás fejlődése a kapitalizmus fejlődését is jelentette egyben technikai és 

társadalmi szinten egyaránt. 

 

Ez ma másként néz ki. Belátható, hogy a technológiai fejlődés nem azonos az ésszerű és 

racionális felvilágosítási célokkal. Belátható, hogy a kapitalista célok nagy mennyiségben a 

humán célokkal ellentmondóak, a tudás és a cselekvés elválása a környezetünkben jó példa 
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erre. Valószínűtlen, hogy a humán emberkép, mint a felvilágosodás kiindulópontja és célja 

meghatározható lenne, hogyha ez a fejlődés egy „embertelen” életkörülményhez vezet, vagy 

másképpen fogalmazva, ha az ideológiai felépítés nem passzol össze a materiális bázissal, ha 

e kettő közt konfliktus van, a materiális bázis nyer. Az intenzív fejlesztés oktatási téren 

tradicionális, hagyományos célokat is figyelembe vesz.  

 

6. Jean-Christophe Ammann: Múzeumok és képzőművészeti galériák, mint a kollektív 
emlékezet terei. 
 

Gyakran elhangzik, különösképpen „médiaszörnyetegek” részéről, hogy a múzeumoknak és 

galériáknak a hagyományos értelemben vett funkciói, tevékenységei a jövőben nem kapnak 

szerepet (Ez vonatkozik olyan hagyományos médiára, mint a festészet, a szobrászat, a 

fényképezés és rajz). A kommunikációs technológiák gyors fejlődésének, univerzalitásának és 

meggyőző erejének köszönhetően új típusú képi megjelenés és tartalom születhet, ennek 

pedig velejárója az, hogy az ún. „statikus” kortárs művészeti múzeum  fogalma lényegén 

kiüresedhet. A jövőben megvalósulhat az is, hogy a kultúrtörténeti múzeumok tárlatait CD-

Rom használatával ismerjük meg kellő részletességgel és a kapcsolódó referenciákkal. 

Ezek a vélekedések nem helytelenek, de távoliak a valóságtól! Olyanok, mint a futurológusok 

által korábban megalkotott fejődési trendelemzéshez kötődő lineáris extrapolációk részei. Az 

elektronikus média, és a komputeralapú képi megoldások a vizuális művészetek nyelvezetét 

nyilvánvalóan jelentősen befolyásolják és természetesen az is lehetséges lesz, hogy a Louvre 

termeiben folytatott sétánkat a termekben kiállított tárgyak optimális világítása is élvezetessé 

teszi. A részletes fotózott képi megoldások, az egyes kompozíciók részletei, továbbá az 

összehasonlítható vizuális értékek a legutóbbi kutatási és egyéni munkákkal együtt 

feldolgozhatóvá teszik a teremről teremre történő haladást, valamint megkönnyítik a keresést. 

Az egymás mellé sorban felállított képek mondanivalóját csak az igazán éles képi megoldások 

tudják érzékeltetni, többé - kevésbé olyanok, mint amelyeket a műholdak által készített képek 

valósága és élessége tükröz. 

Ugyanakkor fennáll annak a veszélye is, hogy a „média-csapda” foglyaivá válunk. Média-

csapda alatt prioritások sorozatát értem, melyek kortársak és egyben előretekintők is lehetnek, 

de amelyek nem zárják ki további művészeti ágak szerepvállalását. Azt a tételt is meg merem 

kockáztatni, hogy minél fejlettebb a telekommunikáció, annál inkább előtérbe kerülhet a 

hagyományos kreatív média. A művészet mindig is az idő raktára volt, melyet kiegyenlít az 

emlékezetünk, és amelyhez az emlékezet genetikailag, biológiailag, kulturálisan, valamint 
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egyénileg és kollektíven meghatározott tényezői hozzájárulnak, kiegészítik azt. A jelen 

gondolkodását és öntudatosságát tükröző egyén felfedezésének képessége függ az 

emlékezettől. Ezért nem meglepő, hogy a fizikailag befolyásolt emlékezés az egyén saját, a 

cselekvés pedig a művészi önkifejezés nyitottabb formája. Nem kapcsolódik ez ahhoz, hogy 

az emberek már korábban is értelmezni tudták, akarták a körülöttük levő világot? Az ember 

eddigi történelme során valahogy mindig igyekezte értelme szerint leírni, értelmezni és 

megérteni a világot. Nem lehet, hogy a számunkra legértékesebb eddigi interpretációk a kor 

tradícióival, a korszellemmel (Zeitgeist) azért szakítottak, hogy maguk is új dimenziót 

nyissanak a világ kérdéseinek körüljárásában? A ma számára legértékesebb munkák mind 

szakítottak koruk konvencióival és a korszellemtől való eltávolodásuk, új látásmód, új ízlés 

megteremtése révén beépülnek mai világunk érték-, és ízlésvilágába. 

A korszellemmel való szakítás ma elsősorban azt jelenti, hogy lehetővé válik számunkra a 

média csapdájától történő eltávolodás, és hogy a korszellemet az antropológiailag 

értelmezhető időhöz közelítsük. Ez volt eddig is a művészek fő hivatása. Hirtelen tehát 

világossá válik számunkra, hogy bár korunk társadalmában is születnek műalkotások, mégis a 

hálózatos tevékenység kortárs antropológiai témája elutasítja a közösség hálózaton kívüli, 

tehát az abból kilépő egyéni vagy közösségi megnyilvánulásokat, mert a festészet mint  

kortárs interpretáció önkéntelenül is előtérbe hoz kényelmetlen témákat, viszonyításokat 

emlékezetünkből, gondolkodásra, változásra késztet. 

Az előbb felvázolt gondolatok néhány, a múzeumokkal és galériákkal kapcsolatos 

megállapítás rögzítését igényli: 

Amennyiben feltételezzük azt, hogy a múzeumok és galériák a kollektív emlékezetünket 

képezik, továbbá, hogy az egyedi műalkotások a kollektív életrajzunk részei, úgy a múzeum 

azon  törekvését elképzelni igencsak nehézkes, hogy az elektronikus médiának csak a 

művészetekben történő alkalmazását vegye komolyan. Tény az, hogy a média minden formája 

egyenlő és egyenlően lehet azokhoz hozzáférni a hagyományostól az egészen új formákig. 

A múzeumoknak és galériáknak jobban ki kell használniuk a gyűjteményeikben rejlő 

lehetőségeket. Másképpen szólva, ahelyett, hogy a műveket a történelem egy-egy 

periódusához kapcsolnak, a történelmi múlt segítségével kellene a műveket jobban 

értelmezhetővé tenni. Hagyni kellene tehát, hogy az egyes alkotások maguk beszéljék el 

történetüket egy korhoz, korszakhoz kapcsolódóan párbeszédes formában. Ez pedig feltételezi 

a gyűjtemény tartalmas mondanivalóját, tartalmát, valamint a tartalmas kapcsolatok, 

viszonyok szervezésének igényét. Ennek alapján érdemes hangsúlyozni, hogy a 

művészettörténészeknek szerepet kell adniuk a történelem művészeinek. 
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A frankfurti Modern Művészetek Múzeuma (Frankfurt Museum of Modern Art) kapcsán 

örömmel mondom, hogy az ilyen intézmények a tudás, a gondolat kincsesbányái, mely 

tekintélyt sugároz kultúraközvetítő és szolgáltatási tevékenységével. A múzeumok és galériák 

az idő tárházai. A kérdés az, hogy miképp közelítünk a műalkotásokhoz. Lehet mondani, hogy 

mára minden eszköz rendelkezésre áll, hogy megértsük a történések tényleges okait és 

következményeit, el kell távolodnunk a történelem hagyományos megítélésétől és eddigi 

alkalmazásától annak érdekében, hogy mai meggyőződésünk és tudásunk szerint a valósághoz 

minél közelebb álló interpretáció megalkotására legyünk képesek. A műalkotások a kortárs 

művekkel együtt e célok eléréséhez jól felhasználhatók. Meg kell tanulnunk helyesen és 

céltudatosan értelmezni a jelent. 

A múzeumok és galériák olyan terek, melyekben minket sajátosan mozgatnak, késztetnek 

mozgásra, mivel ott megtaláljuk szükségleteinket, gyökereinket, valamint közös múltunkat is. 

Ez azért is van így, mert igenis szükség van a művészetekre, de nem mint egy a valóságos 

világot helyettesítő világra, hanem mint egy igenis valóságos világra, melyben a ki nem 

mondható egyenlő módón áll a kimondható mellett. A művészet emellett komplex modelleket 

hoz létre, melyek lehet, hogy nem alkalmazhatóak másutt, de azok markánsan részeivé 

vállnak a valóság megismerésének és megtapasztalásának. 

Igazán fontos tehát hangsúlyozni a művészet életszerűségét, „a művészetnek a gondolkodás 

érzékelő eszközeként” való működését, mely azt jelenti, hogy „amikor valaki a tárgyakhoz 

közelít, akkor kérdései és nem határozott vélekedései lesznek az érzékeléshez kapcsolódó 

percepciói megváltozása során.” Kérdések megfogalmazása során emberekkel és 

műalkotásokkal kerülünk kommunikációs kapcsolatba. 

A műalkotásokkal kapcsolatos kommunikáció a műalkotások társadalmi fontosságát erősíti 

meg. Tulajdonképpen magunkat ismerjük fel, magunkra ismerünk a műalkotásokban. Mivel a 

társadalom nem homogén szerkezetű, az emberek különbözőképpen ismernek magukra a 

műalkotásokban. Ha a műalkotásokat elzárnák az emberek elől, a társadalom felbomlana. Ha 

a művészek nem alkothatnának, úgy a társadalom elvesztené kollektív tudatának 

szimbolizmusát, mely neki értelmet ad. 

Fontos tudni, hogy a műalkotások valóságán keresztül kerülünk szembe önmagunkkal, 

kommunikálunk egymással műalkotásokról, kutatjuk önmagunk az alkotásokban, néha 

felismerünk valamit bennük magunkból, sőt beszélgetünk egymással az alkotásokról. Ezért a 

műalkotás tehát a kollektív emlékezet és közös életrajzunk hangos jelzőtáblája. 

Eközben azért nem feledhetjük, hogy a múzeumok és galériák a történelem 

megtapasztalásának és tettenérésének. Olyan helyek ezek, ahol is sokféle módón jelenik meg 
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a történések lényege, ahol organikus kontextus jön létre, hozzásegítve a történések hatékony, 

valóság-közeli interpretációjához. Sőt olyan terekről van szó, melyek sajátos karakterrel 

bírnak, tehát sokkal több funkciót hordoznak, mint hogy egyszerű kultúraközvetítő 

intézményekről beszéljünk. Megragad minket a múzeum és a galéria, hagyja, hogy 

megragadjon minket a kiállítás, hogy tanuljunk a múltból , miközben arra késztet, hogy ezzel 

jobban megértsük a valóságot, sőt jövőnk formálásához is hozzájárul. 

A múzeumok és a galériák tehát olyan, mint egy kőfejtő, melyből magunk vájhatjuk ki a 

számunkra fontos ideákat. Ott van hely, tehát ezen ideák sokaságának elraktározására. A 

művészetek értelmezésbeli szerepei az egyén számára fontos ideák megtalálásához 

kapcsolhatók. Ezek a szerepek és tulajdonságok új dimenziókat nyitnak, melyek messze 

túlmutatnak kulturális kontextusokon. Az új szerepek hatékony betöltéséhez és folytatásához 

korszerű eszközökre van szükség, miközben nem nélkülözhető a „mesemondó”, azaz a 

korszak, a stílus interpretációjában kulcsszerepet játszó közvetítő narrátor szakember, aki 

segít megérteni narrációjával a kiállítás/az installáció lényegi mondanivalóját. Mindez azt 

jelenti tehát, hogy a múzeumoknak és művészeti galériáknak igen összetett művészeti és 

társadalmi szerepük van. 

Ezen gondolatokkal arra világítottam rá, hogy a múzeumok és a művészeti galériák valóban a 

kollektív emlékezet tárházai, az pedig, hogy miképp közelítünk ehhez a tárházhoz, milyen 

eszközöket veszünk igénybe, az annál változatosabb, és bonyolultabb, mint ahogy azt 

korábban gondoltuk. Érdemes tovább gondolkodni a témán kellő igényességgel. 

 

7. Alan Chadwick: Lifelong Learning – Áttekintés a múzeumok és a kötelező oktatási 
rendszeren kívüli tanulási formák világáról. 
 

1926-ban Eduard Lindeman, az amerikai felnőttnevelési szakember azt írta, hogy „ az egész 

élet tanulással telik, ezért a tanítás és nevelés tevékenységét nem lehet lezárhatónak tekinteni. 

Felnőttoktatásnak (adult education) nevezték el ezt a vállalkozást, tevékenységet, de nem 

azért mert az elsősorban a felnőttekhez kötődik, hanem mert a felnőttségnek, az érettségnek is 

vannak jól értelmezhető határai.” (E. Lindeman 1926, 1961)177 . Három esztendővel később a 

„Bepillantás  a felnőttnevelési mozgalom elterjedésének és megerősödésének folyamatába.” 

alcímmel az egész életen át tartó oktatásról (lifelong education) szóló könyvében Basil 

Yeaxlee úgy vélte, hogy „a felnőttoktatás, -nevelés alapjait tekintve humanisztikus 

tevékenység, mivel nem a tárgyak, hanem az emberek és élethelyzetek foglalkoztatják jobban. 
                                                 
177 Grace, A (1997): Canadian and US Adult Learning (1945-1970) and the Cultural Politics and Place of 
Lifelong Learning. In.:  International Journal of Lifelong Education. 19 (2). 154. old. 
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Célja, hogy az emberi élet megértése, gazdagítása és formálása, semmint a hagyományos 

akadémikus szabványnak és irányzatok szolgálata.”178 

Mindez egy 1929-ből származó brit koncepció, mely szerint a felnőttek nevelésében már nem 

elválasztható egymástól a nagyobb társadalmi érzékenység megnyilvánulása és a magas 

műveltség terjesztése, miközben nem feledhető, hogy Yeaxlee „társadalmi idealizmusa” 

jelentősen meghatározza még ma is a kortárs felnőttoktatási, múzeumpedagógiai írások 

hangvételét, tartalmát.179 Ezen gondolatok markánsan ellenpontozzák azokat a domináns 

ökonómiai modelleket, melyekben az esélyegyenlőség a gazdasági növekedés vonatkozásában 

kap jelentőséget, mégis ehhez képest felértékelődik az a jól érzékelhető igény is, hogy az 

egész életen át tartó tanulás társadalmi vonatkozású kérdéseit, tehát az aktív társadalmi 

szerepek és a globális felelősség ügyét középpontban kell tartani a környezettudatos és a 

társadalmi érzékenységet rejtő magatartás erősítésével. 

Az egész életen át tartó tanulás (lifelong learning), mint globális koncepció egyre inkább 

elfogadottá válik, miközben országspecifikus tartalmi értelmezése még várat magára, különös 

tekintettel a tanulás kiterjedésére, tartalmára, az intézményi diverzifikációra, és az egyes 

lokális problémák megoldásában játszott szerepére. Ezért is jelent meg az UNESCO, az 

Európai Bizottság és az OECD részéről olyan fontos szakmai nyilatkozatok születtek, melyek 

mind előtérbe hozták az egész életen át tartó tanulás gondolatához kapcsolódó kultúra 

elmélyítését.180 A koncepció a szociokulturális változásokra jobban reagálni képes  tanuló 

társadalom szükségességéről és értékeiről szóló viták részeként kulcsszerepet játszik. 

 

AMI A DEFINíCIÓKAT ILLETI 

„A legtöbb szakember az egész életen át tartó tanulás ügyét egyfajta társadalmi kiáltásnak és 

nem különleges szakmai politikának tekinti. Ereje abban rejlik, hogy sokféle döntéshozó, 

véleményformáló tényezőt egyesít a változás és változtatás szükségességének elfogadása 

alapján, mely változás a kihívásokra reagál. A gazdasági, a technikai és a társadalmi 

változások folyamatos tanulásra kényszerítenek, hogy azzal az emberek jobban eligazodjanak 

a megváltozó világban.181 

                                                 
178 Yeaxlee, B.A. (1929) Lifelong Education. Cassel, London , 47. old. 
179 Lásd: Andersson, D. (1999) A Common Wealth, Museums in the Learning Age. London-Department for 
Culture, Media and Sport. 69-92. old. 
180 Lásd: Bynner, J. –Parsons, S (1997) It does not get any better. Basic Skills Agency, London. 
181 Erdwards, R. et al (1998) Recent Thinking in Lifelong Learning, Research Brief no. 80.  Department for 
Education and Employment, London. 
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Ugyanakkor a Smith és Spurling írásához kapcsolódik egy definíció, amely persze utal arra is, 

hogy nem lehet kiüresedett definíciókat alkalmazni, mivel maga a koncepciót is folyamatos 

viták övezik. 

Röviden szólva az egész életen át tartó tanulást elhatározásból fakadó, megtervezett 

tanulásnak tekintik, mely egész életen át tart. Ehhez kapcsolódva négy elv meghatározóvá 

válik: 

- Egyéni elkötelezettség a tanulás iránt. Ennek része, hogy a tanuló komoly felelősséget vállal 

a tanulási teljesítményéért; 

- Társadalmi elkötelezettség a tanulás iránt. Ennek része, hogy a tanulók megosztják 

egymással tanulási tapasztalataikat és másokat is tanulásra ösztönöznek; 

- Mások tanulási tevékenységének, tanulásának elismerése; 

- Az igazság iránti vágy, az igazság elismerése. Ennek része, hogy a tanuló képes 

megváltoztatni véleményét, amennyiben tények és logikai érvelés meggyőző erejű.182 

Az egész életen át tartó tanulás e koncepciója szorosan kapcsolódik a múzeumokhoz. A 

múzeumokra úgy tekintünk, mint a nevelés egy fontos intézményére, amely dinamikusan és 

hatékonyan kívánja szolgálni az ismereteiket bővíteni szándékozó embereket.183 A múzeumok 

tehát fontos szerepet játszanak mindazon intézmények között, melyek az egész életen át tartó 

tanulás terei, vagy azzá válnak. Ugyanakkor kevés kivételtől eltekintve az iskolán kívüli 

szektor igen komoly nehézségekkel küzd, különös tekintettel a finanszírozási arányokra, 

mivel a források nagyobbik hányada az iskolarendszer felé áramlik. 

Tágabb térbeli értelmezés kapcsán meg kell jegyeznünk, hogy az egész életen át tartó tanulás 

és a múzeumok kapcsolatában megjelenő funkciókat nem lehet általánosítani, mivel azok 

mindig más és más helyi, lokális igényekhez kapcsolódnak. Az Egyesült Királyságban a 

kormányzati beavatkozások jelezték, hogy a múzeumok milyen irányban bővíthetik 

szolgáltatásaikat. Az egyik ilyen terület a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem. A többféle 

hátrányos helyzetű felnőttel való kapcsolatok elmélyítése során a múzeumok mindinkább 

felismerik Peter Laslett megfigyelésének fontosságát, miszerint „az oktatás és nevelés a 

tudással rendelkezők és a több tudásra vágyók, sajátos szükségletekkel rendelkezők közötti 

interakció. A vágy és a szükséglet egy életen át jelentkezik, ez az interakció egy egész életen 

át tartó cselekvés.”184  

                                                 
182 Smith, L.-Spurling, S. (1999) Lifelong Learning, Riding the Tiger. Cassel, London, 9-11. old. 
183 Houle, C.O. (1992) The Literature of Adult Education – A Bibliographic Essay.,Jossey-Bass,San Fransisco. 
172-173. old. 
184 Laslett, P. (1989) A Fresh Map of Life: the Emergence of the Third Age. Weidenfeld & Nicolson., London, 
167. old. 
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Laslett megállapítása az idősebb felnőttekre vonatkozik, gondolata annál is inkább értékes, 

mivel a tudás, a műveltség iránti vággyal és szükségletekkel rendelkezők jelen vannak a 

múzeumokban és más olyan terekben, ahol tudatosan megnyilvánulnak. 

Az elitista hagyományoktól az egyenlőség elvét valló változások igényét képviselő nézetek 

felé történő elmozdulás, valamint a kiállítás, a gyűjtemény szentsége felőli elmozdulás a 

közösség központisága felé nem kell, hogy eltávolítsa a tanuló felnőtteket a tárgyaktól, hanem 

a látogatóbarát tevékenység, nyitott szerepek felvállalását a művészi igényességgel kell 

összehangolni. A változások folyamatában a közművelődési politika integrálja a fontosabb 

kérdések megoldásának igényét (pl. kirekesztés elleni küzdelem) és ez az értékorientált 

tevékenység társadalmilag elismert lesz a múzeumok bevonásával, illetve a múzeumi rendszer 

tevékenységének változása mellett is. A fejlődés változást hordoz, de a változások nem 

mindig eredményeznek progressziót, a fejlődés tényleges és gyökeres változásokat 

eredményez a kortárs közvélekedésben, politikában és gyakorlati megnyilvánulásokban. Ez 

persze további kérdéseket is felvet: a társadalmi kirekesztés kérdése kapcsán a múzeumok a 

társadalom még nagyobb részét be kívánják vonni látogatói körükbe, avagy újragondolják fő 

céljaikat, melyek között csak egy a hozzáférés növelése? 

A múzeumi oktató és nevelő szakemberek, - akik maguk is életen át tanuló egyének és 

szakmai készségeik fejlesztésének igényes képviselői -  mint innovációba kellene, hogy 

vigyék saját szerepüket saját közösségeik értékelésének és értelmezésének figyelembe 

vételével. Hasonlóképpen, a felnőtt tanulóknak is segíteniük kell, hogy megismerjék az új 

tanulási stílusokat és folyamatokat. Ez különösen fontos olyan tanulási környezetben, mely 

eltér a megszokott, már megismert formáktól, és amely eltér korábbi elvárásaiktól.  

A múzeumi szakemberek szerepeihez hozzá tartozik és az egész életen át tartó tanulás 

tevékenységének keretrendszere ehhez szükséges is, hogy támogatás és tanácsadás 

tevékenységével járuljanak hozzá a hatékony és eredményes tanulás megvalósításához. Ha 

például a múzeumok a nem hagyományos látogatói csoportokat eredményesen akarják 

vonzáskörükben tartani, úgy meg kell ismerniük igényeiket alapossággal. A tevékenység 

kiterjesztésének tehát fontos eszköze a tanácsadás, mely kifejezetten megerősíti, motiválja a 

tanulási tevékenység folytatását. 

„A tanácsadás és útmutatás tevékenységén keresztül az egyének, mint az egész életen át tartó 

tanulás képviselői formálják, formálni hagyják az egyéniségüket és döntéseiket meghatározó 
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lépéseket, ezért az útmutatás és tanácsadás sokféleségét igénylik, melyek a helyes választást, 

az eligazodást könnyítik meg.”185 

A múzeumoknak tehát meg kell fontolniuk, hogy tanácsadási és útmutatási tevékenységüket 

hozzákapcsolják általános közfeladataikhoz. A felnőttek, mint öntevékeny tanulók 

felelősségének növekedésével ez a funkció egyébként is felértékelődik. A múzeumok 

tevékenységének kibővítése tehát társadalmi legitimációt kap, mely a kibővülő közösségi 

szerepek felvállalásán nyugszik. Ennek tekintetében az információhoz történő hozzáférés, a 

múzeumi szolgáltatásokkal kapcsolatos tanácsadás és útmutatás, emberi és materiális 

erőforrások, vizsgázási lehetőségek, és fontos tevékenységeket játszó ügynökségek mind a 

felnőtt jelenlétét befolyásolják, miközben jelenléte növelheti azok hatékonyságát is. 

Schouten nem véletlenül állapítja meg, hogy „a múzeumok kulcsszerepet kapnak abban, hogy 

az emberek a társadalom egésze számára fontos kérdéseket feltevésének és 

megválaszolásának fontosságában meggyőződjenek.”186 

Ö egy, a Mexikóvárosban található Casa del Museo-hoz kapcsolódó példát hoz fel: „Ez a pici 

szomszédos múzeum ma mint tanácsadó iroda működik, ez lett a helyi kulturális központ. 

Amikor más múzeum is eléri ezt a szintet, úgy elmondhatja, hogy valóban a közösség szerves 

részévé vált.” 187 

A múzeumoknak, mint az egész életen át tartó tanulás központjainak számos meghatározó 

tényezőt kell figyelembe venniük. Ezek között elsőként jelenik meg a felnőtt tanuló, vagy 

tanulók csoportja által képviselt igények komolyan vétele. David Andersonnak, az Egyesült 

Királyság múzeumainak, a független felnőtt tanulói körökkel és közösségekkel kapcsolatos 

kutatása ezt tükrözi. Az előzőek vonatkozásában megjegyzi, hogy ”ezek aktív társadalmi 

bázist jelentenek számos intézménynek, melyek között a múzeumok az önirányított tanulás 

ideális terei.”188  

A változásokhoz kötődő, az egyéni jómódhoz kapcsolódó igények részeként megjelenő 

fogalmak, továbbá a közösségi célokhoz kapcsolódó támogatási formák eléréséhez 

kapcsolódó identitásmegőrző formák a múzeumok keretében jobban értelmezhetőek. 

Egy másik, ugyancsak az Egyesült Királyságban lefolytatott felmérés szerint a tanulás egyik 

legfontosabb ösztönző eszköze a belső „tálentumok” egyéni felfedezésében rejlik. A felmérés 

                                                 
185 Coopers – Lybrand (1995): National Evaluation of Skill Choice. In.: Smith – Spurling. Op.cit., 39-40 old. 
186 Schouten, F.  (1992) The Paradox of the Map, Semiotics and Museum Education. Museum Management and 
Curatorship 11., 288. old. 
187 ibid 
188 Anderson, op. cit, 18. old.  
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szerint ez „erősebb, mint bármilyen gazdasági tényező, de lehet a tanulás marketing eszköze 

is.”189 

Ezek a „tálentumok” a múzeumok révén meghatározhatják, hogy ne csak az egyéni érdek, de 

az egyén és a közösség életében megjelenő változások is fontos részét képezzék az 

értékteremtésnek, a gondolkodásnak és a véleményalkotásnak. 

A múzeumok tehát képesek a többoldalú szerep betöltésére, mely hozzájárulhat ahhoz, hogy a 

közösség olyan kérdésekkel birkózzon meg hatékonyan a tárgyak használatából fakadó 

egyenlőtlenségekkel, diszlokációval: „Amennyiben a múzeumok fontos társadalmi szerepet 

töltenek be, úgy az emberek felfedezik magukat és igényeiket a tárlat lényegiségében.”190  

Mindezek tükrében Kenneth Hudson arra figyelmeztet minket, hogy „a múzeumoknak sosem 

szabad szem elől téveszteniük egy nyilvánvaló paradoxon alapvető igazságtartalmát, 

miszerint a sikeres népszerűsítő tevékenység csak a világos és szilárd tudományos alapokra 

épülhet rá.”191 

Ugyanakkor a múzeumok megőrzik gyűjteményeiket, és miközben ezt teszik, úgy megőriznek 

interpretációkat, narratívákat is, sőt az újragyűjtést is erősítik. Ahogy egy kommentátor 

megfogalmazta: „miképpen meghatározzuk önmagunkat és múltunkat egy globális és a jövő 

által birtokolt világban, ahogy a templomok és a katedrálisok megjelenítik múltunk egy 

részét, úgy a múzeumoknak az a feladata, hogy mi és mik vagyunk.”192 

A többnemzetiségű társadalmakban, ahol is mind a közös, mind a különálló történelmek és 

tradíciók igénylik a „mik és kik vagyunk” típusú kérdéseket mindez még fontosabb szerepet 

játszik. 

Yeaxleenek a lifelong education gondolatával kapcsolatos kötetére történt korábbi utalásom 

nem véletlen mivel az kihangsúlyozza az emberek és az élethelyzetek, szituációk fontosságát. 

Ez pedig párhuzamba hozható azokkal a kortárs diskurzusokkal, melyek előtérbe helyezik a 

múzeumok közösségi szerepeit, a múzeumok közelítéseiben bekövetkező elmozdulást a 

tárgyak felől a tanulási eredmény, például a megváltozó személyiség felé, ami visszaköszön 

számos új múzeumi tevékenység cél- és tartalmi rendszerében. Azt is lehet mondani, hogy ez 

olyan, mint az a felismerés, hogy műszaki ismereteket nem lehet exportálni, csak importálni, 

ehhez hasonlóan a felnőttek tanulása sem lehet előre meghatározott rögzített, mivel az 

önkéntességen és szükségletorientáltan működik. 

                                                 
189 Smith – Spurling, op.cit., 40. old. 
190 Schouten, op.cit., 288. old 
191 Hudson, K. (1987) Museums of Influence. Cambridge University Press, 194. old. 
192 Appleyard, B. (1999) Pleasures or Treasures. In The Sunday Times. 08. August 1999. 4. old. 
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„Világos, hogy a múzeumoknak egyensúlyra kell törekedni azon tényezők között, akik 

változást, és azok, akik stabilitást igényelnek. Fontos tehát közeledni a tárgyak felől az 

emberekhez, és ezt a folyamatot erősíteni kell annak érdekében, hogy a közösség csoportjait 

általánosan és szak-specifikusan is befogadják.”193 

A múzeumoknak, mint tanuló szervezeteknek meg kell fontolniuk, hogy milyen eszközöket 

alkalmaznak a gyakorlatban az egész életen át tartó tanulás lehetőségeinek kiterjesztése 

ügyében. Ez például oly módon is megvalósítható, hogy a tanulás iránti vágyat, a készségeket 

és a múzeumi szakma tudását is elmélyíthetjük, növeljük, miközben a múzeumi 

menedzsmentnek és a különösen fontos pozíciókat betöltő kurátoroknak is osztoznia kell a 

célokban. 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

- Már hangsúlyoztam, hogy az egész életen át tartó tanulás koncepciója globális értelemben 

nem könnyen értelmezhető. Ugyanakkor a szakemberekkel folytatott viták és a tőlük való 

tanulás akkor lehet a hasznunkra, ha a tapasztalatainkat a gyakorlatban meg akarjuk 

valósítani; 

- Vitatom, hogy a múzeumok és a felnőtt tanulók közötti viszonyrendszer kulcsfontosságú, ha  

a múzeumok egyszerűen csak meg akarnak felelni a társadalmi elvárásoknak és 

aspirációknak. De a hatékony és tudatos szerepek vállalásához szükség van a kölcsönös 

érdekek és igények figyelembe vételére, annak érdekében, hogy az egész életen át tartó 

tanulás kultúráját meg akarjuk teremteni; 

- Utaltam a kiegészítő szolgáltatási tevékenység szerepére. Ebben az értelemben a múzeumok 

mindenképpen fontos feladatot vállalnak azzal, hogy hozzájárulnak gondolatok, információk 

cseréjéhez és megvitatásához, de arra is szükség van, hogy az előzetes és folytatólagos 

tevékenységek a múzeumok falain kívül is aktívak, tartalmasak legyenek. 

„Az egész életen át tartó tanulás társadalmában a közösségi tanuló-központok helye és 

jelentése módosulhat. Ilyenek létre jöhetnek lakóövezetben, bevásárlóközpontokban, 

egészségügyi intézményekben. Hozzá kell, hogy járuljanak az egyéni és csoportos tanulás 

különböző formáihoz.”194  

A múzeumok, mint tanulási terek fontos szerepet kapnak a múlt megőrzésében, de azzal 

hozzá is járulnak a jelen és a jövő megértéséhez, valamint új gondolatok létrejöttéhez. A 
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„raison d’etre” ezáltal nem veszik el, hanem úgy alakul át, hogy közben annak gyökere magja 

megmarad, s erre épül az új szükségletek és lehetőségek megjelenítése. 

George Brown Goode, a híres muzeológus a jövő múzeumával kapcsolatos jelentésben nem 

véletlenül világított rá a tényre, hogy „az a múzeum nem tus növekedni és 

támogatottságot szerezni, amely évről évre nem tudja bizonyítani, hogy a tanulás 

központjaként tekintenek rá.”195 Múzeum és egész életen át tartó tanulás. Igaz, hogy 

1889-ben írták mindezt! 

 

B. Oktatásügyi kihívások az Európai Bíróság joggyakorlatában (Kivonat)196 

 

Bevezetés  
Az európai csatlakozással foglalkozó oktatásügyi szakemberek számára közhely, hogy a 

Közösség a tagországok oktatásra vonatkozó szabályozását nemzeti hatáskörbe helyezte. Az 

elmúlt évtizedek alatt azonban egyre inkább felismerhetővé vált, hogy bár a kötelező 

jogszabályok és általában a "tételes jog" tekintetében valóban nem beszélhetünk jelentős 

közösségi joganyagról, arról nincs szó, hogy az Európai Közösségnek ne lenne 

oktatáspolitikája. Sőt, az oktatás kiemelten az a szektor, amelyre a közösségi politikaformálás 

egyre határozottabb módon jellemző.2 Az eredetileg kis számú és töredékes, a képzésekre 

általánosan vonatkozó joganyag lényegesen bővült az idők során. Emellett önállóan fejlődött 

az Európai Bíróság oktatással kapcsolatos joggyakorlata is, amely időnként forradalmian új 

elgondolásokat tükrözött. E követett eszközrendszer a Közösség oktatáspolitikájának 

kiformálódásához vezetett, amely a nyolcvanas évektől kezdve egyre bővülő tematikát és 

részvételt jelentő, anyagi eszközökben is egyre jelentősebb közösségi oktatási programokban 

jelent meg. 

Az Európai Közösség jogszabályainak összessége, az úgynevezett acquis communautaire két 

fő részre osztható: az elsődleges és a másodlagos joganyagra. Elsődleges joganyagon 

értendőek az Európai Közösségek Alapító Szerződései, az ezeket módosító későbbi 

szerződések és a tagállamok csatlakozási szerződései. A másodlagos jogot a Közösség szervei 

teremtik, a Római Szerződés által meghatározott jogszabályok formájában. 

                                                 
195 Goode, G.B. (1889) The Museum of the Future. Report of the US National Museum, Washington.,  432. old. 
196 Részlet a Balázs, Éva-Ivanics, Krisztina-Bajomi, Iván (1998) Az EU-beli oktatásügy jogi és gyakorlati 
nézőpontból.  c. tanulmányából (ISM tanulmányok 1998.), I. rész, 5 – 30. old. 
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Az Európai Bíróság oktatási ítéletei 
 
Az oktatásban részesülők elsődleges köre  
Elsőként azokat a jogeseteket vizsgáljuk, ahol az érintettek oktatáshoz jutásának jogosultságát 

a Közösségi jogszabályok nevesítették. Ebbe a kategóriába tartoznak a migráns 

munkavállalók és családtagjaik, gyermekük, házastársuk. 

Az Európai Közösség integrációs folyamata a dolgozók viszonylatában nem csak azt követeli 

meg, hogy az őket érintő valamennyi, a munkára vonatkozó megkülönböztetést 

megszüntessék, hanem azt is, hogy ez a szociális és kulturális körülményeikre is kiterjedjen. 

Az oktatás azok közé a szociális és kulturális jogok közé tartozik, amelyek közvetetten ugyan, 

de adott esetben hátrányosan érinthetik a külföldi munkavállalókat. A dolgozók szabad 

mozgásának biztosítása magában foglalja mind a dolgozó, mind pedig családja oktatáshoz 

való jogát is abban a tagállamban, ahol éppen tartózkodnak. Ez az álláspont magától értetődő, 

hiszen ha a dolgozó családja ki van zárva az oktatáshoz jutás lehetőségéből, közvetetten ő 

maga is hátrányt szenved, és ez szabad munkavállalását érinti.  

Az 1968-ban elfogadott irányelv10 értelmében a dolgozókat és családtagjaikat megilleti a 

szabad mozgás és tartózkodás joga a Közösség egész területén. Egy másik, szintén a dolgozók 

szabad mozgását szabályozó rendeleti11 világosan leszögezi, hogy a dolgozó házastársa, 21 

évnél fiatalabb leszármazottja, valamint saját és házastársa felmenői, akiket ő tart el, 

ugyanolyan jogokkal rendelkeznek, mint a dolgozó maga. Ők az egyenlő elbánás elvének 

csupán másodlagos élvezői, mert jogosultságaik a családi kapcsolaton alapulva, a dolgozó 

családtagjának státusából erednek.12 A rendelet egyértelműen elrendezi a dolgozók oktatáshoz 

való jutásának kérdését,13 és azt is rögzíti, hogy egy idegen államban dolgozó munkavállaló 

gyermeke ugyanúgy juthat általános és szakképzéshez, mint az állam saját polgárai, ha a 

gyermek az adott állam területén tartózkodik.14 Ehhez viszont az szükséges, hogy a szülő az 

adott államban munkát végezzen az oktatás tartama alatt.  

Annak érdekében, hogy a rendelet által biztosított jogok érvényesülhessenek a migráns szülő 

gyermeke számára, feltétlenül szükséges az, hogy a szülő tartsa el leszármazottját. E viszony 

megítélése a tényleges helyzet alapján történik, nem pedig a fennálló jogi kapcsolatokén. Nem 

szükséges az eltartás okainak, de annak vizsgálata sem, hogy a gyermek képes lenne-e 

eltartani önmagát.15 Ha a szülő tartja el a 21 év alatti gyermeket, ez utóbbi automatikusan 

részesül az azonos elbánás elvének előnyeiből a rendeletben foglaltaknak megfelelően.  

A szülő dolgozói minősége akkor tűnhet speciálisnak, ha egy másik államban dolgozik ugyan, 

ám a munkáltató egy nemzetközi szervezet. A bíróság megállapította,16 hogy a diplomata 
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státusz nem jelenti a munkavállalói minőség kizárását, és a szóban forgó német. állampolgár 

gyermeke ugyanolyan jogokat élvez Hollandiában, mint a holland diákok.  

Az eddig említett két ügy további kérdések tisztázására is lehetőséget adott a Bíróság 

számára. Joga van-e a gyermeknek egy másik tagállamban ugyanolyan oktatáshoz jutni, mint 

az állam saját polgárai gyermekeinek, ha a szülő – akinek az alapjogához kapcsolódik a 

gyermek joga – már nem dolgozik az adott államban? A Bíróság válasza egyértelműen pozitív 

volt, arra való hivatkozással, hogy az általános elveket rögzítő rendelet17 legfőbb célja az, 

hogy a dolgozók szociális és kulturális integrálását biztosítsa a befogadó országban. Ez pedig 

nem valósulhat meg teljes mértékben akkor, ha egy gyermek, aki korábban az egyik 

tagállamban lakott, nem térhet oda vissza tanulmányok folytatása érdekében. A Bíróság arra 

az álláspontra helyezkedett, hogy a korábbi munkavállalás tényének a későbbiekre nézve is 

garantálnia kell az egyenlő elbánásban való részesülés jogát.  

A dolgozó jogi státusából közvetetten részesülő házastársak helyzete némiképp speciálisabb. 

A házastársakat illetően számos tekintetben a Bíróság maga teremtette meg a vonatkozó 

szabályokat.  

1975-ben volt az első olyan jogeset,18 amikor a Bíróság nemcsak a munkavállalót, hanem 

annak házastársát is szociális juttatásokban részesítette annak ellenére, hogy ez nem 

következett közvetlenül az alkalmazott jogszabály szövegéből. Egy migráns munkavállaló 

házastársa és leszármazottai nyertek ezáltal jogosultságot özvegyi segélyre. Ezzel elfogadást 

nyert az az elv, hogy a migráns munkavállaló házastársát mint családtagot ugyanolyan jogok 

illetik meg, mint a dolgozót magát.  

1983–85 során számos jogeset volt, amikor olyan személy kívánta érvényesíteni az egyenlő 

elbánásbat1 való részesülés másodlagos jogát, aki nem tartozott a rendelet által 

megfogalmazott családtag kategóriába. Ha a dolgozó és partnere nem él házasságban, akkor a 

partnert – legyen az élettárs, jegyes, stb. – a bíróság szerint nem illetik meg az egyenlő 

elbánáshoz fűződő jogosítványok.19 
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Az oktatásban való részesülés gyakorlati következményei  
 
Az oktatáshoz kapcsolódó jogok nem csupán az oktatáshoz jutás jogát foglalják magukba, 

hanem a tanulmányok folytatásával járó egyéb jogosultságokban részesülés jogát is. Ez a 

migráns munkavállaló, gyermeke és házastársa tekintetében azt jelenti, hogy az azonos 

felvételin túl azonos ösztöndíjnak és támogatási szabályoknak kell vonatkozniuk rájuk is.  

A Római Szerződés 7. Cikkében20 megfogalmazott egyenlő elbánás elvét az oktatásban 

részesülés tekintetében a Casagrande-ítéletben21 értelmezte először a Bíróság.  

A Németországban tanuló olasz állampolgár gyermeke szűkös anyagi viszonyaikra 

hivatkozva támogatásért folyamodott München városához. A kérelem elutasítását azzal 

indokolták, hogy nem német állampolgár. Az eset által felvetett problémát már szabályozza az 

1612/68/EGK rendelet, amely megállapítja, hogy az általa biztosított jog, az oktatáshoz jutás 

egyenlő joga, magában foglal minden olyan egyéb jogosítványt is, amely az oktatás 

elősegítésére szolgál. Egy oktatási intézménybe való felvételből eredő valamennyi jog 

tekintetében egyenjogúság van az adott állam polgárainak gyermekei és a migráns 

munkavállalók gyermekei között. Abban az esetben, ha a szülő munkát vállal a másik 

tagállamban, őt és gyermekét úgy kell kezelni, mint az adott állam saját polgárait.  

A rendelet általáJ1os és kötelező jellege biztosítja az előírások közvetlen és tényleges 

gyakorlati megvalósulását, erre vonatkozóan nem szükséges további intézkedések 

meghozatala. Mindezeken túlmenően a Bíróság érvelése szerint attól függetlenül, hogy az 

oktatás és képzés nem tartozik az Alapszerződés által nevesített területek közé, nem 

valósulhat meg olyan jogértelmezés, amely a közösségi alapelvek és célok érvényesítését 

akadályozza. Ez a megfogalmazás kellő alapot biztosított később új joggyakorlat 

kialakítására. A Casagrande-ítélet jelentősége tehát az, hogy megteremtette a funkcionalista 

szemlélet érvényesülését az oktatás területére vonatkozóan is. El kell tekinteni attól a ténytől, 

hogy nem a Közösséghez delegált hatáskörről van szó, és ezt a területet is be kell vonni a 

közösségi jog által szabályozott körbe az integráció folyamatának tovább bővítése érdekében.  

Az egyenlő elbánás elvének egyre szélesedő értelmezését mutatja az Alaimo-ítélet22 is, amely 

a megkapható támogatások körét az egyébként igen speciálisan szabályozott ösztöndíjakra is 

kiterjesztette. Érdekes probléma merült fel akkor is, amikor egy olasz diák folyamodott 

Franciaországban olyan ösztöndíjért, amely csakis francia és spanyol diákoknak volt 

fenntartva, a két állam által megkötött kétoldalú szerződés alapján.23 Annak ellenére, hogy a 

szerződést két adott állam kötötte meg, a bíróság döntése értelmében az egyik állam nem 
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tagadhatja meg ösztöndíj biztosítását egy olyan diák számára, aki az ország területén dolgozó, 

harmadik tagállamból érkező szülő gyem1eke. A szerződés azon kitétele, hogy csak a két 

állam állampolgárainak gyermekei részesülhetnek az ösztöndíjból, nem értelmezhető a hazai 

munkavállalók javára, mert ez hátrányosan érintené a más tagállamból érkező dolgozókat és 

gyermekeiket.  

Teljes mértékben garantálni kívánta az egyenlő elbánásból eredő jogosultságok körét a 

Bíróság, amikor megállapította, hogy valamennyi juttatás, amelyre egy adott tagállam 

állampolgára és annak gyermeke jogosult, az ország területén dolgozó migráns 

munkavállalónak és gyermekének javára is szolgálhat.24 Ide tartozik valamennyi támogatás, 

legyen az akár magán-, akár állami, amely a taníttatás költségeinek fedezésére szolgálhat. 

Igen érdekes példa adódott erre egy 1990-es jogesetben.25 Egy Németországban dolgozó olasz 

állampolgár gyermeke Olaszországban kívánt orvosi egyetemre járni, és ehhez olyan 

támogatást igényelt, amelyet a német állam biztosított saját polgárai számára. Az ítélet szerint 

az olasz diák mint az egyenlő elbánás elvének másodlagos gyakorlója jogosult erre, mert a 

fogadó, a szülő munkavállalása szerinti államot terhelik az oktatás költségei, nem pedig egy 

harn1adik államot. Következetesen vitte tovább ezt a gondolatmenetet a Bíróság a Humbel-

ügyben is.26 Egy Luxemburgban dolgozó francia állampolgár gyermeke Belgiumban 

szándékozott tanulni, és ehhez folyamodott egyenlő feltételek biztosításáért a belga 

hatóságokhoz. Mivel azonban nem a szülő szerinti fogadó állam volt az, amelynek a migráns 

munkavállaló számára a szociális és kulturális jogokat biztosítania kellett, hanem egy 

harmadik állam, a Bíróság elutasította a kérelmező igényét, és Belgium elmarasztalását.  

Érdekes problémákat vetett fel az a helyzet, amikor maga a migráns munkavállaló kívánt a 

későbbiekben tanulmányokat folytatni. Sylvie Laire27 esetében mondta ki a Bíróság azt, hogy 

a korábbi munkavállalás és a folytatni kívánt tanulmányok között összefüggésnek kell lennie 

ahhoz, hogy az oktatásban való részvétel során is érvényesülhessen az egyenlő elbánás elve. 

Ez a francia hölgy, miután már 4 éve az NSZK-ban dolgozott, elhatározta, hogy német 

nyelvet és irodalmat tanul. Létfenntartása érdekében ösztöndíjért folyamodott az egyetemhez. 

Az egyetem megtagadta ennek folyósítását, arra való hivatkozással, hogy csupán német 

állampolgárok és olyan külföldek kaphatják, akik már több mint 5 éve az országban 

dolgoznak. A Bíróság ismételten hangsúlyozta, hogy a dolgozókat egyenlő jogok illetik meg 

az oktatáshoz jutás és az abból fakadó egyéb előnyök kihasználása terén. A szakképzést vagy 

tovább-, illetve átképzést biztosító intézménybe való felvételnek azonban nem 

nélkülözhetetlen feltétele a dolgozói minőség megléte és az, hogy összefüggés legyen a 

korábbi munkavégzés és a folytatni kívánt tanulmányok között. Különösen igaz ez akkor, ha 
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egy munkavállaló önhibáján kívül veszti el munkáját, és mind a munkavállaló, mind a piac 

számára fontos, hogy a munkavállaló új területen tudjon szakmai tevékenységet kifejteni. A 

Bíróság ítélete szerint Sylvie Laire tehát továbbra is úgy tekintendő, mintha munkavállaló 

lenne, és ennek következtében az ehhez fűződő jogosítványoknak is jogosult ja.  

Az egyetemi oktatásban való részesülés esetén feltétlenül szükséges a közvetlen kapcsolat a 

korábbi munka és az egyetemi tanulmányok között ahhoz, hogy az egyenlő feltételekkel 

megvalósuló felvételin túl egyenlő juttatásokban – pl. ösztöndíjban – való részesülés is 

biztosítva legyen a migráns munkavállaló számára. Itt is él azonban az a szabály, hogy ha a 

munkavállalót a piac kényszeríti munkája feladására vagy szakmai továbbképzés folytatására, 

őt ezért hátrány nem érheti.28  

A Bemini-esetben29 tisztázódott az a helyzet, amikor egy munkavállaló önként adja fel állását, 

nappali tagozatos tanulmányok folytatása érdekében. A Bíróság szerint ez a munkavállaló is 

megőrzi dolgozói státusát és az ehhez fűződő előnyöket, ha a folytatni kívánt tanulmányok és 

a korábbi munka között van valamilyen összefüggés.  

1990-tő130 a kérdés szabályozása egyértelművé vált a vonatkozó irányelv elfogadásával. A 

volt munkavállaló továbbra is részesül a szabad mozgás, a tartózkodási hely szabad 

megválasztásának előnyeiből a Közösség egész területén. Ez azt jelenti, hogy bármely 

államban végzett is munkát, ez feljogosítja arra, hogy bármely más tagállamban 

tanulmányokat végezzen, feltéve, hogy nem jelent terhet az adott állam szociális rendszerére 

nézve. Nincs többé jelentősége annak sem, hogy az illető dolgozói minősége önként vagy 

önhibáján kívül változott-e meg.  

Az eddig említett esetek mind azon követelmény köré csoportosulnak, hogy a migráns 

dolgozó ugyanolyan "szociális előnyökhöz" jusson, mint az adott állam bármely 

állampolgára.31 A szociális előny definíciója azonban képes arra, hogy minden tényezőt 

lefedjen, amely – az 1612/68/EGK irányelvben megfogalmazottakon túl a migráns 

munkavállaló részére élet és munkafeltételeinek javulását és társadalmi előre lépését hivatott 

segíteni. A Bíróság első ítélete,32 amely ezeknek a szociális előnyöknek a körét szándékozott 

megrajzolni, igen széles határokat húzott meg. Szociális előnyként definiált mindent, ami egy 

munkavállalónak járt a munkavállalói minőségből vagy abból adódóan, hogy az érintett az 

adott állam területén tartózkodott, és mindezek a juttatások hozzájárultak a dolgozó 

Közösségen belüli mozgásának elősegítéséhez.  

A diákok számára e szerint szociális előnyként tekintendő minden olyan juttatás, amely 

számukra – illetve közvetetten a munkavállaló számára – hozzájárulást biztosít az oktatásban 

való részvétel költségeihez. Még akkor is érvényesül ez a szabály, ha az érintett nem szakmai 
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képzést biztosító iskolába jár. Az egyenlő elbánás kiterjed tehát az ösztöndíjakra, 

tiszteletdíjakra, és minden másra, ami a diák segítésére, ösztönzésére szolgál.33  

 

Az oktatáshoz jutók körének kitágítása  
Annak ellenére, hogy a Közösség meglehetősen mélyen beleavatkozott az egyes tagállamok 

oktatáspolitikájába a dolgozók szabad mozgására vonatkozó elv alkalmazásával, még mindig 

igen sokan maradtak, akik nem tartoztak a jogosultak körébe. Azokról a diákokról Van szó 

elsősorban, akik tanulási céllal mennek egy másik tagállamba, nem pedig migráns 

munkavállalók vagy azok családtagjai.34 Mivel az oktatás nem tartozott a Római Szerződés 

területei közé, közvetett módon igyekezett a Bíróság a problémát megoldani.  

Egyesek amellett érveltek, hogy az egyenlő elbánásban való részesülés az oktatás területén 

levezethető lehet az 59. Cikkből,35 amely a szolgáltatások szabad nyújtásáról és az azokban 

való részesülésről szól. Ennek az álláspontI1ak a megalapozására a Bíróság a Carboneeset36 

kapcsán talált alkalmat. Kifejtette, hogy a szolgáltatások címzettjei egyaránt lehetnek migráns 

munkavállalók és diákok. Ettől a pillanattól kezdve számos alkalommal felmerült az a vita, 

hogy vajon valóban szolgáltatásnak tekintendő-e az oktatás. Ha ez az álláspont elfogadást és 

megerősítést nyer, akkor az az oktatás Közösségen belüli új irányú fejlődését vonja maga 

után, ám ezúttal a szolgáltatások szabad nyújtásának és a letelepedés szabadságának elvein 

alapulva. Ez az új irány azonban azt is jelentené, hogy az oktatást – mint szolgáltatást – 

illetően mindenféle diszkrimináció minden Közösségi polgár számára megszűnik. Nincs tehát 

lehetőség eltérő felvételi, ösztöndíj vagy segélyezési feltételek előírására.  

A helyzet első vizsgálatára egy görög ügy37 adott alkalmat. A közösségi szabályokkal 

ellentétesnek minősítette a Bíróság azt a rendelkezést, hogy Görögországban külföldiek nem 

adhatnak lakásukban magánórákat. Feltételül azt szabta, hogy a külföldiek abból a célból 

utazzanak az ország területére, hogy nem rendszeresen ugyan, de szolgáltatást nyújtsanak.  

Számos kétely maradt azonban a jogalkalmazókban az oktatás szolgáltatásként tekintését 

illetően, amelyeket végül is a Humbel-ügy38 pontosított megnyugtató módon. Az az oktatás, 

amelyet egy állami középfokú intézmény műszaki intézetében folytatnak, nem minősül 

szolgáltatásnak az 59. Cikkben foglaltak szerint. Az állam a közpénzekből finanszírozott 

oktatási rendszer fenntartásával nem nyereségre vagy ellenszolgáltatás szerzésére törekszik, 

hanem szociális, kulturális, oktatási feladatait látja el. Az, hogy valamilyen képzés vagy 

oktatási forma szolgáltatásnak minősül-e, attól függ, hogy áll-e mögötte gazdasági érdek. 

Csupán akkor beszélhetünk szolgáltatásról, ha azért valamilyen ellenszolgáltatást fizetnek, és 

a kapott összeg akár részben is a költségeket fedezi.  
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Ennek az álláspontnak a legújabb megerősítését követően elmondható: gyakorlatilag kizárt az, 

hogy egy államilag szervezett vagy támogatott képzés szolgáltatásnak minősüljön.39 A 

magánoktatási formák ebből következően egyértelműen a szolgáltatás kategóriába 

sorolandók, az ehhez kapcsolódó valamennyi joggal együtt.  

 

Az oktatásban részesülők körének további bővítése az egyenlő elbánás elvének 
alkalmazásával  
A közösségben számos foglalkozás más állambeli gyakorlását akadályozta az, hogy az érintett 

állam saját diplomájához kötötte a szakma gyakorlását. Ennek a problémának a megoldását az 

Unió joga egyrészről a diplomák elismerésével kívánja kezelni, másrészről pedig a képzéshez 

– legyen az szak vagy felsőfokú – való hozzájutás egyenlő biztosításával. Ha az oktatásban 

érvényesül az egyenlő elbánás elve, ez közvetlen hatással jár a majdani munkavállalókra 

nézve is.  

A Bíróság erre vonatkozó gyakorlata igen érdekes és merész irányokat mutat. Az eredetileg 

csupán dolgozókat megillető egyenlő elbánás elvét ugyanis a diákokra is kiterjesztette, 

mégpedig függetlenül attól, hogy áll-e mellettük vagy mögöttük egy munkavállaló. Első 

lépésben azt állapította meg, hogy a szakmai képzés is a Római Szerződés hatáskörébe 

tartozik. Ezt követően rendkívül tágan meghatározta a szakképzés fogalmát, úgy, hogy abba 

az oktatás számos típusa is beletartozzon. Végül pedig az oktatásban való részesülés 

egyenlőségét alkalmazta a diákok tartózkodási jogának garantálására.  

Az itt vázolt jogfejlődés kiindulópontja az a probléma volt, hogy az oktatás nem tartozott a 

Római Szerződés által szabályozott területek közé, ám számos olyan eset merült fel, amely 

ehhez a területhez kapcsolódóan igen érzékenyen érintett szabályozott alapelveket, amelyek 

érvényesülése általános körű, és nem szükséges az, hogy közösségi hatáskör álljon fenn az 

adott szférára vonatkozóan. A felvázolandó fejlődés azt mutatja, hogy bármiféle 

állampolgárságon alapuló diszkrimináció tilos, még akkor is, ha az olyan területen történik, 

amely nem tartozik közösségi hatáskörbe.  

A Casagrande-ítéletben40 rögzített elveket – azt, hogy a szakmai képzés a Római Szerződés 

hatáskörébe tanozik, és az egyenlő elbánás elve erre vonatkozóan is érvényesül – csak sok 

évvel később alkalmazta újra a Bíróság, és töltötte meg új tartalommal.  

1983-ban a Forcheri-ügy41 abból eredt, hogy az Európai Közösség egy alkalmazottjának 

házastársa tanulmányokat kívánt Belgiumban folytatni, ám magasabb összegű tandíj 

fizetésére kitételezték, mint belga diáktársait. A Bíróság újra hangsúlyozta, hogy a különböző 

képzési típusokhoz való jutás a Római Szerződés által szabályozott kérdések közé tartozik, 
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attól függetlenül, hogy a közösségi szerveknek nincs hatáskörük az oktatásra és a képzésre 

közvetlenül vonatkozó rendelkezések meghozatalára. Következésképpen, ha egy tagállam 

valamilyen képzési formát megszervez, különösen a szakmai képzést illetően, teljes 

mértékben egyenlő jogokat kell biztosítania az állam területén jogszerűen tartózkodó más 

tagállamok polgárai számára. Ezzel a jogesettel egy új jogértelmezési folyamat indult útjára. 

Itt már nem elég az, hogy a munkavállalók – és hozzájuk kapcsolódóan családtagjaik – 

részesülnek az egyenlő elbánás elvéből. Ennek az elvnek mindenki számára érvényesülnie 

kell, legyenek bár volt vagy jövőbeni munkavállalók. Ráadásul az elvnek minden területre ki 

kell terjednie, amely a Közösség által szabályozott körbe tartozik, vagy az ezeken a 

területeken meglévő elveknek az érvényesülését érinti.  

A 7. Cikkben megfogalmazott egyenlő elbánás elve minden közösségi hatáskörbe tartozó 

területen megtiltja az állampolgárságból fakadó diszkriminációt. Mivel azonban a Római 

Szerződés számos speciális rendelkezést is tartalmaz, amelyek önállóan rögzítik e közösségi 

törekvéseket és az alapelvek érvényesülését, a Bíróság a fenti cikket csupán igen ritkán 

alkalmazta ítéleteinek alapjául. A halászat, a mezőgazdaság és az áruk szabad mozgásának 

biztosításán túl a Bíróság a Forcheri-ítélettel az elvalkalmazhatóságát az oktatásra is 

kiterjesztette. Számos korábbi esetben a Bíróság a 48. Cikk42 rendelkezései alapján döntött, 

ám ez Forcheri esetében nem volt járható út, mert ő nem volt közösségi értelemben vett 

munkavállaló. A Bíróság – nem egyszerűen ugyan -, végül eljutott arra a végkövetkeztetésre, 

hogy egy tagállam területén jogszerűen tartózkodó idegen állampolgárt megilleti az azonos 

elbánásban való részesülés joga a 7. cikk43 alapján. A korábban csupán korlátozott kör 

számára fenntartott privilégium – jelen esetben az oktatásban való részesülés egyenlősége – 

ezáltal kitágult és mindent közösségi polgár számára elérhetővé vált. Egyértelműen 

következik ebből, hogy egy diák, aki tanulmányok folytatása érdekében, a vonatkozó 

jogszabályok betartásával tartózkodik egy adott államban, ugyanúgy részesül a 

diszkriminációmentes elbánásban, mint bárki más.  

A Bíróság egyre inkább kikristályosította azt az álláspontot, hogy a szakmai képzés a Római 

Szerződés hatáskörébe tartozik. Ez az elv azonban azt a problémát rejti magában, hogy 

egyáltalán nem tisztázott a "szakmai képzés" fogalma. Igen sokféle maghatározást lehet erre 

vonatkozóan adni, ám feltétlenül hangsúlyozandó az, hogy napjainkban számos foglalkozás 

gyakorlása egyetemi diplomához kötött, és ezáltal az egyetemi tanulmányok is egy szakmára 

való felkészülést, szakképzést jelentenek.  

A Gravier-eset44 adott legelőször erre vonatkozóan definíciót. Françoise Gravier francia 

állampolgár képregény rajzolást kíván tanulni Belgiumban a Liege-i Képzőművészeti 
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Főiskolán. Az iskola beiratkozási díj befizetését írta elő számára, amit ő nem teljesített, 

hanem bírósághoz fordult. Az Európai Közösség Bíróságához intézett kérdés az volt, hogy a 

képregény rajzolásnak egy főiskola keretein belül megvalósuló oktatása szakmai képzésnek 

minősül-e, és ezáltal a Bíróság hatáskörébe tartozó kérdésről van-e szó. A döntés 

megállapította, hogy szakmai képzés minden oktatási forma, amely egy foglalkozás, 

mesterség vagy bármilyen más munka ellátására készít fel, vagy pedig szakma végzésére való 

képzettséget biztosít, függetlenül a diákok korától, a képzés színvonalától, még abban az 

esetben is, ha ez a szakmai képzés általános képzést is magában foglal. A Bíróság rendkívül 

sokfajta érvet és szempontot hozott fel e forradalmian új fogalomértelmezés 

alátámasztására.45 Mindenképpen helyes azonban az új kategória bevezetése, mert ha a 

dolgozók szabad munkavégzését kívánjuk biztosítani, ennek elválaszthatatlan része az 

egyenlő szakmai képesítéshez jutás. Gravier mint diák és nem mint migráns munkavállaló 

vagy családtag nyert önálló jogot az egyenlő elbánás elvének alkalmazására egy másik 

tagállamban. Nem kötelezhető tehát magasabb összegű beiratkozási díj megfizetésére, mint 

belga diáktársai.  

Egy hiányossága azonban mégis volt az új kategóriának: azt lehetett érezni, hogy a részben 

általános képzést is adó egyetemi oktatás ebbe nem tanozik bele. A korrekció két lépcsőben 

következett. Először azt pontosította, hogy az egyetemi oktatást, mint egészet nem lehet 

kizárni a szakmai képzés kategóriájából.46 Ezt követte a Blaisot-ítélet,47 amely kimondta, 

hogy minden olyan képzés, amely egy foglalkozás ellátásához szükséges és elégséges 

szakmai felkészültséget biztosít, szakmai képzésnek minősül. Így az egyetemi képzés is, és 

ezáltal itt is érvényesülnie kell az oktatáshoz jutás egyenlőségének. Csupán azok az egyetemi 

tanulmányok maradnak ki a szakmai képzés. kategóriájából, amelyek kifejezetten az általános 

ismeretek elmélyítésére szolgálnak.48 Az egyes képzések minősítése a hallgatók kora, a 

képzés szÍ1lvonala és az oktatott tárgyak alapján történik.  

A 7. Cikk, és így az egyenlő elbánás elvének alkalmazási feltétele még a Gravier-ítéletben is 

az volt, hogy a migráns állampolgár jogszerűen tartózkodjék egy másik tagállam területén. A 

tartózkodási jog megszerzésére külön jogszabályok vonatkoznak, amelyek azonos feltételeket 

írnak elő valamennyi közösségi állampolgárra vonatkozóan. E feltétel teljesülése 

automatikusan indukálja az azonos elbánásban való részesülés elvét. A diákokra nézve ez azt 

is jelenti, hogy ha egy diák jogszerűen tartózkodik egy másik tagállamban, és ott felvételt 

nyer valamely szakmai képzést adó intézménybe, nem kötelezhetik magasabb tandíj 

fizetésére, mint az adott állam saját polgárait.  
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A tartózkodási jog, mint a szakmai képzéshez való jog megvalósításának eszköze  
Könnyen belátható, hogy hiába teremtődik meg minden jogszabályi feltétel a szakmai 

képzéshez jutás egyenlő biztosítására a Közösség polgárai számára, ha a szakképzésben részt 

vevő diákok tartózkodási joga korlátozott keretek közé van szorítva egy másik tagállam 

területén. Számos esetben érveltek a jogaikban csorbított diákok amellett, hogy a tartózkodási 

jog közvetlen kihatással jár a másik alapjog érvényesítésére, mert ha nem kapnak tartózkodási 

jogot, vagy csak limitált időre, akkor az egyébként rendelkezésükre álló képzésben sem 

részesülhetnek szándékaik szerint.  

A Bíróságnak született ugyan egy ítélete49 arra vonatkozóan, hogy ha egy közösségi polgár 

felvételt nyert egy másik tagállamban valamilyen szakmai képzésre, akkor azzal a közösségi 

jogból eredően jogosultságot nyert az ország területén való tartózkodásra a képzés folytatása 

céljából és annak időtartamára. A kérdés igazi megoldását azonban az 1993-ban elfogadott 

tanácsi irányelv50 hozta meg, amely a diákok tartózkodási jogát és az ehhez kapcsolódó 

feltételeket meghatározta. A legfontosabb elv az, hogy a tartózkodási jog jogosultjai, így 

maga a diák és családtagjai szabadon tartózkodhatnak az ország területén a már korábban 

elfogadott céloknak és tartamnak megfelelően. Semmiképpen sem jelenthetnek terhet azonban 

az adott állam közkiadásaira. Ennek értelmében a diákt1ak – és a vele együtt lévő 

családtagnak – rendelkeznie kell megfelelő, a képzés és a tartózkodás költségeinek fedezésére 

szolgáló anyagi forrásokkal, valamint egészségbiztosítással is.  

 

Pedagógusok a Közösségben  
A Római Szerződés által megfogalmazott alapelv, a dolgozók szabad mozgásának elve51 a 

fizetett tevékenységet végző dolgozókra vonatkozik. Sem az elsődleges, sem pedig a 

másodlagos jog nem tartalmaz azonban megfogalmazást arra nézve, hogy kit kell 

"dolgozónak" tekinteni, illetve mi minősül "fizetett tevékenységnek". Már 1964-ben felmerült 

ez a kérdés,52 és akkor a Bíróság határozottan arra az álláspontra helyezkedett, hogy itt önálló, 

közösségi szintű meghatározásról van szó, és mivel ezek a fogalmak az Alapszerződés által 

használt egyik legfontosabb elv érvényesülését határozzák meg, értelmezésük nem lehet 

leszűkítő.  

D. M. Levin53 esetében dolgozta ki részletesen a fogalom elemeit a Bíróság. Ez az angol 

hölgy egy harmadik állam polgárának feleségeként Hollandiában kívánt tartózkodási 

engedélyhez jutni. Ezt a kérését a holland hatóságok elutasították, arra hivatkozván, hogy nem 

dolgozik, és ezért nem tekinthető a jogosultságokban részesülő közösségi állampolgárnak. 
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Levin részmunkaidőben állást vállalt, és ennek alapján újra benyújtotta kérelmét. A Bíróság a 

dolgozói kategória meghatározását hívta segítségül. E szerint mindazok dolgozónak 

tekintendők, akik – akár főfoglalkozásként, akár mellékfoglalkozásként – olyan tevékenységet 

folytatnak, amely valóságos, hatékony, és amely fizetett tevékenységnek minősül. A dolgozói 

minőséget csupán azok a tevékenységek nem alapozzák meg egyértelműen, amelyek 

kiegészítők és mellékesek. M. Levin tehát dolgozónak tekintendő a közösségi jog értelmében 

és így élvezi a szabad mozgás elvének érvényesülését. Ebből a megfogalmazásból azonban 

még nem egyértelműen következik az, hogy a tanárok is élvezhetik a dolgozók szabad 

mozgásának előnyeit. A fogalom ilyen irányú kiterjesztését a Kempf-ítéletben adta meg a 

Bíróság.  

M. R. H. Kempf54 német zenetanár Hollandiában kívánt letelepedni. Heti 12 órában tanított, 

ami körülbelül a fele az ottani kötelező óraszámnak. Letelepedési kérelmét emiatt 

elutasították, ám a Bíróság szerint Kempf heti óraszáma és a felkészülési idő egyértelműen 

megalapozza azt, hogy valóságos és hatékony, fizetett munkavégzésről beszéljünk. 

Bármennyi ideig folytat is egy munkavállaló ilyen – valóságos, hatékony és fizetett – 

tevékenységet, annak tartama alatt közösségi értelemben vett dolgozónak tekintendő. Ezt az 

álláspontot egy másik ügy indoklása is megerősíti.55  

Egy hónappal a Kempf-döntés után egy újabb ítélet született, amely egyértelműen azt az 

álláspontot támasztja alá, hogy a tanárok "dolgozónak" tekintendők, és élhetnek a szabad 

munkavállalás jogával. Lawrie Blum56 angol állampolgár Németországban tanítóképzőt 

végzett, és szerette volna tanulmányai befejezéseképpen a kötelező gyakorlatot is letenni. 

Mivel ezt a fogadó ország meggátolta, a Bírósághoz fordult. A döntésben Lawrie Blumot 

dolgozónak minősítették ugyanúgy, mint már végzett kollégáit. Az indoklás szerint Blum 

mint gyakornok egy oktatási intézmény felügyelete alatt fejt ki olyan tevékenységet, amely az 

intézmény számára hasznot hoz, és mindezek ellenében fizetést kap. Mindezeken túl, 

tevékenysége valóságos és hatékonynak is minősül a korábbi ítéletekben foglaltaknak 

megfelelően. Ezzel a lépéssel a Bíróságnak sikerült a közösségi szabadságjogok élvezői 

körébe a tanárokon túlmenően a pedagógus pályára készülő gyakornokokat is bevonnia 

képzésük fizetett munkavégzéssel járó szakaszában.  

Általánosságban megállapítható, hogy a jogesetekben előforduló valamennyi tanár 

dolgozónak minősül és élvezi a szabad munkavállalás előnyeit, mivel olyan tevékenységet fejt 

ki, amely valóságos és hatékony, szabályozott munkaviszonyban vannak, az oktatás pedig 

gazdasági tevékenységnek minősül, amely a közösségi jog tárgyi hatálya alá tartozik.  



 242 

A 48. cikkben szereplő szabadságjoghoz azonban két megszorító rendelkezés is kapcsolódik, 

amelyek lehetőséget adnak az államok részére a külföldi állampolgárok közszférából és 

közhatalom gyakorlásából való kizárására, a 48. Cikk 4. bekezdésében57 és az 55. Cikk 1. 

bekezdésében58 megfogalmazottak alapján. A tagállamok gyakran élnek a korlátozó 

szabályok alkalmazásával és e törekvéseiket azzal magyarázzák, hogy a közszférában dolgozó 

tanár állami tisztviselőnek minősül, és a nemzeti szuverenitás megtestesítőjeként, valamint a 

köz megbízott képviselőjeként közfunkciót lát el. A külföldiek kizárását a közszférából és a 

közoktatásból tehát ezzel a 48. Cikkben megfogalmazott fenntartással támasztják alá. A 

magánszektor esetén pedig az 55. Cikket alkalmazzák (amely a külföldieknek a közhatalom 

gyakorlásában való nem kívánatos részvételét szabályozza, amint arra a korábbiakban már 

utaltunk).  

A Bíróság ítélkezési gyakorlatán keresztül egyértelmű és világos korlátokat szabott az 

államok e protekcionistaként minősített gyakorlatának. Nem volt azonban könnyű az egységes 

gyakorlat kialakítása a közigazgatásban való részvétel kizárhatóságát illetően. A probléma 

gyökere ebben az esetben is az volt, hogy az Alapszerződés nem határozza meg, hogy mi 

értendő közigazgatáson. Két tudományos megközelítés létezik a terület meghatározására: az 

u1stitucionalista és a funkcionalista. Az institucionalista szemlélet értelmében az állam és a 

közjogi szervek kötelékében való alkalmazás tartozik ide, természetesen államról állan1fa 

változó keretek között. A funkcionalista megközelítés azonban a ténylegesen átruházott 

jogkörökre helyezi a hangsúlyt. Itt olyan tevékenységről van szó, amikor az állam nevében 

eljáró személy határozatot hozhat az egyénekkel szemben, nemzeti érdekeket érvényesítve 

ezáltal. A Bíróság két kritérium fennállását vizsgálta az egyes tevékenységek megítélése 

során: részese-e az érintett közvetve vagy közvetlenül a közhatalom gyakorlásának, illetve 

védi-e az állami vagy közérdeket. E két feltételnek együttesen kell fennállnia, és az egyes 

tevékenységek jellege és célja alapján egyedileg dönthető el, hogy részét képezi-e a 

közigazgatásnak vagy sem. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a felügyeletet, ellenőrzést 

ellátó személy (ilyen lehet pl. az éjjeliőr)59 a Bíróság joggyakorlatában beletartozik ebbe a 

speciális kategóriába és így státusa fenntartható a hazai polgárok számára, míg más 

munkakörök (mint a tanári vagy a kutatói) nem.  

Lawrie Blum esete volt az, amikor részletesen kidolgozta az idevágó elveket a Bíróság. 

MiutáI1 megállapította, hogy a tanár a közösségi jog értelmében dolgozónak minősül a 48. 

Cikk 1. bekezdésében foglaltaknak megfelelően, úgy ítélte meg, hogy a 48. Cikk 4. 

bekezdésében megfogalmazott kizárás feltételei csakis szűken értelmezhetőek. Nem 

valósulnak meg ugyanis azok a feltételek, amelyek alkalmazásukat lehetővé tennék. 
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Álláspontja szerint a tanári foglalkozás nem jelenti – sem közvetlenül, sem közvetve – a 

közhatalom gyakorlásában való részvételt és közreműködést az állam és más közjogi 

szervezetek általános érdekeinek fenntartásában. A Bíróság nem találta helytállónak a német 

állam azon érvelését, hogy a diákok magasabb osztályba való sorolásakor Lawrie Blum 

közhatalmat gyakorol és a köz érdekében jár el. A pedagógusi munka azonban nem jelent 

egyfajta speciális szolidaritási viszonyt a tanárok részéről az állam felé, mint ahogy a jogok és 

a kötelezettségek egyensúlyát sem, amely az állampolgársági kötelék alapját biztosítja60 és a 

kizárási szabályok alkalmazását megalapozza.  

Természetesen következik a közösségi jogszabályok szelleméből az, hogy ha egy külföldi 

munkavállalót már felvettek, akkor őt ugyanolyan jogok illetik meg, mint kollégáit. Azonos 

fizetési, társadalombiztosítási, előrejutási, képzési és egyéb lehetőségeknek kell 

érvényesülniük mind a saját, mind a migráns munkavállalók tekintetében az állam és a 

munkáltató részéről. Diszkriminatívnak minősült a Velencei Egyetem azon gyakorlata, hogy a 

külföldi oktatókkal, akik ugyan folyamatosan az egyetemen oktattak, csak ideiglenes tartamú 

szerződéseket kötött. Az érintettek sérelmezték, hogy velük az egyetem nem köt tartós 

szerződést, és ez igen komolyan hat társadalombiztosítási besorolásukra és kötelezettségeikre. 

A Bíróság megtiltotta az egyetem e gyakorlatának folytatatását, és egyenlő feltételek 

biztosítását írta elő a más tagállamból érkező oktatók számára is.61  

 

A nyelvismeret követelménye  
Egy adott ország hivatalos nyelvének ismerete nélkülözhetetlen a pedagógusszakma 

gyakorlása során. Minden szempontból megalapozott az államok azon igénye, hogy az 

oktatásban közreműködő szakemberek az ország nyelvének, az anyanyelvnek ápolásán 

fáradozzanak. Felmerül ugyanakkor a kérdés, hogyan érvényesíthető ez a nemzeti érdek a 

tanári kar külföldi állampolgárságú tagjaival szemben, és mennyiben hozható ez összhangba 

az egyenlő elbánás elvévei.  

1989-ben született meg a Bíróságnak az a döntése, amely rendezi a kérdés különböző 

aspektusait. Anita Groener holland rajztanár Írországban szeretett volna tanítani, ám nem 

nevezték ki végleges állásra, mert nem tudta letenni az ír nyelvvizsgát.62  

A Tanács 1408/71/EGK rendelete értelmében a közhatalomban alkalmazott külföldiekkel 

szemben fennáll a nyelvismeret követelménye. A Bíróság ítéletében hasonló 

következtetésekre jutott. Álláspontja szerint a közintézményben teljes munkaidőben 

foglalkoztatott tanárral szemben igenis megkövetelhető az ország nyelvének ismerete. Ez a 

nyelvismereti követelmény az 1612/68/EGK rendeletben foglalt kivételnek megfelelően nem 
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minősül diszkriminatív előírásnak, mert a nemzeti nyelv, az ország első hivatalos nyelvének 

előmozdítására szolgál. A követelmény alkalmazása azonban – mint a Bíróság megállapította 

– csak az ellátott munkakörhöz mérten és azonos módon történhet hazai és külföldi pályázók 

tekintetében egyaránt. Természetes tehát, hogy egy fogadóállam megköveteli, hogy mindenki, 

aki a közoktatásban részt akar venni, ismerje az ország első hivatalos nyelvét, ám a 

nyelvismeret szintje nem lehet egy fokú például a rajztanárok és a filozófiatanárok esetében. 

Nem fordulhat elő az sem, hogy a külföldi jelentkezőt pusztán azért nem alkalmazzák, mert 

nyelvismerete gyengébb, mint egy hazai pályázóé.  

Még 1986-ban felmerült a Bizottságban egy olyan igény, hogy egy egységes közösségi 

pedagógusi státus kerüljön kidolgozásra. Ennek elsődleges célja a tanári mobilitás 

előmozdítása és az esetleges hátrányos megkülönböztetések kiküszöbölése lett volna, a 

társadalombiztosítási, előrejutási, továbbképzési és nyugdíj szabályok érintésével. Mivel 

azonban nem sikerült egységes álláspontot kialakítani, ezeket a kérdéseket – többé-kevésbé – 

a közösségi programokon keresztül rendezték. A tanári diplomák elismerésére nem született 

speciális szabály, ezért a feltételek meghatározása máig az 1988-as általános irányelvben63 

megfogalmazottak szerint történik.  

 

A diplomák és a szakképesítések kölcsönös elismerése  
A diplomák és egyéb bizonyítványok64 elismerése a mindennapi élet, a gyakorlat 

szempontjából igen jelentős kérdés. A dolgozók szabad mozgásának és szabad 

letelepedésének elve ezen keresztül tud teljes körűen és korlátlanul érvényesülni. Szükséges 

és elégséges garanciát ad arra, hogy az egyik tagállam állampolgára a másik államban 

gyakorolhassa hivatását, megfelelő elismerés és feltételek mellett. Már a Római Szerződés 

megfogalmazta a diplomák és egyéb bizonyítványok kölcsönös elismerésére vonatkozó 

irányelvek megalkotásának szükségességét,65 és szigorú határidőket írt elő a Tanács számára 

erre vonatkozóan. A Szerződés koncepciója a végső bizonyítványon és annak elismerésén 

alapul, hiszen ezek érintik ténylegesen a munkába állást.  

A diplomák és a szakképesítések elismerésének kérdése azért is fontos, mert ennek híján a 

letelepedési szabadság elvének érvényesülését igen egyszerű szabályokkal ki lehet iktatni. 

Ilyen eset lehet az, amikor éppen a munkavégzéshez kapcsolódóan olyan feltételeket állít fel 

valamely tagállam, amelyek idegen állam polgárai által igen nehezen, vagy pedig egyáltalán 

nem teljesíthetőek. Tipikus példa, ha egy hivatás ellátását az adott államban szerzett 

diplomához kötik. Egyértelmű tehát, hogy a Római Szerződés két alapvető elvének – a szabad 

mozgásnak és a letelepedés szabadságának – érvényesülése függ a Tanács számára előírt 
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feladatok és rendelkezések megvalósításától. Atmak ellenére azonban, hogy a kérdés igen 

nagy jelentőséggel bírt és komoly feladatokat hárított a tagállamokra, meglehetősen hosszú 

ideig nem születtek meg a Római Szerződésben előírt konkrét jogszabályok. Ezt a Bíróság 

számos ítéletében úgy hidalta át, hogy hangsúlyozva az integráció, az előírt intézkedések 

meghozatalának szükségességét, az egyes esetekben pótlásukra vállalkozott. A Bíróság e fajta 

magatartását igen sok és heves kritika érte, elsősorban abból a szempontból, hogy ezáltal 

túllépte a neki előírt hatáskört és a jogalkotás területére tartozó kérdéseket vont magához. A 

Bíróság azonban amellett érvelt, hogy a Római Szerződésben megfogalmazott szabad mozgás 

és letelepedési szabadság joga nem csupán a diszkrimináció tilalmát jelenti, hanem azt is, 

hogy a jogszabályok kölcsönös harmonizációja és a diplomák kölcsönös elismerése útján a 

tagállamok e szabadságjogok érvényesülését elősegítik. Tilos mindenféle eltérő bánásmód, 

amely a tagállamok állampolgárait érintheti, és ez a jog a Római Szerződés értelmében 

közvetlenül és azonnal érvényesíthető az egyének érdekében. Függetlenül attól, hogy a 

Tanács még nem tette meg a szükséges lépéseket – amint azt a Bíróság megfogalmazta -, az 

átmeneti időszak alatt is biztosítani kell a Szerződésből eredő jogosítványokat a 

munkavállalók számára.  

Az 57. Cikkben a Tanács számára megfogalmazott kötelezettségre már 1977-ben felhívta a 

figyelmet a Bíróság.66 Álláspontja szerint az 57. cikk megpróbálja összeegyeztetni a 

letelepedés szabadságának elvét a nemzeti szakképzési szabályokkal. Ezt a jogszabályok 

közelítésévei, irányelvek útján célozza elérni. Mindaddig, amíg nem születnek meg a 

megkívánt jogszabályok, de ugyanígy megalkotásukat követően is, önállóan vagy 

párhuzamosan élnek a nemzeti rendelkezések. Ez azt jelenti, hogy ezek a nemzeti szabályok a 

közérdek, a közjó védelmére születtek és elsődleges céljuk a szakmai szerveződések, etikai, 

ellenőrzési, felelősségi szabályok előírása, feltéve, hogy alkalmazásuk nem diszkriminatív. 

Ilyen nemzeti szabály lehet például a kamarai tagságra, annak feltételeire vonatkozó 

rendelkezés. Az ítéletben az ügyvédi hivatás gyakorlásának, az ügyvédi szolgáltatás 

nyújtásának feltételeit szabályozó irányelvet hiányolta a Bíróság. Ennek értelmében a 

tevékenység végzése az adott államban előírt szabályok szerint történik, ám a nemzeti 

szabályok érvényesülése bizonyos mértékig korlátozás alá esik. Még ha nincs is közösségi 

szintű szabályozás. Nem érvényesülhetnek azok a nemzeti szabályok, amelyek valamely 

alapjog érvényesülését akadályozzák. Így a bíróság szerint nem fordulhat elő az, hogy egy 

német ügyvéd, aki egyszerre szeretne irodát fenntartani Németországban és Franciaországban, 

ezt azért ne tehesse meg, mert nem nyer bejegyzést a francia kamarai listába a francia 

szabályok által tiltott második irodára. Arra vonatkozóan természetesen érvényesülnek a hazai 
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szabályok, hogy az ügyvédnek megfelelő kapcsolatot kell fenntartania ügyfeleivel és a 

hatóságokkal, illetve be kell tartania a vonatkozó etikai szabályokat. Ezek a szabályok 

azonban nem jelenthetik a letelepedési jog tényleges gyakorlásának akadályát.  

A képesítések elismerésének kérdése áll a Heylens-ítélet67 központjában is. A francia 

szabályok szerint futballedző csak az lehet, aki erre vonatkozó francia bizonyítvánnyal 

rendelkezik, vagy pedig az, akinek ilyen irányú képzettségét egy speciális bizottság elismerte. 

A Franciaországban edzősködni kívánó belga Heylens kérelmét az illetékes hatóságok – 

indokolás nélkül – elutasították. A Bíróság viszont megállapította, hogy minden államnak "jól 

megfontolt" érdeke fűződik ahhoz, hogy az egyes foglalkozásokat a hazai polgárokkal azonos 

képzettségű és szaktudású külföldiek lássák el. Azok a feltételek azonban, így a diplomák és 

szakképesítések elismerése, amelyek közvetlenül kapcsolódnak az egyes állások betöltéséhez, 

egyértelműen befolyásolják, adott esetben akadályozzák az idegen állampolgárok 

munkavállalását. A Tanácsnak a diplomák kölcsönös elismerésére vonatkozó irányelve éppen 

azt célozta volna, hogy ezeket a problémákat kezelje. Ezek hiánya – mint a Bíróság leszögezi 

– azonban még nem jogosítja fel az államokat arra, hogy ne biztosítsák a letelepedés 

szabadságának feltétel nélküli érvényesülést, különösen akkor, ha az ehhez szükséges 

jogszabályok is rendelkezésre állnak. A belga edző kérelmét tehát az engedélyező hatóságnak, 

a foglalkozás gyakorlásának szakmai feltételeihez mérten kell elbírálnia, nem pedig 

diszkriminatív jogkörbe utalni. Elutasítás esetén pedig megfelelő indokolást kell adni és 

fellebbezési lehetőséget is biztosítani kell. Abban az esetben, ha a tartózkodási hely 

országában már elismerték a migráns munkavállaló képzettségét, akkor őt teljes mértékben 

úgy kell kezelni, mintha közvetlenül szerzett volna diplomát az adott államban. Ha tehát a 

befogadó állam elismeri egy építész diplomáját, nem kötheti további feltételekhez a 

foglalkozás gyakorlását.68 Nem elég azonban az sem, hogy a hazai és a migráns 

munkavállalókra ugyanazokat a szabályokat alkalmazzák, ha az állampolgárság hiánya 

önmagában hátrányt jelent a más tagállamból érkezőkre.69 Az 57. Cikkben előírt irányelvek 

meghozatalának ismételt sürgetésén túl a Bíróság azt is leszögezi, hogy ha ezek az irányelvek 

mégsem képesek arra, hogy mindenféle hátrányos megkülönböztetést megszüntessenek, az 

52. Cikk közvetlen alkalmazása segítségül hívható.  

 

Az elfogadott szektoriális irányelvek  
Kezdetben a Tanács hasonló tevékenységekre, illetve egy-egy szakmára vonatkozó 

irányelveket fogadott el, annak érdekében, hogy biztosítsa a szakmához tartozók szabad 

mozgását.70 Az első, a szakképzések összehangolását célzó irányelveket azok követték, 
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amelyek már a megszerzett diplomák kölcsönös és automatikus elismerését célozták az egyes 

szakmákban. Ezen a területen a diplomák elismerésére vonatkozó első irányelveket a 

képzések összehangolására vonatkozó irányelvek követték. Ezek a Közösségi szabályozók 

csupán azokra a szakterületekre terjedtek ki, amelyek megítélése egyszerűbb volt más 

foglalkozásokhoz képest.71  

Az irányelvek nem kívántak közvetlenül az egyes államok érdekeibe és hatáskörébe 

beavatkozni, ám hatásukat tekintve mégis igen lényegesek voltak. Az egyes tagállamok ugyan 

teljesen szabadon és önállóan építhetik fel oktatási és képzési rendszereiket, ám csak azok a 

bizonyítványok számíthatnak elismerésre egy másik államban, amelyek megfele1nek az 

irányelvekben foglalt szempontoknak. Ez az álláspont fogalmazódott meg az Egle-ítéletben 

is,72 ahol az volt a vizsgálat tárgya, hogy egy adott építészképzés megfelel-e az irányelv 

előírásainak, és ezáltal elismerést nyer-e a Közösség tagállamaiban. A Bíróság úgy döntött, 

hogy megfelelő a képzés, és ezáltal a bizonyítvány megszerzői szabadon gyakorolhatják 

szakképesítésüket bám1ely más tagállamban.  

Ez a szektoriális szabályozás már az előkészítés során is igen heves vitát váltott ki a 

tagállamok körében. Mivel azonban ez tűnt az egyetlen járható útnak a Római Szerződésben 

előírt és a Bíróság által számos esetben megerősített feladat ellátására, a Tanács elfogadta az 

említett irányelveket. Hatásuk az integráció szempontjából meglehetősen problematikusnak 

bizonyult, mert állandó összehasonlítgatást indukált a tagállamok között olyan területen, 

amely eredetileg kizárólagosan nemzeti hatáskörbe tartozott. Ugyanannak a diplomának az 

elismerésére a különböző államok, válogatva az irányelvben biztosított eszközökből, 

különböző feltételeket szabtak meg. Az e fajta diszkrecionális jogkör azonban veszélyeztette 

az egész jogközelítési folyamatot és a garantálni kívánt jogok érvényesülését. A tagállamok 

tehát az irányelvekben megfogalmazott minimum-szabályokat alkalmazták, megtartva ezáltal 

a jogot arra, hogy ők maguk döntsék el, hogy egy másik állam által kiadott bizonyítvány 

megfelel-e az irányelvben foglaltakI1ak. A Bíróság viszont ennek a gyakorlatnak igyekezett 

gátat szabni ítéleteivel. 

E probléma másik vetülete az a kérdés, hogy az állam hogyan kezeli a saját polgárai által, 

külföldön megszerzett diplomákat. Ezek elismerésére is ki kell dolgozniuk valamilyen 

eljárást.  

 

A diplomák és szakképesítések elismerésének általános irányelvei 
A szektoriális szabályozást idővel felváltotta a diplomák és a szakképesítések elismerésének 

általános, horizontális típusa. Elsőként a legalább 3 éves felsőoktatási képzésben részesültek 
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diplomájára vonatkozóan született irányelv.73 1992-ben született meg a második ilyen 

irányelv,74 amely lefedni célzott minden olyan képzést, amely az általános iskola és az 

előbbiekben szabályozott kategória közé esik, beleértve a három évnél rövidebb felsőfokú 

oktatást, a középiskolát, a szakképzést és a szakmai gyakorlatot.  

Az általános irányelvek lényegesen megnövelték a tagállamok egymás közötti, valamint a 

tagállamoknak a Közösség szintjén megvalósuló együttműködését. Ha a nemzeti jogszabályt 

nem érinti valamilyen közösségi szintű elem, azok teljes értékűen érvényesülnek. A közösségi 

jog akkor jön szóba és írja felül a nemzeti jogot, ha az a jogalanyok érdekében szükséges és 

szakmai előképzettségük elismerése érdekében indokolt. Ez a mechanizmus igen jól jellemzi 

azt az általános tendenciát, amely a Közösség és tagállamai között az integráció fejlődése 

során számos más területen is kialakult. A legfontosabb eredmény az a kultúraformáló hatás, 

amelyet az irányelveknek sikerült a nemzeti hatóságokban kiváltaniuk a Közösségi tudat, az 

egységesülő Európa fejlődése érdekében, kiindulva a diplomák és a megszerzésüket megelőző 

képzések egyenértékűségének szempontjából.  

Ezt tükrözi a Bíróság Vlassopoulou-ítélete75 is. Ez a görög hölgy Németországban szeretett 

volna ügyvéd lenni, ám annak ellenére, hogy a szakdolgozatát ott írta és bizonyos ideig ott is 

tanult, kérelmét elutasították. A hatályos német törvények szerint az engedély megadásának 

feltétele ugyanis az, hogy a kérelmező legalább két évig Németországban folytasson 

tanulmányokat. A Bíróság ítéletében számos jogértelmezési problémát kívánt eloszlatni. 

Először kifejtette, hogy minden államnak jogában áll annak vizsgálata, hogy a külföldi 

diploma a hazai bizonyítványokkal egyenrangú ismereteket és képzettséget bizonyít-e. Ennek 

a vizsgálatnak azonban gyakorlati szempontokon kell alapulnia, a képzés tartama, jellege, az 

oktatott tantárgyak és gyakorlat szerint, nem pedig hipotetikus érveléseken. Egy tagállam még 

akkor sem utasíthatja el automatikusan az elismerésre irányuló kérelmet, ha az 

összehasonlítás eredményképpen a diplomák csak részben felelnek meg egymásnak. Ekkor 

azt kell megvizsgálni, hogy a hiányzó vagy nem megfelelő elemek pótolhatóak-e az eredeti 

államban vagy más tagállamban szerzett képzés vagy gyakorlat útján. Ahhoz, hogy a fogadó 

állam a diploma elismerését az irányelvben lehetővé tett további vizsgálathoz, eljáráshoz 

kösse, szükséges az, hogy a teljes megfelelés feltételeit sem az eredeti, sem más államban 

nem teljesítették.  

Ezekben a második generációs irányelvekben is az összehasonlítás alapproblémája rejlik. 

Mivel a hatóságok lépésről lépésre hasonlítják össze saját és más tagállamok képzési rendjét, 

a fennálló diszkrepanciák miatt nagy lehet az elutasítások, pótlólagos eljárások 

alkalmazásának veszélye.  
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Összefoglalásképpen elmondható, hogy a diplomák és a szakképesítések kölcsönös elismerése 

három pilléren nyugszik: a Római Szerződés közvetlenül érvényesülő elvein, a szektoriális és 

az általános irányelveken. Rendkívül fontos és úttörő a Bíróság e területen kifejtett 

tevékenysége, hiszen teljes mértékben jogalkotói feladatokat látott el akkor, amikor új 

relációkat épített fel az ítéletek és a meglevő releváns jogszabályok, valamint a Közösség és 

tagállamai között.  

 

A közösségi szintű szabályozás problémái a Bíróság joggyakorlatában 
A közösségi szintű oktatáspolitika formálódása elsőként a szakképzés integratív 

megközelítése során jelent meg az 1963-ban született tanácsi határozatban.76 Később, a 

hetvenes években a felsőoktatás területén vált egyre határozottabbá a tagállamok képzési 

rendszereinek összehangolását célzó politika, elsősorban komplex közösségi programokon 

keresztül. A nyolcvanas évektől a közösségi pénzeszközökből és a tagországok 

hozzájárulásaiból finanszírozott multilaterális programok,77 amelyek a nyitottság, a 

versenyelvűség és a kiszámíthatóság attribútumaira épültek,78 a tagállamok számára a 

kölcsönösség elve alapján tették lehetővé a programokban való részvételt. A felsőoktatás 

mellett a későbbiekben a kutatásfejlesztés, az információgyűjtés és -elemzés, majd a 

közoktatás is bekerült a közösségi programok közé. A programokban való részvétel, az 

együttműködés, a közös akciókban való felelősségek és kompetenciák kérdése, illetve azok 

finanszírozása és teljesítése során az arányosság követelménye azonbaI1 számos olyan 

problémát is felvetett, amelyek végül az Európai Bíróság döntésére vártak.  

A közösségi szintű oktatási programokra vonatkozó bírósági jogesetek jelentős része az adott 

programban meghirdetett célok megvalósulásával kapcsolatos értelmezési kérdésekkel, 

valamint a szubszidiaritás értelmezésével foglalkozott. A Tanács és a Bizottság között az 

ERASMUS program kapcsán,79 az Egyesült Királyság és a Tanács között pedig a PETRA 

programmal kapcsolatban80 folyt jogviták esetében részint az a probléma vetődött fel, hogy a 

kutatási tevékenység megfelelhet-e a felsőoktatásban folyó szakképzési támogatási keret 

program tartalmának, illetve hogy egy, a szakmai képzés segítését célzó akcióprogram 

konkrét tartalma, megvalósulási területei értelmezhetőek-e, tágíthatóak-e egy tagország által? 

A két jogesetben kétféle döntés született, annak ellenére, hogy az indokolások több 

hasonlóságot is mutattak.  

Mindkét érintett program mind a részt vevő intézmények, egyetemek, mu1d az egyének 

számára a képzés minőségét, a magasabb szakmai szintet és ezáltal a Közösség és polgárai 

versenyképességét javítják. Ezt a folyamatot sikeresen szolgálhatják a nem hagyományos 
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egyetemi szakmai képzési programok is. Ezen érv alapján az idézett ERASMUS program 

kapcsán vitatott kérdés, a kutatás támogatása kifejezetten olyan tevékenységnek minősíttetett, 

amely hatékonyan szolgálja a fenti célokat. A PETRA programmal kapcsolatos jogvitában ez 

az érv megjelent ugyan, de az ügyben mégis az Egyesült Királyságot elutasító döntés 

született. Azt azonban nem a fenti elv felrúgása, hanem egy másik, hasonlóan fontos elv 

alkalmazása okozta. A döntést megalapozó érvelés azon nyugodott, hogy egy tagállam ugyan 

kialakíthat, meg szervezhet olyan konkrét akciókat, tevékenységeket, amelyek eredetileg nem 

szerepeltek a meghirdetett programban, ezt azonban nem teheti meg egyoldalúan vagy úgy, 

hogy a közösség intézményeivel állapodik meg, hanem a többi érintett tagországgal kell 

egyeztetnie. ilyen módon a tagállamoknak együttesen joguk van lényegében kitágítani, sőt 

akár átértelmezni is a tervezett programokat, a Közösség általános céljainak megvalósulását 

szolgáló tevékenységek keretein belül. E döntésében a Bíróság világosan rámutatott a 

közösségi programok alapelvének, a kötelezettségek és a szabad akarat egységének 

gyakorlatban való értelmezésére.  

A közösségi programokkal kapcsolatos jogviták egy másik típusa a programok címzettjeivel 

kapcsolatos problémákat vet fel. A programokban ugyanis igen gyakran nem jelennek meg 

explicit módon az abban érintettek, a megvalósításukért felelősek. Bár ezeket természetesen 

mindig tartalmazza a programot létrehozó jogszabály, de a leggyakrabban olyan általános 

értelmű megfogalmazásokba kerülnek kifejezésre, mint "tagállamok", "egyetemek", "az ipar" 

stb., ami nehézzé teheti ezek konkrét azonosítását, jogvita esetén pedig ezek elmarasztalását. 

Egy tagállam a közösségi programokban vállalt kötelezettségei alól nem mentesülhet a 

konkrét címzett hiányára hivatkozással, mint azt az ún. "berlini vajügy"-ben hozott ítélet 

szemlélteti.81 Nem fordulhat elő az, hogy a programban részt vevő tagállam és a 

megvalósításért ténylegesen felelős intézmény a felelősség kölcsönös elhárításával igyekszik 

a vállalt kötelezettségek alól kibújni. Az eset, mint erre Frazier, a téma legalaposabb kutatója 

rámutat,82 világosan jelzi, hogy jogvita esetén a közösségi jog elsőbbségének elve érvényesül, 

és a programban részt vevő tagállam felelőssége fennáll. Az ilyen viták elkerülésére a 

leghatékonyabb eszköz a közösségi programok és a velük kapcsolatos közösségi jogalkotás 

tagállami adaptálása. Ezzel részben elkerülhetőek a lehetséges viták, megjelölhetőek a 

felelősségi körök, ugyanakkor megteremthetőek a programokban való részvétel, "részesülés" 

valódi lehetőségei is. Mindez a részletes szabályozás közvetlen nemzeti érdeket szolgál.  

A közösségi programokban való részvétel kapcsán a jogalkalmazás egy további érdekességet 

is mutat. Attól függetlenül, hogy a programok Tanácsi határozatokban jelentek meg, konkrét 

címzett megjelölése nélkül, a jogaikban csorbított állampolgárok közvetlenül fordulhatnak a 
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nemzeti igazságszolgáltatáshoz. Az irányelvek érvényesítése során kialakult gyakorlat ezeknél 

a jogforrásoknál is mérvadó: nem utasítható el a benyújtott kereset azon az alapon, hogy a 

határozatnak nincs közvetlen hatása és így nem hivatkozhatnak rá az állampolgárok. Az a 

nemzeti jogszabály, amely akadályozza a határozatban foglaltak megvalósítását, nem 

alkalmazható, és mindazok az egyedi döntések megsemmisítendők, amelyek ennek fényében 

születtek.  
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 A bírósági joggyakorlat kapcsán felvetődő nemzeti dilemmák  
 

Ennek az írásnak nem témája a magyar oktatáspolitikai és jogi környezet elemzése hazm1k 

európai csatlakozása szempontjából, hiszen a szerzők csak arra vállalkoztak, hogy a 

jogesetekből kibontakozó oktatáspolitika formálódását kövessék nyomon. A csatlakozást 

előkészítő stratégiai és a tárgyalásokat előkészítő szakmai testületben megfogalmazottak 

szerint az oktatás, a szakképzés és az ifjúságpolitika területén nincsenek közvetlen 

jogharmonizációs teendők, hanem főképp egyfajta kompatibilitás megteremtését segítő 

gyakorlati tennivalók szükségesek.83 Azonban mind az idézett jelentés, mind az Integrációs 

Stratégiai Munkabizottság oktatásra vonatkozó háttértanulmányai és elemzései számos olyan 

kérdést vetnek fel, amelyek mintegy előre jelzik, hogy a csatlakozás ebben az ágazatban sem 

lesz híján a vitás kérdéseknek. Ezek között számos olyan probléma szerepel, amelyek gyakran 

megjelennek a fent elemzett jogesetekben is. Ebben az összefüggésben az Európai Bíróság 

gyakorlata további adalékokat szolgáltathat ahhoz, hogy az integrációs felkészülést és az 

ennek kapcsán szükséges oktatás politikai lépéseket ne csupán rövid távú, "letudott" 

feladatnak, hanem egy hosszú távú fejlődési folyamat részének legyen célszerű tekinteni.  

A Bíróság joggyakorlatából a legáltalánosabb szinten az a következtetés vonható le, hogy az 

oktatásügyi kontextus nem változtatja meg a szabad piacra vonatkozó közösségi alapelvek 

korlátlan érvényesülését. Az oktatási szektor nem kü1önül el az egyéb gazdasági 

tevékenységektől abban a tekintetben, hogy a különféle szinteken és szerepkörökben 

megvalósuló pedagógiai és ezekhez társuló tevékenységek megítélése azokkal megegyező 

értékeken nyugszik. Ez a megközelítés – úgy véljük – a Közösség számára is fontos 

fejlemény, hiszen ilyen egyértelműen nem jelenik meg pusztán az oktatásügyre vonatkozó 

tudatos közösségi cselekvéseken keresztül szemlélve. A téma ilyen kezelése viszont még a 

nyomait is elfeledteti annak, hogy az oktatást mint ideologikus jellegű tevékenységet fogjuk 

fel.  

Az oktatásban való részvétel kérdéseinek megítélésében a Bíróság több évtizedes, erre 

vonatkozó működése során nagy utat járt be. Ennek konzekvenciáit érdemes végiggondolni 

egy szélesebb oktatáspolitikai összefüggésben is.  

A közösség országaiból érkező migráns munkavállalóknak és közvetlen hozzátartozóiknak 

elvitathatatlan a jogosultságuk az oktatás és a kapcsolódó feltételek igénybevételére az adott 

ország lehetőségein belül, az Unió szociális és kulturális integrációjának biztosítása 

érdekében. Az oktatáshoz jutás joga maga után vonja az oktatás elősegítésének lehetőségeiben 

való részesedést, sőt az ország szociális ellátó rendszere által biztosított egyéb lehetőségek 
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igénybevételét is. A munkavállaló a megszüntetett munkavégzését követően is részt vehet az 

oktatásban, 1990 óta már egy harmadik államban történt munkavégzése alapján is. Az 

oktatásnak a gazdasági értékeken alapult) megítélését jelzi, hogy a kifejezetten tanulási 

szándékkal érkező diákokat a migráns munkavállalókkal azonos módon ítélik meg. Az oktatás 

mint tevékenység – akár részt vesznek belőle, akár gyakorolják azt – nem mondhat ellent ~ 

többi területen szabályozott közösségi alapelveknek. Az egyes oktatási rendszereken belül 

pedig az adott országban megszervezett képzéshez való hozzájutás tekintetében az 

állampolgárokkal azonos jogokat kell biztosítani az itt tartózkodó nem-állampolgárok számára 

is. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy bármilyen térítéses képzés esetén az állam saját 

polgárai és a külföldiek számára eltérő tandíjat vagy hozzájárulást nem határozhat meg. 

ugyanígy az oktatást segítő, ahhoz kapcsolódó, "megadható" támogatásokból sem lehet 

kizárni a Közösség többi államának polgárait.  

Az oktatás szolgáltatásként való megközelítése azt jelenti, hogy az államilag finanszírozott 

vagy támogatott képzések esetén az egyenlő elbánás elvének kell érvényesülnie, míg a piaci 

viszonyokon alapuló oktatási tevékenység esetén a szolgáltatás szabad nyújtásának, illetve 

igénybevételének elve érvényesül.  

A szolgáltatások nyújtása és igénybevétele anyagi természetű kérdéseket is felvet. A magyar 

oktatási rendszer működését a hiánygazdaság szimptómái jellemzik. Az erőforrások szűkös 

voltára utal a Bizottságnak az 1997 nyarán kiadott ún. Országtanulmánya is. Pusztán az a tény 

például, hogy hazánkban alacsonyak a pedagógusbérek az EV-tagországokhoz képest, s hogy 

az oktatás feltételi rendszere is gyengébben fejlett, valószínűsítheti, hogy ezen a területen nem 

várható a magyar pedagógusokat fenyegető komoly konkurencia. A közösségi tagságot előre 

vetítve azonban más módon kell megítélni azt a problémakört, amely ma országon belül a 

pedagógusjárandóságok, többlet jövedelmek és a fenntartó fizetőképessége között feszül, és 

gyakran a munkaügyi bíróság elé kerül.84 Azok az EV-állampolgárok, akik migráns 

dolgozókként, azok családtagjaiként a nemzeti szintű oktatást veszik igénybe, vagy annak 

kereteiben végeznek – mint láttuk – valós és tényleges gazdasági tevékenységet, várhatóan a 

magyar állampolgári kultúra átlagánál öntudatosabb módon élnek jogérvényesítési 

lehetőségeikkel. Hasonló a helyzet az oktatással kapcsolatos szociális jellegű javadalmazások 

esetében is. Az ilyen problémák kezelését el lehet képzelni egyenkénti megoldás vagy tételes 

szabályozás útján, de a rendszer logikájából inkább az intézményes és anyagi garanciák 

megteremtésének igénye következik – s ez egyszerre teljesíti a magyar és a nemzetközi 

elvárásokat. 
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A fenti probléma kulturális vonatkozásai a másik oldalról szemlélve sem lebecsülhetőek. A 

magyar oktatás politikai erőtér az európai átlaghoz képest is jelentős mértékben decentralizált, 

deregulált és meglehetősen liberalizált is. Mindezek következtében az oktatásra – kevésbé a 

szakképzésre, de alapjában ott sem ellenkező az előjel – az jellemző, hogy jelentős a keret 

jellegű szabályozás és tág tere van a rendszer valamennyi szintjén levő szereplőknek. Az 

intézményi és a helyi szintű felelősségek szé1es köréből az következik, hogy az esetleges 

későbbi bírósági ügyek először ezeken a szinteken jelenhetek meg. Ez olyan fajta kihívások 

elé állíthatja az érintetteket, amelyek az eddigi gyakorlatnak nem képezték részét, másfelől a 

"bejáratott" jogalkalmazási kultúrától is idegenek. E kultúra elsajátítása azonban 

elkerülhetetlen. 

A pedagógusok alkalmazásával kapcsolatban elemzett jogesetek e problémakör számos 

aspektusára hívják fel a figyelmet. Az egyik az, hogy a tagállamoknak valójában nemzeti 

érdekük az azonos képzettségű külföldi munkavállaló alkalmazása. Nem fogadhatóak el az 

állampolgárságra való esetleges kikötések, de a közigazgatásban való részvétel megszorításai, 

és az ugyanazon diplomára és egyéb képesítésre vonatkozó eltérő követelmények, akkor sem, 

ha a közösségi szabályok még nem adottak teljeskörűen. Elfogadhatóak viszont olyan 

megszorítások, amelyek valamely alkalmazás feltételéül kötnek ki szakmai vagy etikai 

kritériumokat. Ilyen lehet például a kamarai tagság vagy bármilyen, "a közjó" érdekében az 

adott országban elismert feltétel. Ezekben az esetekben sem lehet azonban diszkriminációt 

alkalmazni, például pusztán a más állampolgárságra hivatkozva. Hasonlóképpen a 

nyelvismeret követelménye legitim igény, de azzal a megszorítással, hogy az nem lehet 

azonos szintű a különféle tevékenységek esetében. Minden fajta elutasítás esetében szükség 

van indokolásra is, amely egyfelől tájékoztat, másfelől az esetleges jogvita alapját szolgálja.  

A tanárok mint fizetett tevékenységet munkaviszonyban vagy más szerződéses jogviszonyban 

ellátók egyenlő elbánásának elve hosszabb távon minden bizonnyal segíteni fogja a hazai 

pedagógustársadalom szakmai és anyagi integrálását a Közösségbe. Az oktatásnak értékes 

gazdasági tevékenységként való megítélése össztársadalmi szinten növelheti a szféra 

megbecsülését. Rövidtávon azonban elképzelhető, hogy az ennek az elvnek a gyakorlati 

érvényesüléseként megjelent) esetleges jogvitákban nem ez a perspektíva lesz a fő megítélési 

szempont. A pedagógus-létszámfelesleg idején előfordulhat, hogy a Közösségből érkező 

pedagógusjelölt számára – a diploma honosításának problémáin túl egyfajta korporatív jellegű 

szembenállás lesz tapasztalható e társadalmi csoport részéről. Bár az ismertetett esetekből 

látható, hogy még azokban az országokban is, ahol a pedagógusok a miénkhez képest 

szorosabb módon kötődnek az államhoz (pl. közhivatalnokok, közvetlen állami kinevezéssel 
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jutnak álláshoz, szoros szabályozás alatt állnak stb.), a bíróság nem fogadta el azt, hogy a 

pedagógusok közhatalom gyakorlói. Magyar kontextusban ez a kérdés inkább úgy vetődik fel, 

mint egyfajta "hallgatólagos" szolidaritási viszony a pedagógusok társadalma és az állam 

között. Ez – jóllehet valóságos jogi alap nélkül – egyes pedagógusokat, iskolavezetőket arra 

indíthat, hogy a közösségi jog által nem megengedett irányba kíséreljék meg elmozdítani a 

versenyhelyzetben kialakuló konfliktusokat.  

A kérdés "tudatosítása" mellett – melyet önmagában is fontosnak tartunk – további nyitott 

kérdéseket hagy az egységes pedagógusi szakmai követelmények megoldatlansága. Az 

Unióban erre először 1 986-ban történt – akkor sikertelen – kísérlet. Valószínű azonban, hogy 

– az orvosi és az építészi szakmák után – ezen a területen az egységesítési törekvések rövid 

időn belül újra megjelennek. Ehhez a munkához a hazai gyakorlat már egyenrangú félként 

járulhat hozzá, az itteni törekvések szakmai előzményei alapján. A pedagógusképesítési 

követelmények hazai kidolgozása során az európai kontextust és a szakmaiság elemeit 

fokozottan célszerű figyelembe venni, a pedagógusok alkalmazásával kapcsolatos európai 

szintű joggyakorlatra is tekintettel.  

Előrevetítve azt a folyamatot, amelynek során hazánk rövid időn belül az Európai Unió 

tagállama lehet, kérdésként vetődik föl, hogy születnek-e majd Magyarországgal kapcsolatban 

bírósági ügyek az oktatásügy területén. Ez nem zárható ki, bár az oktatás különböző területein 

várhatóan eltérő módon fordulhatnak elő. A közoktatásban inkább csak kuriózumszerűen, de a 

pedagógusokat érintően – főképp az idegennyelv-tanítás vagy a művészetoktatás területén -, 

továbbá a felsőoktatásban van esélye annak, hogy az elemzett jogesetekből megismert 

problémák itt is felvetődjenek. Ezekre minden bizonnyal megszületnek majd a megfelelő 

válaszok. Az egyedi döntéshozatal kontextusán túlmutatva azonban azt a szempontot tartjuk 

fontosnak hangsúlyozni, amely a hazai jogfejlődés egészét befolyásolja. A jogalkalmazás 

mellett ugyanis a jogalkotásra is komoly hatással vannak az Európai Bíróság döntései. Bár a 

Bíróság mindig egy-egy adott, elkülönült esetet vizsgál, a döntéseiből kibontakozó kép 

általános érvényű. Ez a tendencia – akár közvetlen, akár közvetett módon – hatással lesz a 

hazai oktatásjogra is.  

Az Unió oktatási jogalkotásának továbbfejlesztése az integráció további fázisaiban várható. A 

diplomák kölcsönös elismerése, az egységes szakmai standardok megalkotása, a szakmai 

képzés-szakképzés fogalmainak további tisztázása mind az ország, mind "Európa" számára 

fontos feladat. Ez utóbbi esetében különösen fontos, hogy az ágazati irányítás struktúráján 

túlmutató, integrált szempontok érvényesülhessenek. Azokon a területeken azonban, ahol 

várhatóan továbbra is az Európai Bíróság a jogalkotás fő forrása, szintén hárulhatnak – nem 
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rövid távú, de határozott – következmények a hazai oktatásjog továbbfejlesztésének egyes 

kérdéseire. Ha a meglevő jogi környezet olyannak ítélhető, amely diszkriminatív elemeket 

tartalmaz – akár valóságosan, akár a jogi garanciák vagy az alkalmazható eszközök miatt -, ez 

a hazai jogi szabályozást "alulszabályozásként" értelmezők számára szolgáltathat – jóllehet 

megalapozatlan – érveket. Egy ilyen megoldás viszont eltolhatja a meglevő liberális 

viszonyokat egy "bürokratikusabb", tételes jogot teremtő, s ezzel az egész rendszert 

centralizáló, direkt ellenőrzési elemeket tartalmazó irányba. Amennyiben a magyar 

oktatáspolitika fontosnak tartja a megosztott felelősségek, a keret jellegű szabályozás, az 

alulról építkező, a helyi aktorokra építő modelljének fenntartását, ennek megőrzése érdekében 

fontos a különböző szintű döntéshozók fokozottabb együttműködése, szakmai 

kommunikációjuk elősegítése. Emellett azonban nem lehet lemondani arról, hogy a szükséges 

garanciális elemek megteremtődjenek. Végül az is megfontolandó, hogy bizonyos direkt 

jogpropagandára is szükség lehet az említett modell értékeinek fenntartása érdekében. A jogi 

környezet ugyanis az oktatási rendszer egyik fontos része; ennek harmonikus működése 

adekvát hordozója az europolgár valamennyi oktatással kapcsolatos tevékenységének.  
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D. Élethosszig tartó tanulás. KSH kutatás 2004. augusztus 

 
 

 
A képzésben résztvevők aránya az oktatás formája szerint az egyes korcsoportokban 

 
Korcsoport 

(év) 
Iskolarendszerű 

oktatás 
Iskolarendszeren 

kívüli oktatás 
Informális tanulás 

15-24 92,5 9,5 18,9 
25-34 40,7 36,8 41,0 
35-44 17,9 48,6 51,8 
45-54 6,6 44,3 64,1 
55-64 1,1 29,9 85,2 
65-74 0,0 7,6 95,7 

Összesen 63,9 22,1 33,3 
 
 

 
A képzésben résztvevők arány az oktatás formája és iskolai végzettség szerint 

 
Iskolai végzettség Iskolarendszerű 

oktatás 
Iskolarendszeren 

kívüli oktatás 
Informális tanulás 

Alapfokú vagy 
alacsonyabb 

88,7 8,2 19,0 

Középfokú összesen 56,7 28,5 35,2 
Szakiskolai 
szakképzettség 

28,6 41,2 41,6 

Érettségi 64,3 25,2 33,4 

Felsőfokú összesen 29,1 34,7 59,8 
Akkreditált felsőfokú 
végzettség 

58,4 32,5 36,5 

Főiskolai, egyetemi 
oklevél 

28,9 34,6 59,8 

PhD, DLA 15,0 40,2 74,5 
Össesen 63,9 22,1 33,3 
 
 

A képzésben résztvevők aránya az oktatás formája és gazdasági aktivitás szerint 
 
Gazdasági aktivitás Iskolarendszerű 

oktatás 
Iskolarendszeren 

kívüli oktatás 
Informális tanulás 

Foglalkoztatott 26,3 41,5 51,2 
Munkanélküli 39,4 46,5 29,6 
Tanuló 95,4 7,9 17,4 
Nyugdíjas, egyéb 
inaktív 

12,6 14,3 78,0 

Összesen 63,9 22,1 33,3 
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A képzésben résztvevők aránya az oktatás formája és lakóhely szerint 

 
Régió Iskolarendszerű 

oktatás 
Iskolarendszeren 

kívüli oktatás 
Informális tanulás 

Közép-Magyarország 65,8 19,7 28,4 
Dél-Dunántúl 60,3 29,6 41,5 
Dél-Alföld 75,9 21,0 18,1 
Észak-Magyarország 70,2 20,5 31,7 
Közép-Dunántúl 44,0 22,7 54,2 
Nyugat-Dunántúl 71,3 30,1 25,8 
Észak-Alföld 66,2 18,6 31,3 
Össesen 63,9 22,1 33,3 
 
 
 

 
Az iskolarendszeren kívüli képzésben résztvevők megoszlása a tanulás célja és 

gazdasági aktivitás szerint 
 

Gazdasági aktivitás Első szakmai 
végzettség 

megszerzése 

Meglévő képzettség 
növelése, új 
képzettség 

megszerzése 

Informális 
tanulás 

Együtt 

Foglalkoztatott 13,7 72,6 13,7 100,0 
Munkanélküli 23,6 64,3 12,1 100,0 

Gazdaságilag aktív 14,3 72,1 13,6 100,0 
Tanuló 40,6 38,1 21,3 100,0 
Nyugdíjas 12,5 35,1 52,4 100,0 
Egyéb inaktív 17,1 58,6 24,3 100,0 

Gazdaságilag inaktív 37,7 39,8 22,5 100,0 
Összesen 19,5 64,9 15,6 100,0 
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Korcsoport
fő % fő % fő %

15-24 456384 67,8 216789 32,2 673173 100,0
25-34 142602 18,2 640984 81,8 783586 100,0
35-44 67602 11,1 543984 88,9 611586 100,0
45-54 56983 7,6 961629 92,4 748612 100,0
55-64 25026 4,9 488245 95,1 513271 100,0
65-74 9318 2,6 353432 97,4 362750 100,0
15-74 757915 20,5 2935063 79,5 3692978 100,0
ebből
25-54 267187 12,5 1876597 87,5 2143784 100,0

15-24 468106 70,5 195649 29,5 663755 100,0
25-34 159207 20,9 603672 79,1 762879 100,0
35-44 95693 14,9 547931 85,1 643624 100,0
45-54 72803 9,1 728142 90,9 800945 100,0
55-64 27031 4,3 607008 95,7 634039 100,0
65-74 11087 2 538315 98 549402 100,0
15-74 833927 20,6 3220717 79,4 4054644 100,0
ebből
25-54 327703 14,8 1879745 85,2 2207448 100,0

15-24 924490 69,2 412438 30,8 1336928 100,0
25-34 301809 19,5 1244656 80,5 1546465 100,0
35-44 163295 13 1091915 87 1255210 100,0
45-54 129786 8,4 1689771 91,6 1549557 100,0
55-64 52057 4,5 1095253 95,5 1147310 100,0
65-74 20405 2,2 891747 97,8 912152 100,0
15-74 1591842 20,5 6155780 79,5 7747622 100,0
ebből
25-54 594890 13,7 3756342 86,3 4351232 100,0

Férfi

Nő

Együtt

A népesség száma és megoszlása a kápzésben való részvétel szerint, 
korocsoportonként

Képzésben részt veszKépzésben nem vesz részt Népesség
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Gazdasági aktivitás
fő % fő % fő %

Foglalkoztatott 298280 14,0 1832263 86,0 2130543 100,0
Munkanélküli 14273 10,3 124786 89,7 139059 100,0
Tanuló 423598 99,0 4357 1,0 427955 100,0
Nyugdíjas 14235 1,7 815358 98,3 829593 100,0
Egyéb inaktív 7529 4,5 158300 95,5 165829 100,0
Összesen 757915 20,5 2935063 79,5 3692978 100,0

Foglalkoztatott 325560 18,2 1467875 81,8 1793435 100,0
Munkanélküli 18440 18,1 83656 81,9 102096 100,0
Tanuló 448224 98,9 4902 1,1 453126 100,0
Nyugdíjas 18972 1,6 1177442 98,4 1196414 100,0
Egyéb inaktív 22731 4,5 486842 95,5 509573 100,0
Összesen 833927 20,6 322717 79,4 1156644 100,0

Foglalkoztatott 623840 15,9 3300138 84,1 3923978 100,0
Munkanélküli 32713 13,6 208442 86,4 241155 100,0
Tanuló 871822 98,9 9259 1,1 881081 100,0
Nyugdíjas 33207 1,6 1992800 98,4 2026007 100,0
Egyéb inaktív 30260 4,5 645142 95,5 675402 100,0
Összesen 1591842 20,5 3257780 79,5 4849622 100,0

Együtt

A népesség száma és megoszlása a kápzésben való részvétel és gazdasági aktivitás szerint

Nő

Férfi

Képzésben részt vesz Képzésben nem vesz részt Népesség

 
 

Korcsoport (év)

fő % fő % fő % fő % fő % fő % fő

15-24 456384 100,0 342360 74,9 19881 4,4 11313 2,5 10006 2,2 61159 13,4 4119
25-34 142602 100,0 44400 31,2 34963 24,5 39306 27,6 2207 1,5 9115 6,4 11278
35-44 67602 100,0 7587 11,2 21454 31,7 28237 41,8 521 0,8 1272 1,9 8327
45-54 56983 100,0 1281 2,2 16011 28,1 31667 55,6 0 0,0 238 0,4 7682
55-64 25026 100,0 0 0,0 3602 14,4 18258 72,9 0 0,0 0 0,0 3166
65-74 9318 100,0 0 0,0 298 3,2 8522 91,5 0 0,0 0 0,0 498
15-74 757915 100,0 395628 52,2 96209 12,7 137303 18,1 12734 1,7 71784 9,5 35070

15-24 468106 100,0 346026 74,0 19500 4,2 10467 2,2 12347 2,6 65705 14,0 4150
25-34 159207 100,0 49732 31,2 43877 27,6 36517 22,9 2768 1,7 11596 7,3 12886
35-44 95693 100,0 14315 15,0 34168 35,7 28332 29,6 610 0,6 4262 4,5 13502
45-54 72803 100,0 5014 6,9 24050 33,0 32791 45,0 276 0,4 1328 1,8 9070
55-64 27031 100,0 539 2,0 3586 13,3 17719 65,6 0 0,0 0 0,0 5147
65-74 11087 100,0 0 0,0 585 5,3 10331 93,2 0 0,0 0 0,0 171
15-74 833927 100,0 415626 49,9 125766 15,1 136157 16,3 16001 1,9 82891 9,9 44926

15-24 924490 100,0 688386 74,4 39381 4,3 21780 2,4 22353 2,4 126864 13,7 8269
25-34 301809 100,0 94132 31,3 78840 26,1 75823 25,1 4975 1,6 20711 6,9 24164
35-44 163295 100,0 21902 13,4 55622 34,1 56569 34,6 1131 0,7 5534 3,4 21829
45-54 129786 100,0 6295 4,9 40061 30,9 64458 49,6 276 0,2 1566 1,2 16752
55-64 52057 100,0 539 1,0 7188 13,8 35977 69,1 0 0,0 0 0,0 8313
65-74 20405 100,0 0 0,0 883 4,3 18853 92,4 0 0,0 0 0,0 669
15-74 1591842 100,0 811254 51,0 221975 13,9 273460 17,2 28735 1,8 154675 9,7 79996

Nő

Együtt

Iskolarendszeren kívüli 
oktatásban és Informális 

tanulásban vesz részt

A képzésben résztvevők az oktatás, képzés formája szerint, korcsoportonként

Férfi

Informális tanulásban 
vesz részt

Iskolarendszerű és 
iskolarendszeren kívüli 
oktatásban vesz részt

Iskolarendszerű oktatásban 
és informális tanulásban 

vesz részt

Képzésben részt vevők 
összesen

Iskolarendszerű 
oktatásban vesz részt

Iskolarendszeren kívüli 
oktatásban vesz részt
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Végzettség

fő % fő % fő % fő % fő % fő % fő

Általános iskola 8.     
évfolyama, vagy kevesebb 295409 100,0 223451 75,6 11283 3,8 17572 5,9 6942 2,3 29400 10,0 2535
Szakiskola 94037 100,0 18318 19,5 33223 35,3 31968 34,0 930 1,0 2610 2,8 6616
Gimnázium 119772 100,0 77881 65,0 7879 6,6 8161 6,8 951 0,8 20843 17,4 1858
Szakközépiskola 133504 100,0 53755 40,3 27169 20,4 28003 21,0 2609 2,0 12769 9,6 7441
Akkreditált felsőfokú 1100 100,0 602 54,7 0 0 193 17,5 177 16,1 128 11,6 0
Főiskola 58556 100,0 14104 24,1 9744 16,6 22565 28,5 659 1,1 3589 6,1 7417
Egyetem 52053 100,0 7211 13,9 6592 12,7 27220 52,3 466 0,9 2172 4,2 8238
PhD-, DLA-fokozat 3484 100,0 306 8,8 319 9,2 1621 46,5 0 0,0 273 7,8 965
Összesen 757915 100,0 395628 52,2 96209 12,7 137303 18,1 12734 1,7 71784 9,5 35070

Általános iskola 8.     
évfolyama, vagy kevesebb 283980 100,0 210727 74,2 10219 3,6 22359 7,9 6705 2,4 28365 10 1641
Szakiskola 65083 100,0 19995 30,7 19729 30,3 18251 28,0 750 1,2 2481 3,8 3837
Gimnázium 177159 100,0 97513 55,0 23387 13,2 14152 8,0 3117 1,8 30030 17,0 4171
Szakközépiskola 163843 100,0 55668 34,0 42580 26,0 33164 20,2 3052 1,9 12822 7,8 14452
Akkreditált felsőfokú 2408 100,0 736 30,6 407 16,9 611 25,4 307 12,7 99 4,1 248
Főiskola 91279 100,0 21225 23,3 19944 21,8 28798 31,5 1382 1,5 6013 6,6 12744
Egyetem 48674 100,0 9595 19,7 9022 18,5 18206 37,4 688 1,4 3081 6,3 7593
PhD-, DLA-fokozat 1501 100,0 167 11,1 478 31,8 616 41,0 0 0,0 0 0,0 240
Összesen 833927 100,0 415626 49,9 125766 15,1 136157 16,3 16001 1,9 82891 9,9 44926

Általános iskola 8.     
évfolyama, vagy kevesebb 579389 100,0 434178 74,9 21502 3,7 39931 6,9 13647 2,4 57765 10,0 4176
Szakiskola 159120 100,0 38313 24,1 52952 33,3 50219 31,6 1680 1,1 5091 3,2 10453
Gimnázium 296931 100,0 175394 59,1 31266 10,5 22313 7,5 4068 1,4 50873 17,1 6029
Szakközépiskola 297347 100,0 109423 36,8 69749 23,5 61167 20,6 5661 1,9 25591 8,6 21893
Akkreditált felsőfokú 3508 100,0 1338 38,1 407 11,6 804 22,9 484 13,8 227 6,5 248
Főiskola 149835 100,0 35329 23,6 29688 19,8 51363 34,3 2041 1,4 9602 6,4 20161
Egyetem 100727 100,0 16806 16,7 15614 15,5 45426 45,1 1154 1,1 5253 5,2 15831
PhD-, DLA-fokozat 4985 100,0 473 9,5 797 16,0 2237 44,9 0 0,0 273 5,5 1205
Összesen 1591842 100,0 811254 51,0 221975 13,9 273460 17,2 28735 1,8 154675 9,7 79996

Együtt

A képzésben résztvevők az oktatás, képzés formája szerint, korcsoportonként

Képzésben részt vevők 
összesen

Iskolarendszerű 
oktatásban vesz részt

Iskolarendszeren kívüli 
oktatásban vesz részt

Informális tanulásban 
vesz részt

Iskolarendszerű és 
iskolarendszeren kívüli 
oktatásban vesz részt

Iskolarendszerű oktatásban 
és informális tanulásban 

vesz részt

Iskolarendszeren kívüli 
oktatásban és Informális 

tanulásban vesz részt

Férfi

Nő

 
 

Végzettség

fő % fő % fő % fő % fő % fő %

Foglalkoztatott 298280 100,0 52190 17,5 81052 27,2 115165 38,6 3063 1,0 11752 3,9
Munkanélküli 14273 100,0 4605 32,3 4611 32,3 3253 22,8 306 2,1 899 6,3

gazdaságilag aktívakkal 
együtt 312553 100,0 56795 18,2 85663 27,4 118418 37,9 3369 1,1 12651 4,0

Tanuló 423598 100,0 335765 79,3 9554 2,3 2305 0,5 9163 2,2 58690 13,9
Nyugdíjas 14235 100,0 0 0,0 238 1,7 13631 95,8 0 0,0 0 0,0
Egyéb inaktív 7529 100,0 3068 40,7 754 10,0 2949 39,2 202 2,7 443 5,9

gazdaságilag inaktívakkal 
együtt 445632 100,0 338833 76,1 10456 2,4 18885 4,2 9365 2,1 59133 13,3

Összesen 757915 100,0 395628 52,2 96209 12,7 137303 18,1 12734 1,7 71784 9,6

Foglalkoztatott 325560 100,0 70205 21,6 93374 28,7 99159 30,5 4601 1,4 16480 5,1
Munkanélküli 18440 100,0 5272 28,6 7767 42,1 2452 13,3 484 2,6 1007 5,5

gazdaságilag aktívakkal 
együtt 344000 100,0 75477 21,9 101141 29,4 101611 29,5 5085 1,5 17487 5,1

Tanuló 448224 100,0 336405 75,1 18682 4,2 4417 1,0 10916 2,4 64952 14,5
Nyugdíjas 18972 100,0 153 0,8 1645 8,7 17027 89,7 0 0,0 0 0,0
Egyéb inaktív 22731 100,0 3591 15,8 4298 18,9 13102 57,6 0 0,0 452 2,0

gazdaságilag inaktívakkal 
együtt 489927 100,0 340149 69,4 24625 5,0 34546 7,1 10916 2,2 65404 13,3

Összesen 833927 100,0 415626 49,9 125766 15,1 136157 16,3 16001 1,9 82891 9,9

Foglalkoztatott 623840 100,0 122395 19,6 174426 28,0 214324 34,4 7664 1,2 28232 4,5
Munkanélküli 32713 100,0 9877 30,5 12378 38,2 5705 17,6 790 2,4 1906 5,9

gazdaságilag aktívakkal 
együtt 656553 100,0 132272 20,1 186804 28,5 220029 33,5 8454 1,3 30138 4,6

Tanuló 871822 100,0 672170 77,1 28236 3,2 6722 0,8 20079 2,3 123642 14,2
Nyugdíjas 33207 100,0 153 0,5 1882 5,7 30658 92,3 0 0,0 0 0,0
Egyéb inaktív 30260 100,0 6659 22 5052 16,7 16051 53,0 202 0,7 895 3,0

gazdaságilag inaktívakkal 
együtt 935559 100,0 678982 72,6 35171 3,8 53431 5,7 20281 2,2 124537 13,3

Összesen 1591842 100,0 811254 51 221975 13,9 273460 17,2 28735 1,8 154675 9,7

Iskolarendszeren kívüli 
oktatásban vesz részt

Informális tanulásban 
vesz részt

Férfi

Nő

Együtt

A képzésben résztvevők az oktatás, képzés formája és gazdasági aktivitás szerint

Iskolarendszerű és 
iskolarendszeren kívüli 
oktatásban vesz részt

Iskolarendszerű oktatásban 
és informális tanulásban 

vesz részt

Képzésben részt vevők 
összesen

Iskolarendszerű 
oktatásban vesz részt
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Az egyes szinteken az iskolarendszerű képzésben részt vevők 
megoszlása képzési terület szerint: szakiskolák

3%
12%

4%

54%

4%

3%

20%

Oktatás 

Humán tudomány művészet

Társadalomtudomány, gazdaság, jog

Természettudomány, matematika

Műszaki, ipar, jog

Mezőgazdaság, állatorvos

Egészségügyi és szociális ellátás

Szolgáltatás

Az egyes szinteken az iskolarendszerű képzésben részt vevők 
megoszlása képzési terület szerint: szakközépiskolák

5%

27%

17%
28%

3%

4%

16%

0,2%
Oktatás 

Humán tudomány művészet

Társadalomtudomány, gazdaság, jog

Természettudomány, matematika

Műszaki, ipar, jog

Mezőgazdaság, állatorvos

Egészségügyi és szociális ellátás

Szolgáltatás

Az egyes szinteken az iskolarendszerű képzésben részt 
vevők megoszlása képzési terület szerint: egyetemek, 

főiskolák

14%

7%

37%11%

12%

4%

8%
7%

Oktatás 

Humán tudomány művészet

Társadalomtudomány, gazdaság,
jog
Természettudomány, matematika

Műszaki, ipar, jog

Mezőgazdaság, állatorvos

Egészségügyi és szociális ellátás

Szolgáltatás
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Az iskolarendszeren kívüli képzésben részt vevők megoszlása 
életkor szerint 

25%

32%

23%

16%

4%

0,4%

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

Az iskolarendszeren kívüli képzésben részt vevők megoszlása a 
képzés formája szerint 

72%

3%

14%

6%
5%

Tanfolyam

Távoktatás

Szeminárium, előadás

Magánóra

Egyéb
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E. European Labour Survey, 2002 - Literacy in the information age. Final report of the 

International Adult Literacy Sourvey. 2002 

 

A 25-64 évesek közül azok aránya, akik a vizsgálatot megelőző négy hétben 

valamilyen képzésen vettek részt; EU-tagállamok, 2002
Forrás: European Labour Survey, 2002
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A 25-64 évesek közül azok aránya, akik a vizsgálatot megelőző négy 
hétben valamilyen képzésen vettek részt; csatlakozó országok, 2002 

Forrás: European Labour Survey, 2002
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A 25-64 évesek közül azok aránya, akik a vizsgálatot megelőző 12 
hónapban valamilyen képzésen vettek részt; 1994-95, 2002 

Forrás: Literacy in the information age. Final report of the International Adult Literacy Sourvey. 2002
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