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A sorozatszerkesztő előszava

A felnőttoktatás és a társadalom fejlődésével kapcsolatos jövőre előre 
mutató kérdésekhez Magyarországon jelen pillanatban még némileg vo
nakodva közelítenek. Ennek oka minden bizonnyal a rendszerváltás utáni 
időszak kijózanodásával magyarázható; végül is, hajói meggondoljuk, a 
rendszerváltással kapcsolatos drámai változások még nincsenek tíz éve
sek sem. Nagyon nehezen és fájdalmasan élték meg és dolgozzák fel ezt 
mindenek előtt azok, akik nem tartoznak kimondottan a rendszerváltás 
nyertesei közé; ezek között a személyek között sokan vannak olyanok, 
akik oktatási- és kulturális intézményeknél tevékenykednek, tehát olyan 
munkatársak, akik közé tágabb értelemben maguk a felnőttoktatók is 
tartoznak.

Amennyiben közelítésről beszélek, akkor le lehet írni azt az utat is, mely 
mintegy spirál formában vissza-visszatér; 1997. májusában a TIT Stúdió
ban (Tudományos Ismeretteljesztő Társulat) nagyszabású konferenciát 
rendeztek a jelenlegi felnőttoktatás helyzetével kapcsolatban. A plenáris 
üléseken, valamint a különböző munkacsoportokban az egyes miniszté
riumok, önkormányzatok, civil szervezetek, népfőiskolák és egyetemek, 
munkaügyi hivatalok, kultúrházak, nyelviskolák, oktatási intézmények, 
különböző egyesületek és szövetségek több mint 300 képviselője gyűjtött 
információkat, illetve vitákat folytatott az általános, a szakmai, a politikai 
valamint a kulturális felnőttképzés helyzetéről. Ennek a sorozatnak a 
13 kötete nyújt részletes tájékoztatót ezzel a konferenciával kapcsolatban. 
Ez év októberében a tudósok egy igen elszánt csoportja szervez egy újabb 
konferenciát a magyarországi felnőttoktatás történetével kapcsolatban. 
Ezt a konferenciát a Debreceni Kossuth, Lajos Tudományegyetem Felnőtt- 
oktatás és Kulturális Tanulmányok Tanszékével, a Tudományos Akadé
miával karöltve szervezi, s természetesen a helyi szervezeteik és a felnőtt- 
oktatási szakbizottságaik is képviseltetik magukat. A konferencia anyaga 
szempontjából tulajdonképpen az elmúlt 200 esztendő fejlődése érdekes.

Tényként megállapítható, hogy a jelenen, valamint a múlton keresztül 
próbálunk a jövő témájához közelíteni, s ez képezi majd a következő év 
(1998) egyik jelentős konferenciájának a tárgyát. Ezt a konferenciát a 
Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Felnőttoktatási Tanszéke, va
lamint számos fontos partner együttes munkájával készítik elő.

Európa minden országában a jövővel kapcsolatos témáknak tág teret 
szentelnek. Szó van az információs- és tudásközpontú társadalom által 
támasztott követelményekről, a még továbbra is egyre inkább erősödő 
technológiai forradalomról, a társadalmi tagozódás és kirekesztettség
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megerősödéséről, számos ökonómiai és ökológiai cél szemmel láthatóan 
nehezen lehetséges összehangolásáról. Modernizálás és globalizálás azok 
a modem címszavak, melyek a mindenki számára érzékelhető változáso
kat igen gyakran csak homályosan körvonalazzák, s pontosan azoknak 
nem szolgálnak megfelelő magyarázattal, akik strukturális tartós mun
kanélküliségre ítélve, vagy egy újfajta szegénységbe taszítva vesztesként 
állnak a társadalomban. S mindezt még egy olyan politika tehetetlensége 
is kíséri, mely nem képes arra, hogy kipillantson a pártszemüvege mögül, 
vagy az adott választási eredményeken túltegye magát, s figyelmét való
jában a jövőre irányítsa.

De ha az oktatáspolitikai vitákat nézzük, megállapítható az is, hogy a 
jövő itt is fontos szerepet játszik. Ezen a területen is felbukkan a moderni
zálás, valamint a globalizálás fogalma, s szorosan összekapcsolódva a 
minőség biztosításával, illetve a tanúsítványozásokkal. Többnyire az egész 
oktatási rendszer, valamint az oktatási rendszer egyes területeinek - 
iskolák, szakmai képzés, egyetemek, továbbképzések - teljesítőképességét 
kérik számon ebben a mind globális, mind pedig regionális szinten folyó 
versenyben. Gyakran vetődik fel az a kérdés, vajon a célok, a tartalmak 
és a struktúrák eléggé életképesek-e, ha a jövő szempontjait nézzük. 
Többnyire a kényszerű takarékossági csomagok azok, amik ennek köz
vetlen kiváltói. Így aztán nem csoda, hogy nem kerülhet sor hosszútávon 
érvényes, s valóban alkalmas jövőre előremutató tervekre, s nem is foly
tatnak azokról társadalmi vitákat sem. A lényeges oktatási-művelődési, 
valamint a jövővel kapcsolatos kérdések esetében a pénzügyminisztérium 
azonnal a viták középpontjába kerül, s ez egyben azt is jelenti, hogy 
ezeken a vitákon - ha egyáltalán még vannak -, már egyetlen szót sem 
ejtenek a közös jövőnkről ebben a globalizált egyetlen világban.

A felnőttoktatásban az „alkalmazkodó továbbképzés" trendje domináns 
szerepet kapott. Mindezt meglehetősen pozitív módon is érzékeltethetjük, 
mint ahogy ezt a közelmúltban megjelent Delors-tudósítás a XXI. század 
művelődésével kapcsolatban mint „Learning throughout life” is teszi.

Ebben a tudósításban szinte együtt lebeg az egy életen át tartó tanulás 
gondolata, valamint azok a célkitűzések, melyet az Európai Unió szavazott 
meg az egy életen át tartó tanulással kapcsolatban; itt mind az időtar
tamról, mind pedig a mélységről is szó van. Az kétségtelenül tény, hogy 
mindannyiunknak, mindenkor és mindenütt készen kell állnunk arra, 
hogy tovább tanuljunk annak érdekében, hogy a naponta megújuló és 
minket egyre inkább érintő technológiai, gazdasági társadalmi stb. vál
tozásokat magunk is alakíthassuk, azokban közreműködjünk, vagy leg
alábbis képesek legyünk arra, hogy azokat az életünkben elviseljük. Te
kintettel arra, hogy életünk legjelentősebb részét felnőttként éljük le, 
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éppen ezért ez a kihívás ebben az életszakaszban minket érint a legerő
teljesebben. Minden egyes oktatási szektor jelentős feladatává válik, hogy 
azokat a készségeinket, képességeinket, felébressze és tartóssá tegye, 
melyek lehetővé teszik, hogy egy életen át tanuljunk, illetve azt, hogy 
mindenkor motiváljanak az egy életen át tartó tanulásra.

Ugyanakkor a felnőttoktatás szerepe és jelentősége egyértelműen bizonyí
tást nyer akkor is, ha pusztán a reális és potenciális résztvevői számokra 
tekintünk. Az, hogy a felnőtteknek legalább fele minden évben részt ve
gyen valamilyen formában valamiféle továbbképzésen, ma már egyáltalán 
nem tűnik utópiának. A továbbképzéseket végző intézményeknél megfi
gyelhető, hogy egy ideje ráálltak erre a trendre, annak ellenére, hogy 
egyre kevésbé számíthatnak állami támogatásra. A privatizáció minden 
árnyoldala ellenére ezek az intézmények kezdenek betömi erre az expanzív 
továbbképzési piacra.

A magyarországi felnőttoktatás modernizálása a társadalmi rendszer- 
váltás előtt megkezdődött. A közben eltelt idő óta az általános és a szak
mai, a politikai, és a művelődés területén végzett felnőttoktatás minden 
területén észlelhetők az megújulás jelei, ezeket mindenek előtt hasznos
sági szempontok, valamint az értékesítési lehetőségek, a megvalósítási 
esélyek, illetve a finanszírozási lehetőségek kérdése határozta meg. Ez 
egyaránt érvényes volt mind a programokat kínáló intézményekre, mind 
pedig a programok potenciális résztvevőire.

Könnyebb volt a helyzete azoknak, akik szakmai programokat kínálnak, 
vagy azoknak a specializált központoknak, melyek palettáján pl. nyelv- 
tanulás, vagy számítógép-tréning szerepelt. A demokratikus és politikai 
képzés a népfőiskolákon, valamint a civil szervezetekben a meglehetősen 
nehéz újrakezdésre redukálódott; a kulturális területen való képzés to
vábbra is az országban mindenütt fellelhető kultúrházhálózatok feladata 
maradt, ezeknek a kultúrházaknak a tartalmi, valamint institucionális 
jövőorientáltságát még meg kell teremteni; az egyetemeken folyó oktató 
munka keretein belül kell realizálni a jövő felnőttképzési szakembereinek 
az oktatását anélkül, hogy ezzel egyidejűleg megtörténnének a megfelelő 
kutatások is; maguknak a TIT egyesületeknek is fel kellett tenni azt a 
kérdést, mit is jelent az (1841 óta) fennálló tradíciójuk, amennyiben meg
próbálnak a jövőbe tekinteni, vagy ha egészen pongyola szóhasználattal 
akarunk élni: hogyan lehet a TIT majd fit a következő évezredben. S 
mindezek egy olyan változó korban történnek, melyben egy letűnt ide
ológiát nem lehetett egyik pillanatról a másikra egy új ideológiával pótolni, 
hiányzott az elméleti és koncepciós képzés, hiányoztak a világos oktatás- 
politikai célok, hiányoztak a megbízható törvényes és finanszírozási ke
retfeltételek.
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Ennek a szöveggyűjteménynek az a célja, hogy ösztönzést adjon a ma
gyarországi felnőttoktatás jövőbeni alakításával kapcsolatos elengedhe
tetlenül fontos mélyreható diszkussziókhoz, melyekbe minden fontos in
tézményt be kell kapcsolni, s melyeknek végül is konszenzusra kell jut
niuk egymással. De szűkebb értelemben véve ez úgy is értelmezhető, 
hogy itt tulajdonképpen a már korábban is említett már megtartott kon
ferenciák utólagos feldolgozásáról, illetve az ez után következő konfe
renciák előkészítéséről van szó. A különböző cikkek meglehetősen eltérő 
aspektusokat tartalmaznak, de a kiindulási pontok is rendkívül változa
tosak. Megkönnyítik a témába való bekapcsolódást azok a rövidebb ter
jedelmű szövegek, melyek pl. a „Jövőfórum” címszó alatt találhatók; itt 
minden esetben a DIE című felnőttoktatási folyóirat egy állandó rovatjá- 
nak az anyagait mutatjuk be. Ez a rovat minden egyes füzetben követ
kezetesen a jövővel kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik. Természetesen 
lehet a témához a Szcenáriók oldaláról is közelíteni. Ezek a hozzászólások 
inkább a szatirikus oldalról mutatják be a helyzetet. Az egyes intézmények 
munkatársainak talán ajánlatosabb lenne az olvasást a korszerűsítéssel 
kapcsolatos cikkekkel kezdeni, hiszen ezek megpróbálják a múltat, a 
jelent, valamint a jövőt rendszerezve vizsgálni, azzal a perspektivikus 
felfogással, mi is az, ami tulajdonképpen megmarad, mi az, ami változik, 
milyen újítások várhatók. Természetesen másfajta felhasználási lehető
ségek is elképzelhetők; pl. egy intézményen belüli vagy partner intézmé
nyek számára szervezett jövőműhely minden olyan személy számára kihí
vást jelenthet, akik egy új cél irányában akarnak elmozdulni.

Mindazoknak, akik ennek a kötetnek a megszületésében részt vettek, a 
szerzőknek, a kiadóknak, azoknak, akik az utólagos kiadás jogát engedé
lyezték, azoknak, akik a szedésben, a nyomtatásban, valamint a terjesz- 
tésben részt vesznek, mindenek előtt azonban a fordítóknak szeretnék 
tiszta szívből köszönetet mondani, akitet a nyelvezet és az anyag bonyo
lultsága miatt gyakran kétségek gyötörtek. Gratulálni szeretnék ahhoz, 
hogy munkájukkal mindannyian hozzájárultak a magyar felnőttoktatás 
jövőbeni fejlődéséhez.

Heribert Hinzen

10



1. TREND
Karlheinz A. Geißler

Felnőttképzés a modern korban -
fejlődés és minőség

120 évvel ezelőtt Flaubert befejezetlen regényében, a .Bouvard és Pé- 
cucher’-ben írta: „hamarosan azonban unatkozni kezdtek, szellemük 
munkát, életük értelmet kívánt (...). És arra a gondolatra jutottak, hogy 
a felnőtteknek szerveznek egy tanfolyamot.”1 Ez annyira modem gondolat, 
hogy az ember azt gondolja, ez egy kortárs irodalmi műben található, 
pedig több mint száz esztendős.

A második példa ráadásul még régebbi: „Csak a statisztikai adatok alapján 
lehet Németország büszke népének műveltségére, míg a nép maga saját 
tapasztalatai alapján csak az iskolával szembeni ellenkezést viszi haza.” 
Így jellemezte Lev Tolsztoj 1861-ben a német művelődési állapotokat az 
egyik németországi utazása után a .Gondolatok a népművelődésről’ című 
írásában. A továbbképzés akkoriban nem volt téma. De - feltételezve, 
hogy az „iskolá”-t behelyettesítenénk a „továbbképzés”-sel nem volna ez 
a mai valóság találó leírása? Az bizonyára nem. A továbbképzéssel szem
beni fenntartások nem nagyok. Inkább az ellentéte az igaz: az emberek 
gyakran, szívesen és önként vesznek részt a felkínált képzési programo
kon. De teljességében ez sem igaz, ha pontosan szemrevételezzük a dol
gokat és nem csak -Tolsztojhoz hasonlóan - átutazunk Németországon. 
Vannak egészen nagy számban olyan emberek, akik egyáltalán nem vesz
nek részt továbbképzési programokon: vannak olyanok, akik nem szíve
sen mennek oda; és sokan vannak olyanok, akik nem neveznék szabadon 
meghozott döntésüknek azt, hogy részt vesznek egy népfőiskolai tanfolya
mon, üzemi továbbképző szemináriumon, a szakszervezetek egyik képzési 
programjában. De ez alapvető kérdés: ki van teljesen önkéntesen ezen a 
világon - és ki vesz teljesen önkéntesen részt a felnőttképzési rendezvé
nyeken?

Sok dolog nem egyértelmű, ha egyáltalán valaha is egyértelmű volt, sok 
minden ellentmondásosabbá, paradoxabbá vált. Hiányzik az egyértelmű
ség, és éppen ez az, ami lehetővé tette a felnőttképzés sikerét és azt a 
továbbiakban is biztosítja. Ezek a hiányzó egyértelműségek adják a mo
dernkori felnőttképzés vízjelét.

Már a kezdetektől fogva betöltik ezt a szerepet. Mint felvilágosító pedagógia 
célja az önállóság volt és még ma is az, médiuma a függőség. A „Függő
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ségtől az önállóságig” - szól az elvi programja. Napjaink kiélezett modem 
korában ezt a paradox programot az "életet végigkísérő tanulásnak” ne
vezik. Felnőttként ugyanis egyre inkább csak annak lesz tekintélye, aki 
egész életében diák, és az is marad. A tanulás szempontjából az ember 
soha nem kész, azaz felnőtt; de az egész élet során erre kell törekedni. 
„Használd ki az esélyt, amellyel nem rendelkezel", ez az ilyen modem 
tanulási kultúra jelszava. Aki a képzéssel szembeni távolságtartással 
ellenállást kísérel meg tanúsítani ezzel a minden oldalról érkező túlzott 
várakozással szemben, a pedagógiai gondoskodás és figyelem kapórájött 
tárgyává válik. Szubvenciók állnak rendelkezésre ahhoz, hogy a legutolsó 
művelődési absztinenseket is a nevelésformálta társadalomnak kiszolgál
tassa. Nincsenek nem-résztvevők, már csak még nem-résztvevők léteznek. 
Ezzel növekszik a művelődési rendezvények látogatásai iránti önkéntes 
elkötelezettség is. Konkrétan: ahhoz, hogy a megszokottnak tűnjünk, 
egyre gyakrabban részt kell vennünk művelődési programokon. „Aki a 
szó köznapi értelemben nem művelődik, annak vagy hallgatnia kell, vagy 
felmentő okokra kell hivatkozni, vagy be kell tudni mutatnia hátrányos 
helyzetét.”2

Ma mindenkinek folyamatosan tanulnia kell, és mindenki folyamatosan 
tanulni akar, akik nem ezt teszik, azok rákényszerülnek, legalábbis any- 
nyiban, hogy nemtanulásuk következményeiből okulnak. Erre könnyen 
lehet bizonyítékokat találni: nincs fogorvosi kezelés a kötelező fogmosási 
oktatóprogram nélkül. A betegbiztosítási tarifarendszer ezt garantálja. 
Ezzel eljutottam az első szakaszhoz, amelynek a következő a címe.

Az élet - állandó tanulás

A felnőttképzés ma a lakosság magától értetődő alapellátásához tartozik. 
A normalitás része; ennek a funkcionálisan kifinomult kapitalista norma - 
litásnak alapgondolata a „Mindig és mindenhol" és a „Még többet ugyan
abból”.

Néhány adat ehhez: a Német Szövetségi Köztársaságban 1989-ben a ti
zennyolc éves korúak 84 százaléka volt részese képzésnek vagy kiképzés
nek, szemben az 1960-as 27 százalékkal, a 21 éveseknél a részesedési 
arány 7,6-ról 30 százalékra és a 25 éveseknél 3-ról 17 százalékra emel
kedett. 1991-ben a német felnőtt lakosság (19 és 63 év között) 63 száza
léka vett részt továbbképzésben. Az 1979-es 23 százalékkal ez lényegesen 
kevesebb volt. A több mint 1800 német népfőiskola kb. 500.000 tanfo
lyamán 1992-ben több mint 6,2 millió felnőtt vett részt. Emögött 1,4 
milliárd márkás költségvetés rejlik, amelynek egyharmadát a résztvevők 
költségtérítése teremtette elő. Szakmai továbbképzésben Németországban
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1992-ben kb. 10 millió felnőtt vett részt. Az üzemek 1992-ben 36 milliárd 
márkás befektetést jelentettek a szakmai továbbképzéseket illetően.

Ennyi is elég a számokból, amelyek azonban világossá teszik, hogy a 
felnőttet ma „tartós formázóanyagnak”3 tekintik. Még akkor is, ha ezen 
adatok kiszámítási módja jogos kritikát vált ki, a tendencia bizonyított 
és egyértelmű. Alátámasztja az ezredvég felnőttképzésének normalitására 
vonatkozó tézist. Ezen tényállás leírásával azonban, amely kétségtelenül 
örvendetes a felnőttképzők szakmai esélyeinek szempontjából, nem válik 
világossá, hogy miért alakult ez így, hogyan is alakult ez.

Ehhez néhány megjegyzés. A modem felnőttképzés nem egy társadalmi 
csoport gondolatából vagy a kultúr- és művelődési társadalom ideáljából 
nőtt ki. Bár némely művelődésidealista fül számára bizonyára némikép
pen sokkolóan hat, de a felnőttképzés a társadalom, pontosabban az 
ipari társadalom és annak ellentmondásai termelési és újratermelési felté
teleinek kifejeződése és eszköze.

A modernizált világ egy felgyorsított világ, egy komplex világ és egy indi
vidualizált világ. Az örökös, kikerülhetetlen körforgás a jellemzője. Talcott 
Parsons a modem társadalom dinamikáját a fokozódó demokratizálódás,
fokozódó iparosodás és a fokozódó pedagogizálás jelenségeivel kísérelte 
meg leírni. A gazdasági és társadalmi életviszonyok, különösen pedig 
munkakörülmények fokozódó dinamikája az életvitel hagyományos kul
turális mintáit egyre gyorsabban és egyre erőteljesebbe teszi értékvesz
tetté. Mindenkinek egyre inkább és egyre gyorsabban „cselekvési kény
szere” keletkezik. Ennek a folyamatnak a legfeltűnőbb jegyei a gyorsulás 
valamint az áttekinthetetlenség és ezek feltartóztathatatlan fokozódása.

Ez annak a modernizációs dinamikának a rövid leírása, amely időközben 
világszerte a kapitalista iparosodás formáját vette fel. A hatások nyil
vánvalóak. A kapitalista gazdasági elvek következetesen európai érvény- 
rejutása következtében az elmúlt 25 évben az életviszonyok pluralizáló- 
dásának és individualizálódásának tendenciája erősen fokozódott és ezzel 
együtt az értelem- és tájékozódásvesztési élmények, ennek megfelelően 
az egyéni és társadalmi keresésmozgalmak is felerősödtek. Már nem egy 
egységesen strukturált világ vesz körül bennünket. A modemitás aláássa 
a hagyományos struktúrákat. A kiélezett modem kor fétise a mindenkori 
új. A haladást formálisan az újdonság határozza meg, a haladás egy 
nyitott tér, nem olyan cél, amely valamikor is elérhető volna. Saját maga 
a cél. Következésképpen az ember már nem tudja, hová akar eljutni, 
cserében azonban annál intenzívebben igyekszik gyorsabban odajutni. 
A szubjektumok számára már nem csak egyetlen, hanem sok lehetséges 
világ létezik.
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Ennek az egységesnek elképzelt és alakított világ széthullásának az a 
következménye, hogy a szubjektumok társadalmasodása szélsőségesen 
individualista módon megy végbe: „Ha nincsen Isten", mondja Berger 
Dosztojevszkij egyik kijelentésének parafrázisában, „akkor minden Én 
lehetséges.”4 Novalis „Kereszténység vagy Európá”-jában találhatjuk a 
kritikusabb változatot: „Ahol már nincsenek istenek, ott a szellemek ural
kodnak”, amelyeket a felnőttképzés segítségével megkísérlünk elűzni, 
szól az én kiegészítésem.

Az életpályák individualizálódása azt jelenti, hogy a biográfiák önmagukra 
vetítettek lesznek. „A társadalmilag előre meghatározott biográfiát saját 
magunk által előállítottá és előállítandóvá transzformáljuk, mégpedig 
oly módon, hogy az egyes ember maga válik saját életének alakítójává” 
és ezáltal „annak a levesnek a elfogyasztójává is, amelyet maga főzött 
saját magának.”5 „Ennek az a konzekvenciája, hogy az emberek egyre 
hangsúlyosabban kerülnek bele az önelbizonytalanítás, önmarcangolás 
és önmegbizonyosodás labirintusába”.6 „Talán igen, talán nem”: d’Annun- 
zio ezen regénycíme ennek a fejlődésnek a tömör leírása.

Mivel a fiatal generációt egyre kevésbé bocsátják életűtjukra családi vagy 
rétegspecifikusan meghatározott, értékekkel töltött hátizsákkal, arra 
kényszerülnek, hogy ezt a hátizsákot újra és újra megtöltsék. A felnőtt- 
képzés számára ez adja az indítékot ahhoz, hogy az „egész életen át tartó 
tanulás"-t alapelvévé tegye. Az (önmegvalósítási kényszerrel járó) szabad
ság kötelessége a permanens tanulás kötelezettsége. A rizikótársadalom 
ezért a felnőttképzés ideális humusza: az ózonlyuk kiprovokálja azt a 
rendezvényt, amelyen az ember tanácsot keres, hogy a következményektől 
meg tudja magát védeni, a marhavész fellendíti a vegetáriánus főzőtan
folyam látogatottságát, a gerincfájdalmak a tartásjavító tanfolyamra tör
ténő jelentkezés kényszerét.

Az individualizálódás annak is a kifejeződése, hogy a dolgok értelmét 
egyre kevésbé a környezet, a társadalmi közösségek és a társadalmilag 
uralkodó erők adják meg. Ezt az egyénnek kell újra és újra megteremtenie. 
Az élet (a munka) kitágult cselekvési lehetőségekkel rendelkező egyéni 
projektté vált. Ezzel kétségtelenül együtt jár a hagyományosan kialakult 
feltételekkel, a kollektiven felállított normákkal és autoritatívan megsza
bott társadalmi feltételekkel szembeni és a társadalmi összefüggésektől 
való elidegenedéssel együtt járó kétségtelenül szintén kitágult autonómia. 
Ezen társadalmi jellem irodalmi példaképe „A tulajdonságok nélküli 
ember”', amelyről Musil7 a következőket állította: „Egy ilyen ember azon
ban egyáltalán nem egyértelmű jelenség”. Ő a lehetőségek embere, „sem
milyen dolgot nem tart állandónak".
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Ebből következik az értelemteremtő tájékozódás, tisztázás, vita valamint 
az új és még újabb perspektívák kidolgozása iránt támasztott jelentős 
igény. Ebből a felnőttképzés profitál. Értelemteremtőként a felnőttképzés 
lép mára a hagyományok és a nagy eszmék helyébe, amelyek nagysága 
messzemenően elkopott.

A felnőttképzés iránti igény a modernizálás folyamatában jelentkezik, 
hogy a bizonytalan világban a saját bizonytalanságunk ne nagyon bi- 
zonytalanítson el. A nagy bizonytalanságok eközben kicsikké változnak. 
Erre egyre inkább szükség is van egy olyan környezetben, amely egyre 
komplexebb és sokrétűbb lesz.

A felnőttképzés teljesítménye ebből a szempontból egyre inkább nélkülöz
hetetlenné válik, hogy az egyén számára áttekinthető világot a rend és a 
káosz ingatag egyensúlyában megtartsa. Védelmet teremt „az ember el- 
hagyatottságában a részletek sivatagában” (Musil)8. És egyidejűleg újabb 
egyenlőtlenségeket teremt - íme itt egy újabb paradoxon -, erősíti a 
komplexitást és előmozdítja azt az individualizálódást, amelynek követ
kezményei által maga is létezik.

A modem kornak a maga komplexitásában és pluralitásában szüksége 
van a kölcsönös megértés közvetítőire. A megértés egyik ilyen médiuma 
a felnőttképzés. És egyúttal a hagyományos egyértelműségektől való meg
szabadítás médiuma is. A felnőttnevelés így ezért a modernizálási folya
matnak nemcsak áldozata, hanem tettese is. Ez egy dinamikus-stabil 
helyzet, másként kifejezve: modem. A felnőttképzést igénybevevő három 
legnagyobb felhasználó példáján a következő fejezetben pontosan leírjuk, 
milyen konkrét formát ölt a felnőttképzés modernsége. Ennek a címe a 
következő: „A haladás menetel”.

Az egyéni igénybevételről

Az egyének kísérletet tesznek arra, hogy nehezebbé vált életvitelüket és 
életük gondjainak problémáit fokozódó mértékben a felnőttképzés segít
ségével tartsák egyensúlyban és/vagy azon keresztül dolgozzák fel. 
Amennyiben népfőiskolai tanfolyamok résztvevőinek kijelentéseit egy fik
tív tanfolyam-részvevő kijelentéseibe sűrítjük, akkor arra kérdésre: „Mi
lyen okból látogatja a népfőiskolát?”, a következő választ kapjuk:

„Akkor megyek oda, ha kellemesen érzem magam; vagy akkor is, ha a 
dolgaim nem mennek olyan jól. Gyakran akkor megyek oda, ha egyedül 
vagyok; a barátnőmmel együtt különösen szívesen vagyok ott. Ha valamit 
tenni akarok a szakmai előbbrejutásomért, akkor látogatom a népfőiskola 
rendezvényeit, de gyakran akkor is, ha a munkahelyi hajszából ki akarok
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kapcsolódni és szórakozást és más irányú elfoglaltságot keresek. Egyéb
ként kerülöm a népfőiskolát, hacsak nem tudom, hogy hová is menjek, 
és ez gyakran előfordul.”

Feltételezem, hogy ez így túlzás. Mindenesetre nagyon jól tükrözi a reali
tást, és a valóság, különösen a modem kor valósága, gyakran túloz. A 
motívumok sokszínűségét tükrözi a kínálat is. Sokszínűség jellemzi a 
népfőiskolákat és a többi művelődési intézményt. Az arisztotelészi filozófia 
tanfolyama nem csak a tango-tanfolyam mellett fut, hanem gyakran alat
ta. Két ennyire különböző kínálat gyakran nehéz összekapcsolása ilyen 
módon hallhatóan megoldott. A tavaszi félévben az életrajzi orientációs 
problémákat a „Légy végre saját magad” tanfolyammal igyekeznek meg
közelíteni, az őszi félévben a „Hagyd végre abba, hogy önmagad légy”kur- 
zussal. Valahogy minden lehetséges, és valahogy mindennek van értel
me is. Az egyenlőtlenség egyenrangúvá, a sokszínűség alapelvvé válik. A 
felnőttképzés egysége ezáltal Immár csak a különbözőségek összehasonlít
hatósága által létezik.

...mi mást is tehet?

Ezzel a tartalmi széttagoltsághoz egy időbeli is kapcsolódik. A tanulási- 
és munkaidő már nem válik szét korosztályspecifikusan - ezt jelzi az 
„egy életen át tartó tanulás" jelszava is -, de a napi, heti és éves ritmust 
tekintve is nagyon szétfolyóak lettek. A szabályozatlan munkaviszonyok 
teijednek, azzal a következménnyel, hogy Németországban már csak a 
foglalkoztatottak negyede végzi a munkáját úgynevezett „normális mun
kaviszonyban”. Csúszó munkaidő, részmunkaidő, négynapos munkahét, 
műszakban végzett munka, mindez dinamikusan teljed és rugalmasabbá 
teszi az egyén életvitelét. Ezáltal nő az egyes ember időbeli mozgásszabad
sága. A továbbiakban ebből aztán hasznot húz a felnőttoktatás is, még
pedig kétszeresen: egyrészről a külső tényezők által meghatározott mun
kán kívül több idő áll rendelkezésre, így például a művelődési tevékeny
ségekre is, másrészről képzésre és tanácsadásra van szükség ahhoz, 
hogy a növekvő mozgásszabadságot ki tudják használni, és azt sokféle 
lehetőséggé tudják átváltani. De a szabadidős mozgástér bővülése is el
lentmondásos folyamat. Hisz a szabadidő nem szabad időt jelent és pon
tosan ez teszi hasznossá a felnőttképzés számára.

Az, amit „szabadidőnek” nevezünk, a legtöbb esetben az az Idő, amelyet 
nem munkaviszony keretében végzett munkával töltünk el. A szabad
időben is dolgozunk, bár nem abban a formában, amelyet a rendőrség 
„munkaviszony keretében végzett munka" eufémizmusba burkol. A sza
badidőt igy fel lehet osztani a szabadidőben végzett (gyakran fizetetten)
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munkaidőre és szabadon rendelkezésre álló időre. Ez a szabadon rendel
kezésre álló idő nagyon egyenetlenül oszlik meg, mégpedig foglalkozás, 
családi állapot, nem és jövedelem szerint. Az az újra és újra hallható és 
olvasható kijelentés, hogy a szabadidő túlzottan nagy mértékben növe
kedett és gondot okoz, mivel „az emberek semmit sem tudnak vele kez
deni, téves és vitatható. Ez annál is inkább így van, mert a munkahelyen 
kívüli munkákat elhanyagolják. Éppen ez a magánjellegű mindennapi 
munka nőtt meg rendkívüli módon; a Szövetségi Statisztikai Hivatal a 
teljes munkaidőben foglalkoztatottak esetében napi ? óra 48 percet mutat 
ki. A gépesítés például növekvő követelményeket és szakképesítést követel 
meg, nemcsak a munkaviszonyon belül, hanem az úgynevezett „szabad
időben” is. Hasonló hatást vált ki a komplexitás (tudományosodás) foko
zódása sok területen. Időközben már fogyasztói munkáról is beszélünk. 
Mivel a demokratikus kapcsolattartási formákkal szemben támasztott 
igények az utóbbi években növekedtek, több kapcsolattartási munkát 
kell végeznünk: ez is csökkenti a szabadon rendelkezésre álló idő meny- 
nyiségét. Azért, hogy a megnövekedett egészségügyi igényeket kielégítsük 
és a hosszabb életesélyeket biztosítsuk, egészségügyi munkát végzünk. 
Erre ösztönöznek bennünket az orvosok, a barátaink, de az élelmiszercso
magolásokon található szövegek nem egészen önzetlen szerzői is. Gyer
mekeink nevelése (amennyiben ezt még egyáltalán megengedjük magunk
nak) megfizetetten intenzív és extenzív nevelőmunkával jár együtt. Ezen 
a területen is növekednek az igények, azaz erre is még több időt kell 
fordítani. Ezen túlmenően a gazdaság és a közszolgálati szféra a szolgál
tatások egy részét áthárítja a magánháztartásokra, ezáltal a szabadidő 
kötetlenül felhasználható aránya tovább csökken: a bankkal folytatott 
levelezésünket számítógépes feldolgozásra alkalmas formában kell bo
nyolítanunk, az ételt magunknak kell a büfében elhozni a pulttól, a tanul
mánykéziratokat számítógépes feldolgozásra készen, lemezen kell leadni, 
a bútort messze a városon kívül kell megvásárolni, és aztán otthon ma
gunknak összecsavarozni: és azt a szemetet, amelyből túl sokat terme
lünk, magunknak kell szortírozni, és egyre gyakrabban elszállítani is.9 
A mindennapok a kis döntések zsarnokságává válnak, amely döntések 
az áttekinthetetlen felnőttképzési kínálatra is vonatkoznak.

Ez a tendencia a szabadidős stresszben nyeri el pszichológiai kifejeződé
sét. A népfőiskolák és más képzési intézmények proftálnak abból a ten
denciából, amely a szabadidőt (változatos formájú) fizetetten munkával 
terheli meg. Ezeket a képzési helyeket azok keresik fel szívesen, akik a 
fenti magánjellegű hétköznapi munkára vonatkozóan ötleteket, végzett
ségeket, szabályozást, változatosságot és segítséget keresnek, már ma is 
ebből áll ezen intézmények ereje és imázsa. Végigjárunk egy tanfolya
mot, amikor első alkalommal szerzünk be egy videokamerát. Ezt tesszük
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azelőtt, mielőtt hozzákezdenénk a családtervezéshez, de akkor is, amikor 
az már megvalósult; akkor ugyanis meg kell tanulni, hogyan kell a gye
rekeket manapság egészségesen táplálni. És ezt folyamatosan meg kell 
tenni, mivel az információs helyzet állandóan változik. Szükség van egy 
másik rendezvényre, hogy a nagyobb gyerekek helyes iskolaválasztására 
vonatkozó döntést meg lehessen hozni, és az anyák (sajnos eddig csak 
az anyák) számára jelentkezik az ismételt munkábaállás gondja, amelyet 
tanulási folyamattal kell optimalizálni. Az apák ezzel szemben ebben az 
életszakaszban a lakáson, a házon vagy éppen a karrierjükön bütykölnek. 
Most már ez is csak képzési folyamatok masszív támogatásával lehetséges, 
egyébként hirtelen azt hisszük, hogy az életét vagy amit annak tart, nem 
optimalizálja. Ha végül mégis erőt vesz rajtunk ez az érzés, akkor kínál
kozik a sokat ígérő című kurzus: „A magabiztosságot megtanulhatod”.

De a sok képzési kínálat elől az olaszországi nyaralásba sem lehet elme
nekülni anélkül, hogy előtte ne végeztünk volna el egy olasz nyelvtanfo
lyamot. Végül aztán, ha már semmi más vonzót nem találunk a kínálat
ban, ott van az a tanfolyam, amelyen megtanulhatjuk, hogyan kell meg
halni. Remélhetőleg, és ez a félelem tipikusan modem formája, még időben 
meghívást kapunk.

Mindez már realitás és megszokott. Az egyének, szól a bizonyítható állítás, 
életüket egyre inkább tanulási folyamatok által és azok segítségével ala
kítják, és azáltal tartják életük problémáit egyensúlyban, hogy tanfolya
mokra jármak. Ez egy olyan élet, amelyben „előre löki” őket valami, anél
kül, hogy abban a helyzetben lennének, hogy „urai” lehetnének ennek a 
folyamatnak. Életüket „már nem tartják kézben”, azaz meg kell tanulni, 
hogy az életet a lehető legjobban éljék le, anélkül, hogy „kézben tartanák” 
azt, ezt várják el a képzési folyamatokon való részvételüktől és részvételü
kön. A Németországi Szövetségi Köztársaság Statisztikai Évkönyve (1994) 
ezt ékesen bizonyítja: 199?-ben a népfőiskolák száma ?7-tel, a tanfolya
moké 17 ezerrel nőtt, a résztvevők száma 146 ezerrel emelkedett. A nép
főiskola a legjobb úton van ahhoz, hogy a művelődő polgár sétálóutcájává 
váljon. Szép kilátások - még akkor is, ha az üzemekbe is benézünk.

Az üzemi képzési igények

Képzettségi kiegészítés, felemelkedés, integráció valamint juttatások is, 
ezek azok a szándékok, amelyekkel az üzemek a képzést összekapcsolják, 
és problémáikat próbálják megoldani. A tendencia az, hogy a személyzetet 
oktatási intézkedések segítségével képezik tovább, ez a trend egyértelmű
en arra irányul, hogy további személyi potenciált lehessen kihasználni a 
relatív értéktöbblet számára. Az üzemek képzési igénye ezért óriási mér- 
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tékben emelkedett. Ez a tényállás a népgazdasági támogatást a .Fortune’ 
című tekintélyes amerikai gazdasági folyóirattól kapta meg, amely nemré
giben egy adott ország népességének képzettségi szintjét a nemzetközi 
vetélkedés legjelentősebb gazdasági tényezőjének nyilvánította. Álljon itt 
néhány, erre vonatkozó alapvető gondolatmenet.

Amennyiben az üzemekben a műszaki és szervezeti változások egyre 
gyorsabban zajlanak, és szavahihető kijelentések szerint ennek a gyor
sulási folyamatnak még csak a kezdetén vagyunk, akkor a mindenkor 
megszerzett képesítések egyre gyorsabban elavulnak, azaz nem hosszú 
ideig elégítik ki az egyes konkrét munkahelyek munkafolyamatainak kö- 
vetelményeit. Ami ma elfogadott képesítés, azt holnap új képesítéssel, 
kiegészítő végzettséggel kell pótolni és kiegészíteni. Ebben a logikai me
netben a szakmai továbbképzés, a jövőbe fektetett beruházás, kétségte
len, hogy kevésbé az egyes munkavállaló, sokkal inkább az üzemek jö
vőjébe fektetett invesztíció. Ami most itt megmutatkozik, az az elkövet
kező évtizedekben csak fokozódni fog: a továbbképzés egyre inkább a 
mindenkori vállalati tervezés és az ottani személyzeti politika integráns 
alkotóelemévé fog válni. De ez azt is jelenti, hogy a (speciálisan a szakmai) 
továbbképzést egyre inkább gazdasági alapelvek fogják irányítani, egyre 
inkább a költség-/haszonkalkuláció alapján tervezik és valósítják meg.

A felsőoktatás szintjén ez abban a feltűnő tényállásban mutatkozik meg 
máris, hogy az üzemgazdaságtani karok és intézetek egyre gyakrabban 
hirdetnek meg súlyponti témaként továbbképzést. A pedagógusok eköz
ben védekezésbe szorulnak: jóllehet az ő hagyományaikból is hasznos 
következtetéseket lehetne levonni a továbbképzésre vonatkozóan. Politikai 
síkon is hasonló folyamatnak lehetünk tanúi: a továbbképzési politikát 
egyre inkább a gazdaságpolitika határozza meg.

A szakmai szerveződésű munka igényeire vonatkoztatva három fontos 
feladatkör kristályosodik ki:
1. A technikai-szervezeti változásokhoz való igazodást szolgáló tovább

képzés: társadalmunkban a folyamatok felgyorsulása döntően az 
egyre gyorsabban végbemenő technikai változásokra vezethető vissza. 
Klasszikus példa az elektronikus adatfeldolgozásban egyre rövidebb 
időközönként bekövetkező megújulás. Az ezekhez a technikai válto
zásokhoz és az ezen változások következtében bekövetkező szervezeti 
módosításokhoz való igazodás egyre gyorsabb ritmusban követel meg 
új, ill. módosított képesítést. Ebben rejlik a súlypontja annak, amit 
szokványosan „korszerűsítési továbbképzések” nevezünk. Ma - és a 
jövőben is - a szakmai továbbképzések legnagyabb részét az új mű
szaki rendszerek kezelésére, ellenőrzésére és karbantartására vonat
kozó tanulás teszi ki. (Ebbe tartozik aztán az angol nyelvtanfolyam
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is, amely azért vált szükségessé, hogy a műszaki készülékek kezelési 
utasításait meg lehessen érteni.)

2. Társadalmifolyamatok racionalizálását szolgáló továbbképzés: a gaz
daságossági kalkuláció szerint az üzemben nemcsak a gépi-technikai 
módon strukturált munkafolyamatoknak kell racionálisaknak lenni, 
hanem ugyanígy a szociális kapcsolatoknak is. A zavarokat lehetőség 
szerint ki kell zárni, a döntések legyenek hatékonyak, az üzleti meg
beszélések és az értekezletek konfliktusmentesek és alaposak, az 
ügyfélkapcsolatok a lehető legeredményesebbek. Ezt szociáltechni- 
kák, meghatározott magatartásformák, valamint gazdaságilag ered
ménnyel kecsegtető beállítódások kell, hogy biztosítsák. Ennek az 
úgynevezett „interakciós területnek” a racionalizálása fog a tovább
képzési szektorban nagyon nagy igényt támasztani, amint azt a ki
rajzolódó tendenciák mutatják. Különösen az úgynevezett tréningek 
területe az, amely iránt évek óta egyre erőteljesebb kereslet mutatko
zik. A következők sorolhatók ide: eladási-, ügyféltanácsadás- és kon
fliktus feloldási tréningek, konferencia-, beszélgetés-, moderációs-, 
oktatási és bemutatási technikák.

3. Nem standardizálható helyzetekre tanácsadást nyújtó továbbképzés: 
a szakmai hétköznapok realitásaival nem lehet sem a technikai rend
szerekre ráhangoló részletes képesítésorientált előkészítéssel, sem 
kiadós, a szociális területen szerzett tréningképesítés segítségével 
megbirkózni. Gyakran egyszerűen másként alakulnak a dolgok, mint 
ahogy az ember azt hiszi, reméli vagy véli. A mindennapok nem annak 
a másolatai, amire az ember a továbbképzésest felkészült. Szeren
csére az életünk végül is nem standardizálható jóllehet a racionali
zálási technikák ezt gyakran megkísérlik. Minél inkább megkísérlünk 
standardizálni, annál világosabban ötlenek szembe azok a valóságos 
tények és folyamatok, amelyek nem standardizálhatok. A váratlan 
helyzeteket nem tudjuk kizárni. Ezek a nem standardizálható hely
zetek és folyamatok azon személyek egyediségével (szubjektivitásával) 
függnek össze, akik ezekben részt vesznek vagy foglalkoznak ezekkel. 
Ahhoz, hogy személyeket (alanyokat) ilyen nem standardizált és nem 
standardizálható helyzetekben stabilizálni lehessen, és számukra a 
döntéshozatal ill. a meghozott döntések felülvizsgálata lehetővé vál
jon, célszerű a tanácsadás. Már ma is egyre gyakrabban igényelnek 
ilyen tanácsadást, különösen a vezető beosztásúak. Ennek a tanács
adásnak különböző formái léteznek: egyéni tanácsadás, csoportos 
tanácsadás, szervezési tanácsadás, munkacsoport-tanácsadás, 
coaching. Ha ma még a másik két területhez viszonyítva ez a tovább
képzésnek csak kis szektorát jelenti is, véleményem szerint ez fogja 
a jövőben a legnagyobb növekedési mutatókat produkálni.
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A továbbképzés az üzemi egymás közötti kapcsolatokban és ellentmon
dás-viszonyokban rendező-integráló szerepet tölt be. A társadalmi egyen
lőtlenség újratermelődése és azok legitimálása szempontjából egyre nö
vekvő szerepet tölt be, és ezt nemcsak az üzemekben, hanem az egész 
társadalomban. Az üzemi felemelkedést csaknem kizárólag a képzés legi
timálja, de nem mindig realizálja is. Ez azt jelenti, ha ma valaki az üzem
ben előrelép, előtte csaknem mindig elküldik egy tanfolyamra, hogy a 
többi üzemi alkalmazott úgy vélje, hogy az érintett - kevésbé gyakran ők 
is - tanultak valamit. Csak így igazolható egy bizonyos személy kiválasz
tása az előmenetelre. Ebben az összefüggésben az „üzemi képesítésdar
winizmus” kifejezésnek ugyancsak van létjogosultsága. A felnőttképzés
nek nem csak az üzemben, de az üzemben különösen fontos szerepe 
van az előnyök és hátrányok elosztásában.

Az állam mint a képzési igény gerjesztője

Az állam időközben a képzés jelentős igénylőjévé vált. A hetvenes évek 
közepe óta felfedezte, hogy pénzpolitikai érdekeit a képzésen keresztül 
realizálhatja. Társadalmi problémákat individuálissá tehet, tehát a mun
kanélküliséget képzési problémaként határozhatja meg, és a lakosságban 
rejlő konfliktusveszélyt csökkentheti. Egy példa: abban a pillanatban, 
amikor a jobboldali radikalizmus felbukkan, rögtön van pénz a politikai 
képzésre. Vagy akkor, hasonlóan az egykori Szovjetunióhoz, amikor egy 
reaktor a levegőbe repül, van pénz az egészségügyi képzésre. A német 
egyesítést az újkor legnagyobb szabású képzési projektjeként lehet fel
fogni. Milliárdokat adtunk ki oktatási célokra.

Az állam igénylőként cselekszik és egyre inkább igénylő a saját fennma
radási érdekeire való tekintettel. A képzésen át próbálja meg csökkenteni 
azokat a keletkező konfliktusokat, amelyek veszélyesek lehetnek számára. 
És ezt egyre gyorsabban és egyre kapkodóbban teszi. A gyorsulás és 
áttekinthetetlenség már említett fokozódása az állami cselekedetek ese
tében különösen egyértelművé válik. A politika egyre inkább átmeneti 
érvényű próbacselekvéssé válik. Nem a politikailag öntudatos közélet 
megteremtése a képzési erőfeszítések célja, hanem az állam ill. a pártok 
rövidtávú fennmaradási- ill. hatalmi érdekei. Az állam a piac résztvevője 
annyiban, amennyiben saját hatalma megtartásának érdekeit a képzési 
kínálat segítségével próbálja meg érvényesíteni. De nem úgy viselkedik. 
Bár nagyobb piacot követel a felnőttképzés számára, de saját magát nyil
vánosan azonban nem piaci résztvevőnek deklarálja, hanem a piac fölé 
emelkedett intézménynek. Ez a felülemelkedési attitűd az a stratégia, 
amely működik is. Egyrészről a saját érdekeket nem kell nyilvánosságra 
hozni és ehelyett a „pártérdekek fölött állóként” határozhatja meg magát,
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amely ismét csak a saját érdekeit szolgálja. Másrészről így a felnőttképzés 
fenntartóit kérelmezővé teszi, ez egy olyan szerep, amelyet azok, ahogy a 
gyakorlat mutatja, újra és újra szívesen magukra vállalnak. Aki a mi
nisztériumokkal tárgyal azért, hogy a továbbképzés számára megkapja 
azokat a támogatásokat, amelyeket eddig megkapott, az azt fogja tapasz
talni, hogy ezek a beszélgetések minden mások, csak nem két egyformán 
szuverén piaci résztvevő tárgyalásai.

Merre tovább felnőttképzés?

Egy dolog bizonyos: a képzési igény és a képzési kínálat továbbra is 
növekedni fog. Egyszerűen egy olyan társadalomban élünk, amely egyre 
gyorsabban változik. A történelem a társadalmi változások két alapvető 
modelljét Ismeri: forradalom ill. háború az egyik, tanulás a másik. A 
forradalmi modell, különösen a keleteurópai összeomlás után, csődbeju- 
tottnak tekinthető. A „változás a tanulás útján”-modell sikeres, és manap
ság ezt a modellt választja a legtöbb társadalom is. Nem utolsó sorban 
azért teszik ezt, mert tanultak forradalmi vagy háborús tapasztalataikból. 
Ennyiben a „tanulás"-modell melletti döntés egy tanulási folyamat, be
vallottan gyakran nagyon fájdalmas folyamat eredménye. Ma tehát a 
mottó a következőképpen szól: „Eligazodni fegyverek nélkül". Ez végre 
valódi haladás.

Valamivel kevésbé eufórikusan lehet megbecsülni azonban az elkövetkező 
idők felnőttképzésének formáit és tartalmát. A képzés társadalmasodása 
tovább halad előre, és ez azt jelenti, hogy a felnőttképzésen belüli társa- 
dalmasodási mód is egyre láthatóbbá válik. Röviden szólva: a felnőtt- 
képzés még inkább szerves részévé válik a kapitalista hasznosulási folya
matnak, mint amennyire már ma is az.

Az üzemek, de az állam is a képzést a lehetőleg rövid futamidejű hasznosu
lás szempontja alapján a gazdasági érdekek mögé sorolják és azoknak 
rendelik alá. A képzés az emberi erőforrásokba fektetett beruházássá 
válik, és ezáltal növekvő nyomás alatt áll, hogy egyre gyorsabban amor
tizálódjon. De az egyéneknél is megmutatkozik ez a tendencia ott, ahol 
az egyéni munkaerő megtartásáról van szó, és akkor, amikor a szakmai 
karrierre vonatkozó elképzeléseket akarják megvalósítani. Mint a „min
denkori saját munkaerő vállalkozója” az egyének esetében is egészen 
hasonló rövidtávú profitérdekek érvényesülnek, mint amilyenek azok 
érdekei is, akiknek eladják munkaerejüket. A szakmai képzés területén 
ez döntően megnöveli a hatékonyságra irányuló törekvést. Aki maga ha
tékony akar lenni, az megköveteli ugyanezt azoktól is, akik saját haté
konyságuk feltételeiről kell gondoskodjanak. Az idő pénz, ez ezen a terü-
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leten is érvényes, jóllehet a képzési hagyomány szerint itt inkább arról 
van szó, hogy idó't töltsünk el, mintsem hogy időt nyerjünk.

Minőség - és ha igen - melyik?

Annak a vázlatos áttekintésemnek a folyamán, amit a „kiélezett modem 
kor felnőttnevelés rendszerfejlődésének” lehetne nevezni, újra és újra 
különös nyomatékkai utaltam egy dinamikai tényezőre: ez a felnőttképzés 
fokozódó piacosodása. Ez a trend a felnőttképzés egészére érvényes, kü
lönösen vonatkozik azonban a szakmai vonatkozású felnőttképzésre, 
amely leginkább a „továbbképzés” lobogója alatt hajózik. A kulcs, amely 
szerint ott kategorizálnak úgy szól, hogy „sikeres/sikertelen” - minden 
közbeeső árnyalattal együtt, amely a két szélső érték között felbukkan. 
A „siker" egy olyan kategória, amely a versenyre alapozott társadalom 
gazdasági szemléletéből fakad. ,A munkatársak előretekintő sikerorientált 
szemléletének kialakítása” ma a menedzsment legfőbb feladata az 
üzemekben, és egyre növekvő mértékben a non-profit szervezeteknél is. 
„Minőség”, „minőségi előny”, „minőségbiztosítás” manapság azok a szájról 
szájrájáró szavak, amelyekkel a formális versenysikert megkísérlik 
összekapcsolni a tartalmi kritériumokkal. Ennek, a képzési intézmények
re manapság rákényszerített minőségi vitának a kapcsán elsősorban 
értékesítési stratégiákról van szó.

Ezt a „minőséglavinát” az autóipar indította el, tehát az a gazdasági ágazat, 
amely nemzetközileg a legerősebb versenynek van kitéve. Japánon és az 
USA-n keresztül Európába jutva az Európai Unióban (EU) és Németor
szágban jelenleg a minőségi szabványosítás nyomása jelentősen növe
kedett. Időközben bizonyos tennélek esetében előírt szabványok betartása 
az EU-n belüli szabad áruforgalomba bocsátásnak szükséges előfeltétele 
lett. Különösen azok a termelői termékgaranciára vonatkozó EU irányel
vek (1990 óta német jog is) élénkítették meg lényegesen az okiratos iga
zolás iránti igényt, amelyek a gyártóra hárítják a hibátlan munka bizonyí
tását.

Ez a dinamika magával ragadta a képző intézményeket is, különösen 
pedig azokat, amelyek szakmai képzési kínálatot nyújtanak. Ezen a pon
ton szükségszerűen fogalmazódnak meg olyan kérdések, amelyek a kép
zésről folytatott vitában nem is olyan újak: Beszálljunk-e vagy ne foglal
kozzunk vele? Kiszolgáltatja magát a képzés a gazdaságnak? Nem szük
ségszerű impulzust jelentenek talán a képzési tevékenység sikeréhez ezek 
a gazdasági indíttatások?

Ezek mind olyan kérdések, amelyeket nem lehet megválaszolni anélkül, 
hogy ne gondolkodnánk el a következő témán.
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Gazdasági gondolkodás a felnőttképzésben -
ellentmondás vagy produktív szimbiózis?

A témát három szempont szerint lehet megközelíteni:

• Egy felnőttképzési intézmény szempontjából.

• Azon tartalmak szempontjából, amelyeket a képzés közvetít.

• Egyrészről a munka világa, másrészről a képzés belső logikája szem
pontjából.

Minden szinten ellentmondásokra bukkanunk. Nem az a kérdés vetődik 
fel, hogy az ellentmondások léteznek-e, hanem, hogy az ellentmondások 
produktívak-e vagy improduktívak. Az alma és a körte agyonhasznált 
példája érvényes, amelyek itt a gazdaság és a képzési folyamat különb
ségét testesítik meg. Az alma és a körte közötti választásra irányuló döntés 
legalább olyan ostoba, mint a gazdaság és a képzés közötti választás.

A népfőiskola szempontjából nézve: A népfőiskola intézménye egy gazda
sági elvek alapján működő pedagógiai szervezet. Már ebben a definícióban 
is pozitív ellentmondásként határozzuk meg a gazdaság és a képzés viszo
nyát.

A szervezet gazdasági vetülete: amennyiben nem akar szervezetként meg
szűnni, a népfőiskolának személyzeti szempontból gazdaságosan kell 
működnie, ez azt jelenti, hogy a ráfordítás-hozadék viszonyát optimali
zálnia kell. Ez vonatkozik a személyzet kiválasztására, a szervezetben 
dolgozó személyzet szakképesítésére, a szervezeten belüli folyamatok idő
beli szervezettségére, az esetleg végrehajtandó létszámcsökkentésekre 
stb. Az ember ebben a tekintetben (bármilyen szörnyen hangzik is ez a 
pedagógusok számára) egy olyan tényező, amelyet emberi erőforrásként 
üzemi hasznosításra alkalmaznak (a szervezet más potenciáljához hason
lóan, mint például a technikai berendezéseket). Eközben többek között 
az intézményi tényezők kihasználásának optimalizálásáról, a minőség 
fokozásáról (értéknövelésről) van szó. Nos ezt a gazdálkodást különböző
képpen lehet megvalósítani, gazdasági-technokrata vagy gazdasági-cél- 
komplex módon. Mindkettőre érvényes az a gazdasági jelszó, hogy tegye 
hozzáférhetővé az ember számára az üzemi működési logikát.

A modem vállalatok személyzetgazdálkodása megmutatta, hogy a gaz
dasági érdekek egyre fokozódó mértékben célkomplex irányultságúak: 
mégpedig a hasznot (ráfordítás/hozamviszonylat) az emberi erőforrások 
kiaknázásának pedagógiailag és pszichológiailag elismert formákban kí
sérlik meg elérni. Röviden szólva: a személyzetgazdálkodás az utóbbi 
években pedagogizálódott: „vállalkozási kultúra”, „kulcsfontosságú vég
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zettség”, „a munkaerő mindenoldalú felhasználása" a kulcsszavai ennek 
a tendenciának. Nem utolsó sorban az a tény mutatja ezt meg egyértel
műen, hogy a szervezetek egyre több tanácsadást, azaz az üzemgazdasági 
folyamaton belül egy pedagógiai-pszichológiai beavatkozási módot 
kémek.

A közvetített tartalmak szempontjából nézve: Amint azt a népfőiskolák 
programkínálata mutatja, a gazdasági jellegű tanfolyamok éppen olyan 
dinamikusan gyarapodnak, mint a pszichológiai-pedagógiai tartalmúak. 
A két terület között nincs nullszaldós játék, amelyben az egyik azt nyeri, 
amit a másik elveszít. A programelemzések azt is megmutatják, hogy az 
egyes területek közötti határ fokozatosan elmosódik. A gazdasági szekción 
belül „puha” kérdésfelvetések bukkannak fel, a pszichológia-pedagógia 
részlegen belül pedig kemények. A pszichológiai-pedagógiai kínálat mellett 
a gazdaságos munkatárs-irányítás az üzemgazdasági kínálat és az idő-
menedzsment standard képzésének szintén részét képezi. Nincs már tar
talmi meghatározottságú éles határ a gazdaság és a pedagógia között. 
Nem utolsó sorban azért, mert a gazdasági változáson csak a tanulás 
segítségével és általa lehet úrrá lenni, és azt előrevinni, és mert a tanulás, 
a szakképesítés és a képzés egyre inkább gazdasági területté válik.

Egyrészről a munka világa, másrészről a képzés belső logikája szempont
jából nézve: Különbségek a mindenkori belső logika szempontjából nézve. 
A képzés logikája az egyén fejlődésének logikája. A gazdaságé a javak és 
szolgáltatások termelésének logikája. Bár ez a két logika sok esetben 
különböző és egymásnak többszörösen ellentmondó, de ellentmondásuk
ban produktívak is. A szakképesítés fogalmában ez egyértelművé válik. 
A gazdaság szempontjából a felhasználhatóság szerinti tanulási ered
ményről van szó. Az, ami a gazdaság szempontjából a felhasználást elő
mozdító szakképesítés, az az egyén szempontjából nézve az egyéni mun
kaerő fejlesztése, azaz a kompetencia fejlesztése. Ezáltal a szakképesítés 
- annak függvényében, hogy azt milyen tágan értelmezzük - mindig képzés 
is. Nem minden szakképesítés képzés, de megfelelően tág szakképesítés 
esetében képzés is folyik. Pontosan itt van szó arról, hogy a gazdasági és 
pedagógiai érdekek ellentmondását produktívvá kell tenni azáltal, hogy 
a szakképesítés képzéssé, a képzés pedig szakképesítéssé válik. Ezt a 
vitát nem szabad befejezni, ezen a ponton mindig vitázni kell, mert kü
lönben a gazdaság és a képzés közötti ellentmondás improduktív módon 
megszűnik.

Létezik egy központi kibékíthetetlen ellentét a tanulás és a munka között: 
tanulnia az embernek saját magának kell, senki nem tanulhat helyettünk. 
Saját magunk dolgozhatunk is, de ez nem feltétlenül kell, hogy így legyen. 
Dolgoztathatunk másokat magunk helyett.
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Ez egy alapvető ellentmondás, és ezt minden minőségről folytatott vitának 
figyelembe kell vennie. A minőségről folytatott vitát kétféleképpen lehet 
szemlélni. Egyrészről a racionalizálható racionalizálásaként, másrészről 
mint egy kísérletet arra, hogy a nem racionalizálhatót racionalizálja.

Már hosszabb idő óta meg lehet figyelni, hogy a közszolgáltatások üzemel
tetőit, mint a szociális irodák, ifjúsági irodák, a szemétszállítás, a népfő
iskolák, egyre gyakrabban és egyre szorítóbban a gazdaságosság mércéje 
szerint vizsgáljuk. „Általános érvénnyel azt lehet mondani, hogy a felnőtt- 
képzés közszolgálati és (a tartományi jog szerint) független fenntartói 
nyomás alá kerültek: amíg a hatvanas és a hetvenes években - tehát a 
továbbképzésről szóló törvénykezés, a felsőoktatási felnőttképzés létreho
zása, a nagy oktatáspolitikai reformprojektek idején - a feladatorientált 
állami támogatás általános megbecsültségének környezetében mozoghat
tak, úgy ma már nem ez a helyzet. Ma a közszolgáltatások termékorientált 
szempontja a meghatározó, amely azokat a kínálatokat keresi, amelyekkel 
értékesíteni, eladni lehet. Az a cél, hogy az állam feladatorientáltságát, 
amennyire csak lehet, minimalizálni kell vagy olyan refinanszírozási ala
pokra kell helyezni, amelyek termékek eladásából származnak.”10

A sikeres képzési menedzsment ideálja felváltotta a feladatorientált felvilá
gosító pedagógiai tudatot. Az ár fontosabb lett, azaz a kínálat csereértéke: 
az akárhogyan is megfogalmazott tartalmi feladat (felvilágosítás, politikai 
képzés, a polgárok egyéniség-alakítása) egyre fokozódó mértékben má
sodlagossá válik. Ebben az összefüggésben szükségessé válik a minőség 
szabványosítása, hogy a kettős értelemben kitört képzési piacot civilizá
ciós korlátok közé szorítsuk. A rögzített minőségi szintek jelentik a kí
sérletet. Nyitva marad azonban az a kérdés, hogy sikerül-e megfékezni a 
piacot, a piac eszközeivel, a maga határtalan szerzési dinamikájában, 
amelyen belül nem igazságos, hanem már csak eredményt produkáló 
árak léteznek.

A képzési intézmények már nem olyan ideálokhoz kötődnek, mint például 
az igazságosság, hanem sokkal inkább eredmény-, azaz gazdasági ered
mény-orientáltak. Végül is egy olyan társadalmon belül élünk, és ettől 
nem tudja magát elhatárolni a felnőttképzés sem, akkor sem, ha ezt 
kívánnánk magunknak, amelyben az a helyes, ami sikeres, és az a sikeres, 
amit helyesnek elfogadnak. A televízióban ezt naponta le lehet látni.

Így a minőségről folytatott vita során az ember egy dilemma előtt áll. Ha 
támogatjuk, akkor a felnőttképzés piaci jellegét erősítjük, amelynek ten
denciáját tekintve minden áldozatául esik, ami nem piacképes (s ez nem 
éppen kevés). De amennyiben ellene vagyunk, azaz távoltartjuk magunkat 
a vitától, akkor bojkottáljuk azt a kísérletet, hogy a minőségről folytatott 
vita által a létező és dinamikusan terjeszkedő piacot civilizáljuk.
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Valamennyiünk elnépföiskolásodása?

Az idők változnak, és mindig is változtak. „Feltűnően gyakran”, írta Musil 
a Leopold von Wiese által kiadott A népművelődés szociológiája’ (a huszas 
években) című könyvének ismertetőjében „Istentől megvilágosodott sza
bólegénynek tartják az embert, ha az embernek eszébe jut, hogy az érintet
tek körén kívül is érdeklődést váljon a népművelés kérdései iránt; a 
német átlagértelmiségi szellemileg túlságosan előkelő ezen problémákkal 
szemben” (1968). Úgy tűnik, hogy ez változóban van, talán azért, mert 
már nincsen népművelés, helyében van viszont a társadalom elnépfőis- 
kolásodása. Az ilyen, a képzés által indukált modernizáció nem civilizációs 
ártalom, hanem a modernizált viszonyok kifejeződése. A felnőttképzés 
az eközben kialakuló problémákat nemcsak megoldja, hanem sokkal 
inkább teremti is azáltal, hogy megoldja azokat és megoldást ígér rájuk. 
A tanulás - és ez az utazáshoz fűződő viszonyunk változásához hason
lítható - ma már nem a sors és a ránk kényszeríttet szükségszerűség 
kifejeződése. Ez része az arról alkotott elképzelésünknek, amit „szabad
ság"-nak tartunk. Így vált az egyéniség fejlődésének útja a felnőttképzés 
által azzá, amelyen időközben a legtöbben elindulnak. Ez az egyidejű
séghez kötődő szabadságunk részét alkotja. Ha már magányosan, akkor 
legalább együtt.
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Paul Bélanger

Irányzatok a felnőttoktatásban

• A 35 éves Ingrid elhatározza, hogy hosszú GYES után visszatér dol
gozni, de akadályokkal áll szemben, amelyeket valahogy le kell győz
nie.

• Klaus, aki az autóiparban dolgozik, minden évben munkahelyi kép
zésen vesz részt, hogy lépést tartson az új technológiák megjelenésével 
az iparágában.

• A marokkói Fatima, négy gyermek édesanyja, más falujabeli asszo
nyokkal, szeretné átszervezni az életét.

• A 68 éves Agata, aki nyugdíjas, de tele van energiával, nem bírja 
tovább a tétlen életet.

• A 25 éves Ignatius 10 évre börtönbe került, és úgy érzi, valamilyen 
tevékenységet kellene végeznie.

• Valahol Angliában egy csoport állampolgár szeretne adatokat szerezni 
a járási szemétégető által kibocsátott környezetszennyezésről. Némi 
tudományos képzésre van szükségük, egyetemi professzoroktól, hogy 
figyelemmel kísérhessék a helyzetet.

Vajon a felnőttoktatás jelent-e valamit ezeknek az embereknek, a sokmillió 
Klausnak, Agatanak, Ingridnek és Ignatiusnak? Javítja-e majd cselekvő- 
képességüket? Ad-e nekik több lehetőséget a kérdésre, teremtésre, fejlő
désre, átalakulásra? A felnőttoktatás mára társadalmi kérdéssé vált, olyan 
fontossá, mint az egészségügy, környezetvédelem, béke.

Csendes forradalom zajlik ma az oktatás színpadán. Az elmúlt húsz év 
során lassú, apró, de folyamatos változások mentek végbe a közösségek
ben és az emberek magánéletében, és hatásuk a következőkben mutat
kozik meg:

• a nők arányának növekedése az aktív társadalomban,
• a férfiak és nők magánéleti szerepének lassú, de folyamatos és alapos 

átértékelődése,
• a felnőtt lakosság iskolázottsági szintjének állandó emelkedése,
• az írott kommunikáció csendes, de biztos előretörése a napi életben, 

a munkahelyen és a közösségben,
• az információmennyiség és a hozzáférést biztosító eszközök exponen

ciális növekedése,
• a munkaidő folyamatos csökkenése és az ember várható élettartamá

nak hasonlóan állandó növekedése.
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Ezeknek az egyenként apró, de kumulatív változásoknak köszönhetó'en, 
amelyek az elmúlt húsz év alatt mentek végbe, a felnőttek tanulás iránti 
vágya az élet minden területén roppant mértékben megnőtt. Kormányok, 
civil szervezetek, és az ipar most arra kényszerül, hogy figyelembe vegye 
a felnőttoktatási igényeknek ezt a robbanásszerű növekedését, és meg
felelő választ adjon.

Számos országban Kanadától Ausztráliáig, és számos esetben, például 
az 1995. júniusában Athénban rendezett konferencián és az Európai 
Unió A versenyképesség és kreativitás fehér könyve’ című, 1993-ban 
kiadott dokumentumában hasonló következtésre jutottak: ha életben 
akarunk maradni, fejlődni, versenyben maradni, a legfontosabb erőfor
rás, amelyre támaszkodnunk kell, az emberek tehetsége és ereje. Most 
ebből a lehető legtöbbet kell kihasználnunk.

Ez az új megközelítés több lehetőséget követel meg a felnőttoktatás terén, 
több lehetőséget második vagy harmadik nyelv elsajátítására, környezet
védelmi képzésre, és mindenekfelett elemi oktatásra mindenki számára. 
A felnőttoktatás fontos kérdéssé válik, magától értetődővé az országok 
választási kampányaiban, nyilvánvalóvá az iparban, jelenlevővé a polgári 
társadalomban.

Fordulóponthoz érkeztünk az oktatás történetében, amikor a felnőtt ta
nulók száma meghaladja a hagyományos iskolai tanulókét, és a különb
ség várhatóan tovább növekszik majd.

A második probléma a szakadék az oktatás iránti kereslet és a jelenlegi 
lehetőségek között. Bár a felnőttoktatás iránti keresletet egyre szélesebb 
körben ismerik fel, számos erőteljes igényre nincs válasz. Egyre több 
felnőtt szeretné fejleszteni képességeit, elsajátítani új ismereteket, és 
kifejezést adni kreativitásának. Ám a jelenlegi lehetőségek messze el
maradnak a globális társadalmi igénytől, sőt mi több, a jelek szerint 
éppen azoknak a társadalmi csoportoknak kedveznek, amelyek eddig is 
haszonélvezői voltak a különböző egyéb oktatási formáknak.

A jelenlegi felnőttoktatási minták elemzése jókora szakadékokat mutat 
a fizikai dolgozók és a nagyvállalatok alkalmazottai között, a fiatalok és 
az idősebb dolgozók között. A nők alacsonyabb részaránya az ipari szak
képzésben és más képzési intézményekben szintén általános jelenség.

Az aránytalanságok okai részben a már elemi oktatási szinten meglevő 
egyenlőtlenségek, részben azok a szocio-kultúrális gátak, amelyek meg
akadályoznak sok felnőttet abban, hogy részt vegyen valamilyen okta
tásban. De ezek az akadályok nem leküzdhetetlenek és nem is szükség- 
szerűek. Érdekes támogató, segítő, követőprogramok indultak be néhány 
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országban, olyan stratégiákat dolgoztak ki, amelyek azt jelzik, hogy a 
tendenciák visszafordíthatóak. Olyan javítóprogramokat lehet ma már 
tanulmányoznunk, amelyek eddig esetleg marginálisak voltak. Ezek se
gíthetnek abban, hogy felszabadítsuk az emberek kreativitását.

A harmadik tendencia az oktatásügyben annak nemzetközivé válása. 
Azok az erők, amelyek mozgósítóként és katalizátorként hozzák mozgásba 
a felnőttek tanulás iránti igényét, a világ minden régiójában jelen vannak. 
Ez az irányzat az iskolák univerzálódását segíti elő, együtt jár a gazdaság 
globalizálódásával, és mindazoknak a kockázatoknak a nemzetközivé 
válásával, amelyekkel az emberiség mint egész szembenéz a környezet
védelem, egészségügy és a béke megőrzése terén. Éppen a felnőttoktatási 
robbanás mögött munkáló erők nemzetközi jellege követeli meg, hogy a 
többoldalú ügynökségek, az új regionális kormányközi szervezetek, mint 
például az Európai Unió, fokozottan részt vegyenek a munkában.

Ám míg az Európai Unió egyre inkább felismeri annak szükségességét, 
hogy be kell fektetni az emberi erőforrások terén, a felnőttoktatás terén, 
a Breton-Woods szervezetek a Struktúraátalakítási Programon keresztül 
éppen arra kérik az afrikai országokat, hogy csökkentsék a felnőttek 
írástudásának elteijesztésére fordított összegeiket. Az európai felnőttok
tatási irányelvek nem csak a Direction Généralenak az emberi erőforrások 
fejlesztéséről szóló részében találhatók, hanem a DG XIII-nál is, amely 
az Európai Fejlesztési Alapért felelős, amely bár a költségvetése összegét 
megtartotta, annak vásárlóereje csökkent. Az Európai Unió e pillanatban 
hetedik tervét készíti az Európai Fejlesztési Alapra, és vannak országok, 
amelyek a költségvetés csökkenését szívesen látnák. Az EU tagállamok 
be akaiják fagyasztani, sőt csökkenteni akaiják az Európa által a fejlődő 
országoknak nyújtandó támogatást. A bruttó nemzeti összterméknek a 
fejlődő országokkal való együttműködésre fordítható része húsz éve nem 
volt ilyen alacsony, ez most 0,3 %. Az előirányzott cél 0,7 %; az 1,0 %-ot 
csak a skandináv államok és Hollandia érte el.

A Földközi-tenger északi partján élő felnőttoktatási közösség nem küzdhet 
meg a rosszabbodó afrikai életkörülményekkel. Az EFA-nak az afrikai 
felnőttoktatásra irányuló elveit a hazaiakhoz hasonlóan kell kimunkálni, 
mert Afrikában is éppen olyan nagy az igény, mint itthon. Ők is éppen 
úgy szeretnének körülményeiken javítani, sőt, a motiváció gyakran maga 
a túlélés.

A negyedik nagy irányzat a felnőttoktatás terén az, amit Alain Touraine 
úgy nevezett, hogy la retour ci'e 1 ‘acteur. A mai modem társadalmak 
egyik jellemzője a technikai fejlődésen túl a művész visszatérése. A pár
tatlanságra törekvő tudományos ideológiák, a jobb- és baloldali politikai
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dogmák, a kiszámítható életpályák megszűnése mind oda vezet, hogy a 
polgárok erejére és kreativitására támaszkodjunk, hogy az emberek egyre 
inkább megtanuljanak saját magukban megbízni, s az eredmény a reflexív 
társadalom csendes forradalma. Minél inkább pedig a tanulás lesz a 
kulcs, annál erősebb társadalmi csoportok jönnek majd létre annak ér
dekében, hogy kidolgozzák ennek irányelveit.

Az Európai Unió jelenleg kidolgozás alatt levő felnőttoktatási irányelvei 
valójában változatos vezérfonalak, amelyek sok szereplő részvételét té
telezik fel. Stratégiákat egyeztetnek és tárgyalásokat folytatnak a szociális 
partnerekkel minden szinten, és négy kiemelt európai csúcstalálkozón. 
Az európai kezdeményezések csak ebben az összefüggésben érthetőek. 
Minél fontosabbá válik a felnőttoktatás az életminőség javításában, annál 
inkább válik új ambíciók tárgyává, új közvélemény-kampányok és tár
sadalmi mozgások célpontjává.

Érdekes párhuzam vonható a nemek egyenlőségének kérdése és a fel
nőttoktatás problémája között. Mindkét esetben ugyanis fontos elmozdu
lást látunk az oktatáshoz való hozzáférés, a különböző életterek és a 
szubjektivitás megnövelése terén. Hasonlóak ezekhez a nők társadalmi 
mozgalmai, új követelései, a meglevő korlátok ledöntése, a kenyérkereső 
foglalkozások iránti igény, az arra való törekvés, hogy saját kultúrájukon 
belül tanulhassanak, és maguk formálhassák az életüket. További érde
kes párhuzam a magánélet demokratizálódása, hogy Anthony Giddens 
angol szociológus gyönyörű megfogalmazásával éljünk. Itt arra gondolok, 
hogy a nők egyre inkább arra törekszenek, hogy saját maguk rendelkez
zenek a testükkel, magánéletükkel, és ez igen hasonló ahhoz, ahogyan 
egyre több felnőtt törődik azzal, hogyan fejlessze szellemi, érzékelési ké
pességeit, pszichomotorikus jellemzőit. A felnőttek nem szeretik, ha ma
gánéletükről rajtuk teljesen kívülállók döntenek, márpedig a tanulás is 
igen bensőséges folyamat, amely erősen kötődik belső motivációkhoz, 
álmokhoz és törekvésekhez, a napi élet jelentős változásaihoz, egy-egy 
ember életének drámai átmeneti szakaszaihoz. Egyre több felnőtt kíván 
beleszólni belső énünknek ebbe a formálódó, érlelődő tanulási vágyát 
meghatározó döntésekbe, ezeknek a társadalmi léthez kapcsolódó ele
meibe.

Az ötödik irányzat a tanulási környezet fontosságának a felismerése. Az 
emberek tanulási folyamatát nem csak az oktatás minősége és az ahhoz 
való hozzáférés befolyásolja, hanem az a tanulási környezet is, amelyben 
élnek. Ez a tanulás, a kognitív élet ökológiájával függ össze. Valójában a 
miliő, a környezet amelyben egy ember él, befolyásolja érdeklődését, kí
váncsiságát és a tanulásra való törekvését is. E téren most számos érdekes 
kezdeményezés indul: a„Tanuló Városok" című OECD program, a tanu
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lásra való vállalkozás növekvő' fontossága, az UNESCO „Tanuló Társa
ságok” koncepciója.

A felnőttek természetesen nagyon különböző életkörülmények között él
nek, amely igen egyenlőtlenül ösztönzi őket a kreatív tanulásra. Vannak 
olyan felnőttoktatási programok is, amelyek valósággal visszariasztják 
az embereket, és kiölik belőlük a tanulás iránti vágyat. A felnőttoktatás 
nem állhat pusztán abból, hogy programokat kínálunk, ezeknek magukba 
kell foglalniuk a diffúz tanulási környezetet, mert ezek ösztönzik ez em
berek felfedezővágyát, szélesítik a kifejezési formákat, esélyt adnak az 
embereknek a problémák megkeresésére, elemzésére, és megoldására.

Azok a különböző környezetek, amelyekben élünk, és azok a különböző 
kölcsönhatások, amelyekben ezekkel a környezetekkel együtt élünk, nagy 
különbséget jelentenek abban, hogy vállalkozunk-e a tanulásra. A felnőtt- 
oktatás előmozdítására teendő erőfeszítések nem választhatók el a médiák 
változatosabbá tételétől és demokratizálásától, és a kulturális „iparágak” 
demokratizálásától. Ezen a könyvtárakhoz, adatbankokhoz való hozzáfé
rést kell érteni, és azt, hogyan szervezzük meg az új információhordozó 
technikát. A reflexív környezet fogalmának a felnőttoktatás középpont
jában kell állnia.

Zárásként arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ma a felnőttoktatás 
egyik legkritikusabb tendenciája annak felismerése, hogy egyetlen tu
dományos dogma, sem pedig a mindenható piac nem kínál mindenre 
illő végső válaszokat. Mi tendenciákat, különböző irányzatokat, és alter
natívákat látunk. Vitákat, érveket látunk a felnőttoktatásról minden szin
ten, hogyan alakítsuk és mozgósítsuk a tanulási környezetet, hogyan 
legyünk úrrá az akadályokon, hogyan gyűjtsünk pozitív tapasztalatokat. 
A felnőttoktatás nyelve egyre kevésbé a szilárdan megjelölt célok nyelve, 
hanem egyre inkább a lehetőségeké.

Mindenkinek, akit a bevezetésben említettünk:

• az Ingrideknek,

• a Klausoknak,

• a Fatimaknak,

• és mindannyiunknak,

akik sosem tűrnénk el, hogy haladásunk útját akadályok állják el, hogy 
pályánkat rövidre szabják, akik nem állhatnánk, hogy saját erőforrása
inkat ne aknázhassuk ki, és a választott tisztségviselőknek, akiknek fel
adata a fenntartható és igazságos fejlődés előmozdítása, és mindenkinek, 
a döntéshozóknak a felnőttoktatás terén ez az elmúlt év Európában jó 
volt.
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Le jeux ne sont pasjaits.

Egyre több és több szereplő nyilvánítja ki szándékát és igényét. A drá
mának nincs vége. A csúcspont még csak ezután jön. A jövő ígéretesnek 
tűnik. Ahogy mifelénk mondják:

Ez jó móka. Ez igazán jó móka.

Csak egy atmoszféra van. S annak nincsenek határai. Nem akarjuk megtölteni 
azt káros gázokkal. Valamit tennünk kell. Mindannyiunknak.

Egy gyermek Indiából
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Jörg Knoll

Alakítsuk jól az életünket
A felnőttoktatás és a felnőtt-továbbképzések 
kihívásai és lehetőségei

„Senki sem ismeri a másikat. Saját magunkon csakis úgy segíthetünk, 
ha tudjuk, merre is lépjünk. Pontosan úgy, ahogy a sakkban is van. A 
szabály tiltja, hogy egy mezőt egy másik bábuval osszunk meg. Pontosan 
úgy, ahogy a sakkban is van. Ha ismerjük a szabályt, ez megmenthet 
minket, ugyanis esélyünk nyílik arra, hogy a játékot újra átéljük, még
hozzá nem úgy, hogy azáltal akarunk jobbak lenni, hogy a másikat át- 
ugorjuk, és egyáltalán nem is úgy, hogy a soha sem választott ellenfelet 
a mezőről kiütjük, ezáltal a teljes elszigetelődébe taszítjuk. Nem. Egy 
fantasztikusan szép, teljesen új játékot kellene ismét kitalálni, melyben 
az öröm hangja csendül, olyan színes játékot kellene játszani, melyben 
kedvet kapunk arra, hogy a másik nevetését is meghalljuk, olyan játékot, 
melyben soha senki sem lesz vesztes” (Grütz 1996).

„Azt kívánnám, hogy mindenki képes legyen arra, hogy saját magát táp
lálja és bizonyos fokig a saját életét úgy tudja alakítani, hogy azzal elé
gedett is legyen...” (Nő, 49 éves, tartós munkanélküli, Staufer 1997. p. 
204.)

0. „Fókuszpontok”: A tartalmakkal és a
kezdeményezésekkel kapcsolatos elképzelések

A következőkben a transzformációs folyamatok általános értelmezését 
írjuk le bizonyos fókuszpontokra helyezve a hangsúlyt. Ezek a következők:

• Az „időbeli váltás” történelmi biográfiai dimenziójával, valamint a 
felnőttoktatás, illetve felnőtt-továbbképzések területén jelentkező ez
zel kapcsolatos ellentmondások.

• A „kölcsönös részvételen alapuló kultúra” kifejlesztése önszervezés
ben történő tanulással, valamint az ebből fakadó, a felnőttoktatást, 
illetve a továbbképzéseket érintő impulzusok,

• A felnőttoktatás, valamint a felnőtt-továbbképzések perspektívái.

Ezeknek a pontoknak az alapján néhány következtetést lehet levonni. 
Akadnak köztük olyanok, melyek különböző összefüggésekben már ko
rábban megszülettek, de olyanok is, melyeken még a jelen pillanatban is
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dolgoznak. A szakirodalomra történő utalások pontosan erre a folya
matban levő állapotra hívják fel a figyelmet. Ugyanakkor azonban azt is 
alátámasztják, hogy a mindenkor levont következtetéseket mindig a meg
szerzett tapasztalataink és a projektek alakítják.

Ezen kívül kidomborodik az az alapvető értelmezés is, mely szerint a 
felnőttoktatás, illetve a felnőttek továbbképzése, vagy egyáltalán az ok
tatás maga - ha a transzformációs folyamatokat nézzük -, a jövő szem
pontjából döntő fontosságú feladatot jelent. Ezek a transzformációs fo
lyamatok azok, melyek egyre inkább meghatározzák a társadalmunkat, 
és ezek azok a folyamatok, melyek az új szövetségi tartományokban már 
most végbemennek. Mindez rendkívüli erőfeszítéssel jár, de esélyt is jelent 
egyben.

1.„Korszakváltás”: A továbbképzések helye a 
transzformációs folyamatokban

1.1. Változás és átmenet egy egyéni életből vett kiragadott 
példa alapján
Mindenkor az átmenetek, az átalakulások és a változások határozzák 
meg a jelent. Ezek a gazdasági, társadalmi és politikai jellegű változások 
valós, történelmi méreteket öltenek. Adatokkal és tényekkel lehet mindezt 
alátámasztani. Az emberek ezeket a változásokat a saját életükön ke
resztül élik meg, saját életükben szenvedik meg, vagy állják ki azokat. 
Ez a jelenség különösen szembetűnő és nagyon jól megfigyelhető az új 
szövetségi tartományokban. Azok, akik itt élnek, a származásuktól tel
jesen függetlenül, szinte állandóan konfrontálódnak ezzel a helyzettel. 
Az objektív történés, valamint a szubjektív tapasztalat összefonódása 
főként abban csúcsosodik ki, hogy az emberek a pénzkereseti lehetősé
güket elvesztik, munkanélküliekké válnak.

„...aztán egyszer csak munkanélküli lettem. Meg kell vallanom, nagyon 
keményen érintett. Egész életemben dolgoztam, kivéve azt az egy évet, 
amikor GYES-en voltam, ezt az időszakot is bizonyos módon kényszerként 
éltem meg, aztán egyik napról a másikra a semmittevésre lettem ítélve. 
Képtelen voltam ezt csak egy kicsit is befolyásolni, csak hagytam hogy 
sodródjak, nem volt semmiféle visszabeszélés, olyan értelmetlen volt az 
egész. Munkanélküli lettem. Hogy ezt az egészet hogy bírtam ki, még ma 
sem vagyok képes teljesen felfogni. Azt azonban tudom, hogy volt egy 
nagyon depresszív időszakom, ami mintegy jó másfél évig tartott, ez ter
mészetesen semmit nem segített rajtam. ... Ki kellett valahogy lábalnom 
ebből az egészből. Igen, ki kellett lábalnom, aztán ... valahogy a kertben, 
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... ah igen, igen, ... na szóval valahogy sikerült összeszednem magam. 
Eddig még semmiféle ajánlatot nem kaptam, kivéve persze ezt a tanfo
lyamot, amivel most két év után kész vagyok, s nagyon örülök, hogy ezt 
csinálhatom...” (Staufer 1997. p. 181.).

A transzformációs folyamatokban mint látjuk, az egyén élethelyzete rend
kívül sok feszültséggel van tele. Ezek a feszültségek és a kontrasztok 
együttesen a társadalmi helyzetet is meghatározzák. A repedések elmé
lyülnek, a különbségek élesebbé válnak. Az új szövetségi tartományokban 
mindezt a külső jelenségek puszta észlelésével is alá lehet támasztani: 
elegánsan csillogó butikok omladozó házfalak mellett, a megállókban a 
reklámtáblákról mosolygó szép nők és férfiak, ugyanakkor a mindennapos 
szegénység, egyeseknél szorgalom és siker, míg másoknál csak rezignált
ság és kilátástalanság tapasztalható.

A hagyományos értelemben vett munka mint kereső tevékenység eltűnik. 
Az emberek életrajza kibillen a taktusból, megtörik, újra kell azt fogal
mazni. A fordulat éve óta, az új szövetségi tartományokban ez mindennapi 
valósággá vált. De a régi tartományokban is egyre több és több ember 
tapasztalja ugyanezt, minden társadalmi rétegben, minden képzési szin
ten. Ez egyben a következőket is jelenti: ugyan elsőként az új tartomá
nyokban váltak és válnak nyilvánvalóvá ezek a problémák, de most már 
a régi tartományokban is jelentkeznek. S ha így nézzük, ebben az érte
lemben egy példával szolgáló jelenről van szó. Összesűrűsödik benne 
mindaz, ami még másokra is vár, s amit még mindenkinek meg kell 
tanulnia, meg kell tapasztalnia.

Éppen ezzel magyarázható, hogy rendkívül nagy az igény arra, hogy az 
érintettek megfelelő segítséget kapjanak, mellyel megkönnyíthetik a kö
vetkezők feldolgozását, valamint integrációját:

• válsághelyzetekben és összeomlások idején a jelen problémáinak le
küzdése,

• saját jövőnk és a közösség jövőjének a fejlesztése,

• az élet öntevékeny és felelős alakítása:

s mindez azért is rendkívül fontos, mert az integráció anyagilag csak 
korlátozottan lehetséges, jótékonysági intézkedésekkel, vagy konzum se
gítségével hosszú távon gondolkodva nem megvalósítható.

Az identitásfejlesztés és az integráció a „normális időszakokban”, a min
dennapok során csak úgy mellékesen, magától megy végbe. A transzfor
mációs folyamatok keretében azonban azok „projektekké” válnak: egyéni 
projektekké, de ha azt nézzük, hogy hányan érintettek ebben, akkor 
elmondható, hogy ez egyben társadalmi projektté is válik. Ez az a pont,
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amikor már kezdenek odafigyelni a felnőttoktatásra, illetve a továbbkép
zésekre.

„...természetesen többször is elmentem a Munkaügyi Hivatalba ... azzal 
a reménnyel, ha minél gyakrabban megjelensz ott, annál inkább az ott 
dolgozók idegeire mész s talán még ... - mekkora tévedés volt ... hisz a 
Munkaügyi Hivatal nem tud munkahelyeket teremteni. ... De legalább 
kaptam egy féléves tanfolyami lehetőséget. Vendéglátás és szállodaipar. 
Ezalatt a fél év alatt ismét kivirultam, tehát csodálatos volt ez a fél év, 
mind a gyakorlati, mind pedig az elméleti része. Arra is ott jöttem rá, 
hogy amit korábban tanultam azt sem felejtettem még el, egyáltalán nem, 
minden a fejemben volt, le tudtam mindent hívni, s még hozzá is ta
nultam. ... Most utólag is úgy látom, hogy erre a félévre szükségem volt, 
építően hatott rám, a pszichémre és egyáltalán mindenre" (Staufer 1997. 
p. 191.).

1.2. A továbbképzéseket érintő dilemmák az összeomlások és 
az átmenetek tükrében
Szinte magától értetődőnek tekinthető az a tény, hogy az összeomlások 
idején, valamint az átmeneti időszakokban azonnal a felnőttoktatást, 
illetve a továbbképzéseket hívják segítségül, mintegy azokra hárítva a 
problémák megoldását. Hisz a problémamegoldás (többek között) a fel
nőttoktatás a felnőtt-továbbképzések hagyományaihoz tartozik, a törté
nelmi fejlődés során mindig is ez volt az egyik hajtóereje. A veszély azonban 
ott leselkedik, hogy az ilyen esetekben esetleg csak a problémák elodá
zásáról van szó. Egész konkrétan arra gondolunk, ha például a tovább
képzések és az átképzések pusztán parkolóhelyeként szolgálnak arra, 
hogy ott hidalják át valahogy a várakozási időt. Az érintettek szemében 
azonban ez nem jelent mást, mint az elfuserált életek ócskavas telepét, 
ahol csak arra várnak, hogy valamiféle recycling-gel valóban bekövet
kezzék valamiféle megújulás, méghozzá lehetőleg azonnal, és lehetőleg 
magas szinten. De ez is lehet, hogy a felnőttoktatást, valamint a felnőtt- 
továbbképzést az individuális illetve szituációtól függő igényeknek meg
felelően átdefiniálják: ez a változat oktatás- és szociálpolitikailag serkentő, 
követendő perspektívákat tartogat, mégpedig azért, mert a szükséghely
zetből fakad, az érintettek megszorultságából születik.

Ezért is érdemes azokra a feszültségekre és ellentmondásokra felhívni a 
figyelmet, melyek a felnőttoktatási és továbbképzési intézményeket, vala
mint azok hordozóit is érintik. Itt mindenek előtt két dolog lehet fontos:
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a. A változásokkal és tanulással szembeni belső ellenállás

Az összeomlásokkal, az átmeneti időszakokkal, változásokkal és válság- 
helyzetekkel való szembesülés mindenkor azt is jelenti, hogy az ember 
arra kényszerül, hogy a megszokottat feladja és elfogadja az újat. Azonban 
ez egy meglehetősen kockázatos dolog. És éppen azért, mert kockázatos, 
bizonytalanságot és félelmet okoz. A félelem pedig nagyon jól tudjuk, 
szintén nagyon kellemetlen dolog. Ezért az emberek a félelmet megpró
bálják pszichésen kikerülni (=„elutasítani”). A cél elérése érekében, hajla
nak arra, hogy a hagyományost, a már jól ismertet megtartsák, még 
akkor is, ha az annyi problémát okoz nekik.

Ez a fajta reakció teljesen érthető és emberi. Meghatározza az individuális 
viselkedést. De ugyanez átfogó összefüggésekben is felszínre kerül, mint 
pl. nyilvános megbeszélések során, ahol a lehetséges problémamegoldá
sokról vitatkoznak, de jelentkezik a felnőttoktatással kapcsolatos kon
cepciók kialakításának a szintjén, pl. az egy életen át tartó tanulás csak 
látszólag tekinthető valami új dolognak, hiszen a lényegét tekintve nem 
más, mint az a modell, melyet „a változásokhoz való igazodás" hagyomá
nyos értelmezése takar.

Röviden: a transzformációs folyamatok szükségessé teszik a tanulást, 
de ugyanakkor meg is nehezítik azt. Ez a továbbképzések egyik dilemmája. 
De ehhez még egy további is tartozik:

b. Az államilag támogatott tanulás rendszere és orientációja
Az államilag biztosított tanulás nagyon gyakran olyan súlypontokra irá
nyul, melyek már rég elavultak.

Az oktatáspolitikában van egy olyan tendencia, mely szerint absztrakt 
módon a „teljesítményt” kell hangsúlyozni; a teljesítmény teljesen logikus 
kritériumnak tűnik egy olyan differenciált munkaerőpiacon, ahol van 
választási lehetőség és felemelkedési lehetőség is, de nincs semmilyen 
funkciója olyan helyzetben, amikor egyre inkább csökken a választási 
lehetőség: amikor valami újat kell megteremteni ahhoz, hogy megfelelő 
körülmények között lehessen élni, pl. képesnek kell lenni:

• alkotó ötletek kifejlesztésére,

• gondolkodás -, és cselekvésmódok megváltoztatására,

• az időt úgy kihasználni, hogy az mindenkor a felfedezések és kísér
letezések helye legyen.
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A szakmai továbbképzések és átképzések során tréningezni kell, hogyan 
is lehet pályázatokat benyújtani, pl.:

• olyan embereknek, akik nagyon jól tudják, hogy számukra szinte 
semmilyen állás nem kínálkozik,

• olyan embereknek, akiknek csak addig van munkájuk, ameddig az 
adott programot éppen finanszírozzák.

Pályázati tréning: ennek tulajdonképpen akkor van igazán értelme, ha 
vannak munkahelyek, és van bizonyos kilátás is arra, hogy ha az ember 
„bedobja" magát állást is kap: azonban az ember kedve teljesen elmegy 
ettől a tréningtől, ha számára teljesen világos, hogy a munkaerőpiac 
strukturálisan nem képes arra, hogy biztosítsa számára mindazokat a 
pénzszerzési lehetőségeket, melyeket megcélzott.

Vagy ha a „tanítás” tradícióját, illetve az „anyag" közvetítését nézzük, 
akkor ez, ahol csak lehet, mindenkor egy előre pontosan leírt és behatárolt 
oktatás-szervezés keretein belül történik, ahelyett hogy azt az érintettek 
életkörülményeinek figyelembevételével alakítanák.

Ha a tanfolyamok és a tanfolyamvezetők szerepét nézzük, megállapítható, 
hogy azok főként arra koncentrálnak, mi az, amire a célcsoportoknak, 
valamint a résztvevőknek „szükségük” van, mi az, amit még nem tudnak, 
azaz azt vizsgálják, hol jelentkeznek hiányosságok, ahelyett, hogy a ko
rábbi tapasztalatokra, a korábban megszerzett ismeretekre és képessé
gekre koncentrálnának, azokra, melyeket a tanfolyamok résztvevői ma
gukkal hoztak, másképp fogalmazva ahelyett, hogy ezeknek az emberek
nek az erőforrásaira építenének.

Röviden: a transzformációs folyamatok nem zárják ki a tanulás szüksé
gességét, de ugyanakkor közrejátszanak olyan körülmények kialakulá
sában is, melyek a tanulást megnehezítik. Ez a továbbképzések második 
dilemmája.

Ezek a dilemmák még erősebbé válnak, ha a (tartósan) munkanélküliek 
képzéséről van szó, mégpedig:

1. strukturálisan:

Az oktatómunkának a rendszerrel magyarázható okok miatt is (ide
tartozik a támogatási logika is) ismét be kell vonulnia a munkaerő- 
piacra. Ez az ismételt bevonulás strukturális okok miatt előre látha
tóan csak korlátozott mértékben lehetséges:

2. a kvalifikációt tekintve:

Azok a kvalifikációk, melyekről itt beszélünk, kereső tevékenységre 
vonatkoznak, mégpedig direkt (gyakorlatban hasznosítható kvalifi

40



kációk), vagy indirekt módon (magatartással kapcsolatos, illetve sze
mélyiségfejlesztő' kvalifikációk, melyek segítenek abban, hogy valaki 
ismét kereső tevékenységet folytasson). Ha a struktúrára vonatkozó 
dilemmákat nézzük, megállapítható, hogy az érintettek jelentős ré
szénél még a lehető legjobbnak tűnő kvalifikációk sem nyújtanak 
megfelelő segítséget. Azaz: teljesen új, részben még számunkra is 
teljesen ismeretlen kvalifikációkra van szükség ahhoz, hogy ezek az 
emberek a helyzetükkel és az életükkel meg tudjanak küzdeni.

Azonban a jelenlegi oktatáspolitika és támogatási rendszer lehetőségei 
és korlátai is megmutatkoznak itt. Ezek a lehetőségek és korlátok a min
denkori felnőttoktatás- és a továbbképzések körén kívül helyezkednek 
el, ugyanakkor a felnőttoktatás és a továbbképzések cselekvési körükön 
belül saját dilemmaként igen keményen élik meg ezeket. Konkrétan fo
galmazva: az egyes tanfolyamok és kurzusok munkatársai, valamint részt
vevői pl. ellenállások és konfliktusok formájában élik mindezt meg. Ha 
ezt összehasonlítjuk a történelmi biográfiai vereséggel (v.ö. 1.1.) akkor 
úgy is fogalmazhatnánk, hogy itt a társadalmi-koncepcionális és struk
turális ellentmondások vereségéről is szó van, mind az egyes egyén, mind 
pedig a csoport vonatkozásában (intra-vagy interperszonálisan).

A személyes átélés és a szenvedés okozta nyomás odavezet, hogy a prob
lémákat pontosan ezen a szinten próbálják meg legyőzni. Éppen ezért 
sor kerül az egyes intézmények és hordozók munkatársainak részben 
intenzív és differenciált továbbképzésére. Ezt a gyakorlatot a továbbiakban 
is ápolni kell, s a jövőben feltétlenül tovább is kell fejleszteni (v.ö. 3. 1.). 
Ugyanakkor szükség van arra, hogy észrevegyék és fejlesszék azokat a 
strukturális adottságokat is, melyek megakadályozzák a kizárólag a „do
cens viselkedésre” és a „oktatás történéseire” irányuló optimalizálási ér
dekeket. Ez a rendkívül fontos segítséget nyújtó, felvilágosító munka:

• reális irányba mozdítja el azt, mi is az, amit a továbbképzéseket 
végző személyek meg tudnak tenni, ami el is várható;

• felhívja a figyelmet arra, hogy a cselekvési perspektívák és formák 
még további változtatásokat igényelnek.
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2. A „kölcsönösség elvén alapuló kultúra”:
A transzformációs folyamatok során megvalósított 
továbbképzések perspektívái

2.1. Az oktatás és tanulás mint igény s mint öntevékeny 
cselekvés

Az összeomlások és az átmenetek mindenkor alkalomra és helyre várnak, 
hogy legyőzzék azokat, vagy hogy megerősödjenek, vagy önigazolást nyer
jenek, vagy lehetővé váljon egy újrakezdés. Ez átvitt értelemben magában 
foglalja azt is, milyen nagy az oktatás iránti igény, és ez az érintettek 
megéléseiben és viselkedésében vissza is tükröződik.

” ... ez az átképzés, ez számomra azt is jelenti... hogy különböző terüle
teken teljesen új felismerésekre bukkanok, ugyanakkor új ismeretségi 
körre teszek szert, persze ez együtt jár ezzel, ezenkívül sok mindent meg
tudok számos családról, kicseréljük a véleményünket, a tapasztalata
inkat, mi történt, mit csinál a féljed, mi van a gyerekeiddel, szóval mindent 
megbeszélünk egymással, hiszen mindannyian ugyanabban a cipőben 
járunk ... egy kicsit talpra áll itt az ember ismét, szóval van hatása, ez az 
igazság, ... és az az érzésem, hogy végre ismét... valahol máshol vagyok, 
végre kimozdultam otthonról, végre valami olyat is teszek, ami nem függ 
össze a háztartással, a kerttel, hanem tényleg valami új, mint már emlí
tettem, annyi tudásra teszek szert, amennyit be tudok fogadni, teljesen 
világos...” (Staufer 1997. p. 199.).

Teljesen hiábavaló lenne azt várni, hogy az egyes egyének, vagy az egyes 
csoportok ezt a válsághelyzetet, amiben éppen most vannak, pusztán 
kívülről érkező intézkedésekkel meg tudnák oldani. Találkozásokra, ta
pasztalatcserékre, a horizont kitágítására, tudásra van szükség, hiszen 
ezek hatalmas impulzust képesek adni. S előbb-utóbb „a változási zóna” 
a megélésbe csap át, ahol aztán eldől, vajon az egyéni elhatározás és az 
egyéni cselekvés eléggé érett-e (és milyen iránybanl), vagy pedig a dolgok 
alakulása még a továbbiakban is ugyanúgy folyik, mint eddig. Ez tör
ténhet csendesen, szinte alig észrevehetően, de történhet gyorsan és kon
fliktusokkal terhelve; egy azonban kivétel nélkül minden esetben biztos, 
ez a folyamat válsághelyzetet jelent, s ez a válsághelyzet meglehetősen 
nagy fájdalmakkal is jár.

Éppen ezért igen fontos, hogy a meglévő erőinket felméijük, megerősítsük, 
hiszen csakis ez segíthet a problémák feldolgozásában, csak ez segíthet 
annak eldöntésében, hogyan valósuljon meg egyéni módon az oktatás 
és a tanulás. Ezen a ponton arra az önszervezésű csoportokban történő
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tanulásra, vállalkozásokra és kezdeményezésekre gondolunk, amelyekkel 
az új szövetségi tartományokban mostanában lehet találkozni (Knoll 1995, 
1996.). A továbbképzések mindezekből kiváló ösztönzéseket szűrhetnek 
le maguknak.

Az önszervezéses tanulás folyamata több szakaszból áll (Knoll 1994.). 
Kezdetben mindenkor egy kihívással találkozunk: valami olyannal, ami 
meglehetősen nehéznek tűnik, vagy ami valakit személyesen is érint, pl. 
egy nagyobb lakótelepen belül elhelyezkedő belső udvar, amit úgy ala
kítottak ki, hogy azzal az ott lakók semmit sem tudnak kezdeni; de meg 
lehetne még említeni az olyan fajta városrész-tervezést is, ami egyáltalán 
nem veszi figyelembe az érintettek igényeit. És ez az a pont, ahol az első 
döntő reagálásra kerül sor: ugyanis nem marad csak annyiban, hogy az 
emberek elégedetlenkednek, panaszkodnak, vagy esetleg rezignációba 
menekülnek. Szó sincs róla, elkezdődik a keresgélés: „Mit is lehetne ten
ni?” Vagy: „Ki az, aki velünk tart?" A keresgélés mögött a változás, vál
toztatás utáni vágy húzódik, hogyan lehetne valami jobbat elérni; de ez 
magában foglalja mindenkor azt a kívánságot is, hogy megtaláljuk azokat 
az embereket is, akik hasonló cipőben járnak mint mi.

És ekkor sor kerül arra, hogy az érintettek össze is fognak egymással. 
Ez egyben a második reagálási pontot is jelenti: a találkozásokkal, az 
egymással folytatott beszélgetések során kialakul egy közös cselekvési 
forma, kialakulnak a szervezési formák és az egyes hordozó-struktúrák.

A történések egymásutániságában mindenkor van valami érdekes. Már 
az egyéni kezdeményezésekkel felmerül annak az igénye, hogy a privát 
szférából kilépjünk. Ez az együttes cselekvések esetén mindenkor így 
van. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy kifelé, azaz a nyilvánosság felé 
fordul az ember (azok felé, akik ugyanúgy érintettek, mint mi, szomszéd
ság, városrész, város). Ennek a kifeléfordulásnak elvileg mindenkor van 
egy politikai aspektusa is. Sőt, súlyponti problémává is válhat, ha az 
érintettek a közvetlen „témájukon” (pl. szabadidő központok a szomszéd
ságban) túllépve, bekapcsolódnak a városfejlesztésbe, a helyhatósági po
litikába, a fiatalkorúak, -illetve a családpolitikába, a pénzügyi tervezésbe, 
a hatósági szervezésekbe.

A kihívás-probléma nyomás-aktivitás-kifeléfordulás összefüggésben vég
bemegy a változás, mégpedig individuális szinten azáltal, hogy csökken 
az egyénre nehezedő nyomás, de a környezet megváltozásával a személyes 
körből kilépve is megtörténik a változás. Az észlelésben, a megérzésben 
a viselkedésben, valamint a tudásban bekövetkezett változás „tanulásnak” 
is felfogható. Ugyanakkor ez a fajta tanulás csak úgy, észrevétlenül, szinte 
mellékesen történik. Az ember szívesebben elmegy valamilyen találkozóra
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és nem marad otthon; kifejezésre juttatja saját érzéseit, azokat nem hall
gatja már el, ez mind-mind „tanulást” jelent, még akkor is, ha nem ezzel 
a szóval fogalmazzuk meg.

Az érintettek számára legkésőbb akkor válik világossá hogy tanulnak, 
vagy éppen tanulniuk kell, amikor tudatosan haladnak előre, hogy cél
jaikat elérjék, illetve akkor válik nyilvánvalóvá, amikor cselekedeteik kö
vetkezményeivel találkoznak. A csoport egyes tagjai saját kezdeménye
zésből szakértelemre tesznek szert, vagy éppen megbízatást kapnak arra, 
hogy megfelelő ismereteket szerezzenek. De kívülről is hívnak szakem
bereket, azokat megkérdezik, véleményüket meghallgatják. Adott esetben 
felveszik a kapcsolatot olyan csoportokkal is, melyek hasonló problémák
kal foglalkoznak. S így kibővül az eredetileg csak „együtt járó”, „implicit” 
tanulás: azaz most már teljesen egyértelműen, tudatosan, sikerekre irá
nyulva „explicit” tanulássá válik. Ennek az implicit, illetve explicit tanu
lásnak két irányultsága is van. Egyrészt vonatkozik a kiindulási problé
mára, valamint az abból kinőtt témakörökre (ez a dologi szint). Itt a szemé
lyes érdekeltség (az összefogás) az együttes cselekvés feszültségmezeje 
megköveteli azt, hogy egymással beszéljenek az emberek; megtalálják az 
eredményre vezető módszereket és ötleteket, azokat meg is tudják va
lósítani, illetve tudják azokat biztosítani; olyan egzakt formákra van szük
ség, melyekkel a kivitelezést meg lehet szervezni. S ha ezt vesszük, akkor 
a tanulás egy további lépésben már arra is vonatkozik, hogyan történjen 
a közös munka és a tanulás (a folyamatok szintje).

Az önszervezés tehát nem más, mint a tartalmakon illetve a folyamatokon 
keresztül megvalósuló tanulás.

2.2. A perspektívaváltás a továbbképzések fejlesztéséhez 
impulzusokkal szolgál
A csoportokban történő önszervezésű tanulás meglehetősen sok ösztön
zéssel szolgál. Ez mindenkor az alap-konstellációtól is függ. Mégpedig:

• a szakértőktől,

• a kihívással kapcsolatos szituációtól („tanulási-helyzet"), valamint

• a szituációban résztvevő emberektől („érintettek”).

Általában a szakértők (irányítási szakemberek, tervezők, politikai szinten 
működők, de a továbbképzésekért felelős személyek, tanárok, tanfolyam-
vezetők stb.) olyan helyzetek felé fordulnak, melyek egyértelmű kihívá
sokat jelentenek számukra, hogy a kihívások adta helyzetet tisztázzák, 
és a problémákat megoldják. Ez megfelel a hagyományos szerepüknek 
és tulajdonképpen a velük szemben támasztott elvárásoknak.
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A kicsi, de döntő lépés azt jelenti, hogy tisztázni kell azt, adott esetben 
miről is van szó, s kinek a javára kell megoldani a kihívással jelentkező 
problémát: azaz emberekről van szó, akik éppen most ebben a szituáció
ban vannak.

Tehát döntő jelentőséggel bír a perspektívaváltás. Ha az érintettek szem
szögéből nézzük, vagy úgy, hogy azok hogyan élik mindezt meg, akkor 
ez azt jelenti, hogy meg kell látni a szituációt, bele kell élnie az embernek 
magát, és meg kell azt érteni.

S ha ez valójában megtörténik, a szakemberek viselkedése és cselekvése 
is megváltozik. Kevesebbet fognak beszélni, és jobban odafigyelnek majd. 
Nem adnak majd azonnali választ, hanem a kérdésekre várnak, s maguk 
is tesznek fel kérdéseket. Kevesebbet adnak ki magukból, sokkal többet 
vesznek fel magukba.

Ha a szituáció kihívás jellegét tekintjük, meg kell jegyezni, hogy ebben a 
történésben mindkét oldal kompetens. A hétköznapi tudás ugyanolyan 
értékes, mint a szakmai ismeretek.

Így a „szakemberek”, „érintettek” tengelyén egy kölcsönös cserélődés tör
ténik, állandó fejlesztés és feltalálás folyik, ami pedig az eredményt illeti, 
az nyitott és nyitottnak is kell lennie.

Ahhoz, hogy az önszervezésű tanulás megvalósulhasson, fontos, hogy a 
felnőttoktatásban, valamint a felnőtt-továbbképzésekben résztvevő szak
emberek, valamint a közigazgatásban és a politika irányításában részt
vevők is készen álljanak, s képesek is legyenek a perspektívaváltásra. 
Ez megfordítva pedig azt jelenti, hogy az érintettek önszervezésű tanulása 
pontosan ezt a perspektívaváltást teszi lehetővé. Valójában éppen ebben 
rejlik a nagy lehetőség, valamint a nyerség, s pillanatnyilag most azt 
egyáltalán nem is nézzük, hogy a kihívások szintjén a megoldások min
denkor eredetibbé és sokrétűbbé válnak. Egy dolog azonban megállapít
ható: a perspektívaváltás véletlenül sem egy egyszerű dolog, a felnőttok
tatásban és felnőtt-továbbképzésekben érintettek személyeknek, illetve 
a résztvevőknek is sokszor nehezükre esik, hogy saját ötletekkel álljanak 
elő, ahelyett, hogy csak a megoldásokra várnak, vagy a környezetüket 
maguk is alakítsák, ahelyett, hogy azt kizárólag a szakemberekre bízzák, 
hogy aktivizálják magukat, ahelyett hogy csak várakozó álláspontra 
helyezkednek. Ez főleg azzal az 1.2. fejezetben már említett elutasítási 
mechanizmussal hozható összefüggésbe, ami a bizonytalanság és a féle
lem miatt keletkezik, hiszen az új mindig valami kockázatos dolog is 
egyben. Ahhoz, hogy az ember belemenjen egy olyan folyamatba, melynek 
a kimenetele még nyitott, s a módszerek is még ismeretlenek, és azokat 
fel kell még fedezni, akkor mindez meglehetősen riasztóan hat...
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Ha ezeket az összefüggéseket nézzük, szükség van:

• mindazoknak a türelmére, akik különféle továbbképző intézmények
nél, polgári csoportokban vagy egyéb helyeken már elkezdték a tanu
lást: és

• gyakorlati tapasztalatokra kell szert tenniük azoknak, akik együtt 
akarnak haladni, s akikre elengedhetetlenül szükség van, itt szó 
van mind az érintettekről, mind pedig a szakemberekről.

Ez egyben:

• olyan oktatómunkát jelent, mely merőben másképp néz ki, mint a 
hagyományos tanfolyamok és szemináriumok, mégpedig azért, mert 
nagyobb teret biztosít: nem osztogatja a tudást, hanem az embereket 
segíti abban, hogy saját maguk tegyenek szert a tudásra és segít 
abban is, hogy ezek a személyek cselekvőképesekké váljanak;

• ugyanakkor ez egyben a továbbképző intézmények, valamint azok 
munkatársainak új cselekvésformáit és funkcióit is jelenti, hiszen 
van eszményképük, tartásuk, valóban szerepet vállalnak a megvalósí
tásban és a támogatásban, ahelyett hogy csak informálnának, vagy 
csak a „tudást osztogatnák”.

A kölcsönös részvételen alapuló tanulási kultúra mindenkit egyaránt 
bevon ebbe a folyamatba. Nem arról a tanulásról van szó, amit a szakértői 
oldal mások számára definiál, hanem egy olyan folyamatról van szó, 
mellyel a továbbképzések, közigazgatási területek, a gazdasági és politikai 
élet multiplikátorainak meg kell küzdeni. Csak ha ez megtörténik, akkor 
lehet a tanulási és változtatási készség hiteles.

A kölcsönös részvételen alapuló tanulási kultúra megszabadítja a hagyo
mányos rendszert a:

• programstruktúráktól, a programkínálatoktól és a munka formáitól;

• részvételi díjaktól:

• azoktól a támogatási irányvonalaktól és elszámolási modalitásoktól, 
melyeket - az örökké módosított - „oktatási egységek” modelljeire 
igazítanak, s meglehetősen fatálisnak tűnik, de ezzel a tulajdonkép
pen szükséges gyakorlatot is korlátok közé szorítják, illetve ezzel 
meg is kérdőjelezik azt.

Léteznek azonban olyan kísérletek is az új kezdeményezésekkel és a 
továbbfejlődéssel kapcsolatban, amelyek jól beváltak: új szervezési- rész
ben finanszírozási formák az oktatás határos területein, a szituációhoz 
kötött tanulásban, szabadidő és non-profit társas összejövetelek, pl. törzs
asztal, vagy kistermes városrészfejlesztés, melyben az érintettek több 
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generációja, hosszú távú tervezőcsoportja vesz részt, vagy az úgynevezett 
„polgár moderátorok”, önszervezésü találkozások, vagy a „fogadás” mint 
az átképző tanfolyam kezdete, művészcsoportokkal való együttműködés, 
hogy ezekre a kísérletekre csak néhány a gyakorlatból kölcsönvett példát 
említsünk.

Amennyiben az ilyen irányú kísérletek egy hagyományosan alakított insti- 
tucionalizált továbbképzőmunkából fakadnak, akkor ezek, az ott már 
meglévő dilemmákat csak megerősíthetik (v.ö. 1.2.), pl. a személyzeti-
koncepcionális szinten jelentkező konfliktusokkal (egyrészt a szituációs 
nyíltság irányában történő orientáció és folyamat között, másrészt konflik
tus alakulhat ki az előre meghatározott „megbízatás” és a [tanulás] „ered
ménye” között, de jelentkezik a megvalósítás és a támogatás modellje, 
illetve a tájékoztatás modellje között), vagy az üzemgazdasági-strukturális 
szinten (egyrészt a stratégiai célokra irányuló költség, másrészt egy 
szigorú kiadásokkal illetve nyereséggel kapcsolatban felmerülő költség 
között), de institucionális-politikai szinten is (a támogatókkal, vagy a 
gazdasági fenntartókkal folytatott viták mérlegelése egyrészt az önszerve- 
zéses tanulás lényegi értelméből, valamint a rekonstruálható biztosítékok 
érdekeiből következő, a közvetlen, vagy közvetett minták, illetve elvárások 
átvételére irányuló tendencia között).

Az ilyen mérlegelések alapján az önszervezésű tanulás a középpontba 
kerül, mégpedig azért, mert okvetlenül meg kell érteni azt a mindent 
eldöntő kérdést, hogy a fent említett „változási zónákban” hogyan szü
lethet meg az egyéni döntés és az egyéni cselekedet. Ennek a kérdésnek 
a megválaszolása egyben a jelenlegi felnőttoktatás, illetve a felnőtt to
vábbképzések központi törekvését is jelzi. A tragédia ott van, hogy a 
főáramlatban a kívánt emberi lehetőségeket a közvetítő folyamatok „tár
gyaként” tapasztalja meg, de „tartalomként” fogja fel és ennek a szellemé
ben jár is el. Az oktatásnak ezt a fajta tranzitív értelmezését itt egy in
tranzitív értelmezéssel is kibővítik. Ez a bővítés két irányban történik.

Egyrészt arról van szó, hogy az önszervezésű tanulást önállóan kell ala
kítani és önállóan kell kiépíteni. Ha ezt nézzük, ajánlatos, az önszervezésű 
tanulási aktivitásokat a következőképpen is támogatni:

• fel kell mérni az ilyen jellegű kísérleteket,

• ösztönözni kell a kölcsönös tapasztalatcserékre és a hálózatok kiépí
tésére,

• az önszervezésű tanulást elősegítő és gátló személyi és institucionális 
feltételeket meg kell vizsgálni,

• a segítséget nyújtó keretfeltételek kiépítése, legelső sorban úgy, hogy 
a támogatási rendszereket továbbfejlesztik.
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• az ilyen típusú felnőttoktatás és továbbképzés elősegítése és támo
gatása - azzal az egyértelmű politikai kinyilatkoztatással, hogy az a 
továbbképzés, mely az emberek életproblémáival foglalkozik, korunk 
egyik fontos jövőorientált feladataihoz tartozik.

Itt arról is szó van, hogy az olyan hagyományosan szervezett felnőttok
tatást, illetve felnőtt-továbbképzéseket is támogatni kell, melyek az ön- 
szervezésű tanulással szerzett tapasztalatokat is felhasználják, tekintettel 
arra, hogy ezek a tapasztalatok a munkára ösztönzőleg hatnak. „Az ön- 
szervezésű tanulásból tanulni” egyben az aktivitáson és önállóságon ala
puló didaktika és módszertan továbbfejlesztését és gyakorlati alkalmazá
sát is jelenti. A nagyobb nyomaték kedvéért néhány felszólítást is meg
fogalmaznánk (Knoll 1996a.).

a. A célcsoportokat mindenkor differenciálni kell
Még akkor is, ha úgy tűnik, hogy ennek a követelménynek messzemenően 
eleget tesznek. A gyakorlatban ugyanis még nagyon sok megoldásra váró 
differenciálási feladat vár ránk. Ez pedig, ha konkrétan a munkanélküli
ekkel folytatott oktatómunkára gondolunk, azt jelenti, hogy különbséget 
kell tenni a:

• rövid távon munkanélküliek és a

• tartós munkanélküliek

között, hogy ezeknek a személyeknek a mindenkori életkörülményeit, 
valamint a mindenkor sajátos támogatásra váró igényeit fel lehessen 
mérni.

Ez - meglehetősen aktuális - példaként szolgálhat azokhoz a további 
differenciálásokhoz, melyekre azért van szükség, hogy az oktató munka 
valóban arra irányuljon, amire az embereknek szükségük van.

b. Szakítani kell mindennel, ami a stílusában, klímájában a 
„tanításra’’ emlékeztet
A „stílus és a klíma” alatt azok a keretfeltételek és magatartásformák 
értendők, melyek az iskolai tanítás légkörét idézik fel ismét: ülésrend, a 
figyelem és kommunikáció frontális módon történik, az emberekkel való 
bánásmód (felszólítás, feleltetés...). Az említett körülmények a korábbi 
gyermekkori fejlődési fokhoz és magatartásformákhoz való visszatérést 
(visszaesést) jelentenek, ismét felidézik a tekintélytől való függőségi vi
szonyt, valamint kiváltják az ellene folytatott harcot is (regresszió).

Ellentmondás mutatkozik abban, hogy a felnőttekre, mint önmagukért 
felelős lényekre hivatkozunk, ugyanakkor olyan feltételeket teremtünk, 
melyek pontosan ezt a regressziót segítik elő - méghozzá egy olyan indu
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kált regressziót, mely merőben ellentétben áll azokkal a célokkal, melyeket 
a munkanélküliek továbbképzése során, az aktivitás, az önállóság az 
önmaguk iránti felelősségvállalás területén el akarunk érni.

Még sarkalatosabban fogalmazva: a „tanítás”, mint cselekvési forma, ha 
ilyen frontális módon történik, pontosan azt akadályozza meg, amit tu
lajdonképpen el akarna érni.

c. Az oktatásnak, mint modellhelyzetnek az alakítása, hogy 
aktív, és önmagunkért felelős életet élhessünk

Itt részben a már korábban is említett szempontokra lehetne ismét hi
vatkozni: azaz az erőforrásra kell koncentrálni, azaz nemcsak a résztvevők 
deficitjeit kell nézni, hanem azt is, hogy mi az, amivel már rendelkeznek, 
mi az, amit magukkal hoznak (azok az ismeretek, képességek, melyeket 
a korábbi tevékenységük kapcsán szereztek, vagy az, amit a hétköznapi 
életük során szereztek).

Kölcsönösségen alapuló részvétel, azaz a tanulás és a tanítás céljait és 
módszereit nyitva kell hagyni, az érintetteket a célok konkretizálásába 
és megvalósításába be kell vonni.

Felfedező' tanulás, azaz: az egyes tartalmakat fejleszteni, s nem csupán 
közölni kell, elsősorban a problémákból és nem a kész „anyagból” kell 
kiindulni, ezen kívül erősíteni kell a megoldási kompetenciákat is.

Reflexív tanulás, annyit jelent, hogy az embereket ösztönözni kell arra, 
hogy képesek legyenek mindazokat a tapasztalatokat tematizálni, melye
ket a csoportos tanulás során szereztek.

Az oktatást modellhelyzetnek kellfelfogni és alakítani, azaz a résztvevők
nek a tanfolyam, illetve az oktatás során meg kell tapasztalniuk mindazt, 
miről is van szó minőségileg és mit jelent ez a minősítés szempontjából 
(pl. erősíteni kell azt a meggyőződést, hogy ellenőrzésre szükség van, 
vagy azt, hogy a tanfolyam alakítása azért nyitott, hogy abban együtt
működhessenek). A magatartásformák és a hozzáállás csakis megfelelő 
tapasztalatok megszerzésével és a tevékenységek során változnak - az 
oktatásnak itt is elegendő teret kell biztosítania, máskülönben felszínes 
marad.

d. A munkatársaknak „tanulást segítő” szerepet kell betölteniük

Az „aktivizálás didaktikája” problematikus marad, ha egy eszménykép, 
egy tartás és egy valóban elfogadott szerep továbbra is csak információ 
formájában, közvetítés útján érkezik, és nem (csak) a tartalmakat, hanem 
a médiákat és az aktivizáló módszereket is csak közvetítik, illetve csak 
„végrehajtják”. Ezért feltétlenül szükség van arra, hogy szabad teret ad-
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junk annak, hogy az önszervezéses tanulásból fakadó kezdeményezések 
arra ösztönözhessenek, hogy a munkatársak belemenjenek az egyes sze
mélyekkel, a csoporttal kapcsolatos problémákba, valamint a nyílt fo
lyamatokba. Csak így alakulhat ki a tanulást segítő és a tanulás menetét 
mindig figyelemmel kísérő munkatárs képe.

Ez utóbbival kapcsolatban két nehézségbe is ütközik az ember: egyrészt 
adott az oktatás és a tanár szerepének a tradíciója. Ennek a tardiciónak 
a szellemében nőtt fel a felnőttoktatásban és a továbbképzésekben tevé
kenykedő munkatársak jelentős része, másrészt feltétlenül meg kell 
említeni az egyes oktatási intézményeknél tevékenykedő munkatársak 
egzisztenciális helyzetét is: lehet, hogy éppen most szabadultak meg a 
munkanélküliség veszélyétől, de az is lehet, hogy őket is még ebben a 
pillanatban is fenyegeti a munkanélküliség, ezért nem is képesek száz 
százalékosan arra, hogy az aktuális helyzetbe és a nyílt folyamatokba az 
elvárásoknak megfelelően belebocsátkozzanak, hiszen ezáltal a saját sor
sukkal kapcsolatosan érzett bizonytalanság, a jövőtől való félelem, ag
gódás (hogy elveszítik a munkájukat és ez nemcsak anyagi jellegű vesz
teséget jelent), valamint számos agresszivitás szabadulna fel.

Ugyanakkor ezekből a példákból a következő is kitűnik. Ha maga a szitu
áció a középpontba kerülhet, azaz a tanítás folyamán nem siklanak csak 
úgy át azon, akkor ez azt is jelenti, hogy belemennek a személyes élet
helyzet problematikájába és a gazdasági-társadalmi valóságba. De ez a - 
fájdalmas - aktivizálás ugyanakkor olyan erőket és képességeket hozhat 
mozgásba, melyekre az embereknek szüksége van ahhoz, hogy a munka
erőpiacon ismét felsorakozhassanak (v.ö. gyakorlatból vett példa egy tar
tós munkanélküli asszonnyal kapcsolatban, Knoll 1996a.). Ez csak lát
szólag tűnik kerülő útnak, hogy a tanfolyamokon, illetve az oktatás során 
nem foglalkoznak azonnal és kizárólag a közvetlen szakirányú kvalifiká
cióval. Ha az élethelyzettel és az élet témáival való szembesülést ily módon 
és ilyen formában teszik lehetővé, akkor ezt az emberek azonnal komolyan 
veszik, s ebből valóságos, és tényleges aktivitás is születik. Ez az aktivitás 
pedig a későbbiekben, a munkaerőpiacon, és egyáltalán az egész életben 
segítséget jelent (minden strukturális korlátozás ellenére). Így ez a kife
jezés „a kölcsönös részvételen alapuló kultúra” a didaktikai-metodikai, 
valamint az oktatáselméleti és oktatás-politikai jelentéstartalmon túlme
nően társadalompolitikai dimenziót is jelent.
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3. „Modellekben történő tanulás”: Hogy jutnak a 
felnőttoktatás és a továbbképzések résztvevői 
kvalifikációhoz

3.1. Az alap- és a továbbképzések szempontjai

A felnőttoktatásnak és a felnőtt-továbbképzéseknek a korábbi fejezetben 
körvonalazott feladataival és lehetőségeivel kapcsolatban felmerül az a 
kérdés, hogy az oktatás és a továbbképzések területén tevékenykedő 
multlplikátorok milyen segítséget kapnak munkájuk során.

Ha a személyzeti és a rendszer szintjén jelentkező belső és külső nehéz
ségeket nézzük, akkor a munkatársaknak a következő begyakoroltatási 
lehetőségekkel kell rendelkezniük:

• gyakorolni kell, hogyan kell a hagyományos tanításról kis lépésekben 
áttérni arra, hogy a folyamatokat most aktivizáló módon kísérik fi
gyelemmel:

• hogyan lehet a munkából származó frusztrációt feloldani:

• saját ötletek kifejlesztése, hogyan lehet a hétköznapi élethelyzetekben 
előadódó problémákat legyőzni:

• szert kell tenni és trenírozni kell azt a képességet, hogyan lehet úgy 
dolgozni, hogy az oktatást megfelelően segítsük, ez magában foglalja 
azokat az elengedhetetlenül fontos, ugyanakkor rendkívül nehéz 
szempontokat is, mint az identitás megtalálásában nyújtott segítség 
(v.ö. 2.2.).

Az esetorientált továbbképzés (Csoportokban történő gyakorlati tanács
adás: Müller, 1996; Knoll ...) minden egyéb munkaformánál nagyobb 
lehetőséget nyújt arra, hogy a sajátos egyedi helyzeteket, valamint az 
általános összefüggéseket (szakirányú is), az individuális megközelítéseket 
és a professzionális standardokat, az egyes munkatársak kompetenciáját, 
valamint egy (kollégákból álló) csoport problémamegoldó kapacitását vál
takozva össze lehessen kapcsolni.

Természetesen azt is rögzíteni kell, hogy a munkatársak tanulására min
denkor ugyanaz vonatkozik, mint a tanfolyami résztvevők tanulására is; 
a magatartás és a hozzáállás csakis a szükséges tapasztalatok megszerzé
sével, s a tevékenységek során változnak. Tehát a munkatársak tovább
képzése mindenféleképp az oktatás modelljeként is szolgál, hogyan kell 
azt a munkatársaknak alakítaniuk. Ezért szükség van egy aktivizáló, 
tapasztalatokra épülő továbbképzési didaktika kifejlesztésére.
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Ez az a pont, ahol a főiskolákon dolgozó felnőttképzésben, valamint a 
felnőttek továbbképzésében résztvevő munkatársak képzését össze lehet 
kapcsolni. Ez három szempontból is érdekes.

Először
A felnőttoktatásra, valamint a felnőtt-továbbképzésekkel foglalkozó intéz
ményekre és hordozókra rányomja bélyegét, hogy nagyon sok olyan em
bert is foglalkoztatnak, akik az formális oktatásból (iskolák, egyetemek), 
a határterületekről (szervezeteknél folyó munka) jönnek, vagy teljesen 
egyéni szakmai érdekekkel függ össze a munkájuk (ipar, nem pedagógiai 
tudományok). Hogy ebből a sajátos hozzáértésből együttműködés születik 
(pl. a jogász közigazgatási jogot, vagy az informatikus számítógépes adat- 
feldolgozást közvetít), ez a felnőttoktatásban és a felnőtt-továbbképzések 
területén már egy régóta ismert dolog. Az új tartományokban jelenleg is 
tevékenykedők egy része még az NDK-s időkből származó felnőttoktatási 
tapasztalatokkal rendelkezik, nem ritkán az újra egyesítés után az élet
rajzban bekövetkezett változások miatt kerültek erre a területre. Akadé
miai szinten is megnőtt az igény, hogy önmagukat tovább képezzék, ez 
nem is utolsó sorban az egzisztenciális biztonság megszerzésre való tö
rekvéssel is magyarázható, helyzetük megerősödik, ha formális kvalifiká
ciókat is fel tudnak mutatni, (pl. ha a pedagógiai végzettséggel rendelkezők 
támogatását nézzük). Ha bizonyos személyek szakmájukból adódóan a 
felnőttoktatásban és a felnőtt-továbbképzések területén tevékenykednek, 
s szükebb értelemben vett felnőttoktatói kvalifikációra is szert tesznek, 
ezáltal teljesen világos, hogy professzionalitásra tesznek szert, de ez eset
ben a továbbképzésük mindenképp képzés jelleget ölt, még akkor is, ha 
a szakmában bizonyos tapasztalatokra tettek már szert.

Másodszor

A felnőttoktatásban és a felnőtt-továbbképzések területén tevékenykedő 
személyek alapképzése egyetemeken történik, s a végzettség diplomához, 
illetve a magiszter fokozat megszerzéséhez kötött (Faulstich és Graeßner 
1995.). Az egyetem, a munkaerőpiacokon végbemenő állandó változások 
ellenére, fontos teret biztosít a felnőttoktató professzionalitásnak. Ilyen 
összefüggésben is ajánlatos az NDK-ban korábban bekövetkezett fejlő
déseket szisztematikusan összefogni, és a kapott eredményeket kiérté
kelni (Schaller 1996.).

Harmadszor

A felnőttoktatók továbbképzése, valamint maga az egyetemeken történő 
alapképzés, olyan didaktikai koncepciót igényel, mely a tantárggyal szem
ben támasztott követelményeknek megfelel.
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Különös kihívást, ugyanakkor esélyt is jelent az a tény, hogy a felnőtt- 
képzés és a felnőttek továbbképzésének valódi cselekvési területe, vala
mint a egyetemen folyó felnőttoktatás és felnőtt-továbbképzés oktatása, 
illetve annak tanulmányozása egymással teljes mértékben analóg. Itt is 
ott is a lényeget tekintve felnőttekkel és felnőttek közötti tanulási és 
tanítási folyamatokról van szó (beleértve a személyiségfejlesztéssel kap
csolatos folyamatokat is).

A felnőttoktatás, mint a tanítás-tanulás „tárgyá"-val, valamint a felnőtt- 
oktatás mint a tanítás-tanulás „eredményével” való azonosulás rendkívül 
hatékony tanulást tesz lehetővé. Ez a fajta tanulás a modellszerűen meg
jelenített tárgyon belül történik. Tehát itt a „Modellben történő tanulásról” 
van szó (példa: tanári rendezvény a „Felnőttképzés problémái történelmi 
nézetben „olyan témakörökkel mint a „Weimari idők/munkaközösség” 
ha erről a témáról csak „előadnának” akkor ennek a tartalomnak a sajá
tosságát, illetve a szerkezeti struktúráját nem fedné le, nem „fejtené ki” 
és nem is „reprezentálná”. Ezért az előadások helyett inkább munkakö
zösségi fázisokat iktatnak be, ahol a hallgatók saját felismeréseik alapján 
gyorsabban jutnak el a megvalósításhoz.

Ezen a ponton a felnőttoktatás didaktikája a pedagógia ill. neveléstudo
mány egyetemi didaktikájának a próbáját is jelenti. Ezen túlmenően ál
talánosságban érvényes nézőpontokat és munkamódszereket is szolgáltat 
az egyetemen oktatott didaktikához: hiszen az úgy nevezett „gyakorlati 
sokk” jelentős részben az egyetemek sajátja, mert az elmélet közvetítése 
egyáltalán nem reflektálja azt, hogy az mindenkor egyben a gyakorlatot 
is jelenti (Knoll 1997).

A képzéssel kapcsolatban bemutatnánk egy többszörösen is kipróbált 
tutor-rendszert, ezekre a próbákra a lipcsei Felnőttoktatás Pedagógia 
Tanszéken (Leipziger Lehrstuhl für Erwachsenenpädagogik) került sor.

Igen nagy létszámban jelennek meg a hallgatók legelső sorban azokon 
az előadásokon, melyek a neveléstudomány/súlypont felnőtt-pedagógia 
magiszter fokozat megszerzéséhez szükséges kötelező tárgyakkal kapcso
latosak. A problémák főként abból fakadnak, hogy a hagyományos nagy 
létszámú előadások során:

• a felnőttoktatás és továbbképzések sajátosságát - különösen, ha a 
szituációorientáltságot, az önszervezésben való kölcsönös részvételt 
vesszük - ezeket ugyan érinteni lehet az előadások során, azonban 
az adott körülmények között a lényeget nem lehet megragadni, azaz 
a hallgatók pontosan a lényeget nem értik meg, s így „nem is tudják 
„megtanulni”:

• az oktatók és a hallgatók között szinte alig alakulhat ki kapcsolat:
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• korlátozottak azok a módszertani lehetőségek is, melyek a hatékony 
tanulást elősegítenék:

• a hallgatók személyes sikere a tanulásban (ezáltal a törvényes ta
nulmányi idő) ugyancsak veszélyben forog.

A vázolt körülményeken csak úgy lehet változtatni, hogy a hallgatók kb. 
15 fős csoportokat alakítanak (tutor csoportok.) s az oktatás a tutor 
csoportok munkaüléseivel párhuzamosan folyik. Ahhoz, hogy a csopor
tokban célirányosan és eredményesen lehessen dolgozni, irányításra van 
szükség. Ezt az irányítást a hallgatói tutorok vállalják magukra. A tuto
roknak pusztán egy előkészítésen kell résztvenniük, ezután már csak 
arra van szükségük, hogy folyamatos támogatást kapjanak, s megfelelő 
tanácsadásban legyen részük. Ezért a saját felkészülésükön kívül, a ma
gasabb évfolyamokon tanuló, tutorként is működő hallgatóknak külön 
szemináriumokat is biztosítanak. Megfelelő irányítás mellett előkésztik 
a tartalmi súlypontokat. Ezen kívül szert tesznek azokra a módszertani 
ismeretekre és képességekre is, melyek pl. beszélgetések levezetéséhez, 
vagy csoportos feldolgozást igénylő témák feldolgozásához szükségesek. 
Ezek az úgynevezett tutor-szemináriumok arra is jók, hogy az egyes cso
portfoglalkozásokat modellezve végig lehet játszani, vagy a tutor-csoportok 
kicserélhetik tapasztalataikat, s ezeknek a tapasztalatoknak az alapján 
le tudják vonni a megfelelő következtetéseket.

A tutorokkal szemben itt nagyobbak az elvárások, mint a hagyományos 
szemináriumokon: ugyanis nemcsak a saját tanulmányaikért felelősek 
és illetékesek, hanem a fiatalabb kollégáik sikeres tanulmányaiban és 
tanulásában is részfelelősséget vállalnak. Ezzel az igényes és felelősség- 
teljes munkával „ellenszolgáltatásként” esélyük nyílik arra, hogy szakmai 
ismereteiket elmélyítsék, fejlesszék azokat a képességeiket, hogyan lehet 
team-munkában dolgozni, hogyan kell a csoportokat irányítani, úgy hogy 
eközben maguk is szakmai segítséget is kapnak. Nem is kis haszonra 
tesznek szert azáltal, hogy a lelkes hallgatókként a tutor-modellen keresz
tül lehetőségük nyílik arra is, hogy az egyetemen belül belenőjenek azokba 
a felelős feladatokba, melyek analógiát mutatnak a „felnőttképzés és a 
felnőtt-továbbképzés" cselekvésköreivel. Ugyanakkor a tutor munka meg
könnyíti a tanulmányokból az igazi munkába való átlépést is. S hogy ezt 
a tutorok saját maguk is így látják, ezt tanúsítják az indexeik, valamint 
az a tény is, hogy saját maguk is kezdeményeznek tu tor-programokat.

Természetesen szükség van azoknak a kezdeményezéseknek és modellek
nek a kiértékelésre, továbbfejlesztésre és támogatására, amelyek a már 
említett felnőttképzést-felnőtt-továbbképzést mint a tanulás-tanítás 
„tárgyát”, valamint a felnőttoktatást és felnőtt-továbbképzést mint a ta
nítás-tanulás „eseményét” vizsgálják.
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3.2. A tanári alapképzéssel és a továbbképzésekkel
kapcsolatos összefüggések
A felnőttoktatók alapképzésétől és továbbképzésétől egy belső vonal vezet 
az „iskola” mint rendszer összefüggéshez. A alapképzésben, különösen 
a második fázisban (iskolai gyakorlat), valamint a tanártovábbképzésben 
a felnőttoktatás, illetve felnőtt-továbbképzések sajátos formájáról van 
szó. A „Felnőttekkel való munka” címszóból kiindulva érdekes összefonó
dásokhoz jutunk, mégpedig az irányítási feladatokhoz, a tanácsadói kom
petencia fejlesztéséhez („kollegiális tanácsadás”, „gyakorlati tanácsadás”), 
valamint eljutunk a szervezeti fejlesztéssel kapcsolatos folyamatokhoz, 
ezeknek az alakításához. E tevékenységekért azok a személyek felelősek, 
akik az iskolavezetésben, vagy az iskolafelügyeletnél dolgoznak.

Azok, akik a tanárok alapképzésében, vagy a tanárok továbbképzésben 
tevékenykednek, ezzel a munkával a szakmájukat kiterjesztik, sőt szinte 
úgy is mondhatnánk, hogy foglalkozást váltanak. Ugyan ezek a személyek 
még az iskola intézményesített mezején maradnak, mégis az alkotó mun
kájuk már nem csak gyerekek, illetve fiatalok, vagy fiatal, „tanulói stá
tuszban” levő felnőttek tanítási és tanulási folyamataira irányul, hanem 
olyan felnőttekre, akik a képzés első fázisát már lezárták, s a felnőtt élet 
különböző szerepeit gyakorolják (pl. szülők, adózó polgárok,), illetve ha 
tanár-továbbképzésől van szó, akkor többé-kevésbé már szakmai tapasz
talatokkal is rendelkeznek.

Az „oktatás”, „osztály” vagy „teljesítmény központú kurzus” modellek 
számára az oktatás során cselekvési mintákat és szokásokat fejlesztettek 
ki, s ezeket a gyakorlatban is megerősítették. A „szeminárium” modell 
(második fázis, azaz az iskolai gyakorlat ideje) teljesen új megközelítési 
formákat követel (mint iskolai vezetés, vagy a szakfelügyelet, valamint a 
szaktanácsadás és a szakmai irányítás keretében).

Nem lehet tehát azon csodálkozni, hogy a tanárképzésben, különösen a 
második szakaszban dolgozók részéről, a tanár-továbbképzésekben pedig 
a felelős szakemberek és multiplikátorok részéről is jelentkezik annak 
igénye, hogy felnőttoktatói kvalifikációkra tegyenek szert. Ez az igény 
differenciáltabban is megfogalmazható. Itt ugyanis egy sajátos kiegészí
téssel kapcsolatos igényről van szó. A cél az, hogy a felnőttoktatást és a 
felnőttek továbbképzését az aktivizálás és az önállóságon alapuló didak
tika és módszertan alapján tovább lehessen fejleszteni.

Ennek begyakorlásában pedig azok segíthetnek, akik a tanárképzés má
sodik fázisában tevékenykednek (iskolai gyakorlat, illetve szeminárium), 
vagy a tanár-továbbképzésben vesznek részt. A célt akkor sikerül elérni, 
ha a „Modellben való tanulás” lehetővé válik (v.ö. 3. 1.). Tehát az aktivi
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tásra, a tapasztalatszerzésre és az erőforrásra való irányultság azt jelenti, 
hogy a folyamatot együttesen irányítják és együtt is élik meg. Így nagyobb 
lehetőség nyílik arra, hogy a tényleges reagálás szintjét elérjék, ami puszta 
információ közvetítéssel szinte lehetetlen lenne.

Ha a tanárok alapképzése és továbbképzése az eredményeket tekintve 
aktivizáló, akkor ez mindenféleképp modellként szolgál ahhoz is, hogy 
az oktatás maga is aktivizáló legyen. Amit a tanárok a szemináriumokon 
avagy a tanfolyamokon a tanítási és tanulási folyamatokról modell for
májában megtapasztalnak (a feldolgozott tartalmakon kívül és termé
szetesen azokkal kapcsolatban) ezek a tapasztalatok közvetlenül hatnak 
az oktatásra - hiszen ezeket személyesen is megélik - (ha saját bőrünkön 
megéltük a csoportmunka fajtáit, ez azonnali átültetést is jelent, hasonló 
a helyzet, ha a tartalmakat saját tapasztalatainkkal kapcsoljuk össze). 
A második fázisban tevékenykedők, valamint a továbbképzéseket tartó 
személyek felnőttoktatói képesítésének megszerzése mindenféleképpen 
pozitívan hat a tanulókra.

A szemináriumvezetők felnőttoktatói továbbképzése igen jó többszörösen 
is megtérülő befektetésnek bizonyul, ha az iskolákban dolgozó tanárok 
fejlődését nézzük. Erre azért is szükség van, mert a transzformációs fo
lyamatok alakításakor a felnőttképzés és a felnőttek továbbképzése köz
ponti szerepet játszik, ezt a nagy feladatot egyedül ugyan nem tudja 
legyőzni: rászorul ugyanis az oktatási rendszer más területeinek is a 
hasonló orientációjára, ugyanakkor azok munkamódszereire is.

Éppen ezért kívánatos olyan projektek kifejlesztése és támogatása, melyek 
során a továbbképző intézmények a tanárok alapképzésével és tovább
képzésével az iskolákkal együttműködnek abban, hogy az iskolák belső 
fejlődését is ezáltal megvalósítsák

Azoknak a transzformációs folyamatoknak az alakítása, melyek során 
az időben bekövetkező megtöréseket kell legyőzni, illetve a kölcsönösségen 
alapuló kultúrát kell kifejleszteni: rendkívül fontos szerepet játszanak a 
továbbképzések és maga a tanulás. A továbbképzések, az alapképzés, 
valamint a tanulás ezért központi jövőfeladatot jelentenek. Feltétlenül 
szükség van arra, hogy az oktatásügy minden területe összefogjon, s egy 
koncentrált közös akciót hajtson végre.
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Peter Krug

A továbbképzés mint a jövő tényezője

1. Bevezető megjegyzés

Johannes Weinberget olyan tudósként ismertem meg, aki számára a 
tudomány átültetése közvetlenül a képzési gyakorlatba és ezen gyakorlat 
általános politikai keretfeltételeibe mindig igen nagy jelentőséggel bírt. 
Számára az oktatáspolitikai konferenciákon, bizottságokban és grémiu
mokban végzett számos tevékenysége során mindig a felnőttképzés társa
dalompolitikaként történő tudományos kezelése - anélkül azonban, hogy 
eközben a felnőttképzés mindenhatóságát szuggerálta volna - és a felnőtt- 
oktatás cselekvésorintált hatása állt előtérben. Eközben ezt politikai di
menzióba helyezte, és ennek keretében számára mindig is a továbbképzés 
átfogó célkitűzése, vagyis a képzési folyamatban résztvevő ember előtérbe 
helyezése bírt igen nagy jelentőséggel. Tudományos és oktatáspolitikai 
tevékenysége során azonban abból a feltevésből is kiindult, hogy az állami 
felelősségvállalással járó továbbképzés, beleértve a továbbképzés államilag 
és önkormányzatilag támogatott intézményeit is, a továbbképzés révén 
történő egyéni fejlődési lehetőségekre nézve igen lényeges hatással bír.

Ebben az összefüggésben munkája és működése véleményem szerint 
megfelel a továbbképzés, mint az egyének, a társadalom és a politika egy 
lényeges jövőbeli tényezőjének általam az elkövetkezőkben elvégzendő 
átfogó megközelítésének.

2. A tanuló társadalom jövőképességünk mozgató 
rugója

A jövő manapság a jelen egyik legelterjetebb varázsigéje. A jövőképesség 
mint prioritás kijelölése nem csupán a felnőttképzés egy újabb divatos 
fordulatának keretében bekövetkező megatrendként határozható meg, 
hanem a társadalmi fejlődés megváltozott paramétereiből következik. Az 
egyetlen dolog ami állandó, az a változás - állítja Gordon E. Moore az 
INTEL nevű cégtől; csak az átalakulás marad konstans.

Ebben az összefüggésben a továbbképzés a társadalmi fejlődés részeként 
szintén átváltozási folyamatoknak van alávetve. Másrészt azonban a to
vábbképzésnek a változásoknak ezekre a folyamataira nem csupán reagál
nia kell, hanem jelentős mértékben részt kell vennie azok alakításában 
is. Ezen túlmenően a tanuló társadalmak keretfeltételeit is meg kell vál
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toztatni, hogy ezek a tanuló társadalmak a maguk részéről fel tudjanak 
nőni a jövő kihívásaihoz, és így ők maguk is rendelkezzenek jövőképes
séggel. Eközben, mint Sänge azt helyesen írja le, a tegnap megoldásai a 
ma problémáit jelentik, a kényelmes kijáratok általában csupán forgóaj
tók, a terápiák gyakran rosszabbak a betegségeknél, és a túl gyors fejlődés 
gyakran túlságosan lassú; az ok és az okozat térben és időben nem mindig 
helyezkednek el egymáshoz közel, és feltűnésmentes intézkedések gyak
ran járnak fokozott áttételes hatásokkal (lásd Sänge1). Jövőképességünket 
napjainkban komplex megatrendek határozzák meg, mint pl. a szorosab
bá váló nemzetközi és gazdasági összefonódás, a környezeti fenntartha
tóság szükségessége, az individualizáció, a társadalom elöregedése, a 
nemek közötti növekvő egyenlőség és differencia, az életstílusok pluralizá- 
lódása, a géntechnológia forradalmasítása, az átfogó információ- és kom
munikációtechnológiai multimédia-hálózat létrejötte, az elsődleges mun
kaerőpiac válsága, valamint a civil társadalom felé haladva egy újfajta 
kommunitarizmus elemei. A globalizáció keretében, ahol immár nem 
elsősorban helyi döntések határozzák meg a gazdasági, technológiai és 
szociális változást és a nemzeti termelési helyek kialakítását, hanem 
ezek komplexebb struktúrák függvényei, a képzés egyrészt ennek a glo
balizációnak része, de másrészt a vele való megbirkózás érdekében szük
séges kihívást is jelent. Az összes globalizációs összefüggést nem szem 
elől tévesztve a továbbképzés ezen túlmenően mindig részét képezi a 
helyi fejlődéseknek és előfeltétele a lokális cselekvőképességnek, tehát 
egy komplex összefüggésről van szó, amelyet fura szóösszevonással „glo- 
kalizációnak” is nevezhetnénk. „Gondolkodj globálisan - cselekedj loká
lisan” - így szólhatna a továbbképzés jelszava.

3. A jövő jelenleg látható kihívásai - a tovább
képzést befolyásoló megatrendek

Az elkövetkezőkben nem teszek kísérletet arra, hogy a jövőbeli fejlődé
sünkre vonatkozó gazdasági, technológiai és szociális kihívásokat átfogó
an és szisztematikusan levezessem. Sokkal inkább néhány lényeges, már 
a jelent is meghatározó jövőbeli kihívást kívánok mint megatrendet áb
rázolni. Megatrend alatt ehelyütt Horx nyomán „átfogó, az egész világot 
érintő, legalább tízéves felezési idővel rendelkező nagy trendeket” értünk 
(lásd Horx2). A továbbképzés vonatkozásában a következő megatrendek 
bírnak a megfelelő képzettségekre nézve kihívásként nagy jelentőséggel:

1. A munkaerőpiac válsága - kulcsfontosságú kompetencia.
2. Fejlődés az információs társadalom irányába - módszerkompetencia.
3. Szociálstrukturális átalakulási folyamatok - szociális kompetencia.
4. Értékváltás - orientációs kompetencia.
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3.1. A munkaerőpiac válsága: kulcskompetencia

Vitathatatlan, hogy pillanatnyilag az ún. elsődleges munkaerőpiac vál
ságából kell kiindulnunk. A nemzetközi összefonódások miatt a tőke és 
a munkahelyek átcsoportosítása következtében mindenkori nemzeti defi
citek elkerülhetetlenné válnak. Ez nem csupán a relatív bérköltségek és 
bérre rakódó költségek összehasonlításának kérdése, hanem összessé
gében a gazdasági viszonyok globalizációjának következménye. Az el
sődleges munkaerőpiac tehát a jelenlegi munkamegosztás és az eddigi, 
munkabér ellenében elvégezhető feladatok mellett nem lesz képes arra, 
hogy az összes munkaképes embert foglalkoztassa. Még ha a képzés és 
továbbképzés keretében jelentkező kvalifikációs folyamatokat sikerül is 
megvalósítani, az elsődleges munkaerőpiac hagyományos munkahelyei 
esetében akkor is túlkínálat jelentkezik. Ebben az összefüggésben végig 
kell gondolni egy második, vagy akár harmadik munkaerőpiac lehetősé
gét. Ezek a másodlagos vagy harmadlagos munkerőplacok természetesen 
részben függenének a közpénzekből juttatott támogatásoktól.

A képzés és továbbképzés rendszerének a másodlagos vagy harmadlagos 
munkaerőpiacon szükséges kvalifikációkhoz is meg kell teremtenie meg
felelő előfeltételeket. De az elsődleges munkaerőpiac munkaszervezetén 
belül is jelentős változások történtek, amelyek kihívást jelentenek a kép
zésre és továbbképzésre nézve. A „corporate identity" vállalatokon belüli 
növekvő jelentőségével, a munkatársak motiválásával és a co-manage- 
ment a csoportmunka és a képzések során jelentkező tendenciáival a 
taylorizmus értelmében vett munkamegosztáson alapuló munkaszerve
zéstől való elszakadás a legtöbb vállalatban már jó ideje megtörtént. Ezek 
a tendenciák még erőteljesebben folytatódnak majd és „lapos” hierarchi
ákhoz fognak vezetni. Egy ilyenfajta munkaszervezés azonban csak akkor 
valósítható meg sikeresen, ha az ezekben a folyamatokban együttműködő 
foglalkoztatottak egy a relatív önállóság, a reflexiós, az innovációs, a 
kapcsolatteremtő és a csoportteremtő képesség irányába mutató megfe
lelően magasabb szintű és kibővített kvalifikációval, vagyis ún. kulcskom
petenciákkal rendelkeznek.

3.2. Fejlődés az információs társadalom irányába -
módszerkompetencia

Az ipari társadalomtól eltérően, ahol leginkább az volt fontos, hogy feltár
ják a nyersanyagokat, hardware-t fejlesszenek ki és növeljék az anyagi 
javak termelését, az információs társadalomban elsősorban a különböző 
információs lehetőségek feltárására és kiaknázására tevődik a hangsúly. 
A gazdasági és társadalmi haladás szempontjából ezáltal az információk
kal történő produktív és kreatív bánásmód vált döntővé. Ehhez olyan
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tulajdonságokra van szükség, mint a tanulási készség, a rendszergondol
kodás, valamint az információszerzés és -feldolgozás, tehát a módszer- 
kompetencia. Mivel az ember az információk legfontosabb előállítója, hor
dozója, közvetítője, alkalmazója és fogyasztója, anyagi, szellemi és pszichi
kai igényeivel és kvalifikációival összességében fokozottabban lép a tör
ténések középpontjába (lásd Nefjodow3). Az információs társadalmat tehát 
nem csupán a technika formálja, hanem összességében a vele együttjáró 
átfogó szociális, intézményi és szellemi változásokon keresztül határozza 
meg önmagát. Az információs társadalommal a munka világával szemben 
támasztott követelményei radikálisan megváltoznak. Az termelőerőként 
szolgáló információ ismeretéről és alkalmazásáról van szó, amely a mun
kaszervezés és az információtechnológia által támogatott vezetési és orga
nizációs koncepciók jelentette haladást is magukba foglalják, mint pl. a 
just-in-time, a Total Quality Management, csoprtmunka, lean-manage
ment, business-re-engineering stb. Ezeknek az új elveknek megváltozott 
szervezeti struktúrák alkotják az előfeltételeit, amelyek a hierarchiák 
lebontásában, decentralizációban, kooperációban, kommunikációban és 
ügyfélorientáltságban, és ezáltal a folyamatos, az életet végigkísérő to
vábbképzésben megvalósuló megváltozott képzettségi struktúrákban je
lentkeznek. A költségek mellett az idő és aminőség lényeges versenyté
nyezőkké válnak. Az időre, minőségre és rugalmasságra vonatkozó újszerű 
követelményeket csak jól képzett, kreatív, motivált, együttműködésre 
képes és lojális munkatársak képesek teljesíteni, az intelligens informá
ciós rendszerek alkalmazásával összefüggésben. Egy működő információs 
társadalomnak előfeltétele egy működő kooperációs társadalom. A tanulás 
tanulása, valamint egyéni és mindenekelőtt csoportkompetenciák egyre 
fontosabbá válnak, mivel a jövőbeli munka jellege és vele együtt a szük
séges képességek és készségek fajtája és mértéke kevésbé megjósolható 
és kevésbé strukturált lesz (lásd Welsch4).

3.3. Szociálstrukturális átalakulási folyamatok - szociális 
kompetencia
A kihívás további területét a szociális rendszer, a szociális struktúra 
átalakulása alkotja, és fogja alkotni. Az életstílusok pluralizálódásának 
jegyében az embereket nem lehet egyértelműen bizonyos osztályokhoz 
sorolni, hanem különböző társadalmi jellemzőik alakítják őket, amelyek 
nem csupán a munkán keresztül definiálódnak, hanem a képzésen és 
privát érdeklődésen keresztül is. Egy az „osztályhoz kötött” továbbképzés 
ezáltal egyre kérdésesebbé válik. Különböző emberek sokkal inkább eltérő 
módon, eltérő tartalmakkal és eltérő módszerekkel kívánnak a továbbkép
zésből részesülni. A résztvevők behatárolt típusainak szóló standardizált 
kínálatok messzemenően divatját múlttá váltak. Ezzel a fejlődéssel a 
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továbbképzés területén „tradícióvesztés” jár együtt, ahogyan ez a különbö
ző fenntartók egyre inkább hasonlóvá váló képzési programjaiban is ki
fejezésre jut. S bár létezik még ugyan érdeklődéshez kötött és speciálisan 
a fenntartóra vonatkoztatott továbbképzés, azonban az életstílusok plu
ralizálója, de a fenntartók forrásoptimalizálásának szükségessége miatt 
is, továbbképző intézmények kizárólag az egykor csak fenntartóhoz kötött 
ügyfélkörrel és standardizált kínálattal nem képesek a túlélésre.

A pluralizációval összefüggő individulizációs folyamatok keretében már 
az sem lesz lehetséges, hogy kínálatokat adjunk meg az egyének, az 
aktuális és potenciális résztvevők megfelelő bevonása ill. irányultságaik 
fokozott figyelembevétele nélkül. És ez nem csupán a kínálat szerkezetére 
vonatkozik, hanem magukra a tanulási folyamatokra is. A tanulás tartal
mai inkább az egyénben csapódjanak le konstruktív módon, mintsem a 
program merev tantervi előírásaiban. A tanulás sikere az egyénben kons- 
tituálódik, nincsen előre programozva egy továbbképzési kínálat curri- 
culumában. Ez természetesen a képzési és továbbképzési munkán belül 
a didaktikai és módszertani határok fellazulásához vezet. A félig elsöté
tített, krétával és fali táblával ellátott tanterem ideje - mint valamennyien 
tudjuk - már régen véget ért, új tanulási médiumok és a tanulás új 
helyei elkerülhetetlenné váltak (lásd BMBW5). Az intencionálisan megszer
vezett tanulási folyamatokat ezen túlmenően egyre erőteljesebben egészí
tik ki informális ill. individualizált tanulási folyamatok, amit még tovább 
erősítenek az új információs és kommunikációs technológiák.

A tanulásnak ezt a kibővített fogalmát időközben a „jövő iskolájára” és a 
„tanulás házára” nézve is elvként fogalmazták meg. Az új „tanulási szi
tuációknak össze kell kötniük a szakszerűséget a szakmán túlmutató 
tanulással, az egyéni tapasztalatszerzést a szociálissal, a gyakorlati vo
natkozást a társadalmi környezet bevonásával" (lásd Észak-Rajna Weszt- 
fália oktatási bizottsága6).

Az új információs és kommunikációs technológiák és különösképpen a 
multimédiás lehetőségek támogathatják a képzésen és továbbképzésen 
belüli tanulási és tanítási folyamatok megváltozását. Az interaktív, mul
timédia-támogatással rendelkező tanulási folyamatok egyre fontosabbá 
válnak. Ügyelnünk kell azonban arra, hogy az információs és kommuniká
ciós technológiák a tudás társadalmába vezető út kapcsán olyan médiu
mok maradjanak, amelyek nem uralkodnak rajtunk, hanem amelyeken 
mi vagyunk képesek és kötelesek uralkodni. Ezeknek a technológiáknak 
tisztán kognitív jellegű ismerete azonban nem lesz elegendő arra, hogy 
jövőképesek legyünk. Ebben a képzésnek és továbbképzésnek szintén 
kiemelkedő szerepe van. Továbbra is közvetíteni kell személyi és szociális 
kompetenciákat. Az lesz a feladatunk, hogy az új információs és kom-
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munikáclós technológiák használatára szolgáló szakmai kompetenciát 
kössük össze a személyi és szociális kompetencia fejlődésével.

A személyi számítógépen elszigetelten tanulók, az esetleg már csupán 
Interneten keresztül interaktív módon más emberekkel kapcsolataot tartó 
tanulók nem válhatnak az oktatási politika irányt mutató célkitűzésévé. 
A munkatermelékenység szempontjából szükséges „team-képesség” és 
a civil társadalom szempontjából szükséges szolidaritás csak szociális 
tanulási folyamatok bevonásával lehetséges.

3.4. Értékváltás - orientációs kompetencia

Az információs társadalomba történő fejlődéssel és a szociálstrukturális 
átalakulással értékváltás jár együtt. Mind a politikában és társadalomban, 
mind pedig a helyi közösségekben mindeddig fennálló hatalmi monopóliu
mokat, valamint az egykor az állam, az egyház, a nagy csoportok érdek- 
képviseletei, az oktatási intézmények és szülők formálta egyértelmű er
kölcsi, jogi, tudás- és hitbeli definíciókat egyre inkább kiegészítik ill. 
megkérdőjelezik, sőt helyettesítik az információs médiumok. Az életstí
lusok pluralizációja, indivldualizációs tendenciák és a saját identifikáció 
bizonytalanságai az intellektus és az érzelem közötti fokozottabb egyen
súlykereséshez vezet, ami rossz irányú fejlődés esetén az ezoterikus tanok 
és az önmegváltás terápiáinak elteijedésével járhat együtt.

Ebben a helyzetben a jövőképességhez szükséges emberi tulajdonságok, 
mint a mobilitás, a tanulási és kockázatvállalási készség, kreativitás, 
team-képesség, félelemmentesség, teljesítő- és cselekvőképesség, nem 
önmaguktól alakulnak ki, hanem ehhez szükség van az élethosszig tartó 
tanulás jelentette támogatásra. Ez különösképpen vonatkozik a nyugati 
kapitalista gazdaság jellegével összefüggésben kialakult individualisztikus 
tendenciák megkérdőjelezésére is. Itt különös jelentőséggel bír, hogy az 
ego-individualitás etoszával a csoportképesség és a kooperáció etoszát 
állítsuk szembe, ahogyan ez pl. a japán termelési módokban a konfucia- 
nizmus, a buddhizmus és a sintoizmus kapcsán jelentkezik (lásd Nefjo- 
dow3).Ebben az összefüggésben a pszichoszociális egészség és a tovább
képzés ehhez történő hozzájárulása jelentős szerepet játszik, az informá
ciós folyamatok emberen belüli és emberek közötti optimálásának kereté
ben is. A tanuló társadalom kontextusában új kommunikációs és interak
ciós kultúrákra és ezzel együtt új tanulási kultúrákra van szükség. A 
továbbképzés hozzájárulhat a pszichoszociális egészséghez és az erőszak, 
a bűnözés és kábítószerfüggőség, a környezetrombolás a betegség - külö
nösen a pszichés zavarok - elleni harchoz. A továbbképzés tehát az első
sorban Horx és mások által felsorolt individulizált létmegvalósítás „szoftin- 
dividualizmusának" megatrendjeivel - a különben bizonytalanság által 
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meghatározott világban történő véletlenszerű identifikáció eklekticizmu
sával, a szociálisan deficites virtualizációval és a megosztott gazdaság 
recessziós kultúrájával, az egyidejűség és differencia értelmében vett 
posztemancipációval, és az öregek lázadásának veszélyével - a demok
ratikus fejlődési folyamatok támogatása révén száll szembe. A továbbkép
zés különösen hozzájárulhat ahhoz, hogy egy ambivalens, anti-idealista, 
melankólikus-irónikus, jövő nélküli ifjúság ún. „X-generációja” ne váljék 
olyan példaképpé, amely semmilyen módon nem képes arra, hogy az 
információs társadalomba történő fejlődéssel egyáltalán képes legyen 
kapcsolatba lépni. Ebben az összefüggésben fogyasztási trendek is fon
tossá válhatnak a továbbképzés számára, mint pl. a „basic”, az egyszerű, 
sallangmentes, egyértelműen definiált használati értékkel bíró koncepci
ókhoz való fordulás, az „authentic”, az eredeti, valóban szavahihető ke
resése, a „moral plus”, a morális-etikai pótlólagos haszon növekvő szerepe, 
és a „presuming", a kínálatok egyes célcsoportokhoz történő egyre pon
tosabb hozzáigazítása (lásd Horx2).

4. Egy új továbbképzési kultúra szükségessége

Mivel az információk legfontosabb előállítója, felkínálója, hordozója, át
adója, alkalmazója és fogyasztója az ember, a legfontosabb termelékeny
séget meghatározó tényezővé is ő válik. Szükség van továbbképzésére, 
motiválására, kreatív potenciáljaira és a döntéshoztali folyamatokban 
való részvételére. Egy olyan társadalomban, ahol az emberek közötti kap
csolatokat a félelem, a frusztráció, a zaklatás, a törtetés és más destruktív 
befolyások alakítják, az embereknek sem a kreatív, sem pedig produktív 
potenciáljait nem lehet mobilizálni. A pszichoszociális egészség, a krea
tivitás, a motiváció és mindenekelőtt a kooperációs képesség ezért egyre 
fontosabbá válnak. A továbbképzésben újra és újra hangsúlyozott átfogó 
megközelítés tehát ezen érvelés révén még gazdaságilag és politikailag 
hasznosítható „pótlólagos haszonhoz” is jut. A továbbképzés „használati 
értéke” és „csereértéke" mint „többletérték” közérthetőbbé és igazolhatób- 
bá válik.

Az információs társadalom az együttműködés intenzívebb formáit kény
szeríti ki, a komplexitás interdiszciplináris kompetenciát követel. A ter
melékenységet a kooperatív szinergia fokozza, a kreativitást és kontinui
tást a kooperáció optimálja. A továbbképzés az ehhez szükséges kompe
tenciákat tudja elősegíteni, aminek azonban a részeiben megváltozott 
továbbképzési kultúra az előfeltétele. Ez a megváltozott továbbképzési 
kultúra vonatkozik mind magának a tanulásnak és oktatásnak megválto
zott formáira, mind pedig a továbbképzés intézményeinek és az ott tevé
kenykedő személyeknek ebből következő megváltozott jellegére is, tehát
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az intézményi és szakmai feltételekre, és a továbbképzés mint közösségi 
és átfogó feladat államilag és önkormányzatilag is megszabott kereteire.

4.1. A tanulási és oktatási folyamatok megváltoztatása - 
önmagunk által szabályozott tanulás?

A jövőben a szociális tanulási folyamatok mellett egyéni tanulási folyama
tokat, beleértve az egyéni tanulás, a távoktatás és a nyitott oktatás mód
szereit is, erőteljesebben figyelembe kell majd venni.

Ezeket a tendenciákat azonban nem szabad az individualizáció erősödése
ként, a kizárólag a piacon megjelenő kereslet által irányított tanulási 
lehetőségek tetszőlegességeként félreértelmezni. Egy ilyen rendszer csak 
a fizetőképes elitek továbbképzését tenné lehetővé, és az ily módon nem 
továbbképezhetők tekintetében a jövőben magas szociális költségeket 
okozna. Az egyéni tanulás didaktikai és módszertani elemeit ezen túlme
nően szervezett tanulási folyamatoknak, jelenléti fázisoknak és a szociális 
tanulás szintjeinek kell kísérniük, különben a megkívánt "team-képesség” 
vagy akár a civil társadalom értékei, mint a tolerancia és szolidaritás, 
nem lennének elérhetők. Bármennyire is fontos az interaktív kommuni
kációs formák fejlődése az Interneten, mégsem lesz képes arra, hogy 
pótolja a szociálisan kommunikatív tanulási tevékenységeket.

A „konfekciós” programok korlátozott alkalmassága és a speciális igények 
kielégítésére szolgáló „mérték utáni” kínálatok szükségessége ellenére a 
továbbiakban sem lehet lemondani a szolgáltató intézményekről, mint 
olyanokról ezekben az esetekben, ahogyan a továbbképzési intézmények 
keretfeltételeinek államilag felvállalt biztosításáról sem.

Ebben az összefüggésben az „önmagunk által szabályozott tanulás” kon
cepcióit jelenleg különböző megjelenési formáikban mutatják be. Ennek 
során tisztázásra vár, hogy mennyiben különbözik - és különbözik-e 
egyáltalán - ill. innovatív koncepciót képvisel-e olyan fogalmakkal és 
koncepciókkal szemben, mint pl. a résztvevőorientált tanulás, önszervező 
tanulás, önmeghatározó tanulás, autonóm tanulás, önálló tanulás. Mik 
a tényleges jellemzői az önmagunk által szabályozott tanulásnak, mit is 
sorolunk valójában és ténylegesen ide? Ez a tisztázási folyamat nem 
csak igazgatásjogi és pénzpolitikai szempontból bírna a különböző tá
mogatási rendelkezések szétválasztásában jelentőséggel, hanem a a kép
zési koncepciók konkrét elhelyezése és értékelése, a felelősségek megha
tározása és oktatáspolitikai következtetések levonása szempontjából is.

Ebben az összefüggésben azokra az érdekekre és szándékokra is erőtelje
sebben rá kellene mutatni, amelyek ezen állítólag „új koncepciók” deklará
lása mögött megbújhatnak. A tanulási folyamatok humánorientált köz
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pontosításáról van-e szó, az emberek számára és az emberekben, egy 
konstruktivista didaktika implementációjáról, vagy egy a technológia által 
fokozottabban támogatott tanulás elősegítéséről, vagy egy átfogó politikai 
stratégia szemszögéből a tanulási folyamatok deregulációjáról van-e szó, 
vagy költségvetéspolitikai szempontból források megtakarításáról, esetleg 
a nyilvánosságra hatást gyakorló PR-akciókról? Ezen kontextusok meg
világításakor reflektálni kellene hatásaikra, visszahatásaikra és következ
ményeikre mint lehetséges „veszélyeztetésekre”.

Az önmagunk által szabályozott tanulás nem vezet-e a továbbképzésen 
belüli deregulációs folyamatok erősödéséhez és ezáltal a továbbképzésben 
elfoglalt állami felelősségvállalásból történő kivonuláshoz? A továbbkép
zést „kisoroljuk" a közös felelősségvállalásból az egyénhez?

Hogyan kapják meg az egyének az önmagunk által szabályozott tanulás 
motivációs, szakmai és anyagi feltételeit? Vajon az önmagunk által sza
bályozott tanulás a fizetőképes továbbképzési kereslet kínálataira nézve 
nem jelent-e korlátozást? Ezáltal csak „eliteket” támogatnánk? A szociá
lisan hátrányos helyzetűek továbbképzését, akik a tapasztalatok szerint 
nem vagy csak alig mutatnak a továbbképzés irányában készséget, és 
akik számára a továbbképzésben való részvételről történő meggyőzés, a 
tanácsadás és a motiválás működtetendő és támogatandó, nem fogja-e 
az önmagunk által szabályozott tanulás megkérdőjelezni, és nem élezné- 
e tovább ez a pótlólagos hátrányt az új információs és kommunikációs 
technológiáknál az önmagunk által szabályozott tanulás, mivel nem áll 
fenn általánosan hozzáférhető kínálat?

Nem erősítheti-e az önmagunk által szabályozott tanulás a társadalomban 
az individualizáció és a szolidaritás felbomlásának tendenciáit? Nem ve- 
szélyeztetheti-e az önmagunk által szabályozott tanulás a team-képesség 
értelmében vett szociális és cselekvési kompetenciát mint kulcskvalifi
kációt és a corporate identity kialakulását? Tovább csökkentené-e az 
önmagunk által szabályozott tanulás a szociális és politikai tartalmak 
jelentőségét, és nem növekedne-e a szűken értelmezett szakmai tovább
képzés dominanciája?

Nem veszélyeztethetné-e az önmagunk által szabályozott tanulás a to
vábbképzési intézmények létét, mivel már nem jutna nekik fizetőképes 
kereslet és állami támogatás, és megszűnne-e a tervezés biztonsága? 
Nem tehetné-e őket az önmagunk által szabályozott tanulás teljesen fe
leslegessé?

Nem szűnhetne-e meg teljesen az önmagunk által szabályozott tanulás 
révén a továbbképzési rendezvények kínálata áttekinthetőségének szüksé
gessége, és ezáltal a továbbképzési készség átültetéséhez szükséges, a
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differenciált kínálatokra vonatkozó információszolgáltatás, és ezzel együtt 
divatját múlttá válna-e a továbbképzésben résztvevők bizalmának megtar
tása, a minőségbiztosítás és az eredmények evaluációja?

Az önmagunk által szabályozott tanulásról folytatott további vita folyamán 
az itt röviden ábrázolt problémafelvetéseket a továbbképzés valamennyi 
résztvevője számára konszenzuálisan „előre tisztázni” kellene. Ezen kon
szenzuskeresés mércéjeként a „Kultuszminiszterek Konferenciájának to
vábbképzésre vonatkozó harmadik ajánlása” szolgálhatna.

4.2. A továbbképzés szervezetének változásai

Az oktatási és tanulási folyamatok egy működő információs társadalom 
feltételeként szolgáló változásai a továbbképzés intézményi és szervezeti 
keretfeltételeire is hatással lennének.

A „részvételi és ügyfélorientáltság” a szervezett továbbképzésen belül erő
södne.

A saját szervezésű tanulási formák támogatását az új információs és 
kommunikációs technológiák használatára szolgáló megfelelő kompeten
ciák közvetítésével, beleértve az erre szervezett bevezető és kísérő folya
matokat is, kellene javítani.

A továbbképzés intézményeinek képesnek kellene lennük arra, hogy egyé
ni tanulási koncepciókat tanácsokkal lássanak el, hogy figyelemmel kí
sérjék ezeket és kínálatukba integrálják őket.

A munka, a képzés és a szabadidő újrafelosztása keretében ezen túlmenő
en ezen szintek alternálásának új struktúrái válnak a foglalkoztatottak 
esetében szükségessé és lehetségessé. A mobil idő, tehát a munkaidő a 
képzésre fordított idővel és a szabadidővel egyetemben, ebben összefüg
gésben egyre fontosabbá válik majd, nem csupán a fizetett, bérért végzett 
munka szociálisan szükséges újraelosztása keretében, hanem az élet- 
hosszon át tartó képzés szükségessége miatt is. Ez az intézmények vo
natkozásában a megváltozott, rugalmas szervezeti és kínálati formákat, 
és az új továbbképzési időmintákat (lásd Nahrstedt7), valamint a tartal
mak és eredmények rugalmas modularizációját és certifikálását feltételezi.

A továbbképzési intézmények tehát hagyományos képzési kínálataik mel
lett inkább az információs és tanácsadó intézmények irányába fejlődné
nek, a főállásban dolgozóknak szakmai fejlődésük keretében a tanulási 
tanácsadás, a szupervízió és a coaching jellegű kvalifikációikat kellene 
erősíteniük (lásd E. Krug8).
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4.3. A továbbképzés rendszerének változásai

Az önmagunk által szabályozott tanulás elemeit figyelembe vevő, állami 
szerepvállalással végzett közösségi feladatként folytatott továbbképzés 
különösen akkor lehetne innovatív módon sikeres, ha a tanulási folyama
tokban az önmagunk által szabályozott tanulást fokozottabban figyelembe 
veszik, ha a továbbképzési intézményeket és szervezeteket ebből a szem
pontból erősítik és ezzel egyidejűleg a továbbképzés keretfeltételeinek 
megteremtésében összességében az állam és az önkormányzatok szerepet 
vállalnak és részt vesznek a szervezésében. A jövőben egyre inkább az 
lesz a fontos, hogy a továbbképzés rendszere ne csupán tűzoltó módjára 
kompenzatórikusan meghatározott problémafelvetéseket, réseket és de
ficiteket „kezeljen” a különböző társadalmi fejlődési területeken belül, 
hanem a megatrendek figyelembevételével már idejekorán oly módon 
szerveződjék, hogy a társadalmi kihívásokkal prevenciós értelemben kva
lifikált, továbbképzett személyekkel tudjon megbirkózni.

Még ha a képzés és továbbképzés nem is lehet valamennyi társadalmi 
nehézség esetében az egyetlen megoldás, a jövőben ennek ellenére a tár
sadalmi nehézségek és kihívások egyike sem lesz megoldható a tovább
képzés hozzájárulása nélkül. Ez a hozzájárulás az oktatáspolitikának 
annál inkább is sikerülhet, mivel a politika többi területével szorosan 
összefonódott, mint pl. a munkaerőpiaci politikával, a gazdaságpolitiká
val, a szociálpolitikával és a tudománypolitikával, amennyiben a tovább
képzést mindenekelőtt a különböző reszortok átfogó feladataként fogjuk 
fel és szervezzük meg adminisztrációját. Ez mindenképpen a különböző 
tárcaforrásokból adódó közös finanszírozási lehetőségek kibővülését je
lenti.

Összességében úgy alakul majd, hogy a változó innovációs és átalakulási 
ciklusok alapján a képzési rendszer egy alapvető strukturális reformnak 
lesz kitéve. Az egyszer elért és megtanult tudás egy a korai években célul 
tűzött szakma vagy a további életszervezés érdekében nem lesz elegendő 
egy életre szólóan, mivel a szakmák és életszervezések folyamatos válto
záson mennek keresztül. Annál inkább szükség lesz viszont arra, hogy 
az életet végig kísérő módon, vagyis a különböző élet- és szakmai szaka
szokban folyamatosan képezzük magunkat tovább.

Ez a strukturális reform a tanulási, munka- és szabadidős ciklusok egy
mással alternáló formájú változását is magával fogja hozni. Ez elsősorban 
a szakmai képzésre és továbbképzésre vonatkozik, de a felsőoktatási 
tanulmányok strukturális reformjára is. Az általános és szakmai képzés 
célul tűzött egyenértékűségének keretében a szakmában ill. az szakmai 
alapképzés mellett és után továbbképzés révén megszerzett képzettségek
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az oktatási rendszerben kibővített jogosultságokkal járhatnak, de a mun
kahelyi és egyéb élethelyzetekben is a jövedelem és státusz tekintetében 
jogos elvárások alapjaként szolgálhat.

5. A továbbképzés támogatásának perspektívái

A szociális állam jelenlegi válságának keretében a fokozódó elosztási ver
seny mellett a különböző szolgáltatási területeken, és ezeken belül főleg 
az ún. önkéntes szolgáltatások területén elkerülhetetlen lesz, hogy a 
meglévő korlátozott tartalékokat erőteljesebben optimálják. Ez vonatkozik 
a továbbképzésre is.

Az elosztási verseny keretében elsősorban az önkéntes szolgáltatások 
területén, amelyhez a továbbképzés is tartozik, a jövőben már nem lesz 
kielégítő, ha az állami felelősségvállalás varázsigéjének elmondásakor a 
továbbképzési intézmények állományfenntartását követelik, az „Ugyanazt 
mind mindig, csak többet ugyanabból” jelszava alapján. Sokkal inkább 
az kerül előtérbe, hogy a továbbképzés támogatásnak szükségességét, 
de egyben jogosultságát és termelékenységét igazolják és dokumentálják, 
a többletérték léterhozásával járó konkrét eredmények felhasználásával. 
Világosabbá kell tenni, hogy milyen sikeres teljesítményre képes valójában 
a továbbképzés. Ezzel egyidejűleg a továbbképzés intézményeinek az adott 
helyen modernizációs intézkedések révén kell saját intézményeiket 
kvalifikálniuk és a relatív autonómia szabadságát felelősen vállalva a 
költségvetés és a tartalékok optimálása révén hatékonyabbá tenniük.

A támogatás és a finanszírozás vonatkozásában a túlszabályozott szub
vencionálással szemben alapvetően a fenntartók relatív autonómiáját 
kell preferálni, igazgatási egyszerűsítéseket kell bevezetni és a finanszí
rozásnál költségvetési alapon kell eljárni. Ennek során a forrásoptimali
zálás keretében adott esetben a támogatási mélységet és szélességet kell 
csökkenteni, valamint fokozottan kell a fenntartók saját felelősségének 
erősítésére orientálnunk, a költségvetési elv keretében pedig magukra a 
fenntartókra kell bízni, hogyan használják fel az államilag és önkormány- 
zatilag nekik juttatott támogatási eszközöket. Ezen modernizációs elemek 
keretében a továbbképzés támogatására vonatkozó jobb beszámolási 
rendszer nagy jelentőségre tesz szert. Még ha a továbbképzés esetében a 
finanszírozás a takarékos eszközgazdálkodás követelményével is szem
besül, a továbbképzés állami finanszírozására vonatkozó statisztikai is
meretek információs értékével szembeni elvárások összességében növe
kednek. Azonban valamennyi ilyen, a hatékonyságra és gazdaságosságra 
orientált folyamat mellett mégis az oktatáspolitikának kell a fejlődések 
mércéjeként szolgálnia, és nem csupán a pénzügyi politikának. A nagyobb 
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önállóság oktatáspolitikai szempontból lényeges, de nem csupán mint a 
pénzügyi önkorlátozás és a saját felelősségre történő feledatredukció 
eszköze (lásd P. Krug9).

Összességében az egyénileg meghatározott, saját felelősségen alapuló és 
önmagunk által szabályozott, valamint a közösségi felelősségre építő, 
szervezett és szociális tanulás közötti egyensúlyra kell törekedni. A Li- 
ebknecht-i képlet: A tudás hatalom" leegyszerűsítése az elszigetelt egyéni 
tudás gyarapítását megcélzó individualizált tanulási folyamatokra félre
értéshez vezetne, és a tanulást a készségekre és képességekre korlátozná, 
valamint tagadná a szociális és cselekvési kompetenciák és a társadalom 
alakításába való beleszólás szükségességét. A civil társadalom értelmében 
felfogott tanulási kultúrák szociális állami orientációjú, állami felelősség- 
vállalással is együttjáró és általa támogatott tanulási folyamatokat tesz 
szükségessé. Konkrét koncepciókon kell majd megvizsgálni, hogy a ta
nulási folyamatok gazdasági hatékonyságának keretében milyen mértékű 
önmagunk által szabályozott tanulás szükséges és lehetséges, tekintettel 
a szakmai, a szociális, a módszertani és a cselekvési kompetenciára, 
milyen mértékű szervezett tanulás szükséges és lehetséges a civil társa
dalom irányába mutató kommunitarizmus, a community education ele
meihez, és végül, hol lehetségesek ezen koncepciók összekapcsolásából 
produktív szinergiaeffektusok.

A továbbképzés jövőképessége csak közösségi feledatként biztosítható. 
Az érdekelt csoportok egyike sem lesz egyedül képes arra, hogy ezt a 
jövőképességet megvalósítsa. Tehát nem lehet szó sem az élethosszig 
tartó tanulás individualizációjáról, sem pedig államosításáról, hanem az 
állami és önkormányzati felelősségvállalással összefüggésben az élethosz- 
szig tartó tanulás kontinuitásának biztosításáról van szó, beleértve keret- 
feltételeinek biztosítását is.

Az élethosszig tartó tanulás csak egy párbeszéd útján létrejövő célkon
szenzusban valósítható meg. Ezen célkonszenzus gyakorlati átültetésére 
az érdekartikuláció és a döntéshozatal kooperatív formái alkalmasak. 
Az ezen párbeszédelven alapuló megfelelő lobby, adott esetben az intéz
ményeken túlmutató szakmai érdekképviselet kialakításával és az ezzel 
együttjáró megyőzéssel és motivációval kell az élethosszig tartó tanulás 
politikaképességét erősíteni. Az élethosszig tartó tanulás a globalizáció 
következtében tisztán nemzeti kontextusban már nem folytatható, hanem 
fokozottan kell egy európai dimenziónak meghatározóvá válnia. Itt első
sorban az idegennyelvű továbbképzés és az interkulturális találkozások 
révén történő kommunikációs képesség növelése és a hétköznapi kultúrák 
megismerése áll előtérben, a szakmai képzettségek kiegészítése és bővítése 
az európai szinten elismert modularizáció révén, amely feltétele a szakmai
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mobilitásnak, és a politikai, történelmi, gazdasági és adminisztratív össze
függések megértéséhez szükséges ismeretek közvetítése, amely egy de
mokratikus Európa aktív uniós állampolgársága megvalósításának alapja. 
Ezzel a folyamatttal kapcsolatban a hálózatok egyra nagyobb jelentőségre 
tesznek szert, amelyeket azonban nem szabad olyan kijáró kapcsolatok
ként félreértelmezni, amelyekben „fiókprojekteket” EU-címkével látnak 
el, hogy ECU-t „nyúljanak le”, hanem itt ténylegesen a továbbképzés egy 
európai többletértékét kell megteremteni.

A továbbképzéshez mint a jövő tényezőjéhez vezető „igaz útról” meghozan
dó döntés nem lesz mindig és mindenhol egyértelműen, átfogóan és fo
lyamatosan konszenzusos alapon megválaszolható, mert az „igaz út” kér
désére adandó válasz mindig attól a választól függ majd, amit a „hová is 
akarunk eljutni?” kérdésére adunk. Egy tisztázatlan célmeghatározást 
helyettesíthetünk bár az oda vezető út legjobban modernizált új koncep
cióival, sohasem fogunk „igazán” megérkezni. A célkonszenzusos megha
tározásáig a továbbképzés valamennyi érintettje számára még sok a ten
nivaló; ez a folyamat szükségesebbnek és produktívabbnak tűnik, mint 
a továbbképzés végrehajtására és gyakorlati átültetésére szolgáló állító
lagos új koncepciók állandó proklamációja.
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Durkó Mátyás

A hazai andragógia rendszerváltás 
utáni változási tendenciái

1. Az autonóm személyiség és kritikai/holisztikus 
gondolkodása, mint társadalmi szükséglet

a. Az UNESCO felnőttoktatási világkonferenciái (1. Zrinszky1) - már a 
Helsingörben 1949. nyarán rendezett elsőtől kezdve mindvégig - 
nagy nyomatékkai kezelték (az ember életének támogatása terén) a 
felnőttnevelés ügyét. Hangsúlyozták elsősorban a felnőtt ember ön
álló, kritikai, problémamegoldó, kreatív gondolkodóképessége kiala
kításának nélkülözhetetlenségét. A modem ipari világban az elidege
nedés elleni harc eszközét, az újonnan kifejlődő polgári demokratikus 
társadalmakban a politikai értékérvényesítés, érdekegyeztetés, a de
mokratizmus aktív gyakorlásának feltételét látták benne. (1. 1 entral- 
ment mental2 = „elmeedzés” gyakorlatát a francia munkásmozgalom
ban). Szükségessége indokát és különösen a világot elárasztó írott 
és sugárzott értékest és értéktelent egyaránt terjesztő tömegközlés 
lehetőségei közötti eligazodás - az önálló válogatás és kritikai értéke
lés eszközét látták benne.

A TTF - hatására kibontakozó nagyméretű munkanélküliség leküzdé
sében a munkaerőpiacon való sikeres szereplés feltétele az új, piacké
pes szakmai és általános műveltség megszerzése lett, aminek szerves 
része kellett (vagy kellett volna), hogy legyen az előzetesen - a köz
oktatás és felnőttoktatás segítségével - a felnőtt emberben kialakított, 
önálló tanulási képesség, problémamegoldó, kreatív gondolkodás, s 
az önnevelési, önképzési képesség. De a helyzet ezen a téren inkább 
romlott, mint javult.

b. A helsingöri első felnőttoktatási világkonferencia óta egy félévszázad 
telt el, és az autonóm, kritikai gondolkodást szükségessé tevő gazda
sági, világ- és belpolitikai, művelődési és kulturális körülmények 
még tovább bonyolódtak. Az autonóm személyiség méginkább világ- 
szükségletté vált. Még nagyobb igény jelentkezik a pozitívat és ne
gatívat, az értékest és értéktelent, a társadalom és az egyén számára 
hasznosat és károsat megkülönböztetni tudó önálló értékelő, kritikai 
gondolkodás iránt. Fel kell Figyelnünk arra, hogy ebben a kozmikus 
méretekben „kinyílt” világban az emberi társadalom és az egész élő-
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világ létfeltételei romlottak. Következésként - a radikális megoldást 
biztosító gazdasági, politikai feltételek mellett, milyen nagy szükség 
van az ember autonómiáját biztosító - bár elismerjük: magában csak 
viszonylagos javulást eredményező - önálló, kreatív gondolkodási 
képességre. Ezen tények érzékeltetésére Korten, C. David3 amerikai 
közgazdász-politológus professzor néhány év alatt világsikerré vált 
könyvéből idézünk. Nagyobbrészt kiemelésre van szükség, mert gon
dolatmenetének a belső logikája nagyon fontos, másrészt mert magá
nak a bizonyítottan szükségszerű gondolkodási képességének az új 
formáira is jól rávilágít, viszont a könyv még nem közismert hazánk
ban:

c. Könyve prológusában személyes életútját, tudományos gondolkodása 
fejlődését és kutatásai végleges eredményeit, tanulságait elemzi. 
Ezekből idézzük a következőket:

• „Munkája - írja - a fokozódó szegénység, a környezetpusztulás és 
társadalmi bomlás hármas emberi válságával foglalkozik, és a válság 
gyökereit azoknak a modelleknek a válságára vezeti vissza, melyek 
a fejlesztés céljaként a gazdasági növekedést tűzik ki, s az embereket 
csupán eszközként kezelik.” (6-7. old.)

• „Ez a hatalmas gazdasági globalizáció... kiveszi a hatalmat a közjóért 
felelős kormányok kezéből és egy maroknyi tőkés társaság - multina
cionális és transznacionális vállalat és pénzügyi intézmény - kezébe 
juttatja, melyeket egyetlen kényszerítő erő mozgat: a rövidtávú pénz
beli nyereségre való törekvés.” (XII.)

Ugyanakkor a rendszer rendellenes működése társadalmi költségei
nek viselőit megfosztja a döntésekben való részvétel lehetőségeitől 
és gyötrelmeik okait illetően a gazdasági elit által uralt média a zava
rodottság állapotában tartja őket. Ez az irányított eleven propaganda- 
gépezet állandóan arról biztosít bennünket, hogy a konzumerizmus 
a boldogság útja, s a bajok oka a piaci túlzások állami korlátozása." 
(XII.)

• „Kerestem, milyen legyen az a fejlesztés, amely (gazdasági D.M.) növe
kedésközpontú helyett (amely az embereket a növekedés eszközeként 
kezeli) - emberközpontú lenne, ahol az emberek mind a fejlesztés 
célja, mind pedig elsődleges eszközei.” (6)

• Az, hogy képtelenek vagyunk... megoldásra jutni (t.i. a jelzett világ- 
problémákban D.M.), abból a tényből fakad, hogy a TV a politikai 
fejtegetéseket önmagukban helytálló részekre vezeti vissza, és az 
egyetemek a szellemi vizsgálódást szűken specializált diszciplínák 
keretei között tartják. Következésképpen hozzászoktunk ahhoz, hogy 
bonyolult kérdésekkel töredékes részekként és egyenként foglalko
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zunk. Ugyanakkor olyan összetett, bonyolult világban élünk, melyben 
életünknek csaknem minden vetülete valamilyen módon kapcsolat
ban van az összes többivel. Ha a rendszer-problémákkal való foglalko
zásunk során a darabokra bontott közelítésmódra korlátozzuk ma
gunkat, akkor nem meglepő, hogy megoldásaink nem bizonyulnak 
megfelelőnek. Ha fajunk túl akaija élni a saját magunk által létre
hozott veszélyeket és kockázatokat, akkor ki kell fejlesztenünk a 
teljes rendszerben való gondolkodás és cselekvés képességét". (13. 
old.)

„A kiutat: az ökológiához kapcsolódóan emberi mivoltunk szellemi- 
lelki és anyagi vetületeinek egészlátóbb (holisztikusabb) szemléletére 
alapozott ökológiai forradalom létrehozásában látom”. (XIII. old.) 

Számunkra nemcsak a tartalmi megállapítások fontosak, hanem a 
gondolkodásmódszertani modell is, mert mindkettő jelentős konzek
venciákhoz vezet a felnőttnevelési funkcióra vonatkozóan. Világossá 
válik belőle az elemi értelmi képzéstől a holisztikus, egészben-, össze
függésben való globális gondolkodás (1. még Angyal4 és Maslow5), a 
személyiség értékeket és hiányosságokat önálló kritikával megítélni 
tudásának az óriási jelentősége az autonóm felnőtt személyiség kiala
kításában. Ez segíti saját helyének megértését az életben, a kihívások
hoz alkalmazkodni tudást.

d. Bár megközelítően sem lesz ilyen nagy fontosságú, világméretű kon
zekvenciákkal járó sorskérdésekről szó ebben a tanulmányban, ami
kor a rendszerváltás utáni társadalom felnőttnevelésének értékeit 
és hiányosságait igyekszünk globális rendszer-egészként kritikailag 
elemezni és értékelni. De, mert az előbb megismert gondolkodási 
módszert igyekszünk követni, bízunk benne, hogy segítünk vele, a 
tanuló felnőtt embernek és andragógus szakembereknek is, a mai 
felnőttnevelés és szabad művelődés rövid 6 éves változásában értéke
lően eligazodni.*

‘Tanulmányunk elkészülte után került a kezünkbe Köpf László ugyanezen 
témáról szóló kitűnő tanulmánya a SZIN (A Magyar Művelődési Intézet lapja) 
1997/2/2 száma mellékleteként. A tanulmány címe: „A rendszerváltás mű- 
velődéspolitikája: közművelődés".

Elkészítésénél a szerző, kedves volt tanítványom és munkatársam kiváló 
gondolatait már nem tudtam felhasználni. Most mégis felhívom rá a figyelmet 
nemcsak a téma és szemlélet azonossága miatt, hanem főleg azért, mert az 
olvasóban az összeeső megállapítások erősíthetik egymást, - eltérő megjegy
zéseink viszont a pluralista vita lehetőségeit vezérelhetik.
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2. A felnőttnevelés felértékelődésének szimptómái a 
rendszerváltás után

Mindössze 6 év változási, fejlődési tényeit, tendenciáit lehet és kell össze
foglalóan értékelni olyan állapotban, amikor még a változások többször 
csak „in statu nascendi”, a születés, kialakulás állapotában vannak. 
Másrészt olyan helyzetben, amikor még a kialakulás és átalakulás ellent
mondásos stádiumában léteznek. Ezért ez összegzésben is a fejlődés 
egyértelmű jelei mellett a még csak ellentmondásos jegyeket is említenünk 
kell.

a. Mindenképpen összefoglaló értékként kell kezelnünk a felnőttnevelés 
fejlődésében, hogy tevékenysége társadalomrendszertani szempont
ból egyre egyértelműbben, egyre szervesebben beépült a gazdaság- 
politika, a szociálpolitika és a művelődés és közoktatáspolitika rend
szerébe. Ezen életterületek kihívásai egyre határozottabbak, egyértel
műbbek lettek a felnőttneveléssel és egyes szakágaival szemben, ha
tásai is a gyakorlati életben játszott tényleges funkciókban lettek 
vizsgálhatók. „Megítélésében - olvashatjuk Koltai Dénesnél6 - a múlt 
századi filantropizmust felváltotta a racionális gazdasági megfontolás, 
s a modem felnőttképzés valós gazdasági, emberi és politikai szükség
leteket elégít ki."

b. Nyilvánvaló, hogy amely életterületen a kihívás egyre határozottabb 
és differenciáltabb lett, az ezekhez való aktív adaptálódás megindí
totta az illetékes felnőttnevelési terület önfejlődését is. De ez a fejlődés 
egyes szakágak szintjén más-más mértékű. Mivel a munkaerőpiacon 
folyamatosan fokozatosan értékelődik fel a tudástőke, a legdifferen
ciáltabb követelmények a termelési, szakmai kultúra területén fogal
mazódtak meg a felnőttneveléssel szemben. Következményként a 
felnőttek szakképzési szakága fejlődött az eltelt 6 év során a legerőtel
jesebben, differenciálódott a részfeladatok szerint a legsokoldalúb
ban. Új fejlődés mutakozott a társadalom szociális munkaterületéhez 
kapcsolódó szociálpolitikai funkciójú felnőttnevelés területén. Alap- 
oka magának a szociális tevékenységnek a szükségszerű megújulása, 
s hozzákapcsolódott a felnöttnevelés ezirányú tevékenységének a 
kibővülése.

Az iskolarendszerű felnőttoktatás változásai még ellentmondásosak, 
egyes szintjein (pl. az alapoktatás terén) hanyatlás jelei, más szintjein 
(pl. a felsőoktstásban) erőteljes fejlődés jelei mutatkoznak.

A politikai felnőttoktatás - mivel funkciója az egypártrendszerű politi
kai hatalomhoz és a monolitikus ideológiához kötődő volt - előbb a 
leépítés állapotába került, de később - különösen az általános poli-
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tikai nevelés terén, a pluralizmushoz való alkalmazkodás folyamatá
ban, elindult az újabb fejlődés útján. Tipikus - mindkét irányban 
fejlődést indukáló kölcsönös egymásrahatás bizonyítható a civil szféra 
és a sokrétű funkció, valamint a politikai felnőttnevelés között (1. 
Pokol Béla7) fejtegetését - Helmut Wilke8 nyomán - „az állampótló 
civil társadalomszervezési formákról”.

Az iskolánkívüli közművelődés a mindennapi élet kultúrájának ter
jesztésében, a termelési kultúra egyes tanfolyami képzési keretei 
magáravállalásában, a lokális kultúra emelésében, a helyi történeti 
és funkcionális identitás szolgálatában fejlődött, a tartósabb, huza
mosabb nevelőhatást biztosító formákban (pl. népfőiskola) hatékony
sága nőtt, más területeken stagnál.

c. Határozottan megfogalmazhatjuk azt az örvendetes fejlődést, amely 
a felnőttnevelés autonómiája megerősödésében mutatkozott meg. 
Csökkent a felső, direkt irányítás mértéke, feladatrendszerét, munka- 
vállalásait a társadalmi életbe való elhelyezkedését a felnőttnevelés 
intézményei, szervezetei maguk állapíthatták meg. Autonómiájuk a 
nevelési folyamat egészének megtervezése és végrehajtására is ki
terjedt.

d. A felnőttnevelés, mint szervezet funkcóanalízise (1. Kozma Tamás9) 
arra enged következtetni, hogy a rendszerváltozás óta az andragógia 
funkciórendszerében egyre erőteljesebb új funkciók (pl. munkarő- 
piaci képzés, a személyzeti humánpolitikai szakemrképzés, szociális 
humánszolgáltatás, a sokrétű és szintű identitás fejlesztése, az inter
perszonális - hitéleti, vallási - meggyőződés és magatartás-fejlesztés 
jelentkeznek és kívánnak mielőbbi tudományos általánosítást.

e. A felnőttnevelésnek a társadalmi fejlődés egészéhez és részterületei
hez való szervesebb kapcsolódása eredményeként, az életszükség
letek kiéleződése következményeként határozottan megnőtt a felnőt
tek tanulási motivációja. Egzisztenciális mélységűvé és súlyúvá vált, 
ami tartósabb és eredményesebb tanulási folyamatban való részvételt 
eredményezett. Ez a felnőttoktatásban résztvevők számát tekintve 
összesítve jelentős növekedést hozott. Ennek bizonyításához azonban 
a felnőttnevelés egész területére kiterjedő globális szemlélet és vizs
gálat kell, amit Koltai Dénes6 végzett el: „A résztvevők száma - írta - 
majdnem megegyezik a közoktatásban tanulókéval." - s levonta a 
fontos zárókonklúziót is: „...a felnőttnevelés tovább nem kegy és ado
mány az államok részéről, hanem deklarált emberi jog.”

f. Tartalmilag több fontos új tendencia is megnyilvánult, szükségszerű 
konzekvenciájaként a jelzett új funkciók jelentkezésének.
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Az egyik legegyértelműbb a régi monolitikus, s egypártrendszerű 
szemléletmód felszámolódása, s helyébe a társadalom sokrétű tagolt
ságának megfelelő, a sajátos csoportérdekeket, életszemléletet tükrö
ző tartalmi pluralizmus megjelenése. Ez mindenképpen gazdagodás, 
fejlődés, különösen szükségszerű konzekvenciájával a toleranciával, 
az egyenrangú párbeszéd kialakulásával, a tényleges gondolatszabad
sággal. Nagyon fontos új hangsúlyok emelődtek ki: pl. munkakultúra 
teljes differenciáltsága az alapszakmák műveltségi elemeitől, a közép- 
és felsőszintű vezető- és menedzserkultúráig; a jogi feltételektől, a 
szociálpolitika alapelveinek a megismertetésén keresztül, az egészsé
ges élet szabályai, követelményei elfogadtatásáig, valamint a különbö
ző korosztályok, társadalmi csoportok, nemzetiségiek és etnikumok 
együttélésének a kultúrájáig. Az új hangsúlyok mindig a területnek 
(lakóhelynek, régiónak, nemzetnek stb.) megfelelő kultúra részletei
nek az elmélyítését, kidolgozását hozzák magukkal, s főleg azok gya
korlat-közeli, használatra kész vonatkozásai kimunkálásával teszik 
gazdagabbá a felnőttnevelés tartalmát.

g. Anyagi forrásaiban, finanszírozásában - az etatizmus, paternalizmus 
- állapotához képest a gazdaságilag több lábon állás, több forrásból 
merítés tendenciái felé történt az elmozdulás. A kérdés természetesen 
az: több lett-e ezzel a felnőttnevelés anyagi megalapozása. Az állami 
és szakszervezeti pénzforrások csökkenését ma még kellő arányban 
nem pótolják a privát és alapítványi források. Ez kicsit bizonytalanná 
teszi a felnőttnevelést.

A felnőttképzés anyagi alapjának biztosításában kiemelkedő a pri
vatizációs forrásokra épülő „Foglalkoztatási Alap”, továbbá intézmé
nyeket, műhelyeket fenntartó „Szakképzési Alap”. Nemzetközi támo
gatási alapot nyújt a „PHARE-pályázati rendszer”.
Értéknek tekinthető a piacgazdasági vonatkozások megjelenése, 
amely a felnőttnevelés szintjén is a felnőttnevelési szolgáltatást a 
résztvevők érdekei kielégítésének tényleges értékét kifejező pénzbeli, 
piaci ár megjelenésével, elfogadásával vagy elutasításával méri. En
nek mindig akkor van értelme, ha a piaci versenyhelyzet a szolgáltatás 
minőségi javítását eredményezi. Ez a felnőttoktatás terén is várható 
eredménye lesz.

h. Intézményrendszerében határozott gazdagodást, differenciálódást ho
zott az eltelt 6-10 év. Ennek az elvi alapját az eddigi monopol helyzet, 
az ezzel járó kiszolgáltatottság megszüntetése eredményezte. Nem 
érvényesülhet tovább az „eszi nem eszi, nem kap mást" kínálati szín- 
vonaltalanság. A résztvevők részére a kínálati választék alapján való 
döntés szabadságát biztosítja az új helyzet.
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Miben nyilvánult meg ez az intézményi gazdagodás? Tovább is meg
maradtak az állami és önkormányzati fenntartású dolgozók iskolái. 
Koltai Dénes10 közlése szerint - az állami intézményrendszer mellett 
- megjelentek a különböző privát vállalkozások. "A cégbírósági be
jegyzések és cégalapítások közül több mint 10000-ben az alapítási 
tevékenységek között felsorolták a felnőttképzést. Ezek közül legalább 
3800 elsősorban az idegennyelv-oktatásban és a munkaerő piaci 
képzésben érdekelt és valósított meg tevékenységet." Kiemelést ér
demel a négy Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ újonnan 
kiépített intézményrendszere a Munkaügyi Minisztérium fenntartá
sában. Létrejött az Országos és Nemzetközi Távoktatási Központ kü
lönböző felnőttoktatási funkciók távoktatási formában történő kiszol
gálására. Kiemelendők az Ipari és Kereskedelmi Kamarák felnőttok
tatási és továbbképzési tevékenységei. Felnőttoktatást szervezhetnek 
a különböző alapítványok iskolái, vagy pl. a Magyar Népfőiskolai 
Társaságban egyesülő különböző társadalmi szervezetek népfőiskolái.

Minden kétséget kizáróan messze megerősödött a felnőttoktatás in
tézményi rendszere az elmúlt 6-10 év alatt. Ha azonban hozzávesszük 
az intézmények felnőttoktatási tevékenységéről szóló tájékoztatási 
kötelezettség megszervezetlenségét, a „felügyeleti munka” teljes meg
oldatlanságát, azt is jeleznünk kell, hogy ez a rendszer már szenvedi 
is az alulról, öntevékenyen szervezettség rendszertelenségét, össze- 
egyeztethetetlenségét, szabad(os)ságát is. A felnőttoktatási tevékeny
ségek minőségi hatékonyságáról, mértékéről végképp nincs senkinek 
összehasonlító országos, regionális vagy helyi képe sem. Ez viszont 
az intézményrendszer igen nagyfokú fejlődése, differenciáltsága pozi
tív tendenciáját némileg megkérdőjelezi.

Jó lenne képet alkotni e nagyságrendjében sokszorosan megnöveke
dett felnőttoktatási tevékenység folyamati és módszertani kultúráltsá- 
gáról. Már előbb jeleztük, hogy erre vonatkozó adatszolgáltatás, ta
pasztalatszerzés nincs. A különböző privát felnőttoktatási szervezetek 
integrációs szervezeti keretei kialakulatlanok Az általunk ismert 
egyetlen, a „Felnőttképzési Vállalkozások Kamarája”, a felnőttnevelési 
szakmaiság érdekvédelmét és képviseletét - legjobb tudomásunk 
szerint - sajnos nem vállalja.

Ez összkép nélkül a módszertani kultúráról merész vállalkozás lenne 
értékelő véleményt mondani. Koltai Dénes10 ezt megteszi részben 
kijelentő, részben óhajtó módon fogalmazva: „A ,feltöltő’ módszerek 
mellett meghonosodtak a csoportdinamika eredményeit felhasználó 
aktív csoportmódszerek... De a felnőttekkel foglalkozók között bizto
sítani kell, hogy megismerjék és alkalmazni tudják a korszerű felnőtt-
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oktatási eljárásokat, módszereket, úgy a távoktatást, távtanulást, a 
szupertanulást, a relaxációs tanulást, a Sita (Bio-Feedback)-mód- 
szert, a Mind Mapping módszert, a HDI (Hertmann-Dominanz.Instru- 
ment)-módszert stb.

3. A változás negatív sajátosságai

A tudományos objektivitás kötelez arra, hogy az értékek mellett a rend
szerváltás utáni felnőttnevelés felismerhető', esetleg csak latensen jelent
kező hiányosságait is számba vegyük.

Mivel sokszor ezek a hiányosságok (az értékekhez kapcsolódva, mint 
azok relativen negatív velejárói már említést nyertek, ezekre a továbbiak
ban már legfeljebb csak utalni fogunk.

a. Mindenekelőtt egy globális veszélyre kell a figyelmet felhívni. A hazai 
felnőttoktatás története a „szocialista felnőttnevelés” 1949. utáni tör
ténete extenzív fejlesztési korszakában (kb. a 60-as évek végéig, a 
70-es évek elejéig) már „megfutott” egy ilyen nagy, pozitív, mennyiségi 
fejlesztési utat, amelyről utólag kiderült mennyire a minőségi, haté
konysági szint rovására valósult meg. Ennek ismétlődése a mai and
ragógia fő veszélye.

A felnőttoktatás szociológiai és pszichológiai alapjainak a tanulmá
nyozása azzal a végső tanulsággal szolgál, hogy a felnőtt ember fejlő
dési-, személyiség-változási „üteme” a tanulásra fordított idő, a kedve
ző társadalmi-, és objektív embernevelési feltételek, és a külső nevelői 
hatás sikeres belső önnevelési folyamatba való „átcsapásának" a 
függvénye. Ezek azonban nagyon sok időt és nagy „andragógiai szak- 
szerűséget”, az embemevelési „érosz” művészi tökéletességű funkcio
nálását feltételezik. A külső hatalom (legyen az politikai vagy gazdasá
gi) annak időtartamát, gyorsaságát, ütemét nem változtathatja meg 
voluntarista alapon a maga „kénye-kedve” szerint, mert azt minden
képpen a minőség sínyli meg.

A felnőttnevelés (főleg az iskolarendszerű, tanfolyami, diplomát adó 
formák) beillesztése a közoktatás, felsőoktatás rendszerébe a minő
ségi egyenértékűséget feltételezi a nappali és felnőttoktatás között.
Csak erre épülhet a felnőttnevelés másik két fontos alapelve...... a
megszakíthatóság, és folytathatóság”. A minőségi andragógia útja 
csak ebbe az irányba vezethet. Ez a felismerés motiválja a további 
hiányosságok kiemelését is.

b. A felnőttek szakoktatása (szakmunkásképzés, átképzés, munkanél
küliekkel való foglalkozás) terén a megvalósult felnőttképzés nem a 
terület minőségi igénye: a magas szintű általános műveltségre épülő,
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mobil szakműveltség felé, hanem ellenkezőleg, a szűk szakmai fel
készítés irányába, még a szakképzési ágak társadalmi keresletének 
az értékét sem megfelelően felmérve mozdult. Majd az idő dönti el, 
hogy összességében nem a munkanélküliség újratermelése irányába 
hatott-e?

c. Az iskolarendszerű magasabb hatékonyságú (igaz viszont, hogy tar
talmában merevebb, gazdaságosabb, mert már kiépült régi intézmé
nyekben folyó) felnőttoktatás helyett inkább a felszínesebb (igaz, hogy 
tartalmilag rugalmasabb, kötetlenebb) rövidebb időtartamú, az alapo
zó általános műveltséget hanyagoló, az átfogó szemléletet, gondolko
dásmódot, tehát az értelmi képző feladatokat alig érintő, tanfolyami 
képzésformát preferálta. Következménye a dolgozók iskoláiból főleg 
a középkorú felnőttek valóságos kiszippantása lett. A második kon
zekvencia az lett, hogy az ifjúság generációs válságát a nappali ok
tatás diszfunkcionális működése miatt iskoláthagyott fiatalok, a pá
lyakezdő munkanélküliek „ügyének" megoldását a közoktatás a dol
gozók iskoláira hagyta. Ez viszont súlyos funkció-zavarral járt együtt, 
amelynek korrigálása napjaink feladata maradt.

d. Feladta a felnőttoktatás gyakorlatában az andragógiai szakmaiság, 
szaktudás követelményét. Igaz, hogy egy területen - a felnőtt tanuló
kat aktív részvételre ösztönző metodika terén - előbbre lépett, de 
mindez megvalósítható volt szűk szakmai tréning eredményeként 
elsajátított technikai gyakorlottság alapján is - mély andragógiai - s 
didaktikai szakműveltség nélkül. Ezt retrográf jelenségnek tartjuk.

e. Lényegében a legsúlyosabb problémában, az alapműveltségben lesza
kadó, munkanélküli réteg társadalmi mobilizálódásában, nevelésé
ben nem tudott elfogadható eredményességre jutni. (Az RMKK át
képző programjában a súlyosan hátrányos helyzetű, alacsony isko- 
lázottságú munkanélküliek csak 10%-ban szerepeltek.) Így a tömeg- 
kultúra szintjén nem tudott emelni, sőt elindult süllyedési tenden
ciáját sem tudta megállítani. De még jobban frekventálta a felső 
szintű képzés terén is az érettségire épülő, alacsonyabb szintű, ki
szolgáló értelmiségi típus (Bújdosó11) kialakítását végző, felsőszintű 
tanfolyami felnőttoktatási formákat. Bár ennek mérésére nincs meg
felelő mérőeszköz, de félő, hogy így a társadalom össz-műveltségi 
átlaga csökkenéséhez inkább hozzájárult, mint a növekedéshez.

f. Igaz, hogy a felfelé való mobilitás legfőbb törvényes és intézményesí
tett útja tovább is az oktatás maradt. Azonban az esélyegyenlőség 
segítésének az anyagi feltételei - az államháztartási reform szellemé
ben - reálértékben erősen megcsappantak.
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Ez mind a nappali, mind a felnőttképzésben az esélyegyenlőség nö
vekedése nagy fokú veszélyével járt súlyosan terhelve az amúgy is 
lecsúszó, elszegényedő „kétkezi munkás”-családokat. A piaci-viszo
nyok benyomulása a felnőttoktatásba még sokkal inkább csak a 
költségnövelő hatásban nyilvánult meg.

g. Ugyanezt a tendenciát látjuk megvalósulni a szabad közművelődés 
terén is. Itt az értékválság hatása erősen negatív.

Minden más formával, területtel szemben az amerikai kommersz 
kultúra eláradását hozta a „piaci alapokra” helyezés, amit nem kor
látoz a „liberális” művelődéspolitika. Ez elsősorban a sugárzott média 
területén jelentkezett eddig, amin csak a média-törvény óta, napjaink
ban jelentkezik a verseny pozitív hatása, az érték, a minőség felé 
való örvendetes elmozdulás.

h. Súlyos hiányosság az andragógia tudományos kutatás terén a felté
telek romlása miatt bekövetkezett visszaesés (Harangi12) A 70-es, 
80-as évek ezirányú jelentős művelődési kutatási támogatási rendsze
rét, amely anyagi és személyi szinten előnyös feltételeket teremtett, 
a rendszerváltás után nem sikerült új forrásokkal helyettesíteni.
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Összefoglalás

A pozitív és negatív tendenciák összevetésével a következő zárókonklú
zióra jutottunk: határozottan erősebbek, nyilvánvalóbbak a felnőttnevelés 
rendszerváltás utáni változásában a pozitív tendenciák, aminek következ
tében a kutatók (1. Koltai10) arra a következtetésre jutottak, hogy a rend
szerváltás utáni időkben a felnőttnevelés felértékelődésének határozott 
megnyilvánulásai ismerhetők fel. Az összkép azonban nem egyértelműen 
csak pozitív. A korszakban jelentkeztek negatív tendenciák is, amelyek 
többször a terület szakmai „irányítása”, a szakmai segítés, tanácsadás, 
értékelés szervezeti keretei kialakulatlanságaira, vagy hiányosságaira ve
zethetők vissza. Így a felnőttnevelés összképe napjainkban olyan, amilyen 
a társadalom, a gazdaság, a piacgazdaság helyzete: ellentmondásos domi- 
nánsabb pozitív tendenciákkal.
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Geoffrey Holland*

Képzés Európában: a jövő

Az alábbi cikk a képzési irányelvek és programok jövőjére pillantást vetve 
számbaveszi a különböző jellemzőket, melyeket a jövő európai képzésének 
meg kell célozni. E fejlődés számos messze ható következménnyel jár és 
különösen figyelemre méltó, hogy a befogadásnak és nem a kirekesztés
nek van elsőbbsége, a képzés a tanulás és nem a tanítás felé orientálódik, 
ügyfél és nem szolgáltató centrikusnak kell lennie és számolnia kell az 
új tanulási technikákkal. Ha az oktatási és képzési piac a leggyorsabban 
növekvő piac a világon akkor az emberekbe való befektetés az európai 
képzési irányelveket meghatározók elsődleges gondja kell legyen.

Mi a probléma?

Kiindulási pontunk az az alapvető ám ritkán figyelembe vett tény, hogy 
a ma legfiatalabb diákjai 2080-ig, ha nem tovább, fognak élni. Mikor a 
képzési irányelvek és programok jövőjét nézzük, nem a múltba, nem is 
jelenbe, de a jövőbe kell tekintenünk: Európa fiataljainak jövőjébe, akik 
egyharmadának nem sikerül az iskolából a munka világába történő ha
tékony átmenet megvalósítása.

Nem pusztán a fiatalokat és az ő jövőjüket kell azonban végiggondolnunk, 
hanem a mai európai munkaerő jövőjét is. 10 éven belül az Európában 
ma használatos technológia 80%-a elavul. Ugyanakkor az európai mun
kaerő 80 %-a a tíz évvel korábban megszerzett tudás alapján dolgozik 
majd.

Szélesedik a szakadék a tudatlanok között Európában. Azok az iparágak 
nem tudnak versenyre kelni a globális gazdaságban, ahol a dolgozók a 
legkisebb szakértelemmel és a legszegényesebb tudással rendelkeznek. 
Megsemmisítő bizonyítékunk van arra nézve, hogy a szaktudással és 
szakképesítéssel nem rendelkezőket fenyegeti leginkább a munkanél
küliség, sőt a tartós munkanélküliség veszélye.
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Milyen jellemzői vannak a jövőnek, melyet az 
európai képzésnek meg kell célozni?

Ezek a következők:

• A viharos, kiszámíthatatlan és ijesztő változások tovább folytatódnak.

• A világ az azonnali kommunikáció világa lesz, melyben a IT terminál 
közhelyszámba megy otthon, munkahelyen, iskolában, egyetemen,

• A világ eggyé válik, melyben nem marad búvóhely, ahonnan a ver
senyt ki lehetne iktatni, olyan világ, melyben a normát Ázsia hatá
rozza majd meg, nem Európa vagy Észak-Amerika.

• Az elérhető munkalehetőségek azok lesznek, melyeket a robotok nem 
tudnak elvégezni, melyek bonyolultabb feladatokat rejtenek, maga
sabb intelligenciát, kezdeményezést, csapatmunkát és a vezetői al
kalmasságot igényelnek.

• Olyan világ lesz, amelyben elérkezett a nők, mint vezetők ideje.

• Olyan világ, melyben a „van” és a „nincs” közötti vízválasztó veszélye 
megnő.

• Végezetül, olyan világ, melyben az emberi életkor meghosszabbodik, 
gyakran 20 évet vagy többet is élhetünk „nyugdíjbavonulásunk” után.

Milyen következményekkel járnak az eddigiek a 
képzésre?

A következmények világosak. Az első és legfontosabb következmény, hogy 
a képzés nem koncentrálódhat a kevesekre, elsőbbséget fog élvezni a 
befogadás és nem a kirekesztés. A bárkivel kapcsolatos kudarc nem to
lerálható. Ennek oka pedig az, hogy egyénnek és szervezetnek egyaránt 
szüksége van a navigáció, a túlélés, a nem meglepődés, az egészen újjal 
való szembenézés, a kísérletezés, és a kockázatvállalás képességére. Min
den vállalkozásnak olyan emberekre lesz szüksége egész működése során, 
akik éhesek az információra és lelkesen tanulnak újat.

A kialakulóban levő új világ második fontos következménye, hogy az 
oktatásban nem a tanításnak hanem a tanulásnak kell elsőbbséget él
vezni. A világ amelybe most lépünk nem az a világ ahol az emberek 
rendezett sorokban ülnek meghatározott és gondosan szabdalt időinter
vallumokban. Ez a világ nem a részek és töredékek világa. Nem a didaktika 
világa. Ez a személy központú tanulás világa mely megköveteli a tanár 
és az oktató szerepének alapvető megfordítását.
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Ennek okán tanárok és oktatók elsőbbséget kell biztosítsanak ügyfele
iknek, azaz, diáknak, hallgatónak és az ő szükségleteiknek. Ma az Európai 
Unió tagállamaiban túl sok az olyan szolgáltatás, melyek létét és minő
ségét a szolgáltató szükségletei határozzák meg. Utat kell engednünk 
időben, térben és ütemezésben a hallgató választásának (és nem a mi
enknek). A múltban nem kérdeztük kielégítően a hallgatókat, hogy mit 
is keresnek és mit gondolnak mi is történik (velük). Ma és a jövőben 
amennyire csak tudjuk be kell vonjuk őket és vég nélküli lehetőséget 
kell számukra teremtsünk, melyben megmutathatják, hogy mit tudnak 
tenni, demonstrálhatják vezetői képességeiket, kezdeményezőkészségüket 
és vállalkozó kedvüket.

Ez ugyanakkor azt jelenti, hogy lelkesen és erőteljesen el kell jegyezni 
magunkat az új tanulási technológiákkal. Mindezidáig mindnyájan 
óvatosan adoptáltuk ezeket mint marginális kiegészítését annak amit 
eddig csináltunk. Azonban az új technikák megkövetelik mindannak át
alakítását amit csinálunk: a tantervek újragondolását, az osztály vagy a 
tanterem ki- és felfordítását. Az új tanulási technológiák mindenkinek 
lehetőséget adnak a tanulásra munkahelyen, otthon, bárhol a társada
lomban. Képessé tesznek minden egyes diákot és hallgatót, bárhol Euró
pában, hogy hozzájusson a legjobb tananyaghoz, a világ legjobb tanárai
hoz és oktatóihoz.

Ha az ilyenfajta élethosszig való tanulás realitássá válik át kell alakítsuk 
szakmánk munkaeszközeit is. Hiszen amit a jövő világa követel az a 
teljesítmény tanúsítványa, amit minden diák vagy hallgató magával tud 
vinni akárhová is megy. Tanúsítvány, mely nemzetközileg elismert és 
elfogadott, mely megmutatja, hogy az illető mit tud és mit csinált eddig, 
képet ad az adott egyén hozzáértéséről és nem pusztán egy papír, mely 
igazolja szakképesítését.

Európai kvalifikációs rendszerünket egy jól körülhatárolt időpontig meg 
kell újítani és korszerűsíteni kell. Mindez azért fontos mert változó vilá
gunkban tudásunk csakúgy, mint az új technológiai projektek élettartama 
is egyre rövidül.

Továbbmenve, a jövő világában nem engedhetjük meg, hogy időt és for
rásokat pocsékoljunk, mely azt eredményezi, hogy oktató és képző in
tézmény nem rendelkezik a legújabb információkkal az új projektekről, 
innovációkról, bárhol Európában (vagy az egész világon). Mindnyájan 
túl sok időt, energiát és pénzt pocsékoltunk már el arra, hogy újra felfe
dezzük a kereket. Tudnunk kell mivel próbálkoztak már máshol és kik, 
sőt továbbmenve mit fedeztek fel, mit tudtak meg és mi vált be legjobban. 
Ezen innovációs adatbázis létrehozása - legvalószínűbben olyan hálózaton
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keresztül, melyhez minden tagállam és intézmény csatlakozik - elsőrendű 
fontossággal bír, ha nem akarunk lemaradni a globális piacon.

Végül, eljövendő világunkban nem lesz helye a „második legjobb”-nak. A 
változások olyan gyorsak és viharosak lesznek, hogy legtöbbünk nem 
lesz képes visszatérni a versenybe, ha csak egyszer is kimarad. Így a mi 
standardjainknak a legjobbaknak kell lenni a világon. Meg kell keresnünk 
hol van a legjobb, mindegy hol találjuk meg; manapság ezt valószínűleg 
Dél-kelet Ázsiában éppúgy megtalálhatjuk mint bárhol máshol ahová a 
megfelelő nyitottsággal avagy hagyomány tisztelettel fordulunk.

Mihelyst megtaláltuk a legjobbnak tűnő gyakorlatot, a világklasszis szint-  
jelet, saját előrehaladásunkat ehhez kell viszonyítanunk, készséggel és 
folyamatosan, s míg ezt tesszük sohasem szabad elfelejtenünk, hogy 
valahol máshol a legjobb is állandóan fejlődik és nem vár ránk, hogy 
felzárkózzunk.

Nem kétséges, hogy Európa a megmérettetés globális kihívásával néz 
szembe és az európai oktatás nem kevésbé. A képzés és az oktatás a 
legnagyobb és leggyorsabban növekvő piac Európa minden országában 
csakúgy, mint bárhol máshol a világon. Minden évben, a társadalom 
minden rétegéből növekszik a felgyülemlett igény az oktatásra és a kép
zésre. Az embereknek sok-sok oktatóra van szükségük. Cserébe mi sok- 
sok hallgatóra számítunk. Mindkettőnk számára a legfontosabb, hogy 
alakítsuk az eseményeket ahelyett, hogy azok alakítanának minket.

Nincs manapság fontosabb Európa számára mint az élethosszig tartó 
tanulás megteremtése, a bármely életkorú emberekbe való befektetés az 
iskolai és a munkás élet minden fázisában és azon túl is. Ez nem lehet 
utólagos gondolat de az első és legfontosabb megfontolásnak kell lennie 
minden irányelvet meghatározó számára és azok számára is akik az 
európai források allokációját eldöntik. Az európaiak alakítják ki saját 
jövőjüket és saját fejlődésük, saját folyamatos fejlődésük kell legyen a 
legfontosabb stratégiai cél mindnyájunk számára.
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Benedek András

Lifelong learning - tanulás egy életen át 
- a fejlett országok a képzés megújításáról 
avagy az OECD oktatási bizottságának 
miniszteri szintű 1996. januári konferenciájáról

Európában 1996 a lifelong learning éve az Európai Unió ajánlása szerint. 
Ezzel a kérdéssel foglalkozott 1966. január 16-17-én Párizsban mintegy 
két tucat oktatási miniszter - köztük Magyar Bálint művelődési és közok
tatási miniszter - az OECD oktatási bizottságának ülésén. De mi is az 
OECD és miért tekinthető a szakképzés szempontjából fontos nemzetközi 
eseménynek a fejlett országok oktatási, munkaügyi minisztereinek több
ségének részvételével megtartott konferencia?

Általában ismert, hogy az OECD a fejlett ipari országok legfontosabb 
gazdaságpolitikai fóruma. Az Európai Unió tagországai, az USA és Japán 
együttes tagsága révén képes a világgazdasági konjunktúra megfigyelé
sére, a nyitott problémák folyamatos menedzselésére, a tagok gazdaság- 
politikájának koordinálására. Az OECD prioritásai ma már az egymás 
gazdaságának fejlesztése mellett a közép- és kelet-európai országok és a 
dinamikusan fejlődő országok gazdasági átalakulásának elősegítésére 
irányulnak. Az OECD volt ugyanis az első nemzetközi szervezet, amely 
az évtized elején már felismerte a kelet-európai országok gazdasági át
alakulásának problémáit. A visegrádi országok és az OECD kapcsolata 
1990-91-ben kezdődött. Magyar javaslatra ezek az országok 1991-ben 
„Együttműködési megállapodást” írtak alá a szervezettel. Ennek keretében 
létrejött együttműködés sikeresnek bizonyult, s például a magyar gazda
ságról három átfogó országtanulmány, valamint számos egyedi - többek 
között a magyar oktatáspolitika különböző tevékenységeivel foglalkozó 
elemzés a közelmúltban Rewiews of national politicies for education 
Hungary címmel angol nyelven Párizsban is megjelent - tanulmány ké
szült. A kelet-európai országok közül elsőnek Magyarország nyilvánította 
ki csatlakozási szándékát, majd 1994 elején Csehország, Lengyelország 
és Szlovákia is követte példáját. Magyarország és az OECD között a tagsági 
tárgyalások 1994 novemberében kezdődtek, és feltételezhetően 1996 első 
felében a formális tagfelvétellel be is fejeződnek. Az OECD tagság mielőbbi 
elnyerése európai integrációs érdekünk, mivel a tagság elősegíti az Eu
rópai Unióhoz történő csatlakozásra való jogi és gazdasági felkészülést. 
Ennek során, többek között Magyarország kötelezettséget vállalt arra,
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hogy az OECD-nek a Jövő oktatási politikái a változó gazdasági és szociális 
környezetben deklarációjával azonosul. Az 1. táblázat adatai jelzik, hogy 
az iskolázottság és az iskolázás nemzetközi mutatói szerint figyelemre 
méltó helyet foglal el a fejlett európai országok között.

1. táblázat - Az iskolázottság s az iskolázás nemzetközi mutatói 
(1991-92. évi adatok)
Ország 25-34 éves népesség

ből minimum közép
fokot végzettek (%)

5-29 évesek közül 
iskolába járók 

aránya (%)

Középfokból szak
képzésben részt
vevők aránya (%)

Belgium 60 57 59
Dánia 67 55 67
Franciaország 67 58 54
Németország 87 50 79
Írország 56 57 22
Olaszország 42 48 70
Hollandia 68 55 70
Portugália 21 47 17
Spanyolország 41 57 37
Nagy-Britannia 81 53 20
Ausztria 79 49 76
Norvégia 88 55 60
Svédország 83 50 73
Svájc 87 49 75
Átlag*** 66 53 56
Magyarország 71 52 76
Magyarország/átlag 106 104 146
Rangsor 8. 10. 2.

Forrás: Education at a Glance, OECD, Paris, 1995.

A lifelong learning (életen át tartó tanulás) sajátosan e század második 
felének szülötte. Sokféle szókapcsolatban találkozhatunk a pedagógiai 
szakirodalomban ezzel a kifejezéssel, ilyen például a permanens képzés, 
folyamatos nevelés. E fogalom előtérbe kerülése egyfelől a teljes foglalkoz
tatás mítoszának megszűnéséhez és a hozzákapcsolódó foglalkoztatási 
bizonytalanságok képzéssel történő enyhítésének időszakához, vagyis a 
60-as években kibontakozó új munkaerőfejlesztési megoldásokhoz kö
tődik, másfelől azzal az életformaváltással függ össze, amely a munkában 
töltött idő rövidülésével a heti munkaórák számának 48 óráról 44-42- 
40 - sőt bizonyos törekvésekben - heti 37 órára történő csökkentésével 
és az ezzel egy időben megjelenő új „időfelesleg’ oktatással történő haszno
sításával függ össze. Továbbá elválaszthatatlan attól a ténytől, hogy a 
fejlett országok mindegyikében az átlagos élettartam növekszik és a mun
kával töltött, esetenként 3,5-4 évtized után is, 1,5-2 évtized áll az emberek 
rendelkezésére, hogy életmódot, életformát és ezzel kapcsolatban olyan 
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magatartást is változtassanak, melynek keretei között a különféle érdek
lődésnek megfelelő oktatási formák is előtérbe kerülnek. A jelenlegi ma
gyar helyzetben, amikor egyfelől az átlagos élettartam, növekedéséről 
nem beszélhetünk, amikor a 60-as évek közepétől az időmérleg-vizsgá
latok arra hívják fel a figyelmet, hogy folyamatosan nő az aktív népesség 
terhelése, különösen a mellékfoglalkozás, másodállás, a kisegítő tevé
kenységek végzésével, egyfelől a szakirodalomban, a Római Klub gazda
sággal összefüggő jelentései óta egyértelműen megjelent a lifelong learning 
kifejezés. Sőt az életen át tanulás fogalmának értelmezésével kapcsolatos 
viták letisztulni látszanak, és ma már egy jóval koherensebb. hosszabb 
távra is érvényes stratégia iránti igény világszerte megfogalmazódik.

Nem véletlen, hogy az OECD miniszteri szintű találkozójának kommüni
kéje is azzal kezdődik, hogy a 21. századba lépők mindegyike számára a 
lifelong learning rendkívül fontos tényezővé válik, és ezt a tanulási formát 
mindenki számára elérhetővé kell tenni. Az OECD elemzései már a 80- 
as évek végén megfogalmazták azt, hogy a gazdasági növekedés és a 
hozzákapcsolódó személyi jólét, életszínvonal emelkedésének lényeges 
eleme a kulturális-képzettségi szint növelése, mely nélkül a gazdasági 
növekedés és a szociális kohézió nem biztosítható. Ezért is tűzte napi
rendjére az OECD a foglalkoztatás és képzés összefüggéseit elemzve a 
lifelong learning témakörét, s a viták során kialakult álláspont szerint 
kíván a jövőben is hangsúlyozottan foglalkozni e bonyolult kérdéskörrel.

1. ábra - A 16 éves fiatalok belépési aránya a teljes idejű (nappali tagozatos) 
középfokú képzésbe, 1985-ben és 1992-ben. (Source: OECD Education Database)
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Mivel isfoglalkozott a konferencia? Elsősorban az új felnőttképzési formák
hoz kapcsolódó stratégiák megalapozásával. Nagyon szélesek ugyanis 
azok a célok és rendkívül differenciáltak a megközelítési módok, melyekből 
kiindulva, figyelembe véve több ország gyakorlatát új, hosszabb távra 
szóló stratégiát kell megalkotni. Általánosan mégis megállapítható volt, 
hogy rendkívül fontos az iskolarendszer alapozó funkciója, s azt min
denképpen meg kell erősíteni. Továbbá kihívás, hogy formális és nonfor- 
mális képzési formák közötti összhangot a mainál jobbá kell tenni. Az 
ezredforduló előtt ugyanis a fejlett országok többségében a középfokú 
képzésben vesz részt a 16 éves népesség több mint 80 százaléka.

Az 1. ábra szerint 1985. és 1992. között átlagosan mintegy 10 százalékkal 
nőtt a középiskoláztatásban résztvevők aránya, s az ezredfordulót követő 
időszakra szinte általánossá válik a 16 éves kor utáni tanulás. Nem zár
ható le ugyanis az iskolában formális módon a képzés, különösen akkor, 
ha szembenézünk azokkal, amelyek a munka világában többszöri szak
ma- és foglalkoztatásváltásra kényszerítik az egyént. Az erre a kihívásra 
való felkészülés egyik formájának tekinthető a 18 éves kor utáni rendkívül 
differenciált oktatási-képzési formák jelenünkben megfigyelhető elterje- 
dése. Az OECD által tercier képzésnek nevezett oktatási formába folya
matosan növekvő számba lépnek be az iskolarendszerből, a tankötele
zettséget már teljesített fiatalok, azért, hogy praktikus ismeretekhez, szak
mához, képzettséghez jussanak.

A 2. ábra a tercier képzésbe lépők számának a világ főbb régióiban zajló 
változását mutatja be 1975-1992 között. A fejlett országok statisztikái 
szerint is az átlagos munkaerő kétszer-háromszor váltott szakmát aktív 
élete során. Ez a szakmaváltás-gyakoriság az elkövetkezendő évtizedekben 
feltételezhetően meg fog duplázódni. Vagyis az 5-6 szakma foglalkoztatás 
- váltást elsősorban az új technológiák gyorsuló üteme, elterjedése követ
keztében - gondoljunk az információtechnológiára, a különféle kommu
nikációs rendszerek mindennapi munkavégzésre gyakorolt hatására, illet
ve azokra a méréstechnikai megoldásokra, amelyek nem csupán műszaki, 
hanem a humántudományok jelentős körének mindennapi gyakorlatát 
is átalakítják - megy végbe. De legalább ekkora hatással van a váltásra 
az, hogy egy olyan piacgazdasági környezet alakul ki a fejlett országokban, 
amelyre a rendkívül gyors, a kereslet és a kínálat függvényében történő 
szerkezet- és szervezetváltás is jellemző. Vagyis a váltás igénye megfogal
mazódik az egyén fejlődése szempontjából a vertikális irányokban (karrier 
típusú váltások), másfelől pedig a horizontális mozgások (szakmai terület, 
szakmaváltás) gyorsulására is fel kell készülni. A szakmaterületekről 
történő elvándorlás, különféle okok miatt, gondoljunk egy-egy ágazat 
fejlődésére vagy visszafejlődésére, a szakmai és területi mobilitás össze
függéseire, az egyént rákényszeríthetik arra, hogy tanuljon, az egyén 

92



részéről ugyanakkor egyre fokozódik az igény, hogy felnőtt korban is 
különféle új képesítéseket, kiegészítő ismereteket szerezzen.

♦ Észak-Amerika ♦Csendes-Óceán Európai Unió * Egyéb Európa - OECD

2. ábra-A tercier tankötelezettség utáni nem közoktatási intézményekben történő 
képzésbe lépők számának változása a világ főbb régióiban (1975-1992) (Source: 
OECD Education Database)

A felnőttképzési stratégia újragondolásának szükségességét indokolja 
az is, hogy a lifelong learning kérdésköre meglehetősen széles partneri 
kört érint. Egyfelől ma már a fiatalokkal való foglalkozás nem tekinthető 
csupán olyannak, amelyet egy iskola keretei között lehet végezni. A to
vábbi tanulás megalapozása szempontjából a munka világával való kap
csolódás, az ott jelenlevő klasszikus partneri szereplők, valamint a szo
ciális partnerek - munkaadók, munkavállalók - mindnyájan aktív sze
repet játszanak abban, hogy az egyén törekvései és a vele szemben meg
fogalmazott társadalmi-gazdasági elvárások megfelelő összhangba ke
rülhessenek. A partnerek köre a már megszokott tradicionális körben is 
új aspektusokat vet fel. Például a szülők szerepe nem csupán a gyermekről 
való gondoskodásban nyilvánul meg, ugyanis világszerte egyre hosszabb 
az az időszak, amikor a még családhoz kötődve a gyermek fejlődése nem 
csupán a fizikai szükségletek kielégítését és a társadalmi intézményrend
szerekkel való regulativ kapcsolódást feltételezi, hanem az egyéni döntés 
és a mikrotársadalmi háttér, a család összefüggéseiben, a pályaválasztás, 
a pályakép, az egzisztencia megteremtés időszakát is átöleli. Ezért a szülők 
felelőssége rendkívül nagy, s éppen gazdasági helyzetük függvényében 
kérdéses az, hogy mennyire képesek a tanulási iránti igényt fejleszteni 
gyermekeikben, illetve mennyire képesek együttműködni azokkal az in
tézményekkel, amelyek ilyen igények kielégítésére alkalmasak.
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A miniszteri értekezlet és ebben az oktatási miniszterek saját területük 
iránti elkötelezettségük is tükröződik, nagy figyelmet fordított a pedagó
gusok szerep- és attitűdváltásának elemzésére. A pedagógus, aki „gyer
mekvezetőként” tradicionálisan kötődik a gyermekhez, valójában a lifelong 
learning keretei között egy egészen új paradigma keretei közé kerül. Ebben 
a helyzetben nem lehet olyan aszimmetrikus viszonyokat kialakítani, 
mint amelyek az iskolában a tekintélyelvű és az életkori különbségek 
miatt más szociális szerepformákban fejeződnek ki. A felnőttképzésben 
sokszor eltérő életkorú, meglehetősen különböző élettapasztalatú hallga
tók és esetenként fiatal, egy-egy szakterületet kitűnően, professzionálisan 
ismerő, de az élet más területén kevésbé jártas pedagógus együttműkö
désére van szükség. A pedagógusok - s ezt a legfejlettebb országok oktatási 
miniszterei is megerősítettek - nincsenek felkészülve még arra, hogy a 
lifelong learning típusú oktatásban betöltsék azt a szerepet, amelyet, 
mint egy nagyon fontos foglalkoztatási réteg, mint a tudás- és kultúra- 
közvetítő intézményrendszer kitüntetett szereplői betölthetnének. Ezt az 
ellentmondást nem lehet feloldani azzal, hogy az új technológiák, az egyéni 
rugalmas nyitott oktatási formák képesek lesznek a pedagógustól füg
getlenül biztosítani azt, hogy a különféle szakmaváltások és egyéni to
vábbképzési ambíciók e rendszerben teljesíthetők legyenek. Kétségtelen, 
hogy az új technológiák térhódítása mind térben, mind a hozzáférhetés 
lehetőségét tekintve rendkívüli módon kiszélesítik a tanulási lehetősé
geket. A pedagógus mégis, mint az oktatói módszertan birtoklója, mint a 
pedagógiai kommunikáció kulcstényezője változatlanul oktatásszervezői, 
programfejlesztői, egyéni tanácsadói szerepkörben meghatározó tényező, 
s ezt minden stratégia vonatkozásában nagy figyelemmel kell kezelni.

A konferencia kulcseleme, feltételezhetően a gazdaságfejlesztéshez való 
szoros kötődés miatt is, egyértelműen az oktatás és a munka világa közötti 
kapcsolat erősítése volt. Az OECD álláspontja szerint a gazdaságfejlesztés 
egyik legkomolyabban vehető korlátja az elkövetkezendő évtizedekben a 
képzetlen munkaerő. Egyfelől az új technológiák a szakképzetlen munka
erő alkalmazását egyre kevésbé teszik lehetővé, másfelől a vezető országok 
tapasztalatai egyértelműen jelzik, hogy a tartós munkanélküliség kiala
kulásának az iskolázatlanság, a használható szakképesítés hiánya a fő 
oka. Még a fejlett országokban is az iskolarendszerből kilépő fiatalok 
mintegy 15-20%-a szakképzetlenül hagyja el az oktatási rendszert. Az 
elhelyezkedésük meglehetősen esetleges, és e fiatalok jelentős hányada 
a munka világából kiszorul, és tartósan munkanélküli lesz. E folyamatnak 
az életformára, a társadalmi marginalizációra való hatása közismert, 
ugyanakkor a társadalmi ráfordítások növekedése ellenére a szociális 
ellátó rendszer működésének kiegyensúlyozottsága sem biztosítható. Ép
pen ezért kiemelt feladatként kezelik, hogy - s ez a magyar szakképzési 
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fejlesztési programban is egyértelműen hangsúlyt kapott az oktatási 
rendszerből szakképzetten, piacképes tudással kilépő fiatalok arányának 
növelését, visszatérését. A szociális partnerek a konferenciát meglelőzően 
külön bizottságban áttekintették a témát és ajánlásokat fogalmaztak meg. 
Ezek az ajánlások mind a munkaadói, mind munkavállalói körben érez
hetően pozitív hangnemben fogalmazódtak meg, ugyanakkor hangsú
lyozták az állam szerepét az ifjúság felkészítésében, valamint a munkanél
küliek aktív eszközökkel történő támogatásában. Lényeges kicsengése 
volt a tanácskozásnak, hogy a jelenlegi finanszírozási és elosztási rendszer 
nem teljesen felel meg a lifelong learning típusú tanulás igényeinek. A 
pénzügyi megoldásoknak lehetővé kellene tennie minden állampolgár 
számára, a tanulást élete során bármikor. Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy 
az így részlegesen kimutatható haszonnal szemben igencsak jelentős 
költségek állhatnak, ezért alapos értékelés szükséges a finanszírozási 
megoldások kialakítása során. Fontos a körültekintő elemzés-értékelés 
(monitorozás), a költséghatékonyság növelése, valamint a jelenleginél 
jobb koordináció az állami és a privát források megosztásában és fel- 
használásában. Konkrét fejlesztési lehetőségként kínálkoznak a követ
kezők:

Az információtechnológia és a távoktatás jelentősen képes az oktatási 
költségeket relatíve csökkenteni és ezzel az oktatási ráfordítások skáláját 
bővíteni, és a fajlagos ráfordításokat növelni. Amennyiben az aktív foglal
koztatás-politikai eszközök hatása nő a pénzeszközök megtakarításának, 
bővítésének lehetősége, úgy ezeket a forrásokat fokozottabban indokolt 
a lifelong learning finanszírozására fordítani. A piacorientált megoldások
nak nagyobb szerepet kell biztosítani az iskolarendszeren kívüli oktatás
ban úgy, hogy az egyének számára valóságos képzési kínálat alakuljon 
ki. Ezt az additív finanszírozási technikákkal célszerű biztosítani, amikor 
a különböző kezdeményezések egymást erősítik.

A kormányzatok továbbra is felelősséget viselnek a képzés finanszírozá
sáért és a források megfelelő korrekt elosztásáért. Szintén az ő felelőssé
gük, hogy a post-secondary finanszírozási és elosztási rendszerek kiala
kítása során mindenki számára egyenlő lehetőség legyen a tanulásban 
való részvételre. Az alkotó légkörben, vitázva-meditáló magasszintű kon
ferencia ajánlásai hosszabb távra megszívlelendők Magyarországon is. 
Sajátos egybeesés, hogy a tanácskozás keretében -1966. január 18-án 
fogadta el a kormány - A szakképzés távlati fejlesztési programja doku
mentumot, melyben az adott kérdéskörrel kapcsolatban a következő áll:

A hagyományos felnőttképzés a legutóbbi években lényegesen átalakult 
a szakképzésben. A foglalkoztatási folyamatok drámai változásai,a mun- 
kanélüliség tömegessé válása a szakképzés és munkaerőpiac közötti köl
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csönhatás fontosságát előtérbe helyezte. Ebben a helyzetben a munka- 
nélküliek képzése elsősorban az egyéni munkaerőpiaci pozíciójának ja
vítására irányul, s ez a ,munkaerőpiaci képzés' fogalom használatában 
jut kifejezésre. A rendelkezésre álló adatok szerint - az iskolai rendszerű 
felnőttoktatást is ideszámítva - évente közel háromszázezer fő vesz részt 
különféle típusú munkaerőpiaci képzésben. A legutóbbi években az aktív 
foglalkoztatápolitikai eszközökre fordított támogatásoknak több mint egy- 
harmadát képzésre fordították.”

Az ehhez kapcsolódó távlati fejlesztést megalapozó feladat szerint az el
következő másfél, két évben olyan koncepciót kell kidolgozni az iskola- 
rendszerű és iskolarendszeren kívüli felnőttképzésre, amely a képzési 
rendszer összehengolására és az átjárhatóság biztosítására alkalmas. 
Vagyis nálunk is napirendre került, s feltételezhetően az elkövetkezendő 
években állandóan középpontban lesz e stratégiai kérdés, amelyre a vá
laszkereséshez jelentős orientációt jelent az OECD állásfoglalása. A fejlett 
országokra ugyanis egyre inkább jellemző, hogy a tanulás nem fejeződik 
be az iskolarendszerből való kilépés után. Ahhoz, hogy az új képzési 
igényeknek meg lehessen felelni korszerű infrastruktúrát, programokat, 
technikákat és módszereket és új finanszírozási modelleket kell kialakí
tani. Lényeges a piac, a gazdaság közreműködése, s ezért is tartotta 
feltétlenül fontosnak az OECD, hogy a miniszteri szintű találkozó keretei 
között olyan politikai mandátumot kapjon, hogy a következő években 
tovább tanulmányozhassa a lehetséges megoldásokat és javaslatokat, 
állásfoglalásokat adjon ki a tagországok által alkalmazható technikák, 
módszerek vonatkozásában.
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2. JÖVŐFÓRUM
John Erpenbeck

Tanulás, mint a kompetenciák 
megszerzésének lehetősége

„Irányítani, vagy hagyni, hogy magától növekedjen” - így fogalmazott 
Theodor Litt a ,Pedagógia alapvető problémája’ címmel1 1929-ben meg
jelent ismert munkájában. A szó legmélyebb értelmében vett alkotó szel
lem, mindenkor az oktatás maximális hatékonyságát célozza. Litt a kö
vetkezőképp fogalmaz, „az alkotó szellem ugyanis mindazt megadja a 
léleknek, amire annak szüksége van ahhoz, hogy valós formát ölthessen, 
ugyanakkor semmi olyat nem hoz magával, ami ezt az alakulást egyér
telműen előre meghatározná, és ennél fogva kiszakítaná az alakulás saját 
fejlődésirányából, tehát nem ferdít és nem is csonkít.”2 Az, aki a művelő
dést úgy tekinti, hogy az pusztán egy technikai folyamat, mely a jövő 
céljaira és értékekre determinált, az esetleg - a meglehetősen kétes - 
képzési ideálokat posztulálhatja, ezáltal magát mintegy valamiféle „ve
zérré” emelve. Ha a művelődést egy önszervezési folyamatnak tekintjük, 
akkor ebben az esetben csakis az önszervezés keretfeltételeit lehet meg
állapítani, s a „keresgélő életnek a belső formát egy előre nem meghatároz
ható, egy megtervezhetetlen egy még ki nem próbált adományának te
kintjük, amely így is úgy is mindenkor saját maga is megadatik az egyén
nek.3

Tekintettel arra, hogy ezt a mély bölcsességet a 20. században a tudomány 
és a technika, a gazdasági élet és a racionalitás a „műszaki” gondolkodás 
és cselekvésre szoktatás győzelmi bevonulásával többnyire már régen 
elfelejtették, Litt erre is egy mind a mai napig érvényes választ ad: „Te
kintettel arra, hogy az új kor szellemének fejlődése az ember cselekedetét 
látványos sikerekkel ajándékozta meg pontosan azokon a területeken, 
ahol sikerült a teljesen tisztán megragadott és behatárolt ,cél’-hoz a meg
valósítását szolgáló eszközöket is hozzárendelni, de ezek után már nem 
tűnik annyira magától értetődőnek, hogy ennek ellenére győzedelmes
kedhetett az a vélemény, hogy minden emberi cselekedetet - ahhoz, hogy 
a kívánt sikerben egészen biztosak legyünk -, mindenkor ugyanahhoz a 
sémához kell igazítani, azaz ugyanarra a ,célra' kell orientálni, és az 
eszköz megválasztása pedig csakis ettől függ... De az a fajta műszaki 
gondolkodásmód, ami behatolt a nyugati civilizációk húsába és vérébe
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megfeledkezik arról, hogy ugyan az említett séma az emberi cselekedetek 
azon formájának és irányultságának felel meg, amelyeknek a talaján 
létrejött: nevezetesen a ,természet’ anyagaival és erőivel való operálás 
talaján. Ez a forma és irányultság ugyanakkor képtelen arra, hogy a 
szellem lényegével, azaz az ember és az emberi közösségek ,természetes’ 
létformájára irányuló cselekvésnek a maga alárendelt mechanikus funk
cióját lényegében ragadja meg.”3

Ma a 20. század végén mindazt, ami műszaki, ami mechanizált, felül 
kell vizsgálni.

Az atommagtechnika, a géntechnika, az információs technika nélkül az 
emberiség további fejlődése elképzelhetetlen. Azonban csak akkor kell 
megtűrni ezeket, ha a „rizikó társadalom” egy állandó, demokratikus 
kommunikációs folyamatban az újabb és újabb veszélyekre reflektál és 
mindenkor értékel is, s a felismeréseit és értékeit folyamatosan tovább 
is fejleszti. Röviden összefoglalva tehát: ott, ahol egy társadalom, annak 
szegmentumai, valamint az individuumai önmagukat szervezve tanulnak.

Elengedhetetlenül fontos a szociál-ökonomiai és műszaki eszközök és 
célok egyre precízebb tervezése is. S közben egyre inkább tudatosodik 
bennünk, hogy a tervezés horizontja egyre rövidebb, a teljesen új, előre 
nem látott dolgok keletkezése pedig egyre mindennaposabbá válik. A 
rövidtávú tervezés olyan szociális és individuális tanulási feladatokba 
van ágyazva, melyek adekvát módon csakis önszervezésű folyamatoknak 
foghatók fel.

Végül is: egy Leonardo-világban élünk, mely a tudás és a műszaki formák 
felé orientálódik, s ebben a Leonardo világban a műszaki értelem primá
tust élvez a gyakorlati értelemmel szemben. A tudomány a technika, a 
gazdaság és a politika önvizsgálata elsődleges tudományos és társadalmi 
feladattá válik, ha a4 tudományos és technikai önszervezésnek,5 mint 
átfogó szociális és individuális tanulási folyamatnak a primátusát meg 
akarjuk szüntetni. Theodor Litt messze előremutató fejtegetései felkeltet
ték az érzékenységünket, a rizikó-, a tervező- és a Leonardo-világ prob
lematikája pedig olymértékben instruált minket, hogy teljesen világossá 
vált számunkra, hogy pontosan az individuális tanulás az, ami a jelenlegi 
feltételek között képes arra, hogy az individuális önszervezést megértsük 
és meg is valósítsuk. Ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy kevesebb is
meretre (szaktudásra), vagy módszertani ismeretre van szükség, pusztán 
a tanulási folyamatban való funkciójuk változik meg. Már nem tekinthető 
pusztán az oktatás céljának, és eszközének, hogy funkcionálisan tudjunk 
cselekedni. Sokkal inkább a szellemi önszervezés keretfeltételévé válik, 
mely másképp, teljesen önmeghatározó és kreatív módon lehetővé teszi 

98



azt, hogy a komplex, rendkívül gyorsan változó helyzetekben cseleked
jünk, méghozzá úgy, ahogy arra a a mai vállalati és institucionális hétköz
napokon szükség van. A szellemi önszervezés keretfeltételeihez tartoznak 
még: azok a személyes tulajdonságok, melyek az önszervezést lehetővé 
teszik és elő is segítik, ezenkívül olyan szociális qualitások, melyek a 
kommunikáció útján az individuális önszervezésre is visszahatnak. Tehát 
ez esetben az önszervezés olyan szakmai, módszertani, személyes és szo
ciális diszpozícióival van dolgunk, melyeket kompetenciáknak lehet ne
vezni, s éppen ezeknek a kompetenciáknak a közvetítését lehet az oktatási- 
tanulási folyamatok során elvárni.

A kompetencia fogalmat manapság sokszor, sőt túlságosan is gyakran 
inflálódott értelemben használják. Tulajdonképpen nem is lenne logikus, 
az olyan fogalmak mellett, mint képesség, készség, kvalifikáció stb. még 
egy újabbat is bevezetni, anélkül, hogy az esetleg ne egy új problémakörre 
vonatkozna. A fogalmi változás mögött tartalmi változás is rejlik: a piacok 
jelenlegi globalizálása, az egész világon jelentkező verseny nyomása, a 
termékek és a szolgáltatások minőségével szemben támasztott magas 
követelmények, de mindenek előtt a gyors technológiai és társadalom- 
politikai változások egyre drasztikusabban juttatják kifejezésre, hogy va
lójában véve a jövő még teljesen nyitottnak tekinthető. A társadalom, a 
gazdaság és a vállalatok önszervezésben nem determináltan haladnak 
előre, bele a bizonytalanba. Éppen az említettek miatt, ezzel kapcsolatban 
felmerül annak szükségessége is, hogy a vállalatokat önszervező rend
szereknek tekintsük, illetve azokat önszervezővé alakítsuk át.6 Ebből 
adódóan azután az egyes foglalkoztatottakkal szemben különböző kö
vetelmények is fellépnek, mint az egy életen át tartó tanulás, belső és 
külső flexibilitás, egyéni kezdeményezések, vagy munkaerő polivalencia. 
Ebben az értelemben véve a tanulókat is önmagukat szervező rendsze
reknek kell tekintenünk.

Természetesen ez a munkaadókkal szemben támasztott követelményekre 
is jelentős mértékben hat. A „kvalifikációról a kompetenciára” való áttérés 
olyan fejlődésnek tekinthető, mely egész Nyugat-Európában töretlenül 
halad előre, még akkor is, ha jelentős értelmezési nehézségekbe ütközik.7 
A felnőttoktatás súlypontja az iniciális szakmai képzésről az - egy életen 
át tartó - szakmai továbbképzésre helyeződik át, mégpedig a kompeten
ciafejlesztés irányában. Ha Európai mércével méljük, megállapítható, 
hogy a klasszikus értelembe vett továbbképzésekről áttérnek a szakmai 
kompetenciák fejlesztésére. Ez az áttérés elkerülhetetlen.

Azok a hagyományos kvalifikációk, melyek a klasszikus továbbképzéses 
központi céljait jelentették, egy mechanikus aggregátor teljesítménypara
métereivel hasonlíthatók össze, melyeket bármikor az ellenőrzőpadon
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meg lehet vizsgálni. Amennyiben teljesítménycsökkenés jelentkezik, akkor 
a tengelyeket meg kell mozgatni, a csapágyakat meg kell olajozni, s talán 
bizonyos részeket ki is kell cserélni. Ezután ismételten meg lehet a telje
sítményt határozni. Az elektronikus aggregátoroknál még ehhez hozzájön 
a szakmai adatbank felfrissítése, valamint a metodikai programok ak
tualizálása. De itt is mindenkor meg lehet a teljesítményt határozni. Eb
ben az esetben a kvalifikációk azok, amik a helyzet-meghatározások követ
keztében, a teljesítményparaméterek értelmében ellenőrizhetők és bizo
nyos intézkedésekkel javíthatók. A megfelelő tanítás - tanulási folyamatok 
is a teljesítményre irányulnak, azok a tényekre összpontosítanak.

Egészen másképp néz ki a helyzet az önmagukat szervező, ebből követ
kezően kreatív alanyoknál. Amit mi várunk, nem más, mint valami minő
ségileg más, valamiféle meglepő megoldás, valami olyan, ami alkotás 
számba menő újat jelent. A tanítási-tanulási folyamatok nem a teljesít
mények eredményére, hanem a diszpozíciókra irányulnak annak érde
kében, hogy megfelelő teljesítmény születhessen. Ezeket a diszpozíciókat 
lehet kompetenciaként jellemezni. Ezek a kompetenciák elsősorban alany- 
centrikusak. Közvetlenül nem ellenőrizhetők, csakis a diszpozíciók meg
valósításából lehet azokat vizsgálni, és értékelni.

Anélkül, hogy itt a különféle kompetencia fogalmakat közelebbről meg 
akarnánk vizsgálni, vagy azokat egymással össze akarnánk hasonlítani, 
néhány alapvető hasonlóságot azért mégis meg kell fogalmaznunk.

A kompetencia fogalom mindenkor magában foglalja a szükséges tudást: 
szakmai tudást, módszertani tudást, a társadalmi viszonyok ismeretét, 
a vállalaton belül és kívül eső struktúrákat és viszonyokat. Természetesen 
az említetteknél még jóval többet is magában foglal, hiszen tudás felett 
rendelkezik és azt a gyakorlatban is hasznosítja. Minden egyes kompe
tencia a következő komponensekből áll:

• rendelkezik a tudás fölött (forrásokhoz való hozzáférés, gyors hozzá
férhetőség, tudományos eredményekre való reagálás, további új felis
merések),

• a tudás szelektív értékelése (használhatóság alapján, cselekvés-re
levancia, idő-stabilitás),

• a tudás átfogó értékrendekbe sorolása (személyes értékek, vállalati 
kultúra értékei, átfogó szociális értékrendekkel kapcsolatos elképze
lések),

• interpolációs képesség, hogy a hiányos tudás és az esetleges nem 
tudás ellenére is döntőképesen lehessen cselekedni (vállalkozói fan
tázia, nem megmagyarázható tapasztalat, a kockázatok felmérésére 
irányuló képesség),
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• cselekvésorientáltság, melynek alapján mindenfajta tudás, érték és 
interpolálás a vállalati cselekvésre, vagy a vállalatnál történő csele
kedetekre irányul (cselekvési kompetencia, mint más kompetenciák 
integrálja),8

• cselekvőképesség, mint minden kompetenciafejlesztés célja, ami se
gíti az individuumot abban, hogy a munkahelyi környezetével, az 
elvárásaival, feladataival és problémáival szembesüljön (bizonytalan 
helyzetekben való döntés, önszervezéses rendszerekben való cselek
vés és szervezés),

• mindezeknek az integrációja, hogy egy valójában kompetens szemé
lyiség alakuljon ki (kognitív, emocionálisan motiváló és volutiv kész
ségekkel és stratégiákkal felfegyverezve, hogy a környezet kihívásai
nak megfeleljen),

• személyes kompetenciáknak mint szociál-funkcionálisan értelmes, 
aktualizálható cselekvési diszpozícióknak a kommunikációs folyama
tok keretein belül történő szociális megerősítése (értékelhető, de ta
núsítványokkal el nem látható cselekvési előfeltételek és prognoszti
zálható cselekvés sorozatok, valamint szociális kompetencia formá
jában),

• a fejleszthető és fejlődő diszpozíciók felmérése a kompetenciafejlő
dések teljesítmény fokozatait figyelembe véve.

„A kompetens munkavállaló szerepe, a korábbi szerepekkel összehason
lítva, gyökeresen megváltozott: az idegen szervezésből ugyanis önszerve
zésbe ment át.”9 Ha a kompetencia fogalmát az olyan egyéb fogalmakkal, 
mint tudás, készség, képesség, kvalifikáció stb. fogalmakkal összehason
lítjuk, akkor azoktól abban különbözik, hogy itt tulajdonképpen nem 
másról hanem csakis a konkrét individuum önszervező képességéről van 
szó. Tradicionális értelemben véve ezt nem lehet tanítani, csupán trénin
gek, coaching, moderálás stb. formájában lehet segíteni abban, hogy 
„növekedjen". A kompetenciák megszerzése mindenkor tanulást is jelent, 
de nem minden tanulás vezet kompetenciák megszerzéséhez. Annak a 
tanulásnak az előmozdítása, mely kompetenciák megszerzését teszi le
hetővé, jelenti a felnőttoktatás egyik legfontosabb jövőre vonatkozó fel
adatát.
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Wiltrud Gieseke

Jövőbeli látomások

Valóban igaz az az állítás, amikor éppen hiány van a látomásokban, 
akkor az ember jövő fórumokat hoz létre, vagy ha ezek adottak lennének, 
vajon magától értetődően meghatároznák-e a társadalmi diskurzusokat 
is? Az ember talán nem is annyira víziókról beszél, sokkal inkább formá
lási feladatokat emleget. Már korábban is használni akartam ezt a nem 
túlságosan frappáns fogalmat. A „formálás” szóban van valami, ami kézzel 
fogható, ami érzelmileg nem köt, valami olyan hordozó, ami nem annyira 
a közösséget formálja. Sokkal inkább számol egy megfontolt tartással, 
kiegyensúlyozással, érvekkel, adatokat vizsgáló eljárásokkal. A víziókkal 
ellentétben, ezek a formálási feladatok nem szabadítanak fel megváltó 
gondolatokat. Ahhoz, pl. hogy az ökológia, vagy a foglalkoztatottság terü
letén jelentkező negatív víziók ne válhassanak valósággá, olyan formáló 
érdekekre van szükség, melyek a megőrzésre illetve arra irányulnak, 
hogy a komplikált összefonódásokat követni lehessen.

Nincs szükség új tettekre, hanem csak új, összetett szabályozásokra, 
melyek magas szintű tudást, kommunikatív kompetenciát és az egyen
súlyt is figyelembe vevő készségeket igényelnek. Talán ez esetben valóság 
érzetről is beszélhetnénk. Ugyanis a valóság fogalma, ellentétben a realitás 
fogalmával, statikailag nem valami kézzel foghatóra, hanem sokkal inkább 
fejlődőképességre utal.

Az olyan jövővel kapcsolatos elvárások esetén, melyek a fent leírt módon 
ilyen jellegű formálással kapcsolatos kompetenciákat igényelnek, szükség 
van egy átfogó képzéssel kapcsolatos vitára, melynek során az absztrak
ciós színvonallal, a komplikált szabályzókkal kapcsolatos igényeket fel 
lehet mérni, a kommunikációs világ sokféleségét meg lehet érteni. Még 
mindig ugyanazokkal az ellentétekkel van dolgunk, melyek az újonnan 
megfogalmazott felvilágosító retorika és az érzelmileg tetszetős látszatvilág 
között húzódnak, bár az első a felismerés keserűbb pirulája, mégis meg
fontoltságot biztosít, míg a mediális látszatvilág könnyedsége elfedi a 
gondokat és a hétköznapokba hoz kielégülést?

Az ökológiai követelményeknek eleget tevő megőrzési feladatok, a munka 
társadalmi megosztása, az egyre gyorsabban változó kommunikációs 
technológiákhoz szükséges műszaki tudás olyan filozófiai diskurzusokat 
igényelnek, melyek az emberek figyelmét a veszélyekre felhívják és lát
hatóvá teszik a pozitív terveket is. Vagy: az új kommunikációs technoló
giákkal előre jelzett lehetséges víziók ad abszurdumnak tekintendők?
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Talán nem ez a legjobb megoldás. Sokkal egyértelműbbnek tűnik szá
momra az a nyomás, mely szerint a meglevő technológia szintjén kell 
mozogni. Itt koncentrálódnak ugyanis a jelenlegi tanulási igények, vala
mint a továbbképzésekkel kapcsolatos követelmények is. A képzésnek, 
mint felvilágosítást végző potenciálnak, csak gyenge vizionális ereje van 
amennyiben azt akaijuk, hogy demokratikus társadalmi aktivitásokat 
szabadítson fel, ezért az említett feladatok között továbbra is fennálló, 
megoldatlan problémaként jelentkezik. A képzés legalábbis a lányoknak 
és a nőknek bebizonyította azt, hogy képes az előítéleteknek mint olya
noknak a leleplezésére, bizonyító erővel rendelkezik, sajnos anélkül, hogy 
a munka világába valamiféle új gyakorlatot vezetne be. Ami pedig még 
ennél is rosszabb: leépítik a mindkét nem számára kedvező munkaszer
vezési gyakorlatot, holott ez egy differenciált valóságérzék alapján teljesen 
értelmetlen. Ha azt vesszük, ezen a területen is sok új, de számos régi 
politikai képzési feladat áll még előttünk.

Mivel is kecsegtet a kommunikációs- és szolgáltató társadalom? Úgy 
tűnik, éppen a kommunikáció jelenti a kommunikációs társadalomban 
a legnagyobb problémát. A kommunikációs technikák paradox módon 
ugyanis a számítógép, illetve a televíziók előtti elszigetelődéshez vezetnek. 
Maga a felnőttoktatás is a kommunikációs- és fogyasztási társadalomhoz 
akar tartozni, és semmi esetre sem szeretné a csatlakozást elmulasztani. 
A környezet a fontos: a kárpitozott fotel, a csésze tea, az állandó módszer- 
váltásra van szükség mint a kisgyerekek esetében is, „warming-up”-ként 
tanulási kultúrára, könnyed formára van szükség, a képzésnek élvezetet 
kell jelentenie, de mindez vajon miért? Miről is van szó? Olyan oktatásról, 
mely a szabadidő felhőtlen eltöltését jelenti, mindenféle felvilágosító és 
tudáskényszer nélkül? Nos nem, csak semmi kultúrpesszimizmust!

Mindezt csak azért merem így leírni, mert még nagyon keveset tudunk 
az emberek tanulási módjairól és igényeiről: hiszen mindez ideig csak 
azt fogalmaztuk meg és továbbra is csak ezt tesszük, hogy mi is az, amit 
mi elvárunk az emberektől, mi az amit nekik kell akarniuk, és mi mindent 
tudnak már azzal kapcsolatban, amit a társadalom tőlük elvár. Állítólag 
azt is tudjuk, hogyan kell az institucionális keretfeltételeknek, valamint 
a szervezeti formáknak kinézniük. A képzési folyamatok elsősorban ra
cionális folyamatok. Keresettek a permanens változást biztosító folya
matok, úgy tűnik, hogy bármikor bármi megtanulható, ugyanakkor azt 
is tudjuk, hogy milyen mértékben ragaszkodnak az emberek a korábban 
megszerzett tanulási stílusukhoz, a képzéssel összefüggő érdekeikhez 
és a magatartásformákhoz. Nem arról van itt szó valójában, hogy most 
is ugyanazt akaijuk, amit korábban is tettünk, csak annál valamivel 
könnyebben?
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A felnőttoktatásban dolgozó pedagógusok nehéz feladat előtt állnak, ha 
csak nem valami olyasmit ígérnek a jövőre vonatkozóan, amit nem tudnak 
megvalósítani, azaz akkor, ha nem pusztán a szabadidő „light” eltöltését 
akarják biztosítani. Már eddig is igen sok mindent leírtak a jövő vízióival 
kapcsolatban, mi lenne, ha tanulási potenciállal rendelkező embereket 
nem perspektivikusan szemlélnénk, hogy milyennek is szeretnénk őket 
látni, vagy ha azt a kérdést tennénk fel, hogyan és miért, illetve milyen 
körülmények között, milyen módon képesek arra, hogy kibontakozzanak 
A tudományos kutatások támogatnak minket abban, hogy idő közben 
feltegyük azt a kérdést is, milyen is az a milieu, amelyben élünk, milyen 
szociális feltételek alakítottak minket, milyen biográfiai csomópontok 
vannak a saját életünkben; ismeretesek-e a képzési-tanulási módokkal- 
problémákkal és tanulási érdekekkel kapcsolatos reflexiók, hol és mily 
módon hat az ember fejlődésére a kínálat ill. az elért eredmények hozzá- 
segítenek-e ahhoz, hogy a problémákat más szemmel vizsgáljuk? Ha 
ezzel kapcsolatban többet megtudunk, csak akkor kerülhetünk közelebb 
az „egy életen át tartó tanulás” eszméjéhez. Ehhez azonban legelsősorban 
az szükséges, hogy ezt akarjuk is.

A jövő szempontjából pedig ez jelenti az igazán komoly kihívást, s nem 
az, hogyan is lehetne az oktatás konzumálható formáit megvalósítani. 
Hiszen ezek mindenkor szükségszerűen alkalmazkodnak egy társadalom 
kultúrájához és gazdasági színvonalához. A legnagyobb élvezet, amit a 
képzés nyújthat egyáltalán nem a külsőségeiben rejlik, természetesen 
ez nem azt jelenti, hogy ez egyáltalán ne játszana szerepet.

Érdemes ezeket a gondolatokat továbbszőni, vajon a felnőttek oktatásá
ban a metodizálással, a terapeutizálással és a konzumálással nem csupán 
a szimptómákat kezelik-e, vajon mindezek nem csak pótcselekvések, 
csakis azért, hogy a felnőttoktatás nehezen identifikálható, kognitív és 
emocionális érdekeinek megfelelhessenek. Az aktuális társadalmi való
ságot eltúlozzák (ezt bizonyítják a legújabb tanulmányok is), ha pusztán 
csak az individualizmust, hedonizmust és az egoizmust emlegetik. A nyi
tott, laza élettér után sokkal inkább megmarad a kötődés, védettség, 
kontaktus, emberség és a bizalom utáni vágy igénye, melyet egy olyan 
kommunikációs- és fogyasztói társadalomban, amely nem tartja be mind
azt, amit megígér, újból ki kell dolgozni, illetve fel kell fedezni. Az olyan 
igények, mint pl. a képzés is, nem rendelkeznek áruformával, még akkor 
sem, ha ezt szuggerálják a szabadidő-és fogyasztói programok. Hamis 
pótszerek maradnak, vagy éppen ellenkező előjellel lepleződnek le. Az 
árucikkek eladása és a szolgáltatások áruba bocsátása már régóta az 
alapvető emocionális igényekre irányul. Az ember pontosan ebben a vo
natkozásban ismeri magát a legkevésbé. De nem csak ezért szükséges,
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hogy a piaci társadalom, valamint a demokratikus polgári társadalom 
között megfelelő viszony alakuljon ki.

Régóta tudjuk, hogy a felnőttoktatást nemcsak a tudásszomj hajtja előre. 
Azzal is tisztában vagyunk, hogy nem szabad a pusztán felszínes emoci
onális és kognitív igények kielégítésével megelégedni. Ugyanis a kielégítési 
folyamatok során az igények változnak. Milyen fantasztikus feladat! Miért 
hadakozik a felnőttoktatás azért, hogy ezekre az igényekre a konzumál- 
ható áru kliséjével válaszoljon? Miért nem reagál egy paródiával erre a 
pótszervilágra, melyet mi magunk is élvezünk? Miért kell mindent olyan 
komolyan celebrálni? A felvilágosítás éppen az iróniában, a vidám és 
könnyed distanciában rejlik, anélkül, hogy önmagunkat, mint a társada
lom jobbik felét, ettől távol kellene tartani. Nem, hiszen a piaci-kultúrában 
éppen a kétélű ironikus megközelítéssel, mély és üres tragikum, vagy 
könnyed felszínesség nélkül lehet olyan oktatási kultúrát megteremteni, 
mely nem tér ki az idők követelményei elől, ugyanakkor elfogadható, 
„light form”-ban játékos, ironikus és értő könnyedséget tükröz.

S mindez egy olyan két-harmados társadalomban, mely azzal, hogy kire
keszt, privilégiumokat biztosít. Egy nyitott társadalomban továbbra is 
az oktatás, valamint az oktatást képviselő egyének feladata marad, hogy 
az oktatási folyamatok során fellépő igazságtalanságokat nyilvános disz
kussziók elé bocsássák. Ahhoz, hogy az érintetteknek helyzetükön változ
tatni is tudjanak, megfelelő fórumokra van szükségük. Ilyen jellegű 
társadalmi megbízatáshoz pedig demokratikus továbbképző-intézmé
nyekre van szükség. Ahhoz, hogy a „Szent világról" szóló képek helyett 
egy másikat teremtsünk, ki lehet használni a médiák nyújtotta lehető
ségeket is. A technológiaellenesség ugyanis nem visz előbbre. Nem létezik 
egy előre leírt képi világ. Hisz az mindenkor azt az interpretátort követi, 
aki a kamerát tartja a kezében.

A jövő, ahogy én látom, megköveteli, hogy felhagyjunk a fekete-fehér 
muszterrel. Sokak számára még ennél is nehezebb lesz, hogy lemondjanak 
a bűnbakokról, vagy hogy búcsút vegyenek az elavult ismereteiktől és az 
új, értelmesebb folyamatok felé forduljanak. A kognitív tudástartalmak 
átstrukturálása ilyenkor megy a legsimábban, a fokozottabb mértékű 
egyéni tanulás, valamint a tanár közvetítő és tanácsadó munkája emo
cionális hozzáállást is igényel. A racionalizált világ eddig kirekesztett 
un. irracionális oldala szót kér. Mit is tudunk mind arról, ami közvetítő 
munkánkhoz szükséges lehet? Miért olyan nehéz azt elfogadni, hogy az 
ember jó is és rossz is: lomha/lusta és szuper aktív, kreatív, egoista és 
együtt érző? A vagy-vagy gondolkodásról át kell térnünk a mind-mind 
gondolkodásra.
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Nő az érdeklődés a kölcsönhatáson alapuló folyamatok iránt. A demok
ratizálás szintjén ez azt jelenti, hogy búcsút kell mondani a férfiak által 
meghatározott világnak.

Kétféle azonos és mégis különböző lehetőségekkel rendelkező nem létezik 
Ennek a két nemnek joga van ahhoz, hogy a megfelelő társadalmi struk
túrákban megtalálják ismét magukat. Az ember individuumként nem 
létezhet úgy mint egy monász, az embernek mindenkor szüksége van 
egy vizavi-re. A kölcsönösség, a dialogitás hozza létre az életet a szocia- 
litást, végezetül pedig a személyiséget, az individualitást. Ez pedig azt 
jelenti, hogy el kell fogadnunk a természettől, más emberektől, az egyes 
korszakoktól, valamint az egyes rendszerektől való függőségünket. Ezáltal 
ez a megbízatás, a jövőbeni perspektíva új súlyt kap. A jövő problémája 
nem a nem megfelelő mértékű önmegvalósításban, hanem a meg nem 
osztott szocialitásban, a csekély tudásszomjban és részvételben, valamint 
az alacsony szintű szocialitásban rejlik.

A jövő vízióihoz az ösztönzés és pihenés kölcsönjátékára, teljesítménnyel 
szemben támasztott követelményre és kommunikatív tapasztalati diskur
zusokra, szórakozásra/viccre egyéni aktivitásokra/nyílt munkaintenziv 
keresésekre, igazolásra és kritikára, rendszeres elméleti és gyakorlati 
eljárásokra van szükség. A tanulási folyamatban történő önmegvalósítást 
és a szocialitás előmozdítását egyensúlyba kell hozni. Az egyik legosto
bább, és igen népszerű kijelentés, melyet cseppet sem ostoba emberek 
szájából hallok, a következőképpen hangzik: természetes, hogy önző va
gyok, és a saját érdekeimet tartom fontosnak. Ez azt jelenti, hogy ostoba 
emberek csupán azért vannak, hogy a szocialitást biztosítsák? Ha vala
kinek nem fontos az, hogy a tanulási folyamatban ki áll vele szemben, 
az vajon képes-e arra, hogy saját maga számára fontos legyen? Saját 
jelentőségem statisztáivá teszek mindenkit, de hol vagyok én a statiszta? 
Olyan művi, magányos világokat hozunk létre, amelyben az egoizmussal 
járó előnyszerzés már nem terem semmiféle gyümölcsöt.

A felnőttoktatásban résztvevőkre nagyon sok feladat vár, amennyiben 
részt akarnak vállalni egy olyan jövő kialakításában, melyben olyan ok
tatási milieu alakulhat ki, melyben az egyének és a tartalmak közötti 
kapcsolat odaadással és könnyű szerrel kialakítható, amelyben mindenki 
elfeledheti a iskolában megélt traumáit. Ez pedig egy olyan minőségi 
standardot jelenthetne, melyről feltétlenül beszélgetni kellene. De még 
mielőtt ezek a látomások valósággá válhatnak, az istenek homlokáról 
még komoly izzadságcseppeknek kell legördülniük.
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A hableányok

Láttam a hableányokat 
Másztak fel a partokon 
Nem tudtak már az óceánban élni 
Soha többé

Rémtörténeteket meséltek 
Arról ami odalent történt 
Borzalomnak voltak tanúi 
És tovább nem bírták 

Azt mesélték, hogy fekete felhők 
Terpeszkedtek a tenger felett 
És pokoli fekete eső 
Hullott állandóan belőlük 

Óriási halászhálókat láttak 
A tenger mélyén: gigantikus torkokat 
Rengeteg halat elnyeltek 
S egy sem tért vissza soha

Dorothy Sciberras, Málta

Miho Uchida, Japán
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Peter Faulstich

Az Ego forrásai - a társadalmi 
konszenzus széthullásának oktatásra 
gyakorolt következményei

Ha a gazdasági, valamint a politikai cselekvés uralkodó irányvonalait 
megvizsgáljuk, csodálkoznunk kell azon, hogy a közérdekre és demokrá
ciára vonatkozó oktatás egyáltalán még létezik. A felnőttképzésben az 
ilyenirányú kezdeményezések olyan morális szituációra lelnek, melyben 
idegennek, elavultnak és idejét múltnak tűnnek. Teljesen egyértelmű, 
hogy az összeomlással küszködő morális hagyomány olyan fogalmai, mint 
a jólét, az igazságosság vagy egyáltalán az emberiesség meglepően cseng
nek. Egy olyan szellemi hozzáállásban, melyet a piaci gondolkodás tota
litarizmusa ural, már nem marad hely a morális elvek számára. A gaz
dasági és politikai cselekvés bázisát jelentő, egyre jobban elterjedő ember
kép nem más, mint annak a racionális, az örökösen kalkuláló individu
umnak a képe, melyet önző érdekből pusztán a haszonszámítások vezé
relnek. Ennek megfelelően az erkölccsel szemben támasztott követelmé
nyek irracionális cselekvési korlátokká válnak. Tehát érvényesnek tűnik 
a következő állítás: az erkölcs valami olyan, ami csupán a gügyéknek 
való. Ugyanis kizárólag csak ők tartják távol attól magukat, hogy egyéni 
hasznukat esetleg maximalizálják.

Ha ennek valaki ellent mer mondani, az reménytelenül kívülálló marad. 
A hegemoniális gondolkodásmód ellentétes irányban halad. A gazdasági 
és a politika élet szereplőit két olyan fogalom határozza meg, melyek a 
meghatározott cselekvési irányvonalak keretfeltételeit adják: Világpiac 
és bázis. A ,Zeit’ 1996. július 5-i számában hatalmas betűkkel a következő 
cím olvasható: „Minden bázis, vagy mi a csuda?”

A bázis-logika társadalmi konzekvenciái

A jelenleg uralkodó politika legfontosabb cselekvési alapelve: „Németor
szágnak, mint bázisnak a jövőbeni biztosítása” az egész világon végbe
menő globalizálás és modernizálás jegyében történik. Mindez egy olyan 
fejlődési ösvény kijelölését jelenti, mely explicite búcsút vesz a szociális 
állam alapelveitől. Végső soron itt azoknak az akkumulációs feltételeknek 
a megteremtéséről van szó, melyek az országon belül történő beruházá
sokra ösztönzőleg hatnak. A bázis-politika a bérek, az adók, a szociális
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szolgáltatások s ezzel együtt természetesen az árak csökkentésével kí
sérletet tesz arra, hogy helyet szerezzen magának a világpiacon. A külföld 
is ugyanezt teszi - s ennek egy lefelé induló csigavonal a következménye, 
mely egyaránt mindenkit érint. Azokat a kormányokat, melyek megpró
bálják kivonni magukat e logika alól, szigorúan megbüntetik. Paul 
Kennedy Bad Homburgban a Sinclair-Házban tartott egyik előadásán 
kifejti: „A globális versenyképességnek megvannak a saját kritériumai. 
Berlinben pl. kidolgoznak egy globális korrupciós-indexet: Milyen köny- 
nyen lehet ebbe az országba a pénzt behozni, és hogy lehet azt innen 
kivinni?” (Frankfurter Rundschau 1996. június 1. 6. old.)

A racionális korrupció ezen légkörében az erkölcs valóban csakis a gü
gyéknek való. A következmények tisztán kivehetők. Amennyiben a piacok 
nemzetközileg nézve ténylegesen „szabaddá” válnak, akkor ez arra kény
szerít, hogy mindenütt a világon beruházásokat eszközöljenek, tőkét von
janak el, ebből pedig a munkahelyek destrukciója következik. A pénz 
globális kalandozó ráadásul rövidtávú fluktuácója szétrombolja az egyes 
országok territoriális intézményeit, valamint a történelmileg kialakult 
szolidáris rendszereket. Az olyan szociális konstrukciók, mint a hosszú 
tárgyalások és hatalmi harcok során kialakított meglehetősen labilis jóléti 
rendszerek, valamint a szinte hihetetlen egyensúlyban levő szociálálla- 
mok, most az egész világon védtelenül ki vannak szolgáltatva a „szabad 
piacoknak”. A személytelen, tárgyilagos és az anonim szabályozás dina
mikája kíméletlen bánik a demokratikus és szociális alapelvekkel. Paul 
Kennedy a következő kérdésre is választ ad: „vajon a globális gazdaság 
és a nemzeti szociálpolitika működhet-e ... erre a hosszú távú válasz így 
hangzik: nem, nein, no, non, nyet, teljes mértékben lehetetlen. Németor
szág nem lesz abban a helyzetben, hogy jelenlegi szociális szerződéseit 
fenntartsa, s továbbra is a szabad világgazdaság rendszerében működjön.”

Ezen az úton történő továbbhaladás talajvesztéshez vezet. S ha így nézzük 
a dolgot, akkor az is megállapítható, hogy a szociális állam felszámolása 
törvényszerű és elkerülhetetlen. Ami azonban a végső konzekvenciát illeti, 
nincs esélye ennek a stratégiának. Hort Afheldt ,Jólétet senkinek?’ c. 
könyvében drasztikusan úgy fogalmaz, hogy a munka az egész világon 
olyan olcsó, mint a pelyva. Ennek következtében a radikalizált piaci libe
ralizáció jól belátható és elkerülhetetlen következményekhez vezet:

• A világ másik része ellen folytatott harcban a nemzeti államok, ami 
a nagyobb nyereséget illeti, túlkínálási spirálba kerülnek.

• Ebből pedig egyidejűleg az is következik, hogy a felfelé irányuló el
osztási politika értelmében, a nyereségi politika vonatkozásában alul- 
kínálási stratégia alakul ki.
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• Az ilyen törekvések egy része a szociálállam korlátlan felszámolását 
jelenti, annak minden a szociális konszenzus és a demokrácia ellen 
irányuló veszélyével együtt.

Hajói megnézzük, a világpiacok látszólagos dologi kényszere egyúttal a 
főszereplők - nemzetközi bankok, a transznacionális konszernek, vala
mint azon nemzeti kormányok - politikájának az eredménye, melyek a 
nemzetközi pénzáramlás és a kereskedelmi utak deregulálásával nemcsak 
hogy engednek a tőkepiacokon a spekuláció nyomásának, hanem elő is 
idézik azt.

Munkára és művelődésre vonatkozó alternatív 
stratégiák

Ismét Paul Kennedyt idézem, aki a XXI. század lehetséges irányvonalait 
vizsgálja: „A világ szabad piaci rendszerének demográfiai és műszaki 
előrejelzéseit tekintve a rendszer nem tartja magát sokáig, s a szabad 
piaci kapitalizmus ellen még fellép egy ellenreakció”.

Teljes mértékben elképzelhető és bizonyos mértékben már csíráiban is 
látható, hogy ismét azok a nemzeti politikai irányvonalak kerekednek 
felül, melyek fokozottabban ügyelnek a rendre, az ellenőrzésre, valamint 
a védelemre. Erősödik az a gondolkodásmód is, mely az áru- és tőkefor
galom további globális felszabadítása ellen irányul. Amennyiben a gaz
dasági aktivitások globalizálása nem egy feltartóztathatatlan folyamat, 
hanem a politikai döntések eredménye, úgy létezik egy olyan játéktér, 
melyben meg lehet azt is vizsgálni, hogyan lehet a gazdasági vadhajtásokat 
politikai ellenőrzés alá vonni, legalábbis ami a szupranacionális kooperá
ciók és a nemzeti rendelkezéseket illeti, azért, hogy a munkát, a szociális 
biztonságot, a környezetet fenyegető károkat megakadályozzák.

Fontos azon a lehetőségen is elgondolkozni, mi szerint a pillanatnyilag 
még egyre erősödő „globális szektornak” egyáltalán nem szükséges a 
társadalom minden területére automatikusan betörnie. Teljesen világos 
az is, hogy vannak más alternatívák is. De akkor miért nem hatnak, 
vagy miért nem maradnak meg legalább marginális szinten?
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Alapvető pozíciók és emberképek

A válasz erre az, hogy az alternatívák mindig késve érkeznek. Kérdezés 
nélkül elfogadják a gazdasági cselekvés azon logikáját, melyből törvény
szerűen adódik, hogy erkölcsi kérdésekben mindenkor a domináns gaz
daság dönt. A hagyományos ökonómia azt feltételezi, hogy a társadalmi 
rendet a piac láthatatlan keze hozza létre. Az egyén racionalitására és 
haszonszerzésére számít. A piac pedig az egyéni nyereségszámításokat 
az árakon keresztül közvetíti.

Ez a gondolkodásmód, mint az emberi cselekvés alapvető példája jelen 
pillanatban ismét erősebben érvényesül, minden cselekvést ugyanis úgy 
tekintenek, hogy azok nem mások, mint szűkös helyzetekben hozott ra
cionális döntések. A homo oeconomicus könyörtelen racionaltással és 
tökéletes pontossággal optimalizálja a nyereségét. Ez egy olyasfajta „öko
nómiai imperializmusra” vall, mely a piacgazdasági ökonómiát alapvető 
etikai princípiummá teszi. Milton Friedman, a „neoklasszicizmus” 
prófétája a következőképpen fogalmazott: „The social responsibility of 
business is to increase it’s profits".

A piacgazdaságban résztvevő vállalatok valóságos helyzetét vizsgálva 
azonban kiderült, hogy az egyéni érdekek szigorú és konzekvens követése 
mind szervezésileg, mind pedig társadalmilag és ökológiailag a nem kí
vánatostól egészen a katasztrofálisnak mondható következményekhez 
vezethet. Ebből adódik, hogy az egyéni érdekek miatt szétzúzzák mindazt, 
ami társadalmilag hasznos. Ha a főszereplők kizárólag egyéni preferen
ciáikat tartják szem előtt, nem alakulhat ki az az állapot, mely a közösség 
egészére nézve legkedvezőbb. Végső soron gazdasági cselekvés nem kép
zelhető el a társadalmi normák kialakulása nélkül. Implicite mindenütt 
hatnak azok a cselekvési rendszerek, melyek a szervezetek hatékonyságát 
pozitívan befolyásolják. Nem is létezhetne kommunikáció és koordináció 
ilyen rendszermodell nélkül. Az amerikai közgazdász, Granovetter ezt a 
„társadalmi beágyazottság" fogalmával jellemezte. Míg az ökonomika neo
klasszicista modellje abszolút individualitást és instrumentális raciona
litást feltételez, addig az emberi cselekvés mindenkor kulturális konstellá
ciókba és kontextusokba van beágyazva. Egy olyan társadalom, mely 
kizárólag atomizált, izolált és önző érdekeiket követő egyénekre épít, az 
a saját alapjait ássa alá.

A társadalmilag felmentett individualizmus radikális érvényesítése szük
ségszerűen szociális krízisekhez, valamint a demokrácia eróziójához vezet. 
Charles Tylor az „Ego forrásai" c. alapvető művében rámutatott arra, 
hogy társadalmunkban az emberi cselekedet mindenkor morálisan áll 
össze, azaz léteznek olyan keretfeltételek, melyek az emberi cselekvés- 
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rendszerek szempontjából nélkülözhetetlenek. Ezek hozzák létre azt a 
teret, amelyben az ego elhelyezkedik. Természetes, hogy ez mindenkor 
kulturális színezettel is rendelkezik. A punktuális egyén, ahogy az öko
nómiai racionalitás modelljeiben feltételezik, ennek megfelelően nem más, 
mint egy fikció. "A tisztes társadalom" c. munkájában Etzioni a következő 
kérdést teszi fel: „Az ember talán nem más, mint hideg, egyetlen egy 
céllal beprogramozott számológép, akinek az ég adta világon semmi más 
nem jár az eszében, mint az, hogyan tudná még jobban a komfortérzését 
maximalizálni?" (1996. 11.old.)

A kérdés ilyen formában való feltevése a kérdés tagadását jelenti. Éppen 
ezért meg kell erősíteni és vissza kell szerezni azt az alapgondolatot, 
melyben a felelősség és az emberiesség ismét érvényre jut. A modem 
társadalmak erkölcsi alapjairól „kommunitarizmus" címmel folytatott vita 
is azt igazolja, hogy nem lehet tovább kerülgetni ezt a problémát. Az 
USA-ból kiinduló, önmagukat communitarians „közösségiek"-nek nevező 
értelmiségiek körében - Etzioni és Taylor is ide sorolandók - folytatott 
viták központi témája az egyén közösségben vállalt felelősségéről szól.

Csakis ilyen kontextusban lehet a művelődéssel kapcsolatos kérdésekben 
tájékozódni, amennyiben ez alatt a társadalomban élő egyén személyes 
kibontakozása értendő. Az identitás horizontjairól és esélyeiről van itt 
szó. Charles Taylor legfontosabb felismerése, hogy az ÉN morálisan a 
társadalomba való integrációval áll össze.

A jelenkori etikának, mint oktató munkának az alapelve nem az, hogy 
az egyének önkényes szabadságát kibővítsük, hanem az, hogy a közösségi 
kapcsolatokat megvédjük. Itt tulajdonképpen egy ősrégi problémáról van 
szó. Fernando Savater "A holnap felnőttjeinek politikája” című munká
jában utal arra a tényre, hogy az ókori görögök mindazokat, akik a poli
tikával nem törődtek, idiótáknak nevezték. Ez az a fogalom, mely azokat 
az elszigetelten élő személyeket jelöli, akiknek eszében kizárólag csakis 
a saját érdekeik járnak. Ebből pedig egyértelműen következik: mindenki 
idióta, aki azt hiszi, hogy az erkölcs a gügyéknek való.

Irodalom

Alfheldt, Horst: Wohlstand für niemand? München, 1994.
Etzioni, Amitai: Die faire Gesellschaft Frankfurt/M., 1996.

Savater, Fernando: Sei kein Idiot. Politik für die Erwachsenen von morgen. 
Frankfurt/M., 1994.

Taylor, Charles: Quellen des Selbst. Frankfurt/M., 1996.
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Minden két percben egy négyzetkilométernyi trópusi erdőt irtanak ki. Minden évben 
Ausztria területével egyenlő mennyiséget.
Minden tít kivágott fa helyébe csak egyet ültetnek.
Ha az erdőirtás ilyen sebességgel folytatódik, 2035-re már nem marad subtrópusi erdő.

Az Egyesült Nemzetek Környezetvédő Programja
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Ekkehard Nuissl

Művelődés és politika a 90-es években

A „Prognos Deutschland Report Nr. l”-ben a következő gondolat ol
vasható: „Még igen hosszú ideig nem lehet egy legalább megközelítően 
„szent világról" beszélni. S hogy ez így van, ehhez a munkanélküliség, a 
lakáshiány, a túlkorosodás, a bevándorlás, a társadalmi átrétegeződés, 
valamint a környezeti ártalmak jelentős mértékben járulnak hozzá. Ezek 
a túlnyomó részt gazdasági faktorok, s nem annyira a politikai rendszeren 
belüli cselekvések és döntések határozzák meg a politikai légkört, vala
mint az oktatást. A Németországban folyó oktatási politika jelen pilla
natban groteszk helyzetben van, egyrészt helyt kell állnia az állami taka
rékossági politikával szemben, a másik oldalon pedig látnia kell azt is, 
hogy egyre fokozottabb mértékben jelentkezik a felnőttek oktatásának, 
valamint a felnőttoktatás megvalósításának igénye. A tanuló társadalom” 
védjegyét Németország pillanatnyilag még nem érdemelte ki. Az oktatás
nak anticipálnia kell a jövőbeni fejlődést, s az embereket képessé kell 
tennie arra, hogy érdekeiknek megfelelően azokra hatni is tudjanak.

Változik a szociális struktúra. Az osztályokkal, valamint az egyes társa
dalmi rétegekkel kapcsolatban folytatott vitáknak úgy tűnik már vége, 
ugyanakkor a fennálló dezintegrációs folyamatok tovább erősítik a tár
sadalmi egyenlőtlenségeket. Manapság „generációkról” „kiválasztott cso
portokról”, mindenek előtt pedig „környezetről" beszélnek. Az un. kör
nyezet-típusokat a fogyasztók világából vett fogalmakkal jellemzik. A „ri
zikó" fogalmát (Beck) manapság az „élmény” szóval (Schulze) helyettesítik. 
A megnövekedett regionális és szociális mobilitás, a háztartások zsugo
rodása, a családi struktúrák szétesése, a médiavilág jelentőségének nö
vekedése, a válások számának emelkedése, a nagymértékű individuali
zálódás és - csoport specifikusan - az elszigetelődés empirikusan is bi
zonyítható. Tapasztalati úton lehet továbbá bizonyítani a 2/3-os társa
dalom kialakulására irányuló tendenciát is, mely amerikai minta alapján 
megy végbe, s melyre az egyre inkább elszegényedő egyharmad, az egyre 
gazdagabbá váló kétharmad, valamint a társadalmi középréteg eltűnése 
jellemző. Ezen túlmenően empirikusan bizonyítható az életformák és az 
életterek pluralizálódása, s itt mindenek előtt meg kell említeni azt a 
mértéktelen esztétizálódási lendületet is, melyben, ha kultúr-kritikailag 
szemléljük a dolgot, a hétköznapi tennivalók mindenféle értelmét vesztett 
formái is fellelhetők. Manapság a lakások kihaltabbak mint valaha, de 
teli zsúfolták azokat a kommunikációs technika szinte valamennyi vívmá
nyával, s minden féle látszólag hasznavehetetlen tárggyal.
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Az oktatásnak elő kell segítenie azt, hogy az ilyen irányú fejlődést józanul 
lehessen analizálni. Ezen túlmenően még hozzá kell járulnia ahhoz is, 
hogy megtanítson arra, miként lehet a fejlődést érdekorientáltan feldol
gozni. Az ily módon megerősödött hétköznapi etika jelentősége nem csu
pán az ízlésformálás szempontjából fontos, hiszen egyúttal képes a társa
dalmi elszigetelődés visszatükrözésére is; gyors felismerés legelső sorban 
csakis ott lehetséges, ahol egyértelműen hiányzik az együvétartozás: a 
Stüssi-sapka és a Reebock cipő ugyan úgy kommunikációs jelnek te
kinthetők, mint pl. a férfi nyakkendők, de ez utóbbinál lényegesen jobban 
differenciálnak. Az oktatásnak magát az észlelést is tanítania kell, elő 
kell mozdítania azt, hogy az ember képes legyen arra, hogy az ilyesfajta 
modernitásokat is el fogadja. Az oktatás társadalmi funkciója nő: minél 
inkább elszigeteltek az egyes emberek, annál nagyobb számú analitikai 
készség kifejlesztésére van szükségük ahhoz, hogy a csoportstruktúrákat, 
valamint saját identitásukat el tudják valahol helyezni. Természetesen 
az elszigetelődés olyan többszörösen is megélt, szörnyű fájdalmat jelent, 
melyet az oktatásnak és maguknak az embereknek is kezelniük kell. De 
ez a történelmileg nézve cseppet sem újnak mondható fájdalom a jól 
illeszkedő társadalmi struktúrákban is kialakult. Ennek oka az, hogy az 
egyéneket valamilyen módon meggátolták a kibontakozásukban. Az ok
tatásnak, amennyiben valóban az emberek érdekeit akarja képviselni, 
észlelnie kell az igen érzékeny fájdalmakat is, s okvetlenül vissza kell 
tükröznie a megváltozott struktúrákat. A társadalmilag megszervezett 
oktatás ma már sokkal kevésbé bízhat az áltanosságban vett érvényes 
értékekben, mint ahogy az korábban lehetséges volt. Az oktatási folya
matok tárgyává kell tenni ezeknek a megfelelő cseréjét.

Változik a társadalmi alany, maga az állam is. A társadalmi megmozdu
lások alanya még 20 évvel ezelőtt is kimondottan maga az állam volt. De 
most, ez a szemben álló oldal valahogy egyre érthetetlenebbé válik. Feltű
nő pl. a posta és a vasút privatizálása, de még ennél is feltűnőbb az a 
tény, hogy mindezeket a változásokat nem kiséri közfelháborodás. A til
takozást decentralizálták és individualizálták. Legelső sorban azonban 
mégiscsak: ambivalens-nek mondható. Az állami szolgáltatások kifogá
solható minőségét ért szidalmak elválaszthatatlanul összeforrtak azzal 
a jelentős érdekkel ami azt célozza, hogy megtartsák még rentábilisnak 
egyáltalán nem mondható sarki postahivatalt is. Vagy vegyük például a 
közbiztonságot: az utóbbi években a privát örző-védő-felügyeletet ellátó 
társaságok tömege vállalt olyan megbízatást, hogy készek arra, hogy egyes 
épületek, létesítmények illetve emberek védelmét ellássák. Az egyenruhák 
és a harcászati felszerelések sokaságát manapság feltétlenül figyelemmel 
kell kísérni. Ez esetben ugyanis nem másról, mint az állami feladatok 
privatizálásáról van szó. Az állami ügyködés egyre nagyobb számban 
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jelentkező paradoxonaihoz tartozik, hogy az állam azt finanszírozza, ami 
privát, ez a tendencia pedig azt mutatja, hogy ugyan létezik egy fajta 
közellátás, de az semmi féle felelősséget nem vállal. Természetesen nem 
lehet megfeledkezni arról, hogy a kontextus mindenkor jelentős szerepet 
játszik. Az a tény, hogy a piaci elv totalitása, a kommunista rendszerek 
összeomlása után világszerte érvényre jutott, megváltoztatta a nemzeti 
egyensúlyviszonyokat, egyrészt ami a közellátást, másrészt pedig ami a 
vállalati szabadságot illeti. A rendszerhordozó struktúrák pedig egyre 
inkább gyengülnek: az olyan nagy társadalmi szervezetek, mint pl. az 
egyház, a szakszervezetek a pártok mind sorra veszítik el a híveiket. 
Ezáltal gyengül a plurális állami rendszer. Az állam tendenciózusan csök
kenti befolyását, nem kíván a társadalmi megmozdulások sem valóságos, 
sem vélt főszereplője lenni.

Ha a jövő oktatását, különösképpen pedig a felnőttoktatást nézzük ez 
egy olyan fontos tényező, melyet nem szabad szem elől téveszteni. A 
továbbképzések teljes körű állami finanszírozásáról manapság - ellen
tétben a 70-es évekkel - már szinte alig van szó. (Néhány év múlva pedig 
ilyen elképzelésekről már hallani sem akarnak). Sőt éppen ellenkezőleg: 
a felnőttoktatás területén növekednie kell a magánjellegű finanszírozások 
részarányának, ugyanis az államérdek ezt így kívánja. Magától értetődő 
azonban az a tény, hogy erre vonatkozóan még nem áll elegendő vitaanyag 
a rendelkezésre. A jövőben expandáló társadalmi feladatok egyike tovább
ra is a felnőttoktatás marad. És a növekedés ebben az esetben a haladás
hoz, s nem ahhoz a rémült borzongáshoz kapcsolódik, melyet a „Club of 
Rome” tanulmány megjelenése óta kétségtelenül ezzel a fogalommal hoz
tak összefüggésbe. Egy előrejelzéseket tartalmazó tanulmány mindezt 
úgy fogalmazza meg, hogy az államnak ugyan a jövőben is „további foglal
koztatottakra lesz szüksége”, mégis munkahelyeket szüntet meg. Magá
nak az oktatásnak is másképp kell kezelnie az államot, valamint a tár
sadalmi szervezeteket, mint az oktatás tárgyait. Ha az oktatás egyes tar
talmi területeit nézzük, úgy megállapítható, hogy a jövőben relativizálni 
kell a társadalom állami szervezeteivel kapcsolatos kijelentéseket.

Változik a munkával kapcsolatos élettér. Azok a munkanélküliségre vo
natkozó számadatok, melyek 15 évvel ezelőtt még egy kormány megdön
téséhez vezettek volna (és vezettek is), most a legutolsó parlamenti válasz
tások eredményeit sem változtatták meg. Elfogadják a szociális munkába, 
valamint a keresetekbe való beavatkozást is. A 35 órás munkahét, a 
kollektív szerződések problémás eseteivel kapcsolatban folytatott forró 
viták egyszeriben megoldást nyertek. Változik a munka módja, valamint 
a szükséges kvalifikáció is. A horizontális munkahelyi struktúrát, vala
mint a vertikális döntő- és érdekeltségi struktúrát egymással különböző
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módon összekapcsolódó szintek és szegmentumok váltják fel. Az egyes 
munkákkal kapcsolatos szakmai kvalifikáció az érdekképviseletek as
pektusai nélkül aligha képzelhető el. A szakmai képzés explicit módon 
az oktatás minden egyes területébe beavatkozik, s mindez első sorban a 
„kulcs kvalifikációk” címszó alatt történik. Az emberi munkaerőnek, mint 
kategóriának a jelentősége megnőtt. Ez ellent mond annak a 20 évvel 
korábbi felfogásnak, mely szerint az emberi munka jelentősége csökkenni 
fog. Ez az állítás csak minőségileg és nem mennyiségileg igaz. Változik a 
gazdaság különböző szektorainak az egymáshoz való viszonya is. Tíz év 
múlva az „elsődleges termelés” részaránya az össztermelés 1 /3-ra csökken 
(ez különösen a feldolgozóiparra vonatkozik, de hosszútávon gondolkodva 
a közlekedési szektorban is bekövetkezik). Ugyanakkor megnő a szolgál
tató szektor egyes területeinek a jelentősége: bankok, biztosító társaságok, 
éttermek, publicisztika, médiák, reklám, tanácsadó szolgálatok stb. A 
személyekre igazított szolgáltatások jelentősége is nő. Kockázati társa
dalom ide, élménytársadalom oda: várjuk a „szolgáltató-orientált kommu
nikációs és információs társadalom kialakulását” (Prognos).

Az egyik ilyen szolgáltatás maga az oktatás. Ez még akkor is így van, ha 
nem mindenütt értelmezik így, és nem is tekintik mindenütt szolgáltatás
nak. Hogyan kezeli az oktatás a munkával kapcsolatos élettér változásait, 
vagy éppen azt a tényt, hogy az emberek szempontjából megváltozott a 
munka jelentése, ami semmi esetre sem tekinthető egy önkényesen vég
bement folyamatnak. Minden, ami individuálisan segíthet és fontos lehet, 
az mint társadalmi elv sokkal inkább bénítólag és ködösítőleg hat.

Változik a társadalmunk identitása. Vegyük a „nemzet” fogalmát: Manfred 
Hattich nem is oly régen ismét „mítosznak” nevezte, Peter Glotz szerint 
pedig „olyan emberek csoportja, akik származásukat tekintve egy közös 
tévedés áldozatai, s akiket a szomszédaikkal szemben a közös ellenszenv 
tart össze”. Ez így részben helytálló - részben pedig nem. Pontosan ne
künk, németeknek - az ország egyesítése után - minden okunk meg 
lehetne arra, hogy e mítosz normatív tartalmával offenzív módon bánjuk. 
Üres oldalakat tudnánk mindazzal megtölteni, ami a fasizmussal kap
csolatba hozható. Nem magával a fasizmus idejével, hanem az azt követő 
időszakkal, melyben elmulasztottuk azt, hogy a megbánást, a kollektív 
bűntudatot az oktatásban is kezeljük. A felnőttoktatás történelmét te
kintve megállapítható, hogy ebben az esetben igen rossz példát mutatott, 
hiszen egy új, demokratikus rendszer szabályait közvetítette, anélkül, 
hogy a múlt miatt keletkezett traumát feldolgozta volna. „Európa” címszó 
alatt pedig egy olyan államokat összefogó megoldáson munkálkodunk, 
mely talán éppen a „nemzet” mítoszát dönti majd meg. Azonban megálla
pítható: „Európáival a „jóléti társadalom” egy olyan szekérvára állt össze, 
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melynek egyre kevésbé sikerül a Délről, illetve Keletről érkező bevándor
lásokat megakadályoznia. Mindaz, amit ma idegengyűlöletként tematizál- 
nak, az talán nem más, mint a jómód megosztásának, valamint a társa
dalomból való kirekesztésnek az első lépcsőfoka. Elképzelhető, hogy az 
idegengyűlölet nem is annyira a másságban, a más kinézetben, a más 
nyelvben és a más viselkedési formákban, hanem sokkal inkább 
bennünk, illetve az állítólag kiérdemelt tulajdonért folytatott versengésben 
keresendő.

Az oktatásban nemcsak arról van szó, hogy mebizonyosodunk saját tör
ténelmünkről, valamint az egyén saját helyéről, vagy hogy megbizonyosod
junk arról, mit is jelent a társadalom és mit jelentsen az emberek számára, 
hanem itt első sorban az értékekről és a reflexiókról van szó. Azzal, hogy 
tudomást veszünk az európai egyesülésről, még semmit nem tettünk, 
attól, hogy tudomásunk van a szerződésekről, a parlamenti struktúrákról, 
a Brüsszelben hozott döntésekről, még távolról sem születik meg az „eu
rópai polgár”. Arról a társadalmi tudatról van itt szó, mely magyarázatot 
ad arra, miért vannak nemzetek, s ezek miért találnak egy meghatározott 
történelmi időpontban egymásra.

Változik annak szükségessége, hogy feltegyük azt a kérdést mi is a tár
sadalom célja. A szocializmus összeomlásával eltűnt a „szembenálló világ”, 
mégpedig az a szemközti oldal, melyre feltétlenül szükség van, amennyi
ben a saját erősségeinket, illetve gyengéinket fel akarjuk ismerni. Ez a 
szembenálló világ még két további effektussal is rendelkezett: egyrészt 
hozzájárult ahhoz, hogy a saját társadalmunkkal azonosuljunk, másrészt 
viszont utópiákba kergette társadalmunkat. A posztmodemek valamint 
a radikális konstruktivizmus jelenlegi felfogása talán nem a szembenálló 
világ elvesztésének az esetleges következménye, azonban ennek kialaku
lásához biztosan hozzájárult. A társadalommal kapcsolatos utópiák hi
ánya összefügg a jövőbe vetett hit elvesztésével is, mely mindenkor a 
kapitalista fejlődés, valamint a szocializmus felépítésének kísérő zenéje 
volt és még ma is az. A növekedés határai azonban nemcsak az anyagi, 
hanem az etikai és az erkölcsi területeket is magukba foglalják. Ezek 
adottak, még akkor is, ha hivatalosan nincsenek is tematizálva. Adva 
vannak azonban az ezekkel kapcsolatos ismeretek is, még akkor is, ha a 
gazdasági növekedés és a növekvő export ráták apologetikusai ezt ta
gadják.

Ha a 90-es évek művelődéspolitikát legelső sorban pedig a felnőttoktatást 
nézzük, elengedhetetlenül szükséges, hogy a társadalmi értékekkel és 
célokkal kapcsolatban megegyezés szülessen, sor kerüljön a problémák 
és a diffúziós folyamatok megvitatására, s ezeket minden fajta erkölcsi 
verdikt és sekélyes határozatra való hivatkozás nélkül perspektivikusan
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megvalósítsák. Amire nekünk szükségünk van nem más mint, olyan 
társadalmi utópiák, olyan célok, amelyek az embereket arra motiválják, 
hogy azokért együttesen síkra szállj anak, olyan művelődéspolitikára van 
szükség, mely lehetővé teszi a megvalósítást is. Erre pedig kizárólag egy 
társadalmilag felelős művelődéspolitika képes.

Jekaterina Kotowa, 15, Oroszország
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Klaus Götz

A vállalati képzés szcenáriója

Ha képet szeretnénk kapni a vállalatoknál folyó oktatómunkáról, akkor 
azzal is számolnunk kell, hogy az ott folyó oktatással és képzéssel kap
csolatos kérdések, valamint módszerek nem feltétlenül kompatibilisek a 
mechanikus világképben kipróbált eljárásokkal. Pontosan itt jelentkezik 
a különbség a szcenárió, valamint az olyan előrejelzések között, melyek 
egy empirikus-statisztikai paradigmának kötelezték el magukat. „Ezek 
az előrejelzések matematikailag egzakt módon vonatkoztatják a múlt és 
a jelen adatait a jövőre is. Egyértelműen hibás előrejelzések a jövőt tech
nokrata egyszerűsítéssel vádolják.” (Süddeutsche Zeitung, 1996. január 
13/14.) Magától értetődik, hogy ennek a szcenárió technikának is vannak 
gyenge pontjai, melyek téves következtetésekhez vezethetnek. Talán ez 
azzal magyarázható, hogy a valóság egy sajátos módon történő megfi
gyelése a legkülönbözőbb elképzeléseknek nyújthat támpontot azzal a 
kérdéssel kapcsolatban, hogyan is néz ki a jövő szempontjából életké
pesnek mondható továbbképzés, ha egyáltalán a 2000. év után is hasz
nálják még a vállalatoknál a „(tovább)képzés” fogalmat.

A következőkben bemutatom azokat a Mercedes-Benz Rt.-nél (1994) ki
próbált metodikai eljárásokat, melyeket egy átfogó vizsgálat során hasz
náltunk (A személyzeti munkával kapcsolatos követelmények a Mercedes 
Benznél 2003-ban, helyszín Németország).

A vizsgálat során hét lépésben haladtunk előre.

1. Lépés: Probléma elemzés

Ahhoz, hogy a vizsgált környezetet elemezni lehessen, ennek mindenkori 
előfeltétele egy pontosan és egyértelműen megfogalmazott kérdés. A vizs
gálat során pedig erre a kérdésre kell keresni a választ. Esetünkben a 
megvitatásra váró kérdés a következőképp hangzott: Milyen követelmé
nyeknek kell eleget tennie a vállalatoknál folyó képzésnek Németország
ban a 2000. esztendő után?

2. Lépés: A környezet elemzése

A környezeti elemzés célja az, hogy a vizsgált környezetet lehetőleg több 
qualitativ és quantitativ tényező szempontjából analizálja, azaz meg kell 
határozni azokat a szempontokat, melyeknek alapján történik a vizsgálat.
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A Mercedes Benz Rt-nél egy projekt csoport 21 vizsgálati szempontot 
állapított meg, s ezeket a jellegzetes nagyság, az egyes változatok, valamint 
különféle jellemzők alapján csoportosította. A vizsgálat kulcsfontosságú 
területei többek között a következők voltak: 1. Értékek (pluralizmus/ 
egységes struktúra), 2. Társadalom-politikai fejlesztések (deregulálás/ 
véleménykülönbségek), 3. Lehetséges pályázók száma és képzettsége 
(szükségleteket kielégítő/ellentmondásos), 4. A személyzet képzettsége 
(szociális-, kommunikációs- és módszertani kompetencia plusz/mínusz), 
...10. Munkaszervezés, 11. Munkaidőre vonatkozó modellek, 12. Innová
ciós nyomás, 13. Technológiák alkalmazása, 14. Vállalatszervezés, ... 
20. Munkaadók (munkaadók szövetségei), 21. Szakszervezeti politika.

3. Lépés: Jövő projekciók

Az adott helyzetből kiindulva a minőségi és mennyiségi fejlődéssel kap
csolatos elképzeléseket a jövőre kell kivetíteni. Pontosan ki kell dolgozni 
az egyes szempontokat, s ezekhez minden egyes esetben külön-külön is 
fel kell tenni a következő kérdéseket: 1. Definiálja ennek a deszkriptomak 
a jelentését: mit ért ezalatt a fogalom alatt? 2. Hogy néz ki a jelenlegi 
helyzet azzal kapcsolatban, amit ez a címszó takar: van-e valamiféle adat 
a nagyságára vonatkozóan, vannak-e különleges ismertető jegyei? 3. 
Milyen alternatív helyzetek képzelhetők el a jövőben ezzel kapcsolatban 
(pl. nő, csökken, marad)? 4. Ön szerint mi ennek a valószínűsége (pl. 
20 % esély van arra, hogy „növekszik”)? 5. Indokolja meg az egyes fejlődési 
alternatívákat! 6. Milyen cselekvési opciókkal rendelkezik, ha az alternatív 
fejlődésre gondol?

4. Lépés: Véleménykialakítás

Ebben a lépésben ezeknek a deszkriptoroknak az alapján egy Cross- 
Impact-Matrix segítségével összeállítanak egy összefüggő, ellentmondá
soktól mentes jövőképet. Egy kétdimenziós táblázatban felsorolják a sze
mélyzeti, valamint az oktatómunkára ható tényezőket (deszkriptorokat), 
hogy választ kaphassanak a következő kérdésre: „Ha egy bizonyos 
deszkriptor erőteljesebben dominálna mint a többi, mindez milyen hatás
sal lenne azokra a deszkriptorokra, melyeket a többi címszó takar?" Egy 
képi software (Batelle: Basics) segítségével ezeket a deszkriptorokat há
lózatba kapcsolják, majd megvizsgálják, mi a valószínűsége annak, hogy 
az adott jövőkép meg is valósul. Mindezt egy négymezős mátrix segítsé
gével (Pólus A: aktivitás/Pólus B: passzivitás/aktív, passzív, kiegyenlí
tődik, ambivalens) ábrázolják.
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A következő három lépésben pótlólagos információkkal ki szeretném egé
szíteni a Mercedes-Benz projektcsoportja által leírt analízis lépéseit, hogy 
ennek segítségével egy olyan képet kaphassunk, mely a vállalati oktatás 
jövőjét mutatja be.

5. Lépés: Kiértékelés (alaphelyzet)

A Mercedes Benz Rt-nél végzett tanulmányban két lehetséges fejlesztési 
ösvényen indultak el: a. egyensúlyban lévő gazdaság, valamint b. gazda
sági válság. Ha kiválasztjuk például az „Egyensúlyban levő gazdaság”- 
ot, akkor a többek között a következő deszkriptorokkal találkozunk: 1. 
értékek (pluralizmus), 2. társadalom-politikai fejlődés (deregulálás), 3. a 
lehetséges pályázók száma és kvalifikációja (szükségleteket kielégítő), 4. 
a személyzet képzettsége (szociális-, kommunikációs- és módszertani 
kompetencia, plusz), ...10. a munka megszervezése, (csoportmunka), 11. 
munkaidőre vonatkozó modellek (átalakulóban), 12. innovációs nyomás 
(elfogadott), 13. Technológiák alkalmazása (az automatizáció erősödik), 
14. vállalatszervezés (központi szervezés), ... 20. munkaadók- és mun
kaadói szövetségek (politikai erő), 21. szakszervezeti politika („stabil párt”).

Talán most pillantsunk be a 2003-as esztendő világába („Egyensúlyban 
levő gazdaság”): 2003-ban a Szövetségi Köztársaság olyan plurális társa
dalom, mely az egyének legkülönbözőbb és többé kevésbé egyenrangú 
egymással párhuzamosan futó normatív elképzeléseivel és értékrendjével 
jellemezhető. ... A korábbról már jól ismert férfiak és nők közötti szerep- 
megosztás megszűntetése meglehetősen fejlett szakaszban van. Ha a két 
nemet nézzük, megállapítható, hogy számukra megnőtt a család és a 
foglalkozás jelentősége. Ez a megerősödött családorientáció - az erre utaló 
jelek már a 90-es évek közepén megjelentek -, válaszreakciókra is lel 
azáltal, hogy a gazdaság, a munkaidő-, a munkaszervezés- és támogatási 
rendszerek vonatkozásában számos variációs lehetőséget nyújt, ... igé
nyesebb tevékenységek irányába történő minőségi eltolódás figyelhető 
meg, ... az egyszerűbb termelőtevékenységek alacsonyabb bérszínvonalú 
országokba helyeződnek át, ... egyáltalán nem jelent már gondot, hogy a 
felmerülő igényeket kvalifikált pályázókkal töltsék be,... a nagyvállalatok 
önálló kft-ből állnak, ... a dolgozók érdekvédelmét a főnökön keresztül 
történő feedback-kel biztosítják, ... a célokban megegyezés születik, a 
munkatársak véleményét megkérdezik stb...

123



6. Lépés: Érzékenység-analizis/zavaró tényezők

Vajon ennek a bázis szcenáriónak a leíró rendszere önmagában véve 
mennyire stabil, ezt meg lehet vizsgálni, mégpedig úgy hogy megnézzük, 
hogyan reagál az esetleges zavarokra, azaz hogyan reagál a jövőbeni le
hetséges fejlődésekre. Kiderült, hogy az ilyen jellegű újraértékelésnél az 
alap leíró rendszer a 17-es deszkriptor „A német gazdasági helyzet”, ki
vételével, relatíve stabil marad. Amennyiben ez a deszkriptor megváltozik, 
akkor egy teljesen új helyzet alakul ki, mégpedig a: „Gazdasági válság”.

A szakértők rangsorolása alapján a „Gazdasági válság” szcenárióban a 
következő deszkriptorok dominálnak: 1. Értékek (egységes rendszer), 2. 
Társadalom-politikai fejlődés (véleménykülönbségek, polarizáció), 3. Le
hetséges pályázók száma és képzettsége (szükségleteket kielégítő), 4. Sze
mélyzet képzettsége (szociális-, kommunikációs- és módszertani 
kompetencia, mínusz), ... 10. Munkaszervezés (pragmatikus modellek, 
11. Munkaidővel kapcsolatos modellek (optimalizálás), 12. Innovációs 
nyomás (innováció képtelen), 13. Technológiák alkalmazása (az automa- 
tizáció nem változik), 14. Vállalati szervezés (centralizálás), ... 20. Mun- 
kaadók/munkaadók szövetségei (politikai erő), 21. Szakszervezeti politika 
(nincs jelentősége).

7. Lépés: Működési területek

A Mercedes Benz Rt.-nél elkészített tanulmány a személyzeti- és az ok
tatómunka vonatkozásában négy fontos tevékenységi és intézkedési kört 
ölel fel:

a. A társadalmi és a vállalati normákat, valamint az értékrendeket fo
lyamatosan figyelemmel kell kísérni az észlelt jelenségeket mindenkor 
meg kell vitatni; s az eredmények alapján egy a „Személyzet”-re vo
natkozó trend-riportot kellene elkészíteni. Az így kapott eredményt 
össze lehetne kapcsolni azokkal a tanulmányokkal melyek egyrészt 
a társadalmi fejlődésről készültek, másrészt viszont a dolgozók hozzá
állásait, normával kapcsolatos véleményeit tartalmazzák (pp. 34- 
35).

b. Nagyobb teret kell biztosítani a kulturális nyitásnak, még pedig úgy, 
hogy a nemzetközi utánpótlás fejlesztését szorgalmazzák, valamint 
különböző csereprogramokat, és interkulturális rendezvényeket szer
veznek (pp. 36-37).

c. Ápolni kell az eszményképeket és elképzeléseket, hogy azok segítsé
gével a hierarchián túlmutató meglátások és jövőképek kialakulását
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előmozdítsák. A dolgozóknak ki kell venniük a részüket ezekből a 
folyamatokból (pl. a termék ötletek kialakításával kapcsolatban: meg
állapodást kell kötni a célokra vonatkozóan: szükség van az infor
máció kapcsolásra, valamint víziós-projektekre) (pp. 37-38).

d. Helyt kell adni és támogatni kell az új életmodelleket, pl. vezetők 
részéről való elkötelezettség a családpolitikával és az esélyegyenlő
séggel kapcsolatban, állást kell foglalni a részmunkaidő, mint kívá
natos munkaforma mellett, ez természetesen a vezető pozíciókra is 
érvényes, megváltozott a vezetői pozíciók arculata (feminizálódott), 
„benchmarking” a nőbarát vállalatoknál (pp. 38-39).

Kiindulási pontként szolgálhat az, hogy a vállalati képzés legelsősorban 
a „Személyzeti képzés” irányába tolódik el, ill. beleolvad abba, ez a tény 
pedig ismételten csakis a vállalati stratégia függvénye. Az egyes szer
vezetek megfelelő rálátás nélkül nem boldogulhatnak. A jövőképpel fog
lalkozó konferenciákon, vagy a „vízió”, valamint „utópia" workshop-ok 
keretein belül lehetőség nyílik arra, hogy kidolgozzák azt a személyzet- 
(fejlesztési) stratégiát, mely a vállalati érdekeknek a lehető legjobban 
megfelel. Amit korábban vállalati képzés címszóval illettek, az jelenleg 
(és a jövőben is) egy egységes egészet jelentő személyzeti fejlesztést jelent, 
mely maga is részt vesz a versenyben, sőt a verseny egyik döntő tényező
jévé is válik. Mindez új perspektívákat nyit az olyan szervezetek számára, 
melyeknek egyik fő ismérve, hogy az ott dolgozó emberek tanulnak.

Ami a szemináriumi keretek között folyó tanulást, az oktatást, valamint 
a továbbképzéseket illeti, eltolódás tapasztalható a munkahely közeli 
tanulás, az önállóan szervezett tanulás, valamint a tanuló szervezetek 
irányában, erősödik az egyes képzési folyamatok tanácsadójellege, ezeket 
a folyamatokat mindenkor figyelemmel kísérik, ezen kívül még a tudás 
menedzselésével, valamint a műveltség fejlesztésével jellemezhető. Nem 
lehet itt pusztán tudásközvetítésről beszélni, hanem ahogy említettük, a 
tudás menedzseléséről van szó, a műveltséget nem rendeletekkel, ha
nem találkozások formájában fejlesztik. Ezeken a találkozókon lehetővé 
teszik, hogy az emberek és az egyes szervezetek kreativitása, intuíciója 
kibontakozhasson, s ezáltal a gondolkozás- és cselekvésmódok tarka 
szövevénye alakuljon ki. Megfelelő segítségnyújtás érkezik a személyiség- 
kompetenciák kibontakoztatásához a következő területeken is, mint pl. 
vezetés, hogyan kell a változásokat célzó folyamatokat alakítani, melyek 
azok a kommunikációs és az interkulturális kompetenciák, amikkel a 
személyzeti fejlesztés pozitív irányban megy végbe. Ezen túlmenően rend
kívül fontos kihívást jelent majd a személyzeti fejlesztés (fókusz: szer
vezet?), valamint a személyiségfejlesztés (fókusz: személy?) közötti met
széspontok meghatározása, valamint definiálása.

125



Hogy a dolgozók ezeknek a követelményeknek meg tudjanak felelni, más 
módszerekkel és más mércével kell hozzájuk közelíteni, ugyanis meg 
kell őket nyerni, ki kell őket választani s megfelelő támogatást kell nyújtani 
nekik. Ez legelső sorban olyan változtatási kultúrát jelent, melynek elő
feltétele, hogy az emberek képesek legyenek arra, hogy az egyes szer
vezetekben a krízis jeleire érzékenyen reagáljanak. Ennek érdekében pedig 
ki kell dolgozni a megfelelő módszereket, ezeket meg kell ismerni el kell 
sajátítani, s ezen túlmenően reflektálni kell azokra a jelenségekre is, 
melyek nem a változásokat szorgalmazzák. Így a nyíltság és a kreativitás 
pozitív értelemben véve fontos versenytényezővé válhat. Az „időben és 
térben" bekövetkező változások új keretfeltételekhez vezetnek, melyek a 
személyzeti fejlesztés újabb folyamatait indítják el. Az elmondottakból 
az is következik, hogy új vezetői felfogásra, új etikai alapállásra van szük
ség, megváltoznak az integrált személyzetfejlesztés hordozóival szemben 
támasztott kvalifikációs követelmények.

Ózon Csoport, Lengyelország
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Bernhard Koring

Felsőoktatási fejlesztés Internettel és 
új médiumokkal

1. Tanulás az egyetemen és új médiatechnológiák

Az új kommunikációs és médiatechnológiák alkalmazása a felsőokta
tásban napjainkban bizonyos fokig divatként is jelentkezik, és ezzel al
kalmanként öncélúvá is válik. Fennáll annak a veszélye, hogy megraga
dunk az információk animációs bemutatásánál. Amennyiben erre sor 
kerül, eljátsszuk ezen technológiák az egyetemi tanulás és oktatás szá
mára jelentkező tényleges lehetőségeit. Tekintettel az Internet jelenlegi, 
a szórakozás és üzlet irányába mutató fejlődésére, ez a veszély nyilván
valóvá válik.

Ezzel szemben az egyetemeknek meg kell találniuk profiljukat, és konkrét 
oktatási és kutatási projekteken kell bemutatniuk, hol keresendő az In
ternet és a multimédia konkrét haszna és innovációs ereje a felsőfokú 
tanulmányok számára. Ehhez szükség van arra, hogy új technológiákat 
ne csak úgy alkalmazzunk, ahogyan az struktúrájukból és a műszaki 
fejlődés állásából éppen adódik. Sokkal inkább az egyetemi oktatás és 
tanulás követelményeiből kiindulva kell megvizsgálni, hogy az Internet 
és a multimédia elemei és lehetőségei az egyetem céljaival hogyan kap
csolhatók össze értelmesen.

Ehhez szükség van az interdiszciplináris együttműködésre. Ezen együtt
működés középpontjában a technológiai és filozófiai karok állnak. Míg a 
filozófiai területeken a tanulás kulturális hagyományai, a dolgok értel
mének kérdése és a tanulás logikája tematizálódik, a technológiai terü
letek oldalán a know-how és a jövőbeli médiális tendenciák iránt meg
nyilvánuló problémaérzékenység áll. Csak ennek a két egyetemi oktatási 
és kutatási kútárának a közeledése és kooperációja teszi lehetővé, hogy 
az Internet és multimédia innovatív lehetőségeit produktív módon hasz
nosítsuk. Milyen következtetések vonhatók le ebből a követelményből? 
Először is meg kell különböztetnünk az információs technológiával tá
mogatott egyetemi oktatás két fajtáját, amelyek azonban egymásra van
nak utalva:

a. Szükség van arra, hogy az Interneten és multimédián keresztül az 
új technológiák struktúrájára és alkalmazására vonatkozó alapvető
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technológiai ismereteket átadjuk. Erre vonatkozóan a Chemnitz- 
Zwickaui Műszaki Egyetemen kialakítottak egy olyan szakirányt, 
amely ilyen tartalmakat kizárólag az Interneten keresztül kínál, és 
amely egész Németországban nagy érdeklődésre tart számot. Idő
közben kb. 2000 az érdeklődők száma, azonban csak 200 hallgatót 
tudnak felvenni. Ezzel jelentős lépést tettek az olyan egyetemi to
vábbképzési kínálat bevezetésének irányában, amelynek jelentősége 
a jövőben lényegesen növekedni fog.

b. Az egyetemek fejlődése szempontjából azonban nem célszerű, ha a 
jövőbe mutató projektek esetében kizárólag olyasfajta szakirányokra 
koncentrálnak, amelyeknél olyan témákról van szó, mint kommu
nikációs technológia. Internet, számítógépes tudományok stb. Az 
ilyen, tisztán távoktatási szakirányok esetében az egyetemi oktatás 
emberi tényezője elveszne. Ezenkívül az Interneten keresztüli tanfo
lyamoknak egy ponton viszonylag könnyű a dolguk: a tanulóknak 
éppen azt a médiumot oktatják, amin keresztül maga tanítás is zajlik 
- az Internetet. Ilyen szakirányokon tehát elmarad a meglévő multi- 
médiális struktúrák kreatív, egyéb, nem technikai jellegű tartalmak
hoz, mint pl. bölcsészet- vagy közgazdaságtudományi jellegű témák
hoz történő hozzáigazítása. Azonban éppen ennek a transzfertelje
sítménynek kellene az innovatív és interdiszciplináris projektek köz
ponti céljává válnia: csak ha sikerül az új információs technológiák 
értékét az egyetem nem technológiai jellegű területei számára iga
zolnunk, akkor alkalmazhatók az új technológiák valóban átfogóan, 
és akkor fogják a felsőoktatás jövőbeli fejlődését valóban pozitívan 
befolyásolni. Ebből a szempontból éppen a bölcsészettudományi 
szakirányok kínálnak kedvező lehetőségeket multimediális tanulási 
koncepciók interdiszciplináris kipróbálására. Ezek ugyanis sürgetően 
szükségessé teszik a bölcsészettudományi tartalmakra és megfelelő 
tanulási formákra vonatkozó meglévő technológiák új, kreatív struk
turálását.

Az új médiával végrehajtott felsőoktatási fejlesztés célja azonban nem 
lehet az, hogy az oktatás hagyományos formáit, tehát a szemináriumot, 
az előadást, a gyakorlatot és az exkurziót megszüntessük vagy vizuális 
kínálatokkal cseréljük fel. Ezek a hagyományos formák - és velük együtt 
az egyetemi oktatás emberi tényezője - nem pótolhatók. A figyelem kö
zéppontjában sokkal inkább annak a kérdésnek kell állnia, hogy az In
ternet és multimédia bázisan megjelenő kiegészítő oktatási kínálatok 
hogyan integrálhatók célszerűen a már meglévő szakirányokba.

Csak ha képesek vagyunk erre a kérdésre pozitív választ adni, akkor 
jelentenek ezek a kínálatok többet egy átmeneti divatjelenségnél. Ha ezt
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az utat választjuk, az egyetemek képesek hozzájárulni egy új média- és 
tanulási kultúra kialakításához, és innovatív impulzusokat adhatnak a 
társadalomnak.

Ezen dolgoznak már néhány éve a Chemnitz-Zwickaui Műszaki Egyete
men. Annak érdekében, hogy némi bepillantást adjunk ebbe a munkába, 
először is rámutatunk néhány keretfeltételre, és ezt követően bemutatjuk 
az intézmény egy példaértékű projektjét.

2. Szükséges keretfeltételek

A Chemnitz-Zwickaui Műszaki Egyetem igen magas színvonalú és inno
vatív egyetemi számítógépes központtal rendelkezik, amely szorosan 
együttműködik az informatikai szakterülettel. Az egyetem szinte vala
mennyi munkahelye rendelkezik az egyetemi hálózaton keresztüli Inter
net-kapcsolattal és biztosítja a gyors hozzáférést. Különösen kiemelendő 
az a tény, hogy a hallgatói kollégiumi férőhelyek jelentős része is Internet
kapcsolathoz jutott. Ezen túlmenően a hallgatók és munkatársak szá
mára rádió- vagy telepített hálózaton és ISDN-en keresztül is fennállnak 
hozzáférési lehetőségek. A hozzáférések helytől teljesen függetlenül hasz
nálhatók. Tehát adott az innovativ projektekhez szükséges kiváló in
frastruktúra, amellyel a már működő Internetes szakirány révén pro
duktív módon élni is tudnak. A Chemnitz-Zwickaui Műszaki Egyetem 
filozófiai kara ezenkívül rendelkezik multimédia-berendezéssel, kompu
terállománnyal, videostudióval és a megfelelő helyiségekkel is, amelyek 
szervezetileg az Általános Neveléstudományi Tanszék részét képezik.

3. Virtuális szemináriumok a neveléstudományi 
szakterületen

A Chemnitz-Zwickaui Műszaki Egyetem Filozófiai Karán a pedagógia sza
kot fő és mellékszakként is fel lehet venni az alapképzésben. A szakirány 
kiépítését nemrégiben sikerült sikeresen befejezni. Pillanatnyilag a hall
gatók száma mintegy 300, ebből kb. 250 tanul pedagógiát főszakként.

Ezen a területen az aktuális innovációs projektek abba az irányba mu
tatnak, hogy elsőként a neveléstudomány számára ún. virtuális szemi
náriumokat fejlesszenek ki és evaluáljanak. Erre az alapra építve a cél 
az, hogy a többi szakterületnek információkat és technológiai-didaktikai 
infrastruktúrát nyújtsanak, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy ők 
maguk is kezdeményezhessenek és fejleszthessenek szakterületükre vo
natkozó virtuális szemináriumokat. A pedagógia szak számára mindeddig
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már több virtuális szemináriumot is kialakítottak, és ezek 1996 óta sze
repelnek a kínálatban. 1997-ben ezekkel kapcsolatban két értékelő ta
nulmány készült.

A virtuális szemináriumok egyik alapgondolata abban áll, hogy a prog
ramtechnikai megvalósítás kizárólag a hyperlink-elven alapszik, úgyhogy 
az on-line- és az off-line-munka közötti különbség a kezelő oldaláról 
már nem áll fenn. A tanulóknak tehát csak egyszer kell bedolgozniuk 
magukat az Internet-technológiába és az Internet-program használatába, 
hogy a virtuális szemináriumokat valamenyi képzési és továbbképzési 
területen használni tudják.

A virtuális szemináriumi kínálatok egyenként 10-12 leckéből tevődnek 
össze, amelyek részben multimediális (szöveg, beszéd, hangok, képek) 
felépítésűek, és amelyeket a hyperlink-tanulás elvei szerint alakítottak 
ki.1 Az egyik alapszeminárium témája a „Modem neveléstudomány kon
cepciói”, valamint létezik egy további alapszeminárium is a „Modem ok
tatáselmélet aspektusai” címmel. A szemináriumok mind Interneten, 
mind pedig CD-ROM-on és diszketten is hozzáférhetőek. Tehát on-line 
és off-line jelleggel is használhatók.

A hallgatók a tartalmi részt hyperlink-tanulási módok alapján önállóan 
dolgozzák fel, és a szemináriumi vezető egy bevezető szemináriumot, 
illetve két hagyományos szemináriumot tart, amelyeken tartalmi és mód
szertani, valamint technikai kérdéseket a csoport közösen beszél meg. 
Ezen túlmenően a hallgatók e-mail-en keresztül bármikor kommunikál
hatnak szemináriumi vezetőjükkel vagy hallgató társaikkal. A virtuális 
szeminárium tanulási kontrollokat és gyakorló feladatokat is tartalmaz. 
A szeminárium egy zárthelyi dolgozattal fejeződik be, amelyre az Általános 
Neveléstudományi Tanszék komputer-pooljában kerül sor.

4. A virtuális szemináriumok perspektívái

Az ilyen jellegű virtuális szemináriumokat alapvetően valamennyi olyan 
egyetemen használni tudják az ottani oktatók, ahol az érintett szakterület 
jelen van. Az alapgondolat tehát abban áll, hogy a szakok a mindenkori 
egyetemen virtuális szeminárium kifejlesztésére projekt-kezdeményezé
seket hoznak létre. Az így létrejövő szemináriumokat aztán más egye
temeken is célszerű kipróbálni és alkalmazni. Ilyen módon a szakirányú 
tanulmányok bizonyos hányada (maximálisan mintegy 10-20%) kö
zéptávon egész Németországban virtuális formában valósulhat meg.

Középtávon a projektmunka keretében tervezzük a más szakokkal és 
karokkal megvalósítandó interdiszciplináris együttműködést is. Ezen az
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alapon a későbbiekben a napjainkban erőteljes növekedést mutató to
vábbképzési piac számára is kifejleszthetők kínálatok. Ezen tervek meg
valósításával egyben a több régót átfogó virtuális campus gondolata és 
testet ölthetne.

A munkánkat mozgató elképzelés tehát abban áll, hogy az egyes szakok 
sokszínű virtuális szemináriumokat fejlesztenek ki, és ezáltal eddig elkép
zelhetetlen mennyiségű hálózatbakötési lehetőség jön létre, amikor ezek 
a kínálatok az Interneten installálásra kerülnek. Ezzel a tudományos 
kommunikáció és a tudományos tanulás jelentős mértékben dinamiku- 
sabbá és racionálisabbá válik.

Ha ezt a célt el akarjuk érni, átfogó Internet-mozgalomnak kell kialakulnia 
a tudományban, és minden szakterületnek projekt-kezdeményezéseket 
kell létrehoznia, amelyek keretében ilyen jellegű terveket dolgoznak ki. 
Különben az összes mai fáradozás csak divat marad és divatként múlik 
el.

Irodalom

Koring, Bernhard: Tanulás és tudomány az Interneten. Útmutatások és ref
lexiók új tanulási, kutatási és tanácsadási struktúrákhoz. Klinkhardt- 
Verlag, Bad Heilbrunn, 1997.
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Chamsai Menasveta, 17, Thaiföld
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Sybille Peters
Átalakulás képzés és részvétel révén

A szolgáltatási szektor és a szolgáltatási elv
megújulást követel

A jelenlegi struktúraváltás a munkaerőpiaci szegmenseket, szakmai 
struktúrákat, valamint a képzés és továbbképzés szerkezetét meg fogja 
változtani. Az új vállalalati reorganizációs struktúrák révén a fennálló 
szervezetek nem csak megváltoznak, hanem vertikális rugalmasságuk 
új piacot nyit meg. Globalizációs tendenciák és az ipari szektor megnyitása 
olyan reorganizációs folyamatokat indítanak el a gyártási és disztribúciós 
eljárásokban, amelyekre a decentralizáció és hálózatok kialakulása, va
lamint az outsourcing-folyamatok jellemzők. A szakmailag kötött struk
túráktól eltávolodó, „nem specifikus" munkahelyek fognak létrejönni, 
amelyekben a szocializációs tényezők, mint pl. mentális viselkedésminták 
stb. jelentősége növekszik. A szervezeti struktúrák reorganizációja egy 
újfajta szolgáltatási elvet helyez előtérbe. A verseny okozta nyomás miatt 
az üzemek azirányú készsége növekszik, hogy rugalmasabbá tegyék 
struktúráikat és a vállalati oktatás új formáit alakítsák ki, amelyeknek 
fő jellemzői a decentralizációs, hálózatkialakulási és outsourcing folya
matok lesznek. Ezzel párhuzamosan nem jelentkezik egyetlen általáno
sítható fejlődési irány, valamint a nem-egyidejűség folyamatai határoz
hatók meg trendként. Az oktatási rendszernek erre reagálnia kell, mivel 
az egyénektől megkövetelik az aktív szereplőként való részvételt. A trend 
a következőképpen határozható meg: saját életutunkat a képzési és fog
lalkoztatási rendszer rugalmasabbá váló „frontjai” között optimálisan, a 
szervezést magunkra vállalva, magunk alakítjuk. Ez rugalmasabbá teszi 
a szakmai képzést: az alapképzés a vállalati szervezésű szakmai tovább
képzéssel szemben háttérbe szorul.

Egyelőre nyitott kérdés, hogy ezek a változtatások az oktatási intézmények 
szolgáltatásait és funkcióit illetően milyen következményekkel járnak. A 
képzés fogalma az új fejlődési irányzatokat, úgy tűnik, nem képes kellő 
mértékben lefedni. A részvétel fogalmával a képzés fogalmának jelentését 
kívánom kibővíteni, és a személyiség fejlődésének, valamint szuverén 
cselekvésének vonatkozásában vázolni.
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A képzési és foglalkoztatási piacok határainak 
elmosódása és összefonódása

A piacok globalizációja a szervezeti struktúrák nemzetközivé válását, 
valamint az ebből kiinduló kvalifikációs és teljesítménystandardokat kö
veteli meg. Ezeknek a folyamatoknak új, belső struktúrálási elvei a de
centralizáció, a hálózati kapcsolódás és az outsourcing, amelyek mind a 
foglalkoztatási, mind pedig az oktatási piacon hatnak. Így a szolgáltatási 
szektorban új oktatási piacok kialakulását segítik elő. Ez a képzés intéz
ményeiben, központi tevékenységeiket tekintve, a határok elmosódásának 
tendenciáihoz vezet abban az értelemben, hogy olyan képzéspolitikai 
strukturális modelleket, amelyeket lineárisan egymást követő képzési 
szakaszokban iskola „utáni” szakaszokként szerveztek meg, most üzemi 
oktatási fázisként vagy a gyakorlati intézményekben új formaként szer
veznek meg. Az oktatás lépcsőin a haladás a tanulás helyeit, tartalmait, 
idejét és új szubjektumait tekintve rugalmasabbá válik.

A képzési intézmények rugalmasabbá válása

A szakmai képzés intézmányei rugalmasabbá válnak, és nem képzési 
célú intézményeket a tanulás helyeként vesznek igénybe a képzés érdeké
ben. A magán képzési és továbbképzési kínálatok az állami oktatási rend
szer képzési knálatait ki fogják egészíteni. A kereskedelmi-műszaki szak
mai képzéshez hasonló állami szabályozást a piaci elv működtetésével 
megelőznek, és a magán oktatási intézményekben szerzett végzettségek 
elismertetése egyszerűbbé válik. Az outsourcing folyamatai a szakmai 
feladatok egy részét újfajta szolgáltatási feladatokká alakítják, és egy
mással összefonódó modulok jönnek létre.

A tanulás tartalmainak és idejének rugalmasabbá válása
A tanulás tartalmainak és idejének rugalmasabbá tételével a szakmai 
képzésben egy három ágú tanulási modell kerül előtérbe: intézményesí
tett képzési szakaszok az oktatási intézményekben az alapismeretek meg
szerzéséhez: a kibővített tanulási tartalmak egyre inkább gyakorlati szer
vezetek feladatává válnak. Az állami oktatásügy karcsúbbá, a végzettsé
gek rugalmasabbá válnak. A tudás egy részét az egyéneknek modulsze
rűen saját felelősségükre kell megszerezniük, pl. távoktatás, külföldi tar
tózkodás, más foglalkoztatási piacokon folytatott gyakorlat stb. révén. 
Az önálló tanulás fázisaiban, alternatív képzést fenntartók keretében, 
valamint a munkafolyamatokon keresztül jelentkező képzési részeket az 
új technológiák az országhatárokat átlépve kötik hálózatba, aminek a 
képzés és továbbképzés standardizálása a feltétele. A jogosítványokról/ 
bizonyítványokról a hírnév és a verseny, nem pedig az állam dönt.
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Rugalmasság és új célcsoportok
A rugalmasabbá válás a szakmai képzés számára „új” célcsoportokat 
hoz. Ez azt jelenti, hogy az egyénre a tanulási modulok kiválasztását és 
kialakítását illetően gyakorolt nyomás növekszik. A megfelelő képzési 
szolgáltatás kiválasztása az egyes személy életútját befolyásoló döntés 
lesz, amelyért az egyénnek kell felelősséget vállalnia. A képzést nem foly
tató intézmények szervezeti egységei is a „képzés alanyaivá” válnak, ami 
azt jelenti, hogy a személyzeti és képzési képzésekre irányuló szervezeti 
tanácsadás bővülni fog. Hosszabb távon regionális „képzési alanyok” is 
megjelennek majd az oktatás piacán. A decentralizáció, a hálózatok ki
alakulása és az outsourcing ilyen értelemben mind a makro-, mind pedig 
a mikrostruktúrkba is beavatkoznak, és ott a munkahelyeket a tanulás 
helyeivé, a munka tartalmait tanulási tartalmakká etc. alakítják.

Belső szervezeti átalakulás a munkafolyamat 
közbeni önmagunk által szervezett tanulás révén

A mikrostrukturális folyamatok a szervezeti egységek kialakítási és uta
sítási struktúráit megváltoztatják. Ezekbe a folyamatokba a munkafo
lyamat közbeni tanulási formákat implementálnak. Ezek valamennyi fog
lalkoztatási csoport dolgozóitól egyéni szerepvállalóként elhivatottságot, 
részvételt (ill. identifikációt) és önszervezést követelnek, méghozzá a kö
vetkező, a háttérben lejátszódó folyamatok figyelembevételével:

• eddigi ellenőrzési feladatok és igények feladása a menedzsment ré
széről, valamint a mérnökök részéről a műszaki munkarendszerek 
kialakításának monopóliumáról:

• aktív részvétel mindenki részéről az új kapcsolódási pontok mentén 
jelentkező csapat- és csoportfolyamatok moduláris szervezeti struk
túráiban, amelyeknek funkcionálisan rögzült határait át kell lépni, 
miközben a hatékony szoftverhasználat az oktatás összefüggéseiben 
a képzések hálózatbakötését és standardizálását teszi lehetővé, de- 
centrálisan, vagyis pl. közvetlenül a munkahelyen, globálisan létre
hozhatók az információk keresésének, szűrésének és előkészítésének 
rendszerei: olyan munkaszervezési struktúrákra kell törekedni, ame
lyek a munkatársak az új szervezeti felfogásokba történő mentális 
bevonását tartják szem előtt.
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Az oktatás és a végzettségek rugalmassága és a 
végzettségekről folyó vita

A végzettség hagyományos fogalma olyan jellemzőket mutat, amely a 
különböző követelményfokozatokat tartalmazó technikaközpontúságtól 
olyan jellegű megfontolásokig teljed, hogy az újfajta követelmények tel
jesítéséhez a technika alkalmazásának, a munkaszervezésnek és a kép
zettségeknek egy kölcsönös függéséből kell kiindulni a személyzeti ügyek 
területén. Jelenleg a vita a képzettség követelményeinek reflexív elemeire 
koncentrálódik, nem pedig a struktúraváltás tendenciáinak aspektusaira. 
A képzettség fogalmának nehézségei abban keresendők, hogy ez

• történelmileg konkrét követelmények ill. igények teljesítésére kon
centrál, és az alannyal, mint aktív szereplővel normatív módon fog
lalkozik;

• domináló jelleggel a tevékenységre vonatkoztatott ismeretekből, ké
pességekből és készségekből indul ki,

• individuálisan korlátlan cselekvési diszpozícióból indul ki, vagyis 
kizárólag az egyéni diszpozíció fejlődését kíséri figyelemmel, miközben 
a más szereplőkhöz való viszony a látókörén kívül marad.

Ezzel a célorientáltsággal a „tanuló” szervezeti struktúrák a tanulás, mint 
folyamat közbeni tanulása áll szemben.

Tanulás és önszervezés újfajta szimbiózist hoz létre
Az önszervezés hangsúlyozása egybeesik az újabb társadalomtudományi 
elméletekkel, amelyek abból indulnak ki, hogy a személyiség mozgásterei 
megnyílnak és a szabadság és rend új formái alakítják ki a központi 
strukturálási elvet, az életutak ezzel egyidejű standardizálódása és az 
élethelyzetek individualizációja mellett. Az önmagunk által megszervezett 
tanulás a szakmán kívüli dimenziót nagyra értékeli. Éppen a vállalati 
képzés és továbbképzés mérettetik meg azon, hogy mennyiben képes az 
ott dolgozókat konfliktustűrésre, kooperációra stb. késztetni és nyitott 
szituatív tanulási folyamatokat teremteni, amelyekben a tanulók nyílt 
szituációkban a döntéshozatal felelősségével szembesülnek. Ezek az új 
formák a végrehajtás folyamataiból élnek, vagyis az egyes esetek megren
dezéséből egy innovatív képzési gyakorlat keretében. Az önmagunk által 
megszervezett tanulás az átalakuláshoz való alkalmazkodásunkra történő 
felkészülésként, reflexív képzettségként is felfogható. Ezeket a tenden
ciákat a szolgáltatási szektor bővülése tovább erősíti.
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Részvétel a pedagógiai oktatási és tanulási szervezésben
A részvétel fogalma a pedagógiai követelmények látókörébe kerül. Az 
uralkodó szervezéselméleti tudományos paradigma következtében a fo
galmat a szervezet egyes tagjainak aktív szerepére alkalmazzák különböző 
modellekben. Az elképzelések a célkijelölésbe történő bevonástól egészen 
a részben autonóm csoportstruktúrák kialakításáig teijednek. A fogalmat 
részben a motivációt elősegítőként is értelmezik, miszerint a szervezeti 
struktúrákba való „becsatolás” motivációjat támogatni, és a mentális 
struktúrák változását kezdeményezni kell. A leginkább elteijedt forma a 
képzésben való részvétel definíciójában lelhető meg, amivel a munkafo
lyamat közbeni tanulással foglalkozó módszertani irodalom expanziójára 
utalnak. Ez összhangban van a képzettségi struktúrák fejlődésével össze
függő megfontolásokkal, amennyiben ott a technikai fejlődés, a munka- 
szervezés és a képzés kölcsönös függéséből indulnak ki. Ha a képzettségről 
folytatott vitán belül arról van szó, hogyan bánjunk a nyitott tanulási 
szituációkkal, akkor ezzel párhuzamosan a részvételorientált probléma- 
megoldási technikákról, a kreativitás elősegítéséről, a a kommunikációról 
és kooperációról, mint változó szervezeti struktúrák keretei között leját
szódó változáskezelési tréningformákról bontakozik ki vita. A cél a fe
lelősségvállalási készség és az önszervezés. Tulajdonképpen a lényeg az, 
hogy olyan „kibővített célorientáltságra” törekedjünk, amelybe az alanyt 
aktívan bevonjuk.

Szubjektorientáció - a részvétellel elérhető?

Arra szeretnék ösztönözni, hogy a neveléstudományban fordítsunk fi
gyelmet a részvétel fogalmára. A munkaszervezés hierarchialeépítés révén 
jelentkező megváltozott formái általában a lojalitás kérdéseit is érintik, 
és egészen a vállalati továbbképzés területéig hatnak; a lojalitás régi 
struktúráit, amelyek a munkaerőpiaci és szakmaszervezeti struktúrák 
alapján orientálódnak, felmondják. Azonban az információ és kommu
nikáció valamennyi folyamatába szimbólumok épültek be, amelyek a 
hierarchiák laposodásával nem szűnnek meg maguktól. Ezt a vitát a 
képzettség fogalma kizárja. Reflektálni kellene arra, hogy a részvétel fo
galma képes lenne-e ezt tematizálni. Ezáltal a részvétel és bizalom fogal
mai a képzési folyamatok számára konstitutívak lennének. Ahhoz, hogy 
a személyiségfejlődést a munka- és továbbképzési folyamatokban állandó 
folyamatként lehetővé tegyük, reflektálnunk kell a hatalom és kontroll 
kérdéseire.
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Jekaterina Kotowa, 15, Oroszország
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3. SZCENÁRIÓK
Dieter Gnahs

Minőségről folytatott vita a 2025-ös 
esztendőből - (túlságosan) optimista 
visszatekintés?

1. A minőségről folytatott vita eredménye: 
a résztvevők szuverenitása

A megfelelő továbbképzési programok utáni keresgélés még 30 évvel ez
előtt is inkább szerencsejátékhoz, mint racionális döntéshez hasonlított. 
A továbbképzések piaca áttekinthetetlen volt, nehezen lehetett azt kibo
gozni. Azoknak, akik a továbbképzések iránt érdeklődtek, jelentős kutató
munkát kellett végezniük, hogy végül is a számukra „legmegfelelőbbet" 
megtalálják. Be kellett szerezniük a rendezvények programjait, azokat 
egymással össze kellett hasonlítani, telefonálgatni kellett, és a különböző 
intézményeknél tanácsadó beszélgetéseken kellett résztvenni.

Manapság azonban az érdekelődők csodálkoznak már azon, hogy annak 
idején a keresgéléssel mennyi időt pocsékoltak el. Hiszen most a kommu
nális továbbképzési központokban számítógépes terminálon a térség, 
valamint a térségen kívül eső területek programjaival kapcsolatos összes 
információhoz hozzá lehet férni. Standardizált formában minden lényeges 
információt tárolnak. Szükség esetén elfogulatlan tanácsadók állnak a 
rendelkezésre, akik a beszélgetések során megfelelő tanácsaikkal segítsé
get nyújtanak a döntésben. És szóbeli tanácsaikat még írásos anyaggal 
is kiegészítik. Egyébként a különböző tanácsadó szolgáltatások egymással 
kábel kapcsolatban állnak, így a tanácsadó szolgálat eredménye kereszt- 
kapcsolással, valamint megfelelő egyeztetéssel optimalizálható.

A konkurencia miatt minden továbbképzési intézményben az összes, 
továbbképzéssel kapcsolatos programot tárolni kell. Az információk rész
letesek, és megfelelnek a valóságnak, tekintettel arra, hogy ha egy eset
leges hiba történik, arra a továbbképzési intézmények Minőség Biztosító 
Bizottsága, az önkontroll grémiuma megrovással válaszol. Ha egy éven 
belül három figyelmeztetésre kerül sor, megakadályozza azt, hogy az in
tézmény adatbankjához a továbbiakban hozzáférjenek, ez nagy hátrányt 
jelenthet, hiszen ezáltal az intézmény egész léte is veszélybe sodródhat.
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A továbbképzések iránt érdeklődők nemcsak jól kiépített információs 
instrumentáriummal rendelkeznek, hanem az eltelt időszakban saját 
maguk is kritikusabbak és hozzáértőbbek lettek. A továbbképzésekkel 
kapcsolatban felmerülő költségek arra ösztönzik a potenciális résztvevőket 
és érdeklődőket, hogy egy-egy program előnyeit és hátrányait gondosan 
mérlegeljék, ez pedig magától értetődően a kereslet-kínálat kiegyenlítő
déséhez vezet.

A „Stiftung Warentest" (Minőségbiztosító Alapítvány) 2024-ben számos 
továbbképzést tesztelt, s a vizsgálati eredmények a „Továbbképzési teszt” 
c. folyóiratban meg is jelentek. Az egybehangzó ítélet: a minőségi különb
ségek kiegyenlítődése igen magas színvonalon történik. Már az előző év
században a luxus cikkek esetében is hasonló fejlődést lehetett megfi
gyelni: kezdetben jelentős minőségi különbségek (a „kiváló"-tól az „éppen 
megfelelt” osztályzatok) az idők folyamán árnyalati minőségi különbsé
gekké váltak (a minősítések „ a „nagyon jó” és „jó” között ingadoztak). A 
minőséggel kapcsolatban alkotott negatív megítélések ugyanis végzetes 
következményeket jelentettek a kereslet köreiben, mert ez azt is jelentette, 
hogy a termék eladhatatlanná vált.

2. A továbbképzéseket végző személyek állandó 
harcot folytatnak a minőségért

A résztvevők szuverenitásának megerősödése elősegíti a minőség meg
javítására irányuló harcot. Csak az, aki rendszeres program innovációkkal 
tud szolgálni, valamint a résztvevők igényeivel lépést tud tartani, képes 
arra, hogy megtartsa, illetve kibővítse a piaci részarányát. A legnagyobb 
kínálók két éve áttértek arra, hogy programjaikat a televízióban is reklá
mozzák.

A korábban egyáltalán nem oly ritkaság számba menő ruotine-programok, 
ma már csak kivételes esetekben fordulnak elő. Legkésőbb 2002-re min
denütt érvényesült a szükségletek kielégítésére szolgáló továbbképzések 
elve. A résztvevők előzetes ismereteiből, valamint célkitűzéseiből kiindulva 
a modul rendszerben felépített tanfolyamok az oktatásban résztvevő 
tanácsadók segítségével képesek arra, hogy a tudásszintet a lehető leg
optimálisabban fejlesszék. Ehhez hasonló, additiv módon történik a tel
jesítmények mérése, illetve az azt igazoló tanúsítványok kiadása, a punk- 
tuális vizsga ritkaság számba megy. Általában minden egyes modul után 
egy részvizsga következik. Meghatározott pontszám elérésével a vizsga 
sikeresnek tekinthető.

Minden egyes továbbképzés esetén elengedhetetlen a folyamatos, ill. az
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utólagosan történő kiértékelés. Az egyes tanfolyamokkal egyidőben fel
mért, illetve az utólagosan megvizsgált adatok segítségével optimalizálni 
lehet a tanulás sikerét. Éppen a szakmai továbbképzések területén várják 
el a munkaadók, illetve az anyagi támogatást nyújtó intézmények a tan
folyamok hatékonyságát igazoló tanúsítványokat.

A minőségről szóló tanúsítványok manapság a lehető legtermészeteseb
bek. A kilencvenes évek közepén azonban még igen heves vita folyt erről. 
Számos akkoriban alapított továbbképző intézmény azon a véleményen 
volt, hogy saját maguk valamiféle „beépített minőséggel” rendelkeznek. 
A saját pozícióra vonatkozó reflexiók, valamint az állandó kérdés feltevé
sek, melyek meghatározó szerepet játszanak a képzés területén, feledésbe 
merültek, s felszínes érdekeltségi politikára váltottak át.

A minőségről folytatott viták által kiváltott dinamika mindenesetre gon
doskodott arról, hogy egy piaci tisztogatás történt. Manapság a múlt 
nagy nevei már csak a továbbképzések történetéről szóló értekezésekben 
szerepelnek.

3. Oktatási managerek a hatékonyság és a
pedagógia között

A nyolcvanas és kilencvenes években az oktatás számos oktatási intéz
ményben áruvá süllyedt. A legfontosabb cél az volt, hogy lehetőleg sok 
tanórát produkáljanak, és sponzorokat találjanak. A továbbképzést végző 
személy sokkal inkább hasonlított egy „eladó”-hoz, mint egy „tanácsadó” - 
hoz, illetve egy olyan személyhez, aki „segítséget nyújt”.

Ennek a foglalkozásnak az ilyen régimódi megítélése manapság már nem 
tartható tovább. A minőségről folytatott viták során a továbbképzést végző 
személy foglalkozásával kapcsolatban kialakult kép is alaposan megvál
tozott. Napjainkban ugyanis egyformán helyez súlyt a felkészülésre, a 
kivitelezésre, valamint az utólagos munkákra, míg korábban a hangsúly 
egyértelműen a kivitelezésen volt.

Egészében véve ez a munka sokkal igényesebbé vált, ugyanis egyenlő 
mértékben figyelembe kell venni a gazdasági, társadalomtudományi, min
denek előtt pedig az andragógiai készségeket és ismereteket is. A tovább
képzéseket végző szakembereknek, valamint a vezetőknek gondoskodniuk 
kell arról, hogy a létesítmény, a résztvevők, valamint a támogatók erőfor
rásait ne herdálják el. Ugyanakkor úgy kell a továbbképzési folyamatokat 
alakítani, hogy közben figyelembe veszik az ökológiai szempontokat is. 
Az igények felmérésére irányuló analízisekhez, valamint az evaluáláshoz 
társadalomtudományos Know-how-ra is szükség van; hiszen ahhoz, hogy
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a résztvevőket megfelelő tanácsaikkal el tudják látni, tervezni tudjanak, 
és ezeket a terveket meg is tudják valósítani, ahhoz feltétlenül felnőtt- 
pedagógiai ismeretekre van szükség.

Ez a szemléletmód az utóbbi években hódított tért, s maga után vonta 
azt, hogy a továbbképzésben résztvevő személyek iránti tisztelet megnőtt, 
szakmájukban anyagilag is elismerik őket. Itt kell megemlíteni még azt 
is, hogy ez a foglalkozás flexibilis munkaidőt tesz lehetővé, éppen ezért 
tökéletesen beleillik abba a trendbe, mely mások munkaidejének rugal
massá tételét célozza, azaz amikor a tanulás- és a munka fázisai egymást 
váltják.

4. A minőségről folytatott diszkussziók impulzust 
adnak, hogy az oktatással kapcsolatos gondolatok 
újjászülethessenek

A 90-es években az oktatással kapcsolatban folytatott viták során a mi
nőségről elhangzott eszmecserék új impulzusokkal szolgáltak. Az akkori 
időkben felmerülő problémák a mennyiségi kérdések körül forogtak: mint 
pl. a résztvevők száma, a továbbképzési lehetőségek száma, vagy az okta
tási infrastuktura kiépítése.

A megnövekedett igények következtében azonban a követelményeket nem 
lehetett már a szűkös állami eszközökkel kielégíteni. A Németország egye
sítéséből adódó költségek jelentős mértékben megváltoztatták a politikai 
prioritásokat. Kezdetben még a megszokott standard leépítése is fenye
getett.

A takarékossági intézkedésekkel összefüggésben a minőség szorgalma
zásával kapcsolatban folytatott viták az innovációk új perspektíváit nyi
tották meg (a szükség találékonnyá tesz!). Elkerülhetetlenné vált, hogy 
az erőforrások újra felosztásán elgondolkozzanak, kijelöljék a prioritá
sokat, illetve a haszon-költség közötti viszonyt is megvizsgálják.

A továbbképzések területén mindez azt jelentette, hogy az állami támo
gatásokat ott kellett koncentrálni, ahol erre a legnagyobb szükség volt 
(célcsoport irányosan). Ezzel egyidőben favorizálták az integrativ kon
cepciókat, tekintettel arra, hogy azok kecsegtettek a legnagyobb haszon
nal (pl. dolgozni és tanulni, vagy az általános és a szakmai képzés össze
kapcsolása).

A takarékoskodási kényszer, valamint a minőségről folytatott diszkussziók 
azt eredményezték, hogy a viták középpontjában nem a keretfeltételek, 
hanem az oktatás mint olyan áll, mégpedig a hatékonyságával, a célcso
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port irányítottsággal, a pedagógiai professzionaltással, valamint a szük
ségletek kielégítésével. S mindezek természetesen a továbbképzésekhez 
is új impulzusokat adtak. Sokan megragadták az alkalmat, hogy keve
sebből többet csináljanak. A sustainable development megközelítés át- 
terjedt az oktatásra is: itt most már nem arról van szó, hogy minél többféle 
programot szervezzenek, hanem olyan tartós hatást biztosító rendezvé
nyekre van szükség, melyek a puszta szakmai képzésen kívül helyet 
adnak a személyiség kibontakoztatásának, valamint segítséget nyújtanak 
a problémák iránti érzékenység kialakításában.

Magdalena Kura, Ózon Csoport, Lengyelország
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Wendy Vilma Figueroa Cedón, 14, Peru
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Richard. Stang

A-város 2015 - jövő modell

A jövő továbbképzéseinek kezdete

Volker F. energiában gazdag életre tekinthet vissza. Húsz évvel ezelőtt 
B-városból A-városba költözött, mert az ottani hektika, a fogyasztók va
donatúj fellegvára, az agresszió, valamint a B-városban egyre elviselhetet
lenebbé váló levegő mind inkább az idegeire ment. Szerencséje volt, ugyan
is az A-városban működő Népfőiskolán pedagógiai munkatársként állást 
is kapott. Bár a továbbképző intézmények perspektívái meglehetősen 
bizonytalanok voltak, ennek ellenére ez idő tájt még senki nem számolt 
azzal, hogy a népfőiskolának néhány éven belül be kell zárnia a kapuit. 
S hogy ez végezetül mégis csak bekövetkezett, egyáltalán nem meglepő, 
ha a fejlődés irányát megpróbáljuk követni.

Mi is történt tulajdonképpen? Volker F., valamint kollégái, a pénzügyi 
veszteségek, valamint a résztvevők számának enyhe csökkenése ellenére 
a már jól bevált stílusban kidolgozták saját népfőiskolai programjukat. 
Azonban a szabadidő- és szórakoztatóipar képében egyszer csak megjelent 
a konkurencia, ami ez idáig Volker F.-t egyáltalán nem érdekelte. Volker 
F. televíziókészülékét már réges-rég kiiktatta az életéből, a fogyasztók 
számára épített új fellegvárat mindenkor hatalmas körben elkerülte, s 
az egyre terjeszkedő szórakoztató parkokban csupán a lakosság elbutí- 
tásának új eszközét látta.

Igen ám, de megjelent egy teljesen új programajánlat is: az Educa-park 
(Education-parkok). A szabadidő- és szórakoztató ipar cégeinek konzor
ciuma a 90-es években a Szövetségi Köztársaság egész területét oktató
parkokkal hálózta be. Felismerték ugyanis azt, hogy a szórakozás és 
képzés összekapcsolása sokat ígérő üzletet jelent egy olyan időszakban, 
mely a csökkentett munkaidővel, valamint nagyfokú munkanélküliséggel 
jellemezhető. Mint ahogy korábban a fitness stúdiók esetében is tapasz
talható volt, most az oktató-stúdiókra dolgoztak ki egy koncepciót, mi
közben gondosan ügyeltek arra is, hogy elgondolásaik nagyfokú él
ményértékkel is rendelkezzenek.

Agyagformálás, ahogy azt a régi rómaiak a Fórum Románumban is tették, 
bevezetés a legújabb termelési technikákba lenyűgöző Science Fiction 
környezetben, számítógépes tanfolyamok, nyelvtanulás a homokkal fel- 
töltött strandokon a pálmafák árnyékában, nyelvi vetélkedők egész sora, 
miközben mindennap sor kerül a Miss, illetve Mister „Language” megvá
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lasztására is - ezek a hatalmas létesítmények programkínálatukkal kivétel 
nélkül minden egyes, az oktatás iránt érdeklő személy igényét ki tudták 
elégíteni. Ami az egészben a lehető legkülönösebb, az egyrészt, hogy min
den program interkultúrális médiákon keresztül érkezett, másrészt alig- 
alig akadt olyan „oktatási segéderő", akihez fordulni lehetett volna. Az a 
néhány ember pedig, aki az információs központban volt, csak „végszük
ség” esetén állt a látogatók rendelkezésére.

A létesítmények közül a közönség számára a legvonzóbb attrakciót a 
„Virtuális Fórum” jelentette. A látogatók sisakokkal felszerelve, informá
ciós öltönyökbe öltözve szánhattak be egy számítógépekkel generált vi
lágba. Szerepelt a programok között a világ összes nagy múzeumának és 
nevezetességeinek megtekintése - természetesen mindenkor számítógépes 
vezetéssel -, ezen kívül a társadalmi és az ökológiai témák iránti érdeklő
dők igényeit is ki tudták elégíteni. Rendkívüli közkedveltségnek örvendtek 
a „World Discussions”. Az eszmecserék során a világ összes tájáról össze- 
sereglett látogatók - beszédmodulátor segítségével - aktuális kérdéseket 
vitathattak meg.

Ezek az oktatóparkok óriási sikereket arattak. Az elért sikerekhez még 
az is hozzájárult, hogy a környező területet mozikkal, uszodával, sportolási 
lehetősségekkel, bárokkal, éttermekkel stb. tűzdelték tele. A tömeges 
érdeklődés miatt a belépődíjakat alacsonyra kalkulálhatták. Ezen túl
menően sikerült a cégeknek a Szövetségi Munkaügyi Hivatallal olyan 
exkluzív szerződést is kötniük, mely szerződés értelmében kizárólag csakis 
az Educa-Parkok jelentették azokat a továbbképző intézményeket, melye
ket érdemes volt támogatni, és csakis az itt megtartott továbbképzések 
költségeit lehetett elszámolni.

Csaknem minden népfőiskolának be kellett szüntetnie működését, te
kintettel arra, hogy már csak a törzsközönségük elenyésző része látogatta 
a rendezvényeket, ez a közönség pedig a népfőiskolákkal együtt megöre
gedett. Mindez meglehetősen erősen emlékeztetett a „sarki fűszeres” sor
sának alakulására. Végezetül 2006-ban A-városban is be kellett zárni a 
népfőiskola kapuját.

Ekkor Volker F. is, kollégáihoz hasonlóan, munkanélküli lett. Ezideig 
szinte alig érdekelték őt a fejlődés éppen aktuális irányvonalai, most 
pedig egyszerre a nagy semmi előtt találta magát. A Munkaközvetítő Hi
vatal továbbképzést ajánlott fel neki az Educa-Parkban, melynek elvégzése 
után „oktatójáték-fejlesztő” lehetett volna. Ennek azonban bizonyos előfel
tételei is voltak, mint pl. számi tógépes játékok terén szerzett tapasztala
tok, video clipek ismerete stb. Volker F. pedig nem rendelkezett ilyen 
jellegű kompetenciákkal. Végül egy rendkívül rosszul fizetett segédmun
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kát ajánlottak fel neki az Educa-Parkban. A Nosztalgia-múzeumban ha
gyományos népfőiskolai tanfolyamokat kellett tartania.

Mivel Volker F. semmilyen más kiutat nem látott arra, hogy végre ismét 
munkához jusson, nem tehetett mást, mint elfogadta ezt az ajánlatot. 
Időközben visszavonult az aktív munkából. Néhány éve a háztartásához 
hozzátartozik a televíziókészülék, saját Equipmentje van, hogy bármikor 
beléphessen a virtuális világba, de életéből nem hiányzik az Educa-Park 
rendszeres látogatása sem. Tekintettel arra, hogy a Népfőiskola! kollégái 
és kolléganői is beszálltak az élmények- és médiák világába, így Volker 
F.-nek már nem volt szüksége arra, hogy a műszaki lehetőségek iránti 
lelkesedését továbbra is palástolja.

Andreana Benitez, 11, Fülöp-szigetek
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Ez a rovat az olvasók leveleit, véleményét, illetve hozzászólásait tartal
mazza. Ezek egy része a megjelent cikkekkel kapcsolatos, de meg
találhatók közöttük egyéni kezdeményezések és aktivitások is. - A kö
vetkezőhozzászólás a DIE III/94-es számában megjelent "A jövőforuma”- 
Jövőmodell cikkre reagál.

Maite és Horst Scheuffelen

A-város 2015

Kedves Kollégák!
Még mielőtt az újságcikk befejező mondata alapján meghoznák ítéleteiket, 
minden bizonnyal érdekli Önöket Volker F. kolléga sorsának további 
alakulása. Éppen ezért szeretnénk, hogy Önök „via upgrade” képben 
legyenek, azaz el szeretnénk érni, hogy a jelen pillanatban érvényes ver
ziójukat a lehető legrövidebb időn belül a release 2.0-val váltsák fel. 
Tekintettel arra, hogy bennünk még mindig valami régimódi, így elfaxoljuk 
Önöknek a kinyomtatott anyagunkat, számolva azzal, hogy a szerkesz
tőségben még talán akad néhány papírokat is olvasni tudó személy. 
Amennyiben tévednénk, kérhetik az anyagot 3,5” mini discen „a-vár.txt” 
Word 5-ben, ami VP kompatibilis.

T. úr és felesége!
ISMÉT MEGNYÍLT

Népfőiskola A-város 
* új programmal,
* új ötletekkel,
* új koncepcióval;

minden tanfolyam új EREDMÉNY - minden óra új ÉLMÉNY!

Igen, kedves Barátaink, akik a DIE-jövő fórumát figyelemmel kísérik, 
népfőiskolánk története mégsem fejeződött be ... ugyanis ismét elkezdtük 
a munkát! A történet a következő. Az A-városban élő Volker F.-t, ahogy 
azt már korábban megtudtuk, lenyűgözték a technikai lehetőségek, azon
ban távol állt attól, hogy megengedje magának, hogy azok tökéletesen 
elbutítsák őt. Úgy döntött, a Virtuális Fórumban körülnéz egy kicsit a 
múltban, hiszen humanistaként jól tudta: a történelemből mindig lehet 
tanulni.

Azután, hogy a Cyberspace-ben kijátszotta magát, úgy döntött, hogy 
részt vesz egy ősrégi (1994) MNFS B266 „Hétvége Buenos Airesben" PB- 
tanfolyamon, s pillanatok alatt az események sűrűjében találta magát...
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Szirupos, forró, szívet tépő tangóval fogadják (melynek jelentőségét ebben 
a pillanatban még nem érti), s alighogy megtekintette a falakon függő 
régimódi plakátokat, s gondolkozni kezdett az időközben végbement vál
tozásokról, hirtelen megjelenik egy rikkancs s néhány újságot kínál neki. 
Ugyanakkor még arra is megkéri, hogy x-el jelölje meg azokat a cikkeket, 
amelyek érdeklik. Hisz nem is tudok spanyolul, villan át Volker F.agyán, 
azonban pillanatokon belül kiderül, hogy egy Argentínában megjelenő 
német újságot tart a kezében. Vagy úgy! Hogyan látják az Argentínában 
élő németek az országukat és a világot érdeklő témákat. Argentin-bajor 
„Oktoberfest”, német gyújtogatások, neoliberális peronizmus, valamint 
média-demokrácia.

Míg az újságot lapozza, megjelenik egy argentin nő, s hazai mate teával 
és illatozó süteménnyel kínálja. A nő elmagyarázza mi is a „mate” s meny
nyire közkedveltek a „facturas” a „pontenos” (a város lakói) között. Volker 
F. feljegyezte magának a szavakat, soha sem lehet tudni, előfordulhat, 
hogy még egyszer az életben szüksége lesz ezekre? Néhány virtuál games 
járókelő csatlakozik hozzá, s elkezdtek vitatkozni arról, melyek azok a 
hírek, amik fontosnak, melyek azok, amelyek banálisnak tekinthetők. 
Meg kellene valakit még kérdeznünk, véli az egyik hívatlan vendég. Ma
gukhoz szólítják a rikkancsot és ... segítséget is kapnak tőle. „Honnan a 
csudából tudod mindezt?” kérdi Volker F. „Tudnom kell” - így a fiatal 
ember (54) válasza, „T.-nek hívnak, és én vagyok az Ön trénere.”

A csoport tagjai megállapodtak abban, hogy legelőször is meg kell ismer
kedniük az országgal, valamint az országban élő emberekkel. T. egy „néma 
térképre”, valamint számtalan földrajzi tájegységet, hegyeket, városokat, 
folyókat erdőket, tavakat ábrázoló kivágásokra mutatott, melyeket be 
kellett a térképbe illeszteniük. A másik csoportból is jelentkeznek né- 
hányan, ők valamicskével már többet tudnak, ezért bíznak abban, hogy 
ki tudják a térképet egészíteni: és közbekiáltások, tréfálkozások közepette, 
a térképen lassacskán kirajzolódott egy ország képe. Ezután sok minden 
érthetőbbé vált az újságból, Volker F. pedig, akit időközben a csoport 
szóvivőjévé választottak, buzgón jegyzetelte az elhangzott véleményeket 
és kérdéseket. Például azt, hogy is néz ki Argentínának, ennek az agrár- 
országnak a jövője: a húsárak folyamatosan esnek...

T. tréner rövid beszámolót tart. Fényképek, zenei betétek, irodalmi idéze
tek segítenek abban, hogy megelevenedjen a kép, hogyan alakulnak át a 
sivár sztyeppék mezőgazdasági paradicsommá, valamint hogyan megy 
végbe az ország iparosodása.

Volker F. ragaszkodik ahhoz a véleményéhez, hogy a népgazdasági kom
ponenseket kezelni kell: terms of trade, egyre csökkenő csereértékek. S 
ekkor T. váratlanul egy steak-étterembe invitálja a társaságot.
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Az étterem büszke tulajdonosa végigvezeti a didergő társaságot a hűtő
kamrákon, s közben az argentin „fifes"-ről áradozik. (Volker F. termé
szetesen szorgalmasan jegyzetel.) Falatozás közben T. a termelői réteg, 
azaz az „állat-bárók” problémáiról beszél, akik, ha továbbra is a politika 
nyergében akarnak maradni, kénytelenek lesznek alkalmazkodni. De 
kié is tulajdonképpen egy ország? Az adófizetőké? ... Délutánra a vita 
hevesebbé válik, ebéd utáni alvásra senki sem gondol. A fórum az egyik 
témáról a másikra ugrik, az egyik összefüggés követi a másikat: gazdasági 
élet, politika, társadalmi rétegek, kultúra és ... Kultúra: nem emlegették 
már egyszer Argentínát Hollywood riválisaként? (Szinte hihetetlen, jegy
zeteli Volker F.) Egyáltalán, lehet-e még manapság is filmpolitikáról 
beszélni?

Az argentin asszony (akiről időközben kiderült, hogy T. felesége) elmondja, 
hogy határozottan lehet filmpolitikáról beszélni, hisz „Ha ma péntek este 
van, akkor moziba megyünk" ma már szinte fogalommá vált. Be is mutat 
rögvest egy filmet, mely nem a politikáról szól, hanem azt szubtilis módon, 
egy olyan vidéki fiatalember történetén keresztül mutatja be, aki semmit 
nem tud Buenos Airesről, viszont saját maga megszenvedi Buenos Airest. 
Fejlődési modellek, területek szanálása, privatizáció a beszélgetések 
további tárgya.

Volker F. teljesen új világba csöppen. Mások nagyon is valóságos világába, 
melyet érzelmi, érzéki és értelmi oldalról nagyon könnyen meg lehet ta
pasztalni. Még pedig a has, az orr, a fül, a nyelv, az ujjak, az izmok és a 
szemek közvetítésével. Bruttó nemzeti jövedelem szívvel és értelemmel. 
Végezetül egy (új?) fogalom: az etika. A modem kor előtti időszakból 
származó recycling: beszélgetés (Volker F. rendkívüli buzgalommal felírja 
magának emlékeztetőül: a Duden adatbankban utána nézni, mi is áll az 
etika címszó alatt.)

Érzi, hogy az A-városi templomtorony mögött a régi-új világ tovább él, 
tudja azt is, hogy más modellek, a másság meglátása éppen olyan fontos, 
mint az Educa-Park Virtuális Fóruma. Felteszi magának a kérdést, miért 
ne lehetne valamilyen más fajta fórumot is létre hozni? Az A-városi nép
főiskolát, ahogy az a programban is szerepelt, egy igazi, élményeket nyújtó 
tanítással nyitották meg. Az A-városi Top-Ten-Hitparade élén az old timer 
(1922-51) MNFS OG 1789 E jelzés alatti „Irodalmi szombatok" rendezvény 
áll, országismerettel, történelemmel, a szerzők pszychogramjával, az or
szág ételeivel, zenével, tánccal, ... (és irodalommal) tűzdelve.

Feeling! Awarenes!

A Virtuális Fórum időközben csődbejutott. Crash. Out.
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Hartwig Kemmerer

Népfőiskola 2000 - a Hildesheimi 
Népfőiskola jövőjével kapcsolatos 
elképzelések

Már most elveszett a jövő?

1995. április eleje. Igazán nem nevezhető kedvező pillanatnak, hogy az 
állami felnőttoktatás jövőjével kapcsolatban bármilyen kijelentést is te
gyünk. Nemrégiben került sor Hannoverben arra, hogy az egész Szövetségi 
Köztársaság felnőttoktatásának utat mutató Alsó-Szászországi felnőttok
tatási törvény kiegészítését meghallgassák. A kiegészítés célja: a szinte 
alig növekvő állami finanszírozással kell a jövőképes felnőttoktatási struk
túrákat kialakítani. Megvalósíthatatlan feladat? 1994-ben a tartomány 
az érezhetően szűkebbé váló eszközök miatt beleavatkozik a tervezett 
finanszírozási kötelezettségekbe, ez azt jelenti, hogy a támogatásokat 
mintegy kb. 4 százalékkal csökkenti. A tartomány az 1995-ös esztendőre 
már a teljes összeg 20 százalékos megszorítását tervezi. Hosszú tárgya
lások során végül is sikerült 10 százalékos csökkentésben megállapodni. 
Ezzel egyidőben nagyon sok közösség - többnyire a népfőiskolai hordo
zók - a helyi támogatások jelentős részét is visszavonják. Az eredmény: 
a látogatottság visszaesik. Néhány továbbképző létesítmény - azok is, 
amelyek állami támogatásban részesülnek - fennmaradásukat veszélyez
tető válságba kerülnek, és sor kerül egyes intézmények bezárására is. 

Hildesheimben más a helyzet

Hildesheim Városi Tanácsa és Közigazgatása ha egy kicsit időben vissza
tekintünk, úgy tűnik, egy kicsit bölcsebb volt. Az 1994-es év eszköz csök
kentéseit az 1995 évre az elért szinten „befagyasztják”, ez egyértelműen 
a népfőiskolai munka jelentőségének elismerését jelenti, ha az amúgy is 
szűkös állami pénzek egyre nehezebbé váló időszakát tekintjük. Ugyan
akkor nem szabad megfeledkezni arról, hogy Hildesheim városa 1995- 
ben három építkezést is megvalósított, ezzel a Hildesheimi Népfőiskola 
helyzete, ha a jövőt tekintjük, mindenféleképpen jelentős mértékben meg
javult. Legelőször is meg kell említeni a Népfőiskolának (mely időközben 
már „csak adminisztrációs épületté vált”) a már évek óta beharangozott 
és már régóta esedékes átköltöztetését a Wollenweberstraße 68. szám 
alól a Freiherr-vom-Stein iskola Burgstraßen-ben található szárnyába.
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Ezzel az átköltözéssel vége szakadt egy már-már alig elviselhető és sza
vakkal szinte leírhatatlan átmeneti állapotnak. De ezzel a költözéssel 
lehetővé vált az is, hogy egy modem jövőképes népfőiskolai igazgatási 
épületet hozzanak létre. Ebben az épületben végre lehetőség nyílik arra, 
hogy mind a tanácsadás, mind pedig az igazgatás minőségi szinten tör
ténjen, pontosan úgy, ami a résztvevők jelenlegi elvárásainak is megfelel. 
Ebben az új „továbbképző központban” 1979. óta először ismét egyetlen 
helyszínen folyhat az irányítás és részben az oktatás. A napi programok 
iránt megnőtt kereslet ellenére a rendelkezésre bocsátott termekkel, va
lamint azzal, hogy a szanált Freiherr-vom Stein iskola termeit használhat
ták az esti programok során, lehetőség nyílt arra, hogy a továbbképző 
programok jelentős részét ebben az épületben koncentrálják. A közlekedés 
kedvező, a városközpont közel van, és minőség kifogástalan. Ahhoz, hogy 
a továbbiakban is megfelelően lehessen fejleszteni, ezek mind rendkívül 
fontos előfeltételt jelentenek.

Ha a jövővel kapcsolatos problémákra koncentrálunk, ezen a ponton 
kell megemlíteni a második építkezésnek, a „Hans - Joachim-Akadémiá- 
nak” a tervét. Ez egy idősebbeket képző központ, s ilyen tervre a Szövetségi 
Köztársaság egész területén ez ideig még soha nem volt példa. Az idős 
emberek támogatására és megsegítésére létrehozott helyi létesítmény az 
„Idős, de még el nem feledett” („Alt aber nicht vergessen”) Egyesület rend
kívüli anyagi segítségének, az Alsó-Szászország tartomány pénzügyi támo
gatásának, valamint a város finanszírozási készségének köszönhetően 
egy olyan oktatóközpont létesül, mely, az idős emberek továbbra is di
namikusan növekvő számát tekintve, kiváló lehetőséget teremt arra, hogy 
a lakosság ezen részét intenzíven integrálják a társadalomba.

Ez az integrációs terv, melynek jelentős mértékben kedvez ez az építkezési 
koordináció is, a társadalmunk egyre növekvő artikulációját tekintve 
segítő közvetítő-instanciának tűnik. A idős emberek számára szervezett, 
meglehetősen kedvezőtlen feltételek mellet folyó továbbképző programunk 
jelenlegi sikere is csak megerősítheti azt az elvárásunkat, hogy végre a 
társadalmunk ezen rétegének az oktatása is olyan útra került, mely a 
jövőt alakítja.

A harmadik építkezési terv a Moritzberg-i városrészben a Brauhaustraße
ban vár megvalósításra, ahol pillanatnyilag az egykori Waldorf iskola 
egyik épületrészében ragyogó helyiségek állnak a „számítógépes adatfel
dolgozás”, valamint a „szakmai képzés” rendelkezésére. Ennek a tervnek 
a megvalósításával végre véget lehet vetni az ezen a szakterületen már 
olyan jól ismert „vándor cirkusznak". Itt valószínű, hogy kiváló előfelté
telek nyílnak majd a szakmai területen történő továbbképzések, valamint 
a jövőben hordozó funkciót ellátó szakterületek számára.
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Amennyiben jól ítélem meg az állam finanszírozási nehézségeit, akkor 
pillanatnyilag aligha várhatunk valami jót. Minden örömünk ellenére 
sem szabad megfeledkezni arról, hogy mindaz, ami jelenleg nálunk tör
ténik szintén csak azt bizonyítja, hogy évekig, sőt évtizedekig szinte alig 
történtek megfelelő lépések, hogy a népfőiskolát felépítsék, illetve kiépít
sék. A nyolcvanas évek közepén kezdett megváltozni a tanács és a köz- 
igazgatás, illetve a népfőiskola közötti viszony, de megváltozott a népfő
iskola és a „város” kapcsolata is. Ez előkésztette azt a talajt, mely kedvezett 
annak, hogy kialakulhasson egy ésszerű, az állampolgárok továbbkép
zésével kapcsolatos érdekeit szem előtt tartó kooperáció. Pontosan ennek 
a megváltozott, tudatos gondolkodásnak is bizonyítéka a Hildesheimben 
létrehozott, a felnőttoktatás céljait szolgáló építészeti ensemble.

Mi is történjen az új épületekben? Hol vannak a 
holnap felnőttoktatásának a tartalmi feladatai?

Az állami intézmény
Ha azokat a változásokat, melyek a nyolcvanas években a felnőttokta
tásban bekövetkeztek komolyan vesszük, akkor az elkövetkező évekkel 
kapcsolatban alap helyzetként a következő képet kapjuk: az állami fel
nőttoktatás, melyet az 1970. évi felnőttoktatási törvény fogalmaz meg, s 
amit a hetvenes években szinte egy az egyben a gyakorlatba át is ültettek, 
válságba került. Az 1984. évi első törvény kiegészítéssel a tartomány a 
finanszírozási készségét korlátozta, visszanyesték az intézmények törvé
nyes igényét a személyzet és az oktatómunka finanszírozását tekintve, s 
meglehetősen alattomos módon még egy paradigmaváltást is bevezettek.

A népfőiskolákon folyó felnőttoktatás főként azok számára szolgált to
vábbképző szervizként, akik oktatás-politikai és oktatás-biográfiai szem
pontok alapján hátrányos helyzetben voltak - ezt bizonyítja a hetvenes 
évek célcsoportokat felkutató munkája, az elmulasztott iskolai végzettség 
pótlása, az egyenlő jogokon, valamint a kölcsönösség elvén alapuló ok
tatási programok kidolgozása -, a törvény kiegészítés után azonban las
san elkezdték felfedezni a továbbképzések „állítólagos piacát”, megkezdő
dött a vadászat az állami létesítményeknek a munkaerőpiacok válságát 
kísérő intervenciós eszközei után.

A „állítólagos piac”
Mindazt, amit a népfőiskoláknak 1984-ig sikerült felépítenie és bővítenie, 
ezt a munkát ezekkel a meglehetősen bizonytalanná váló eszközökkel 
folytatják tovább. Mindazokat, akik ezt most kritizálják, megrögzött, „örö
kös tegnapiak"-ként diszkreditálják. A kezdeti sikerek szemmel láthatólag
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igazolják is a pragmatikus új orientációt. Az egyes létesítmények amellett 
voksolnak, hogy kapacitásuk és erejük jelentős részét az általuk eddig 
„nem kedvelt" „szakmai képzés" -re fordítják. A népfőiskolák megpróbálják 
az egyre inkább csökkenő „institucionális állami” támogatást „állami” 
projektek támogatásával kompenzálni, úgy hogy a piacgazdasághoz fel
tétlenül szükséges módszereket alkalmazzák. Társadalmunk egyre inkább 
növekvő foglalkoztatottsági válsága miatt - mely azzal a feszültséggel is 
párosul, hogy mindenki a saját ura akar lenni - ezek a projektekhez és 
intézkedésekhez nyújtott eszközök instabilak és meglehetősen időlegesek, 
így az egyes létesítményekben csak igen szolid, igen rövid lélegzetű fej
lesztéseket tesznek lehetővé.

Hogy a társadalmi átalakulás miatt szükségessé vált „szakmai képzés” 
vajon hosszabb időre szóló feladat, vagy nem, ez egyike azoknak a kérdé
seknek, melyek mind a mai napig még az államilag támogatott tovább
képző létesítményekben megválaszolásra várnak. Azzal a folyamattal, 
melyben az egyesített Németország különböző életkörülményeit egymás
hoz igyekeznek igazítani, az „állítólagos piac” egyre szűkebbé válik, véle
ményem szerint nem is ez lesz az útja annak, hogy a „továbbképzéseket”, 
mint állami feladatokat kiépítsék és biztosítsák. Az időközben ugyancsak 
rendelkezésre álló európai támogatási eszközök melyeket a válságban 
levő, vagy strukturálisan gyenge területek kapnak, ugyan jelentenek némi 
segítséget, azonban a bürokratikus struktúrájukat tekintve jelen pillanat
ban még annyira rugalmatlanok, hogy ezekkel az eszközökkel semmiféle 
világos, koncepcióját tekintve a jövőbe mutató megoldás nem lehetséges.

Hogyan lehet a további fejlődést realizálni akkor, ha az institucionális 
támogatások stagnálnak, részben pedig csökkennek, vagy akkor, ha a 
kívülről érkező eszközök meglehetősen bizonytalanok, s csak kis mér
tékben befolyásolhatók?

A résztvevők újra felfedezése

Vajon továbbra is csak a továbbképzések résztvevői jelentik majd a „ke- 
reslet"-et, ami egyben azt is jelenti, hogy az általuk igénybe vett tovább
képzések lehetséges finanszírozói is maradnak? A bejegyzett társaságok 
formájában működő népfőiskolák az eszközgazdálkodást tekintve mindig 
is rendelkeztek egy korlátozott autonómiával, s költségvetésükben a részt
vevői díjak jelentős szerepet játszottak, az első olyan állami felnőttoktató 
létesítmények, melyek most Alsó - Szászországban először az életben kí
sérletet tesznek arra, hogy a meglehetősen lassan csordogáló állami tá
mogatásokat a résztvevői díjak fokozatos emelésével próbálják kompen
zálni. Ez a kísérlet egyrészt úgy történik, hogy az eddigi továbbképző
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programokat újraértékelik, másrészt pedig felkutatják a legújabb tovább
képzési igényeket. Ez a próbálkozás úgy néz ki, hogy sikerül. Ez egyben 
azt jelenti, hogy a létesítményeknek pénzügyileg megerősödnek; a hiányzó 
állami pénzek egy részét ki lehet gazdálkodni; ugyanakkor a népfőiskolák 
programstruktúrája szinte észrevétlenül változik meg. Az üzemgazdasági 
szempontok szerint kívánatosnak tartott követelmények nyomása alatt, 
oly mértékben változik meg a létesítmények profilja, hogy bizonyos terü
leteken szinte már nem is lehet felfedezni, hogy most is ugyanazokról az 
állami továbbképzési feladatokról van szó, melyeket az 1970-évi felnőtt- 
oktatási törvény támogatási struktúrája definiál és implikál.

Az új népfőiskola

A gazdasági eredményesség kényszere, mely a jövőben minden bizonnyal 
az első helyen áll majd, veszélyezteti az állami felnőttképző intézmények
ben az állami részről érkező megbízatásokat. Amennyiben az állam saját 
gazdasági válságát továbbra is úgy akarja áthidalni, hogy az állami fele
lősség területeiről kivonul, akkor fennáll annak veszélye, hogy az államilag 
támogatott továbbképzés elveszti a társadalmi-elkötelezettséggel járó ok
tatási feladatát, de hajói meggondoljuk nincs is más lehetősége, ha azt 
akarja, hogy túlélőként kerüljön ki. Ez pedig nem lehet és nem is szabad, 
hogy az államilag támogatott továbbképző létesítmények célja és jövője 
legyen. A népfőiskolák hordozóképes jövő szcenárióinak éppen ezért alap- 
feltétele, hogy továbbképző munkájuk során két egymással egyenjogú 
és egyenértékű orientációs pontból induljanak ki, mégpedig az államilag 
szavatolt és finanszírozott társadalmi elkötelezettséggel rendelkező in
tervenciósképzésből, valamint az államilag engedélyezett individuálisan 
választható, privát finanszírozású továbbképzésekből. Továbbra is szük
ség van arra, hogy a két terület metszéspontjairól társadalmi diskurzu
sokat folytassanak. Ha ezt most hosszú távra szeretnénk definiálni, akkor 
ez az jelentené, hogy a jövővel statikusan akarunk megbirkózni, és a 
további fejlődést ezzel ki akarjuk zárni.

Mind a ma, mind pedig a holnap népfőiskolájának mindkét oldal felé 
(állam és egyén) legitimizálnia kell, hogy a továbbképzésekre alkalmas, 
a munkáját pedig eredményesen végzi. Az állam” felé be kell bizonyíta
niuk, hogy képesek a közösségi érdekeket szem előtt tartó, a társadalmi 
státusztól független oktatási programok megtervezésére és azok kivitele
zésére. Az egyének felé pedig be kell bizonyítaniuk, hogy vevőorientáltak, 
megbízhatóak, képesek arra, hogy a továbbképzésre váró partner érdekei
nek, valamint az elvárásainak megfeleljenek. Ennek a két területnek a 
„Népfőiskolában", mint továbbképzőközpontban történő egyesítése elő
feltétele annak, hogy a jövőt befogadni képes polgárközeli munkát végez-
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hessenek. A népfőiskoláknak, mint a továbbképzések helyi „kínálói"- 
nak minden esélyük megvan arra, hogy ezeknek a feladatoknak megfelel
jenek. Egy telefon körkérdés alapján, melyet 1994-ben az Alsó-Szászor
szági Kommunális Közigazgatás Oktatási Intézete (Niedersächsisches 
Stuieninstitut für kommunale Verwaltung), a Népfőiskolák Tartományi 
Szövetsége (Landesverband der Volkshochschulen), többek között a Hil
desheimi Népfőiskolán végzett, kiderült, hogy Hildesheim felnőtt lakosai
nak 96 % ismeri a Hildesheimi Népfőiskolát, valamint programjait. A 
megkérdezettek 66 % már legalább egyszer meglátogatta a népfőiskolát, 
azok közül, akik eddig még soha nem vettek részt a népfőiskola rendez
vényein 25 % úgy nyilatkozott, hogy ha számukra érdekes programokat 
találnának, illetve a pillanatnyilag útjukban álló akadályokat félre tudnák 
tenni, úgy szívesen jönnének. Ezek a jövő szempontjából jó kilátásokat 
jelentenek. Egy a Hildesheimi Népfőiskolán ugyancsak 1994-ben a Hildes
heimi Egyetem „Általános Pedagógia” Tanszéke által elkészített és most 
kiértékelt résztvevői kérdőív alapján a résztvevők kb. 90 %-a több mint 
elégedett a népfőiskolai programokkal, 92 % pedig az éppen általa látoga
tott tanfolyamról nyilatkozott hasonlóan.

A jövő már elkezdődött

A jövőben történő továbbképzésnek mindig igazolnia és legitimizálnia 
kell magát. Az állami támogatások ideje, a társadalmilag és morálisan 
legitimizált világkép miatt, 1989 után már úgy tűnik, végleg elavult. A 
nyitott társadalmak, és a mi társadalmunk a jövőben is egy nyitott tár
sadalom lesz, pluralitással és sokrétűséggel s nem a konszenzussal fog
nak kitűnni. Az, hogy konszenzusra jussanak a szervezés, az oktatás- 
politikailag szükséges elvárások vonatkozásában, valószínű nehezebb 
dolguk lesz, de meg kell jegyezni, hogy az emberi lét determinációjának 
az alapján megnő az egyezkedésre való hajlam is. Ahhoz, hogy egy nyitott 
társadalomban az ezzel kapcsolatos vitában helyt lehessen állni, ehhez 
egyénileg kompetens, valamint társadalmi felelősségérzettel rendelkező 
állampolgárokra van szükség. A népfőiskolák részt vehetnek az előfelté
telek kifejlesztésében, s azok megerősítésében.

A tanuló, illetve továbbtanuló ember, a tanuló és a továbbtanuló társa
dalom a jövő életképes közösségének a túlélésre utaló jelei lesznek. A 
lakosság többségének tanulási készsége nélkül nem sikerülhet az aktu
álissá vált társadalmi átalakítás, valamint a humanista szellemű új orien
táció. És pontosan itt lép színre a Népfőiskola mint továbbképzőközpont, 
ugyanis ezen a területen fogja bebizonyítani azt, hogy nélkülözhetetlen, 
s hogy a munkájára hosszú távon szükség van. S ebben az értelemben 
véve a jövő már el is kezdődött, csak végre tudomásul kellene vennünk. 
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Wilhelm Filla

Továbbképzés az üzlet és a társadalmi 
megbízatás között 

A felnőttképzés struktúrájának elvei

A felnőttképzés - amit korábban a népművelés szóval jelöltünk - modem 
formájában, vagyis ahogyan az elmúlt évszázad óta ismerjük, intézmé
nyeivel képzési piacon tevékenykedik. Méghozzá abban az értelemben, 
hogy a közönség különböző intézmények között választhat, és ezzel egy
idejűleg arról is dönt, hogy bizonyos képzési kínálatokat elfogad-e vagy 
nem. A közönség a felnőttképzés kínálatáról a „lábával szavaz”. Ezen 
túlmenően a felnőttképzés intézményei - legalábbis ami Ausztriát illeti
- szervezetüket tekintve nagyrészt magán egyesületek.

Másrészt a képzés felfogásunk szerint nem az autókkal, televíziókészülé
kekkel vagy számítógépekkel összehasonlítható ám, hanem egy olyan 
dolog, amihez az embereknek emberi létüknél fogva joguk van, vagy leg
alábbis joguk kellene, hogy legyen. Ezzel párhuzamosan az egyre komp
lexebbé váló társadalom fenntartásának és mindenekelőtt továbbfejlődé
sének elengedhetetlen feltétele.

Ebből következik, hogy finanszírozását nem bízhatjuk - a részvételi díja
kon keresztül - kizárólag az egyénekre, hiszen társadalmi ügyről van szó
- vagy legalábbis kellene, hogy legyen.

A felnőttoktatás négy imént érintett központi struktúrális elvéből - piac- 
szerűség, magán, vagy legalábbis nem egészében társadalmi szervezettség 
és fenntartás, egyéni igény és társadalmi követelmény - szükségszerűen 
ellentmondások következnek. Ezek a felnőttoktatásra a múlt század óta 
jellemzőek. A mindenkori konkrét szociális, gazdasági, politikai és kultú- 
rális adottságok függvényében különböző intenzitással és formában jut
nak kifejezésre.

A felnőttképzés ellentmondásai

Jelenleg a felnőttoktatás struktúrális elveiből adódó ellentmondások - 
megint csak Ausztriáról és kissé leegyszerűsítve szólva - a szolgáltatók a 
továbbképzés piacán egymással szembenálló két nagy csoportjában je
lentkeznek:
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• Magán, üzleti irányultságú intézmények, amelyek csak olyan progra
mokat kínálnak, amelyek nyereséget hoznak, vagy amelyeknek össz
költsége a résztvevők díjaiból fedezhető. Ebből következően ezek nem 
részesülnek állami támogatásban és kedvezményekben - például az 
adók vonatkozásában. Ezek esetében nyelviskolákról, Fitness-sza- 
lonokról, komputeriskolákról és még jónéhány egyébről van szó.

• Nem üzleti, az állami és önkormányzati támogatásokra utalt intézmé
nyek, amelyek képzéspolitikai érdekeket is lefednek, mint ahogyan 
közönségük egyéni igényeit is kielégítik és felkeltik, függetlenül attól, 
hogy ez a költségeket fedező módon lehetséges-e vagy nem. A közpén
zekre olyan programjaik a költségeket nem fedező részéhez van szük
ségük, amelyeket lehetőleg átfogóan, az egész országra kiterjedően 
kínálnak fel. Ezenkívül olyan tevékenységekhez, amelyek túlmutat
nak a közvetlen oktatási tevékenységen: pl. nemzetközi kapcsolatok 
ápolása, vagy kutatási és publikációs, valamint projekttevékenység.

Évtizedeken keresztül a felnőttképzésben szolgáltatóknak csak a második 
csoportja létezett, vagy legalábbis ez a csoport vitathatatlanul domináns 
volt, és egyetlen releváns társadalmi erő sem kérdőjelezte ezt meg. Csupán 
az állami és önkormányzati támogatások mértékéről folyt vita és harc, 
nem pedig azok tulajdonképpeni jogosultságáról.

A támogatott felnőttképzés megkérdőjelezése

A gazdasági liberalizmus társadalmi előretörésével, amelynek élharcosai 
a vegyes gazdasági struktúrákkal sikeresen szállnak szembe, - ők már 
a „szociális" jelzőt is régóta elhagyják, ha piacgazdaságról beszélnek -, 
valamint a fokozódó piaci radikalizmussal a továbbképzési kínálat mind
két ábrázolt csoportja közötti arányok egyre inkább megváltoznak. A 
továbbképzés intézményeinek juttatott állami támogatásokat a gazdasági 
liberalizmusnak azzal az érvelésével kérdőjelezik meg növekvő nyomaték- 
kai, hogy ezek torzítják a piacot. Időközben már a támogatott és adóked
vezményben részesített intézmények jelentette „piszkos konkurencia" jel
szava is feltűnt.

Pedig az állami és önkormányzat támogatások esetében - legalábbis 
Ausztriában - csupán pótlólagos összegekről van szó. Így például a nép
főiskolák, egy államilag támogatott osztrák felnőttképzési intézmény jel
lemző példájaként, költségvetésük több mint 60 százalékát a tanfolyam- 
és rendezvényműködtetésből származó bevételekből önmaguk teremtik 
elő. Mindenesetre itt el kell mondani, hogy lényegében nem kell adót 
fizetniük, azonban ezzel egyidejűleg kötelezik őket arra, hogy képzési 
programjaikat viszonylag alacsony áron kínálják.
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A közhasznúság, mint az állami támogatás melletti 
érv

A népfőiskolák, de más nem üzleti alapokon működő felnőttoktatási in
tézmények is, az állami támogatást egy olyan elvvel indokolják, amelynek 
elkötelezték magukat: a közhasznúság.

Németországban, ahol a népfőiskolák jelentős része nem magánjellegű 
egyesületi, hanem önkormányzati szervezettel rendelkezik, de éppen ezért 
szintén szükségessé teszik az állami támogatást, "a közösségnek elkötele
zett felnőttoktatásról” beszélnek. Ezalatt tulajdonképpen a közhasznúság 
imént említett felfogását értjük, egy olyan fogalomról van szó, amelynek 
Németországban van egy adójogi jelentése, és amelyet itt tágabb értelmé
ben alkalmazunk.

Amennyiben tehát a közhasznúságról mint azon felnőttoktatás egy köz
ponti fogalmáról beszélünk, amelynek szüksége van közpénzekre, akkor 
elsőként fel kell tennünk a kérdést, mit is jelent a „közhasznú” szó, és 
milyen következményekkel jár ez együtt?

A közhasznúság definíciója

Ausztriában a „közhasznú” alatt a szövetségi adó- és járulékrendtartás 
értelmében (35. par. /1. bek.) a következőket értjük: „olyan célok, amelyek 
teljesítése révén a közt támogatjuk”.

A köz támogatása azonban csak akkor áll fenn, „ha a tevékenység a 
közösség javára szolgál szellemi, kultúrális, erkölcsi vagy anyagi területen" 
(szövetségi adó- és járulékrendtartás, 35.par./2.bek.).

A törvényalkotó ezt követően egy sor olyan tartalmat sorol fel, amelyre 
ez különösképpen vonatkozik, mind pl. a művészet, a tudomány, az egész
ségápolás stb, valamint kiemelten rámutat a „népművelésre” - tehát aktu
ális terminológiában a felnőttoktatásra vagy továbbképzésre, illetve az 
élethosszig tartó tanulásra.

A „köz” fogalma, amelyre a közhasznúság vonatkozik, nem jelenti mindig 
automatikusan az egész lakosságot. Egy tárgyi vagy regionális értelemben 
tett korlátozás alapvetően megengedhető. Így például egy a nők szakami 
beilleszkedésre és visszatérésére szolgáló képzési hely, amelyet tematikus 
okoknál fogva nők számára tartanak fenn, és amelynek tevékenységi 
területe csupán egy városra korlátozódik, szintén a „köz” érdekében mű
ködhet, és ezért rendelkezhet a „közhasznú" státusszal.
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Figyelembe veendő, hogy azok a kedvezmények, amelyekben a közhasznú 
intézmények, elsősorban az adózás területén részesülnek, valamint az 
ezen intézményeknek juttatott közvetlen állami és önkormányzati támoga
tások megkülönböztetendőek. A közvetlen állami és önkormányzati tá
mogatásoknak sokkal erősebb a politikai jellege, mint a vegytiszta köz
hasznúságnak, és éppen ezért ezekkel kapcsolatban fokozottab politikai 
érvelésre van szükség.

Politikai legitimációs nyomás

A felnőttképzés közhasznú intézményei számára - mint pl. a népfőiskolák 
-, amelyek a köznek kötelezték el magukat és elengedhetetlenül szüksé
gük van a (pótlólagos) állami támogatásra, ez azt jelenti, hogy a politikai 
és hivatalos döntéshozókkal, valamint a nem kedvezményezett és nem 
támogatott intézményekkel szemben politikailag kell magukat legitimál
niuk.

Milyen érvekkel lehetünk ennek során eredményesek?

Először is van egy társadalompolitikai érv, mely szerint minden társada
lomnak, és különösképpen az olyanoknak, amelyekre egyre inkább az 
individualizáció, a széttagolódás és a részmiliők és csoportok kialakulása 
jellemző, szüksége van a szociális integráció helyeire, ahol a legkülönbö
zőbb származású és szociális státuszú és különböző korú emberek össze
jönnek és egymással párbeszédet kezdenek. Ilyen helyek e felnőttképzési 
intézmények, mint pl. a népfőiskolák, amelyek önmaguk elé tűzött célja, 
hogy „képzést mindenkinek” nyújtsanak. Ennek azonban semmi köze a 
szociális ellentétek elmosásához és a népközösségi ideológiákhoz, éppen 
ellenkezőleg. A szociális integrációnak el kell ismernie a különbségeket 
és a szociális ellentéteket, ezekről beszélnie kell és fel kell világosítania.

A szociális integráció funkciója különbözteti meg a közhasznú képzési 
intézményeket az üzletiektől.

A szociális integráció funkciójából és a „képzést mindenki számára” igé
nyének kielégítéséből egy sor alárendelt cél adódik, amelyekkel az üzleti 
alapokon álló képzési intézmények nem rendelkeznek és nem is rendel
kezhetnek. Itt többek között a következőkről van szó:

• Decentralizált, a helyi igényeket figyelembe vevő képzési kínálat, 
amely minden ember számára lehetővé teszi, hogy hozzáférhető tá
volságon belül intézményesített képzést vegyen igénybe. Ez azt jelenti, 
hogy lemondunk az olyan képzésről, amely kizárólag központi fekvésű 
helyeken történik.
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• Széleskörű képzési kínálat, amely képes arra, hogy a legkülönbözőbb 
igényeket szolgálja ki és ébressze fel. A kínálat mélységét azonban 
az egyes szakokon belül is biztosítani kell. Ez azt jelenti, csak a 
példa kedvéért, hogy a népfőiskolán folytatott nyelvoktatás nem kor
látozódhat két-három igen keresett idegen nyelvre, hanem sokkal 
inkább a nyelvek egy széles palettáját tartalmazza.

• Olyan képzési kínálat, amely nem szokványosat, nem piaci terméket 
és kísérleteket is tartalmaz.

• Olyan képzési kínálat, amelyet hosszú távra terveznek, amelyet eva- 
luálnak, és amely az őt kísérő kutatások révén támogatást kap és 
megbízható alapokon nyugszik.

• Olyan képzési kínálat, amelynek tulajdonképpeni fenntartóit, az ok
tatókat, maguk a képzési intézmények folyamatosan továbbképzik.

• Elérhető árú képzési kínálat.

• Olyan képzési kínálat, amelyben a helyi szint a regionális és nemzeti 
szinttel ideális esetben ugyanúgy kapcsolatban áll, mint ahogyan a 
nemzetközivel, elsősorban az Európai Unióéval is.

Azok az üzleti alapokon nyugvó képzési intézmények, amelyek kizárólag 
azt végzik el, amit „a piac" követel és lehetővé tesz, nem képesek mindezt 
nyújtani. Ez azonban másrészt azt jelenti, hogy a közhasznú képzési 
intézményeknek, mint a népfőiskolák is, kísérletet kell tenniük arra, 
hogy az itt példaszerűen felsorolt alárendelt célokat ténylegesen realizálják 
is. Csak ily módon tudják közhasznúságukat igazolni és ezzel egyidejűleg 
az össztársadalmi képzési célokat elérni.

Ausztriában a népfőiskoláknak szinte nem lenne szükségük közpénzekre, 
ha:

• csak az agglomerációk központjaiban tevékenykednének,

• kizárólag különösen jelentős kereslettel bíró programokat kínálnának 
(pl. csak a leggyakoribb 2-4 idegen nyelvet),

• a piacra jellemző és nem a széles lakossági rétegek számára elérhető 
árakat kémének, és ezzel egyidejűleg

• lemondanának a kísérletekről, a kutatási és fejlesztési munkáról, 
valamint a munkatársak céltudatos továbbképzéséről.
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Decentralizáció versus centralizáció

Az üzleti jellegű továbbképzési intézményekkel ellentétben, amelyek ál
talában nem vesznek igénybe a helyi szintnél magasabban elhelyezkedő 
intézményeket, az egész Ausztriában működő, közhasznú felnőttoktatási 
intézményeknek szövetségeik, tehát a helyi intézmények alkotta „egyesü
léseik” vannak.

Feldataikhoz elsősorban a közönséggel való kapcsolattartás (PR), a közös 
érdekképviselet és a munkatársak továbbképzése tartozik.

Különösen akkor, ha egy ilyen, nem az állam által fenntartott, decentrá- 
lisan felépülő felnőttképzés elvét tartjuk jónak, van szüksége egy ilyen 
felnőttképzésnek a központi szövetségekre, annak érdekében, hogy a de
centralizálás elvével elválaszthatatlanul összefonódó centrifugális erő
ket központilag, szabályozó jelleggel ellensúlyozzuk. Ennek során létre 
kell jönnie a központosító és decentralizáló törekvések újra és újra hely
reállítható egyensúlyának.

Számos decentrálls (helyi) intézmény a központi szövetségek révén történő 
összefogása - Ausztriában pillanatnyilag például 291 különböző méretű 
népfőiskola van - olyan előnyt eredményez, amit feltétlenül ki kell aknázni. 
Csak ilyen módon köthető össze kölcsönös előnnyé a helyi szinten műkö
dő egyes képzési intézmények az igényékkel, szükségszerűségekkel és 
követelményekkel kapcsolatos alaposabb helyzetismerete azzal a jobb 
rálátással, amivel a szövetségek a tartományi, az országos és a nemzetközi 
szinten rendelkeznek.

Szövetségek

A képzés növekvő piacszerűségének, vagyis fokozódó elüzletiesedésének 
feltétele mellett a helyi szinten túlmutató intézmények - szövetségek - 
megkérdőjeleződnek.

Ezzel szembeszállva az ilyen szövetségek szükségességét két irányban 
kell hangsúlyoznunk:

1. Az állammal, a tartományokkal és települési önkormányzatokkal 
szembeni érdekképviselőként, valamint oktatáspolitikai szereplőként,

2. és a helyi intézményekkel szemben egyrészt impulzusforrásként, 
másrészt a helyi intézményekből kiinduló impulzusok képviselőjeként, 
mivel a helyi intézmények számos dologra nem képesek, amit a szö
vetségek intézményeikkel (pedagógiai munka- és kutatóhelyek és 
szakmai intézetek) megtesznek, vagy meg kellene tenniük.
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A decentralizált felnőttképzés elve csak akkor működik, ha a szövetségek 
az állammal szembeni érdekképviselőként látják önmagukat, és ennek 
megfelelően is cselekszenek. Ezzel egyidejűleg tagintézményeikkel 
szemben szolgáltatóként kell működniük és nem szabad felvenniük a 
„felettes”, bürokratikus és személyzeti állományában feduzzasztott, 
hatalmi kompetenciákkal rendelkező központ szerepét. Éppen a helyi 
intézményekkel kapcsolatos szolgáltatói funkciójukban kell a 
szövetségeket megerősíteni, és amennyiben még nem azok, cselekvő- és 
teljesítőképes intézményekké kell őket fejleszteni. Ennek során mindvégig 
szembe kell szállni a gyakorlattól való elszakadás veszélyével.

A szövetségekre azért is szükség van, hogy a lakosság a felnőttképzéssel 
szemben támasztott bizonyos követelményeinek jobban meg tudjunk 
felelni.

Egy az Osztrák Népfőiskolák Szövetségének Pedagógiai Munka- és 
Kutatóintézete által 1994-ben 2000 osztrák polgár körében végzett 
reprezentatív felmérés során többek között a lakosság a felnőttoktatással 
szemben támasztott követelményeit is felmérték. Ebből az említések 
számának sorrendjében a következő követelményprofil jött létre:

• érdekes továbbképzési kínálat 52%
• megfizethető részvételi díj 41%
• jól képzett „oktatók” 40%
• a rendezvény kedvező időpontja 38%
• jó írásos anyag 35%
• kellemes légkör 33%
• a lakáshoz közeli elhelyezkedés 31%
• magas színvonal 30%
• az oktatók figyelembe veszik a résztvevők érdeklődését 29%
• más emberekkel való találkozás lehetősége 23%
• stb.

A szövetségek feladata, hogy a részvételi díjakat képzéspolitikai tevékeny
ségük és szubvenciószerzés segítségével kedvezően alakítsák.

A szövetségeknek feladataik vannak az „oktatpk” továbbképzésében, mivel 
erre nem képes minden helyi felnőttképzési intézmény, és szükség van a 
szövetségekre a „tananyag” kidolgozásában.
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Természetesen a szövetségeknek ezeken a közvetlenül a közönségre irá
nyuló tevékenységeken kívül egy sor egyéb feladata is van, amelyek nél
külözhetetlenné teszik őket, és amelyeket csak közhasznú felnőttképzési 
intézmények vállalnak ill. vállalhatnak.

P. Ponnamperuma, 17, Sri Lanka
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4. MODERNIZÁLÁS
Ortfried Schäffler

A továbbképzések strukturális 
fejlődése az intézmény történelmének 
tükrében

I. Visszapillantás és kitekintés

Ha a strukturális változás folyamán felteszi az ember a következő kérdést: 
„Mire is megy ki a fejlődés?”, akkor a kérdésre adott válasz egészen ha
tározottan attól függ, hogy ezzel egyidőben milyen radikálisan lehet meg
határozni azt, hogy: „Honnan is jöttünk és most hol tartunk?” Ezt egészen 
kiélezve úgy is megfogalmazhatnánk: az eddigi fejlődésről készített mérleg 
alapján kiválasztjuk azokat a lehetőségeket, melyek a jövővel kapcsola
tosan már a rendelkezésünkre állnak. A visszatekintés és a kitekintés, 
ha ebben az összefüggésben nézzük, két nem teljesen problémamentes 
ikerpárhoz hasonlítható, akik képesek arra, hogy egymást kölcsönösen 
támogassák, ugyanakkor jelentős mértékben akadályozhatják is egymást.

Ha az ember mérleget készít, eleget tesz annak a kívánságnak, hogy 
ezáltal egyrészt önigazolást nyeljen, de ugyanakkor kielégíti azt az igényét 
is, hogy ezzel a mérleggel egy institucionális képet kapjon magáról, vala
mint az elvégzett munkáról; magyarázatot kap még az azokra a problé
mákra is, melyek az egyes célkitűzések megvalósításával kapcsolatban 
merülnek fel, de ez a mérlegkészítés még a külső legitimációhoz is hozzá
járul. Az elmondottak ezen túlmenően még a feladatok közös értelmezé
sének megerősítését is szolgálják. Egyidejűleg megerősödik az a tendencia 
is, mely minden „identitás keresésben” bennrejlik, mégpedig az, hogy az 
egységet kihangsúlyozzák, míg a diszparát részleteket, valamint a célokkal 
kapcsolatos esetleges konfliktusokat elhanyagolják. A szervezet eddigi 
történelmének rekonstrukciója megállítja a spontán kontinuitást és igyek
szik a megszakadt fejlődésekbe belemenni.

Mit jelent ez a fajta értékelés, ha a továbbképzések jelenlegi helyzetét 
nézzük? Talán tévedés lenne azt állítani, hogy a visszatekintés éppen 
most egy olyan időpontban történik, amikor a jövővel kapcsolatban sokkal 
több lehetőség nyílik az előttünk álló változtatásokra, mint az az eddigi 
fejlődés során ez egyáltalán elképzelhető lett volna?
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Vajon találó-e az a megállapítás, hogy egy korszakváltás küszöbén állunk, 
amikor is egyáltalán nem lehetünk biztosak abban, hogy az eddig szerzett 
tapasztalataink és tradícióink közül melyek azok, amelyeknek még „van 
jövőjük”? Elképzelhető, hogy egy mostani visszatekintés inkább arra tanít 
meg minket, hogyan nem mehet tovább, mi az, amit az eddigi tapasz
talataink alapján következtetésként, mint jövőre vonatkozó figyelmeztető 
jel le tudunk szűrni?

Amennyiben a visszatekintésben semmiféle folyamatos fejlődés már nem 
feltételezhető, úgy a kontinuitás maga is történelmi jóslattá válik, mely 
indoklásra vár. S ezáltal a jövőbetekintés is megváltozik. A fejlődés eddigi 
menetét kontrasztív átmenetnek is lehet tekinteni, az eddig érvényes 
egyenes vonal itt megtörik, a korábbi tradíciók „ellenpontjává”, vagy még 
inkább a korábbi, önmagunkról való elképzelés „cáfolatává” válik.

Az átalakulásnak, mint egy nem folyamatos fejlődésnek a rekonstrukcióját 
különösképpen azoknál a szervezeteknél lehet elvégezni, melyek feladatai
kat úgy értelmezik, hogy a munkájuk során a társadalomban végbemenő 
átalakulási folyamatokat kell megválaszolniuk. Ez minden olyan intéz
ményre vonatkozik, ahol valójában értelmet kölcsönző munka folyik, ép
pen ezért itt legelső sorban az oktatási intézményeket kell megemlíteni. 
Az oktatási intézmények, ahhoz hogy az állandóan változó társadalmi 
környezetre érzékenyen tudjanak reagálni, valamint lépést tudjanak tar
tani, a feladataik „megváltoztatásával" mindig is a reformok és az ön- 
megváltoztatás sajátos tradícióját teremtették meg. Ha a németországi 
felnőttoktatást megvizsgáljuk, több korszakváltást lehet megállapítani: 
a „régiről” az „új irányba" történő váltás során a „népoktatás” fogalmát a 
„felnőttoktatás” fogalom váltotta fel, később, egy „realista fordulat” során 
a „felnőttoktatás” „továbbképzésre” változott, az instrumentalizálással 
járó veszélyekre reagálva a minőségorientált tanulás „reflexív fordulata” 
a „kompetencia fejlesztést", valamint az „identitás tanulást” eredményezte.

Jelen pillanatban valamiféle „szervezetet érintő átalakulás” megy végbe, 
melyben a felnőtt pedagógia figyelme már nem a személyes interakcióra 
koncentrál, hanem olyan régóta elhanyagolt kérdéseknek szenteli magát, 
mint: oktatási menedzsment, szervezeti fejlesztés A mindig új és új „át- 
tájolás” azzal magyarázható, hogy a német felnőttoktatásban intézménnyé 
vált a strukturális átalakulás tradíciója, s ez a strukturális átalakulás 
tette lehetővé, hogy a díszkontinuitás kezelésében szerzett tapasztalatokat 
a jelenlegi és a jövőbeni átalakulási folyamatokban fel tudják használni.

Azok a fáradozások, melyet a továbbképzések terén fejtettek ki annak 
érdekében, hogy a múlt- és a jövőbeli fejlődés nyomára bukkanjanak, 
félmegoldást jelentenek, ha azokat kizáróan csak a kontinuitással
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kapcsolatos elképzelések irányítják A visszatekintésnél, illetve a jövőbe 
tekintés során egyformán, sőt talán a visszatekintésnél még határozottab
ban kell azokat a tapasztalatokat figyelembe venni, melyeket az átala
kulások során szereztek. Itt arról az institutionális fejlesztési logikáról 
van szó, hogyan is kell a megtörést, a félbetörést, a kitörést, vagy adott 
esetben az összetörést (összeomlást) kezelni, s ezek alapján milyen 
következtetéseket lehet a várható fejlődéssel kapcsolatban levonni, illetve 
mi az, aminek a bekövetkezésétől esetleg tartani lehet. Azzal, hogy a 
diszkontinuitást alábecsülik, nyilvánvaló az is, hogy az institucionális 
változás nem feltétlenül követ egy univerzális gyógymódot. A változás 
nem jelenti minden esetben azt, hogy az emberiség fejlődésében „javulás”, 
vagy egyáltalán egy „előre-lépés” történik. Éppen ezért a továbbképző 
intézményeknek is fel kell tenni saját maguknak azt a kérdést, vajon 
időnként nem segítünk-e abban, hogy egy társadalmi válság szimptómái 
kifejlődjenek, ahelyett hogy a felvilágosító postulátum ügyét vinnénk elő
rébb. Még akkor is, ha erre a kérdésre nem kapunk választ, a jövőre 
vonatkozó becslések szempontjából rendkívül fontos, vajon a további 
fejlődést egy töretlen sikertörténet, egy változatos korszellembe való tra
gikus belebonyolódás, vagy egy kultúr-pesszimista hanyatlás vagy bukás 
(re)konstruálják-e. Ami pedig a felnőttoktatást illeti, az összes említett 
változat mellé számos szószólót lehet felsorakoztatni. Akit a továbbképző 
intézmények jövője érdekel, annak számolnia kell azzal, hogy a még oly 
alábecsült fejlődési logikával, az annak megfelelő jövő is mindenkor meg
vásárolja. Másrészt viszont egy olyan intézménynek, mely nem tesz meg 
mindent annak érdekében, hogy a múltját értelmezze, hanem ezt a fel
adatot másokra hárítja, cseppet sem szabad azon csodálkoznia, milyen 
lehetetlen jövőt erőszakolnak majd rá az oktatáspolitikai fórumok.

Ha nem akarjuk azt, hogy a további fejlődést csupán arra redukálják, 
hogy az éppen uralkodó felfogást a jövőben továbbítják, akkor az előre
jelzéseknek feltétlenül figyelembe kell venniük az institucionális felada
tokkal és a lehetséges fejlődési célokkal kapcsolatos alapvető változásokat 
is. Másképp fogalmazva: a felnőttoktatásban végbement - ha nem is 
mindig drámai - meglehetősen nehezen áttekinthető jelentésváltozás ed
digi történetét nézve még nem feltétlenül következik az a kérdés, hogy is 
néz majd ki a felnőttoktató intézmények jövője, ennél sokkal fontosabb, 
hogy a felnőttek intézményesített oktatása a jövőben milyen stukturális 
alakzatot ölt majd.
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II. Mi változik a továbbképzések strukturális 
átalakulása során?

Az előző gondolatokban hangsúlyoztuk, hogy a dinamikus identitás ál
landó alakváltozásként értendő, s így egyre újabb és újabb jellegzetességek 
gyöngyfüzére, melynek egy alapvető „Differenciában az egység”-et sza
vaznak. Az emberek életrajzában a „személyi” változásokat a dinamikus 
identitással hozzák összefüggésbe: a szervezeti átalakulásnál mindez az 
„intézmény”-hez kötődik Az „intézményesítés” pusztán azt jelenti, hogy 
bizonyos társadalmi feladat hosszabb időre szól. Ezáltal rendelkezésre 
áll egy olyan időbeli kontextus, melyben a szervezeti változást felülről 
lehet megfigyelni. Fontos egyrészt az intézmény mint átfogó tevékenységi 
kör, valamint némi megalkuvással az operacionalizáló szervezet között 
különbséget tenni. Az intézmények messze menően „időt állóak”, az orga
nizációs megoldásaik azonban fölöttébb érzékenyen reagálnak az idők 
szavára. A továbbképzések területén végbemenő strukturális változások 
differenciált leírásához a „szervezet” még túlságosan elnagyolt, durva 
megfogalmazás. Ahhoz, hogy tisztázni lehessen a strukturális változások
kal kapcsolatos folyamatokat, javaslatunk az, hogy mélyrehatóbban meg 
kell vizsgálni a továbbképzéseket végző intézményeket, vajon üzemszerű 
formában vett „szervezetről”, azaz „továbbképző intézményről” van-e szó, 
vagy az oktatási gyakorlat értelemben vett intézményről van szó, ahol 
konkrét oktatás, a tanulás megszervezése folyik. Ezzel a megkülönbözte
téssel három dimenziót kapunk, ezekben pontosabban meg lehet hatá
rozni, hol helyezkednek el a változási folyamatok, és azok hogyan vonat
koztathatók egymásra. A könnyebb megértés érdekében vegyük példának 
a „népfőiskolát”, mely felfogható:

• társadalmi intézménynek,

• vállalati formában strukturált oktatási intézménynek, valamint

• specifikus tanulási kultúrának.

Ezek a dimenziók összetartoznak, legalább is úgy, mint egy feszültség- 
mező pólusai. Váltakozó hatásaikkal egy „mágikus háromszöget” alkot
nak, s ezáltal az institucionális változások gyakran komplex és igen ellent
mondásos formában jelenhetnek meg. A továbbiakban ezeket a dimenzió
kat a népfőiskola példáján mutatjuk be. Természetesen segítségül lehetne 
hívni a felnőttoktatás, valamint a szakmai továbbképzések egyéb intéz
ményes formáit is.
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1. A „Népfőiskola”, mint társadalmi intézmény
A történelem során eddig a felnőttoktatás, valamint a szakmai továbbkép
zések meglehetősen változatos intézményes formái alakultak ki, s ezeket 
bizonyára további formák is követik majd. Ugyanakkor a Népfőiskola 
egy sajátos német változatot is képvisel, mely keletkezését és institucio
nális változásait tekintve pontosan a német történelem tükörképének és 
tünet hordozójának is tekinthető: „egy pedagógiai mozgalom” keretein 
belüli dinamikus kezdet és készülődési hangulat, míg az intézményesítés 
szakaszában a szociáldemokrata szellemű társadalmi reform egyik al
kotórésze, a nemzeti szocializmus idején alkalmazkodik, valamint a te
vékenységét csökkenti, 1945 után „antifasiszta előjellel” újjáalakulás, 
mely a két német részállamban különböző (de mindenkor jellegzetes) 
fejlődést mutat. Jelenleg a német egységesítési folyamatban a népfőiskola 
intézménye érzékeny csuklópontot jelent, ugyanis az intézmény közös 
történelme lehetőséget nyújt arra, hogy a hasonló, de a két ország társa
dalmában végbement egymástól merőben eltérő fejlődést, valamint „ta
nulási kultúrát” egymással összekapcsolja. Míg az egy ideig igen „si
keresnek” mondható továbbképző intézmények a 89-es fordulatot csak 
rövid ideig élték túl - ugyanis az institucionális kereteket túlságosan az 
NDK társadalomhoz kötötték -, addig a peremhelyzetben levő Népfőiskola 
rendkívül változóképesnek bizonyult. A „Népfőiskola” kétségkívül több, 
mint a felnőttoktatás egyik szervezeti variánsa; sokkal inkább tekinthető 
egy saját, változatos történelemmel rendelkező társadalmi intézménynek. 
Ilyen értelemben rendelkezik egy igen világos idegen képpel, ezen kívül 
még a „helyzetét és feladatát” tekintve olyan szilárd önkifejezési koncep
ciója van, mely mentes a hétköznapok önkényesen fellépő igényeitől. 
Kialakulása, valamint fejlődése során más intézményes formákkal szem
ben jellegzetes különbségeket alakított ki, de mindenkor abban a helyzet
ben volt, hogy feladataiban az új fejlődési irányokat integrálja.

Ebből a bemutatásból kiderül, hogy az intézmény szintjén végbemenő 
változások arra a funkcióváltásra vonatkoznak, melyet a felnőttoktatás 
és a szakmai továbbképzés a történelem valamint az oktatáspolitika in
kább lassú apály és dagály váltakozásával megtapasztal. Ha az egész 
társadalom, ahogy az jelenleg is tapasztalható, egy rendkívüli változtatási 
nyomás alá kerül, akkor ez természetesen a továbbképző intézményekkel 
szemben támasztott új követelményekben is mindenkor lecsapódik. Ez 
esetben pedig alapvetően meg kell határozni a bázist, s ha szükséges az 
értékelési standard új „hitelesítésére” is szükség van. Ha pl. a szakmai 
és az un. általános képzés egymáshoz való viszonyát megvizsgáljuk, akkor 
a hitelesítés szükségessége, abból a feszültségből is egyértelműen kiderül, 
mely a minőségi tanulás, valamint a egyén-, illetve célcsoportirányított 
oktatás között húzódik.

169



Ezen túlmenően az egy életen át tartó tanulás alapvető filozófiája, azaz a 
felnőttoktatás központi legitimációs bázisa megérett egy kritikai felülvizs
gálatra: a jelenlegi helyzetben a felnőttoktatás és a szakmai továbbkép
zések célja nem lehet elsődlegesen az, hogy egy belátható „jobb jövőt’’ 
készítsenek elő, azaz hozzájáruljanak ahhoz, hogy az emberek a min
denkori társadalmi haladással „lépést tudjanak tartani". Korábban az 
oktató munka sikerét az egyre gyorsabb fejlődési vonulatokhoz való gyors 
alkalmazkodáson lehetett lemérni. Ezekben a modernizációs folyama
tokban a felnőttoktatás társadalmi institucionális formái, elsősorban 
azonban a német Népfőiskola, a haladásban való gondolkodás kifejezője 
és motorja is volt egyben. Manapság azonban főként az újabb és újabb 
célcsoportok élethelyzetének stabilizálásáról van szó. Mégpedig azokéról, 
akik nem tudnak „együtt haladni” és akiket ebből a „rohanásból" kiszo
rítottak. A felnőttek intézményesített tanulása nem korlátozódhat pusztán 
arra, hogy ezeket az embereket minden eszközzel a lehető legjobb kondí
cióban tartsák, hogy „versenyt tudjanak futni az idővel”. Az ilyen tovább
képzések túlzott követelményeit nézve, de ha azt vesszük, a továbbképzé
seknek mint „várólistáknak” meglehetősen cinikus instrumentalizálását 
tekintve is megállapítható, hogy a továbbképzéseket végző állami intézmé
nyeknek, különösképpen pedig a népfőiskoláknak egy társadalompoliti- 
kailag igen indokolt ellenkormányzást kell vállalnia. Ha egy társadalmi 
tevékenységi rendszer értelmében vett továbbképzés az alapvető, meg
határozó feladatait elhanyagolja és kizárólag csakis a gazdasági rendszer, 
vagy a politikai rendszer érdekében végzett teljesítményei alapján lehet 
definiálni, akkor az, mint intézmény, teljesen fölöslegessé válik. A jelenlegi 
helyzetben a továbbképzéseket nem lehet első sorban csakis a társadalmi 
változások motorjaként instrumentalizálni, a továbbképzéseknek egy
aránt részt kell vállalniuk abban is, hogy bizonyos fokig az „életet lefé
kezzék". Ha az oktatási célokat nézzük, az intézmény feladata annak 
konkretizálása, hogyan lehet a jelenlegi helyzetben azt elérni, hogy a 
lakosság széles rétegei, az éppen a rájuk tört erőszakos változásokkal 
szemben, ismét stabilitást nyeljenek. Hisz az élet nem csak azokat bün
teti, akik „későn érkeznek”, mert nem tanulták meg a leckét, hanem 
azokat is, akik örökké abban a félelemben élnek, hogy esetleg a fejlődés 
lehetőségét elmulasztják, s így nagyon könnyen azt érezhetik, hogy a 
jelenüktől megfosztották őket. Az olyan intézményeknek, mint amilyen 
a népfőiskola is, aktivizálniuk kell azokat a felnőttek tanulásával kap
csolatos véleményeket és kezdeményezéseket, melyeket jelenleg messze
menően elhanyagolnak: másképp fogalmazva, lehetőséget kell adni arra, 
hogy ismét reflexióképesek legyenek.
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2. A „Népfőiskola”, mint oktatási intézmény
A következő megfogalmazásban: „Tegnap a müncheni Népfőiskolán jár
tam, s jelentkeztem a következő szemeszterre", a „Corporated Identity” 
második dimenziója jut kifejezésre. Ebben az esetben legelőször is nem 
az „időtálló” összefüggésben gondolunk az intézményre, hanem ebben a 
mondatban a Népfőiskola egy különálló, vállalati formában szervezett 
létesítmény, azaz egy „szervezet” melynek neve, telephelye van, a leveleken 
fejléc található, vezetői, munkatársai vannak, akik meghatározott mun
kaidőben dolgoznak. Az üzemszerű formában működő szervezetek mára 
oly annyira természetessé váltak, hogy azokat könnyen össze lehet tévesz
teni az „intézménnyel”. Azonban vannak olyan társadalmi intézmények 
(mint pl. a család, hitközösségek vagy barátság), melyek ha szervezeti 
formális struktúrába mennek át, akkor ezt a változást a bukás, vagy a 
megmerevedés jelének kell tekinteni. Még manapság is megfigyelhetők a 
felnőttoktatás olyan intézményes formái, melyek nem formális szerveze
tekként, hanem informális csoportosulásokként, laza hálózatokként, vagy 
társadalmi mozgalomként strukturálhatok.

Hogy egy társadalmi intézmény milyen pragmatikus megvalósítási formái 
állnak rendelkezésre, s azok közül éppen melyikeket választják, szintén 
egy történelmi változás függvénye. Létesítmény szinten a népfőiskola 
néhány jogi formában és szervezeti változatban már szerepelt. De hasonló 
a helyzet a felekezeti és a szakszervezeti felnőttoktatással kapcsolatban 
is. Jelenleg, ki-ki a maga módján, modem s a változó tevékenységnek 
leginkább megfelelő organizációs struktúrák után kutat. Ezen a ponton 
ismételten szembe kell nézni azzal a követelménnyel, hogyan lehet az 
általánosan fogalmazott „társadalmi megbízatást" (tehát az institucionális 
funkciót) korszerű, a feladatoknak megfelelő organizációs struktúrákba 
transzformálni. Ezek a transzformálási fáradozások az eltelt időben külön
böző koncepcionális irányvonalakban nyilvánultak meg. Ha a „Népfőis
kola” példáját nézzük, akkor meg kell említeni a: kommunalitást, a célcso
port orientáltságot, az együttes döntés jogát, az igényeket kielégítő ellá
tást, térség orientációt, az „egy fedél alatt történő oktatást", a „kommu
nális továbbképzőközpontot”, a Népfőiskola mint „szolgáltató központot”- 
ot, vagy a Népfőiskola mint kommunális „önálló üzem"-et. Ehhez hasonló
an a továbbképzés egyéb institucionális formáinál is meg lehet figyelni, 
hogy azok is új, egy ideális elképzeléseknek megfelelő szervezet után 
kutatnak.

Ha az „üzemeltetési forma” különböző változatait vizsgáljuk, megállapít
ható, hogy a népfőiskola a különböző létesítményeinek arculatát tekintve 
is saját történelemmel rendelkezik. Különböző évfordulókat ünnepelnek, 
melyek során vissza lehet tekinteni a szervezeti fejlődés egyes szakaszaira.
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Ebben az összefüggésben csak arra kell ügyelni, hogy a népfőiskolának 
a történelme, a népfőiskolának mint intézménynek a történelmével nem 
azonosítható. A szervezeti infrastruktúra szintjén történő állandó változ
tatást nem szabadna elhamarkodottan úgy értelmezni, hogy az egyben 
instititucionális változást is jelent. Az infrastruktúra változtatása ugyanis 
csak azt a célt szolgálja, hogy az oktatási tevékenységet a változást hozó 
időszakokban is a megváltozott körülmények mellett is hatékonyan lehes
sen végezni. Ugyanakkor azt is meg kell még ezzel kapcsolatban jegyezni, 
hogy az intézmény hosszútávra érvényes tevékenységének, illetve a jelen
tőségének eltolódásai nem feltétlenül létesítményi szinten következnek 
be. Ha csak arra gondolunk, mennyi időre volt szükség a hatvanas évek
ben ahhoz, hogy a „realista változások”-at, a létesítmény szintjén (pl. 
szakterületek), de a program struktúra tekintetében is konkrét formában 
megvalósítsák, ez azt mutatja, hogy a továbbképzések institucionális 
átalakítása során is jelentős „időbeli egyenetlenségekből” kell kiindulni. 
Ez pedig mindenképpen fontos szempontot jelent, ha a jövőbeni fejlődést 
valahogy megpróbáljuk körvonalazni. Semmiképp sem szabad azt figyel
men kívül hagyni, hogy ezek változással járó folyamatok az említett három 
dimenzióban egyrészt egymásra is vonatkoztatathatók, ugyanakkor min
den esetben rendelkeznek egy saját fejlődési logikával is, éppen ezért a 
relatív autonómiájukban ellentmondások is felléphetnek.

3. A „Népfőiskola, mint sajátos tanulási kultúra

A népfőiskolai Corporate Identity „mágikus háromszögének” harmadik 
pólusát a rá jellemző oktatási gyakorlat jelenti. A „Tegnap a Müncheni 
Népfőiskolán jártam” gondolat ebben az esetben azt jelenti, hogy valaki 
résztvett egy rendezvényen, s ez a rendezvény ennek a személynek a 
tudatában félreérthetetlenül a „Népfőiskolát” jelenti. Hogy ez a felnőtt- 
oktatással kapcsolatos elvárás most pozitívan értékelhető, vagy éppen 
negatív kicsengésű-e, ez a kérdés nyitva marad. Döntőnek tekinthető 
azonban az a tény, hogy a felnőttoktatás célcsoportjai az „institucionális” - 
t, azaz az „időtálló, hosszútávra" tervezést csak egy konkrét rendezvény 
szintjén élhetik meg. A felnőttoktatás institucionális struktúrái elvileg 
éppen ebben különböznek a nevelés institucionális struktúráitól, azaz 
az oktatási palettával rendelkező iskola intézményétől. A Népfőiskola, 
mint intézmény nem kis árat fizet azért, mert a célcsoportok, a tanfolyam- 
vezetők felé, valamint az egyes témákat tekintve olyan nyitott, ugyanis 
eközben számos, szinte átláthatatlan identifikációs problémával küszkö
dik. Mindezek ellenére művészi szinten, csodálatos munkát produkál. 
Gyakorlatilag az emberek közötti interakció során olyan szituációkban 
valósítja meg önmagát, amikor két olyan személyekből álló embercsoport 
találkozik, akik népfőiskolától idegenek: ezek maguk a tanfolyami részt- 
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vevők, valamint a mellékfoglalkozású, vagy szabadúszó tanfolyamvezetők. 
De ehhez még az is hozzájön, hogy ez a találkozás többnyire más, a 
népfőiskolától idegen helyiségekben következik be. Így egyik csoport sem 
azonosul azonnal az intézménnyel, de magával a létesítménnyel sem, 
ugyanis az institucionális hozzátartozást csak fokozatosan tudják kiépí
teni. Különösen akkor válik a helyzet nehézzé, ha ezt az együvé tartozást 
nem sikerül tökéletesen kialakítani, s a Népfőiskolát, mint létesítményt 
félreértelmezik azáltal, hogy az kizárólag csakis „adminisztrációt” jelent, 
amitől a bürokratikus bosszúságon kívül semmi jó nem várható. Néhány 
tanfolyamvezető és tanfolyami résztvevő magától értetődőnek tartja, hogy 
egy „népfőiskolát” a létesítmény főfoglalkozású reprezentánsai ellenére, 
illetve azok nélkül is, minden további nélkül meg lehet valósítani, Ez 
azokat a főfoglalkozású munkatársakat bosszanthatja, akik saját magu
kat tartják „a” népfőiskolának, s a többieket pedig csak külsősöknek, 
illetve vevőknek tekintik. A továbbképzés bármely intézményes formájával 
való azonosulás érdekében nagyon fontos tudni, hogy ezeknek az intéz
ményeknek a felnőttpedagógiai profilját egyáltalán nem lehet megérteni, 
ha azt csak a teljesítményen, azaz a programfüzeteken, valamint a költség- 
számolásokon keresztül mérik. Egy jól működő népfőiskola például a 
munka minőségét és hatékonyságát abban látja, hogy bizonyos azono
sulási nehézségek ellenére is képes egy hordozóképes tanulási kultúra 
kialakítására, mely valóságos cselekvési szinten egy saját fejlődési vonalat 
követ. Ez a valóságos cselekvési szint meglehetősen latens, nagyon ritkán 
írnak róla, többnyire csak a gyakorlatban „tapasztalható” meg. Ugyan
akkor adminisztratív intézkedésekkel, vagy felnőttpedagógiai tervezéssel 
lehet irányítani, természetesen összeütközésre is sor kerülhet, anélkül, 
hogy ezt minden esetben észlelni is tudnák. Ahhoz, hogy a népfőiskola 
intézményének ezt az alapvető realitás szintjét érzékenyen észlelni le
hessen, vagy azt alaposabban meg lehessen figyelni, érdemes a 
tanfolyamvezetők és a résztvevők habituális különbségeire, illetve hason
lóságaira, a témától és a szaktól független „nőies” jellegű kommunikációs 
stílusra, valamint a programfejlesztés logikájára (ezek mindenkor össze
fonódnak a tanfolyamvezetők, valamint a tanfolyami résztvevők biográfiai 
fejlődésével), irányuló „társadalmi-ökológiai” szemléletmódot kialakítani.

Az életstílushoz, valamint a különböző, de egymással hálózatban álló 
tanulási környezet kialakításához való kötődés csak megerősíti a tanítás, 
illetve a tanulás többnyire latens közös önértelmezését, de egyúttal in
formális kooperációs lehetőséget is biztosít a regionális és kommunális 
környezet számos területén. Ezekkel ugyanis a fejlődésben kölcsönösen 
osztozik. A szociális környezettől, vagy bizonyos tanulási kultúrától való 
függés is jelentős nehézségeket okozhat, ha arról van szó, hogy a tovább
képzési területen bizonyos külső szegmentumokkal való kapcsolatfel
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vételre, vagy kapcsolattartásra kerüljön sor, Illetve ezeket a lehetőségeket 
ki is tudják használni.

E kérdés történelmi dimenzióját a felnőttpedagógiai tevékenység vezér
elveinek olyan változásain lehet leolvasni, mint pl. résztvevő-orientáltság, 
célcsoport irányultság, átfogó kérdésfeltevések, az egyenjogúságon ala
puló célkitűzések, az életről kialakított felfogás, vagy az „oktatás, mint 
az életben való segítségnyújtás”. Pontosan ebben mutatkozik meg, hogy 
a népfőiskola intézménye még a legjobb esetben is csak saját maga és 
mások számára vállalhatja fel a fejlődést előmozdító feladatokat, s a min
denkori irányvonalak sohasem jelentik egyben az institucionális előjogait 
is. Hiszen éppen ebben rejlik az erőssége. Németországban a népfőiskola 
mikrodidaktikai szinten hosszú ideig iránymutató volt. Meglehetősen ko
rán a gyakorlati hasznosságra, valamint a minőségre koncentrált, me
lyek későbbiek során általános érvényre tettek szert.

Az institucionális identitás specifikus mikrodidaktikai vívmányai melletti 
elkötelezettség - ahogy ezt korábban a munkaközösség gondolta - egy 
plurális társadalom igénystruktúrájára már nem vonatkozik. Ugyanis 
nem veszi figyelembe a módszertani koncepciók időközben szinte átte
kinthetetlen sokaságát. A különböző módszertani eljárások ma már nem 
vezethetők le közvetlenül egy sajátos társadalmi tevékenység alapján, 
hanem időközben azok univerzális jelleget kaptak. Éppen ezért, ha a 
„népfőiskola” programstruktúráját konkrétan megvizsgáljuk, ki lehet azt 
jelenteni, hogy a sajátos arculatot nem a népfőiskolai különleges mód
szerek és a munka különböző formái adják, hanem az ezeket hordozó 
„tanulási környezet”, mely minden lehetséges szakmai és tematikus kor
látok ellenére is érvényesül.

Ugyanakkor megfigyelhető, hogy a kínálati struktúra, mint az institucio
nális identitás dimenziója szintén változásokon megy át, egy különös 
fejlődési logikát követve. Ez a logika nincs szinkronban azokkal a folya
matokkal, amelyek az egy életen át tartó tanulás társadalmi funkciójának 
szintjén mennek végbe, s melyeknek az éppen aktuális továbbképzési 
menedzsment követelményeivel összhangban kell lenniük.

Ha visszakanyarodunk arra a kérdésre, mire is vonatkoznak az egyes 
változásokkal és a fejlődési tendenciákkal kapcsolatos kijelentések, akkor 
megállapítható, hogy az alapvető fejlődési struktúra mellett (haladás, 
racionalizálás, hanyatlás, megszűnés) azon is el kell gondolkodni, hogy 
az institucionális identitás „mágikus háromszögében” melyikkel is kell 
foglalkozni a leírt dimenziók közül. A változás ebben az összefüggésben 
teljesen mást jelenthet, ezért más-más magyarázatot lehet rá adni. 
Amennyiben a három dimenziót nem lehet egymástól függetlenül szemlél
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ni, fontos a lehetséges fejlődési tendenciákat olyan szempontok alapján 
megvizsgálni, vajon ezek mely dimenzióból nyerik átütő erejüket és di
namizmusukat, s mely területen érvényesülnek kevésbé. Ugyanakkor a 
várható fejlődés megítélése szempontjából az is fontos, vajon a változás 
mindegyik dimenzióban egyidőben, váltakozó erősséggel megy-e végbe, 
vagy ezek a változások csak egyetlen egy dimenzióban mennek végbe, s 
később a többit is reaktív alkalmazkodásra kényszerítik, vagy egyetlen 
dimenzióban történő izolált, egyedi változásról van-e szó, s ez a változás 
a többi dimenzióban történő fejlődésre egyáltalán nincs hatással.

A három dimenzió egymásra hatása

I. Dimenzió: rendszerpolitikai és institucionális keretek
A felnőttoktatás feladatainak meghatározásában végbement változások 
A felnőttoktatás institúciós formái, valamint a hordozó szervezetek 
A létesítményeken túlmutató struktúrák: szövetségek, kommunalitás, 
regionalitás
A finanszírozással kapcsolatos szabályozások, illetve a „továbbképzési 
piacok" szeg entáris struktúrái

II. Dimenzió: továbbképző intézmények
Az intézmény politikája
Az intézmény oktatáspolitikai profilja
Programtervezés
A súlyponti területek kombinációja 
Célcsoport, témakörök, rendezvényformák 
A feladatkör didaktikája:
A programkínálat, valamint a koncepciófej
lesztés differenciálása 
Rendezvényszervezés:
Az egyes progmkínálatok fejlesztése, kipró
bálása, valamint kivitelezése

Elsajátítási struktúra A „tanulási légkör"-nek, valamint azoknak a fej- 
Résztvevők lődő vállalati, kommunális, valamint regionális

.. tanulás kultúráknak a kidiflerenciálódása, me-
Tanfolyamvezető lyeknek alakításában a világ dolgaiban eligazodni
Célcsoport tudó személyek és intézmények vesznek részt.

III. Dimenzió: elsajátítási struktúrák, valamint a „tanulási légkör"

175



III. Strukturális kihívások

A továbbképző intézmények a jelenlegi formájukat tekintve köztes hely
zetben vannak. Még nem lehet tudni, vajon a részleteket tekintve konkré
tan mi változik, egy dolog azonban már egészen biztos, hogy sok minden
nek meg kell változnia, s az is biztos, hogy ez a változás valóban be is 
következik. Ugyanakkor az is biztos, hogy nem minden változás vezet 
valami javuláshoz, főként abban az esetben nem, ha az értékelési rendszer 
is felbomlóban van. A korábbi szituációkkal összehasonlítva azonban a 
döntő különbség abban nyilvánul meg, hogy a jelenlegi institucionális 
változás egy korszakalkotó egész társadalmat érintő felszabadító folyamat 
egyik alkotórésze. Manapság azonban sokkal több minden belekerül egy 
strukturális erózió mozgásába, mint amit még konstruktívan kezelni is 
lehetne. Ebben a fenyegető, turbulens időszakban észre kellene venni és 
ki kellene használni az esetleges mozgástereket. Az intézményesített ta
nulás további fejlődését az határozza majd meg, milyen választ talál a 
három központi kihívásra:

• a továbbképző intézmények külső kapcsolatainak strukturális vál
tozásaira,

• az állami felnőttoktatásban kirajzolódó funkcióváltásra,

• a belső viszonyok szükséges szervezeti fejlesztésére.

1. A külső kapcsolatokban történő változásokkal szemben 
támasztott követelmények

Ha a továbbképzések és az állam kapcsolatát nézzük olyan változás előtt 
állunk, melynek következményeit pillanatnyilag még nem lehet belátni. 
Az államilag szavatolt felnőttoktatást minden ambivalencia ellenére eddig 
„költségvetési" feladatként fogták fel. Ez azt jelenti, hogy az oktatásra 
való megbízás, a konkrét feladat kijelölése, valamint a fenntartási költ
ségek is a szövetségtől, a tartományoktól, valamint a településektől ér
kezett. Ez az állami ellátás, az életminőség biztosításának feladatkörébe 
tartozott. Az állam visszavonulása, valamint a „deregulálás”-hoz kapcso
lódó folyamatok miatt, mindenféle államilag szavatolt teljesítményre való 
hivatkozás defenzív panaszokba torkollott, sőt válsághelyzetet hozott létre. 
A reális gazdasági jóslatok - a szolgáltatások piaci jellegét hangsúlyoz
va - teljesen új irányultságot jeleznek. Alig lehet különbséget tenni az 
állami felelősséggel rendelkező intézményformák, valamint a partikuláris 
részérdekeket képviselő oktatással foglalkozók között. Ami a piaci logika 
szerint számít, az csakis a gazdasági siker, még akkor is, ha az egyben a 
költségek minimalizálását jelenti.
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Ha Németországban a politikai struktúrákat alaposan megvizsgáljuk, 
megállapítható, hogy a továbbképzéseket több szempontból nézve is ma
gukra hagyták. Jó lenne, ha a továbbképzések sorsának jövőbeli alaku
lását nem kötnék szorosan össze a politikai struktúra váltás várható 
turbulenciáival és képtelen megoldásaival. Hogy részleteiben hogy álljunk 
ehhez a kérdéshez, egyetlen dolog már most is egészen bizonyos, a tovább
képzések jövőbeli struktúráit, valamint a politikai irányítórendszerek kap
csolatát teljesen új módon kell majd szabályozni. Ugyanakkor egy olyan 
korszakalkotó strukturális változással lehet számolni, ami majd a to
vábbképző rendszeren is számon kéri a fejlődést. Döntő szerepet játszik 
majd, hogy milyen keretek között határozzák meg az intézményesített 
felnőttoktatás fejlesztési céljait, s azokat milyen kontextusban lehet majd 
a gyakorlatban megvalósítani. Vajon kizárólag üzemgazdasági problé
maként értelmezik majd, és ezért meg kell elégedniük a pusztán pragmati
kus megoldásokkal, valamint a túlélési stratégiákkal? Képesek lesznek- 
e arra, hogy strukturális döntésekre institucionális szinten válaszoljanak, 
s egy átfogó teljes koncepciót fejlesszenek ki arra vonatkozóan, hogy a 
jövőben hogyan lehetne a különböző létesítményeket hálózatban álló szö
vetségekké alaktani? A továbbképző szervezeteket össze lehet-e kapcsolni 
az egyén világához tartozó képzési struktúrákkal, s ezáltal úgy tekinthe- 
tők-e mint a társadalmi környezet, valamint sajátos tanulási kultúrák 
kifejezői?

2. Állami szerviz-feladatok átvállalása
Teljesen mindegy, hogy a részleteket tekintve milyen lesz a jövő organizá
ciós struktúrája, egy dolog minden esetre biztos: az állami felelőséggel 
rendelkező továbbképző intézmények semmivel sem tarthatnak több jogra 
igényt, mint amennyivel más intézmények is rendelkeznek. Külön jogokat 
csak akkor kaphatnak, ha társadalmi méretű feladatokról van szó. Ha 
pusztán a programkínálatuk minőségi sajátosságait nézzük, már ez is 
elegendő ahhoz, hogy ezeket már ne lehessen az „állami" jelzővel legiti- 
mizálni. Manapság nincs már konszenzusra alkalmas, s így anyagilag is 
támogatott továbbképzésekre irányuló feladatkijelölés, még akkor sem, 
ha kizárólag a szakmai képzéseket nézzük. Ugyanakkor azt is meg kell 
említeni, hogy az államilag felelős továbbképzés teljesen elveszíti a törté
nelem során kialakult kritikai funkcióját, ha oktató munkáját főként 
egy a „széljárastól” függő „továbbképzési piac” elvárásaihoz, valamint 
kizárólag a fizetőképes közönséghez igazítja. Amennyiben azt akarja, hogy 
az alkalmazkodás és az ellenállás közötti viszonyt tekintve egy számára 
is elfogadható helyzet alakuljon ki, úgy már csak az institucionális profil- 
hűség miatt is vállalnia kell az ellenkormányos szerepét, hogy felvegye a 
harcot a szűklátókörű fejlődési tendenciákkal szemben. Gyakorlatilag
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ez azt jelenti, hogy az államilag támogatott és felelős továbbképzés minden 
újra strukturálásával az infrastrukturális jelleget kell kidomborítani. Vá
laszt kell adni arra a kérdésre, hogy az állami institucionális formák 
mint a különféle továbbképzések programkínálói, rendszeres feladataik 
mellett hogyan tudnak segítséget nyújtani a regionális és az országos 
továbbképzésekben, valamint a továbbképzési struktúrák folyamatos fej
lesztésében és megerősítésében. Az „állami felelősség” a felnőttképzés 
vonatkozásában ma már nem az oktatással foglalkozókkal szembeni do
minancia igényében mutatkozik, hanem a különböző továbbképzéseket 
kínálók hálózatában elfoglalt struktúra erősítő és fejlődést előmozdító 
pozícióban jelentkezik. A jövő institucionális formáinak sokat ígérő pers
pektívái azokban a szervizteljesítményekben és a szupport feladatokban 
rejlenek, melyekkel a felnőttképzés és a szakmai továbbképzések infra- 
stukturájáért érzett felelősséget az állam és az állampolgárok közötti 
intermediális szinten felvállalják. Az elvárások, melyekre választ kell ke
resni, címszavakban a következőképpen foglalhatók össze:

• olyan hosszútávú programfejlesztésnek és programoknak a biztosí
tása, melyeket a gyorsan váltakozó áramlatok nem akadályozhatnak,

• programkínálat, valamint a regionális szükségletek felmérésében való 
együttműködés,

• olyan specifikus szerviz teljesítmények biztosítása, mint pl. az egyes 
programkínálatokkal kapcsolatban fellépő igények létesítmény spe
cifikus analízisének támogatása, fejlesztéstervezés, új programkí
nálati formák kidolgozása, a munkatársak továbbképzésében való 
közreműködés, a minőséggel kapcsolatban támasztott kritériumok 
kidolgozása, valamint a felnőttképzés minőségbiztosításának kiérté
kelése.

• szupport funkciók átvállalása, azaz kooperatív hálózatok kiépítésé
nek támogatása a feladatkörök szintjén, az egyes továbbképző léte
sítmények szervezeti fejlesztésének támogatása, valamint a berlini 
regionális struktúrafejlesztés támogatása.

3. A továbbképző intézményeken belüli szervezeti fejlesztés
A továbbképzések területén összességében lejátszódó általános struktu
rális átalakulások mellett manapság megfigyelhetők olyan változtatást 
sürgető igények is, melyek csupán a továbbképzésekkel foglalkozó intéz
mények belső struktúrájára vonatkoznak. A jelenlegi helyzetre jellemző, 
hogy rendkívül heterogén fejlődési vonalak halmozódnak fel. Ez egy olyan 
diffúz nyomást jelent, melyben a különböző változtatásokat sürgető kö
vetelések egy relatíve átláthatatlan szövevénnyé válnak.
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Ezt a tényt legjobban azzal lehet illusztrálni, hogy a továbbképzések cél
csoportjainak a „kereslettel kapcsolatos viselkedésformája” megváltozott, 
valamint azzal is, hogy a tanfolyami résztvevőkben a szociális irányultság 
igénye egyre inkább nő, ezt pedig a különböző rendezvényeken minősé
gileg különböző módon kell lereagálni; ugyanakkor ez megmutatkozik 
még azoknak a kvalifikációs elképzelésekkel szemben támasztott igények
ben is, melyeknek nem csupán szakmailag kell „stimmelniük”, hanem 
azoknak a tanuló személyét „egységes egészként” kell figyelembe venni
ük; ezen kívül nő a hétköznapok problémáit érintő' tanulás iránti érdeklődés 
a legkülönbözőbb „jövővel kapcsolatos témák” iránti érdeklődés, s fokozott 
igény jelentkezik a személyekre vonatkoztatott reflexiók, valamint az 
egészségneveléssel kapcsolatos kérdésében. Természetesen az említettek 
mind hatással vannak a programfejlesztésre is: új és új feladatkörök 
differenciálódnak ki, a továbbképzésekhez új célcsoportokat és új köröket 
nyernek meg, koncepcionálisan új témákat és tartalmakat dolgoznak ki, 
s a rendezvények formáit, valamint a munkamódszereket, a váltakozó 
követelményekhez igazítják. A változó igényekhez való rugalmas 
alkalmazkodás néha tudatos, többnyire azonban egyidőben végbemenő 
olyan változásokhoz vezet, melyek végül is a továbbképző intézmények 
szervezet-fejlesztésével kapcsolatos folyamataiban csapódnak le: a belső 
kommunikációs- és döntési struktúrák egyre komplexebbek lesznek, 
egyre kevésbé lehet azokat átlátni, a külső körökkel való informális 
hálózatok és a kooperációs kapcsolatok intenzívebbé, ugyanakkor 
sokrétűbbé válnak, a személyzeti struktúra egyre inkább a különböző 
kompetencia területekre és munkakapcsolatokra differenciálódik.

Ezeknek a fejlődési irányvonalaknak a sűrűsödése, részben drámai kiéle
ződése az erőforrások fokozott ellenőrzésére kényszerít. De nem csak 
erről tanúskodik a jelenlegi helyzet: a takarékoskodás cseppet sem új, 
vagy szokatlan dolog a pedagógusok számára. Ez mindenkor egy nyomás 
és a fejlődési lehetőségek keveréke is egyben, az erőforrások csökkennek, 
ami egy tudatos szervezeti fejlesztést és a feladatok tudatos megtervezését 
teszi szükségessé. Ami egyébként természetéből fakadóan magától menne 
előre, azt a jelenlegi költségnyomás és egzisztenciális veszélyezettség miatt 
racionális ellenőrzési és irányítási struktúrákban kell összefogni. Ha a 
pedagógiai célkitűzéseket közvetlenül össze kell hangolni a költségel
számolással, akkor ennek természetesen mindenkor megvannak a to
vábbképző intézmények vezetési feladatira irányuló konzekvenciái is. Ezen 
túlmenően hatással van még a tanfolyamok lefolyására, valamint az azzal 
szoros kapcsolatban álló személyzetfejlesztési és a munkatársak tovább
képzésére vonatkozó stratégiákra is. A fejlődés itt is arra kényszerít, hogy 
érzékenyen felismerjék és kihasználják a lehetséges cselekvési játékteret.
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De nem csak ezeket az institucionális változásokat kell a transzformációs 
társadalom felnőttképzésének „helyzetével és feladataival” kapcsolatban 
a jövőben figyelembe venni. A védettebb belső területen jelentkező kihí
vásoknak is meg kell felelni. Ezek a kihívások nem csak kívülről jöhetnek, 
hanem az időközben elért fejlődésfok kifejezői is lehetnek egyben. Ez 
főként az egyes feladatkörök, illetve szakterületek továbbfejlesztésére vo
natkozik, de vonatkozik az egyes területeken dolgozók egymás közti kap
csolatára, valamint azoknak a mellékfoglalkozásban dolgozó, valamint a 
szabadúszó tanfolyamvezetőkhöz való viszonyára is. Regionális környe
zetben ez érinti a célcsoporttal való kooperációs kapcsolatokat is.

Ha végezetül feltesszük azt a kérdést, hogy mi az, ami az új évezred 
küszöbén az eddigi továbbképzési struktúrákból megmarad, akkor az 
eddig elmondottak alapján valószínűnek tűnik, hogy a jelenlegi szituáció 
féletlenül fontos kiindulópontot jelent a további fejlődéssel kapcsolatos 
elképzeléseket tekintve. Amennyiben a jelek nem csalnak, az elkövetke
zendő változások sokkal átfogóbbak lesznek, mint a megelőző, a fordulat 
éveinek változásai voltak. Ezúttal a társadalmi funkcióváltás instuticio- 
nális szintjén végbemenő változások a létesítmény szintjén messzemenő 
transzformációs folyamatokkal járnak együtt. Csak az marad meg, ami 
egyébként is a minőségi oktatómunka bázisát képezi: az eddig kidolgozott 
oktatási koncepciók, az elképzeléseket megvalósító programok, a mun
katársak és tanfolyamvezetők egyre élénkebben fejlődő hálózata, mindaz, 
ami az intézmény szociális környezetében az egész oktatóhelyre vonat
kozik.

Ami az intézmények és a létesítmények formáját illeti, nyilvánvaló, hogy 
egy korszakváltás küszöbén állunk, s a feladatokban mindenkinek ak
tívan ki kell vennie a részét. Ahelyett, hogy gondterhelten feltesszük azt 
a kérdést, mi is történik ezekkel a létesítményekkel, sokkal ésszerűbbnek 
tűnik azon elgondolkozni, hogy a szakmai képzés és a felnőttoktatás új 
feladatait milyen institucionális keretek között lehet majd hosszútávon 
gondolkodva megvalósítani. Ugyanakkor rendkívül fontos az is, hogy az 
egyes továbbképző létesítményeket ne cseréljük össze az intézményekkel, 
ezáltal mintegy eltúlozva azok jelentőségét.

A létesítményeknek mindenkor megvan a saját életük, így a saját sorsuk 
is; felnőttpedagógiailag vett értelmüket és legitimációjukat mindenkor 
abban találják meg, hogy egy felülrendelt institucionális oktatás köve
telményeinek korszerűen, és hatékonyan meg tudnak felelni. Eddigi si
kereik alapján és eddigi életútjuk alapján mégsem tudtak saját jogokat 
kivívni.
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A jelenlegi helyzet inkább arra ösztökél, hogy a szervezet történelmét ne 
létesítmény történelemként, hanem az intézmény történelemiéként re
konstruáljuk. S ebben, a továbbképzések strukturális fejlődése összeom
lások és újra kezdések láncolatként fogható fel. Az institucionális identitás 
e dinamikus értelmezése feltételezi azt, hogy egyezségre kell jutnunk 
abban, hogy a felnőttek institucionális tanulása milyen ismérvekkel 
jellemezhető.
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Hans Georg Lößl

A felnőttoktatás jövőbeli formái - a 
német népfőiskolák történelmi 
tradíciója és szervezete

A Német népfőiskolák egzisztenciájukat túlnyomó részt a XIX. századi 
„áttörésnek” (Tietgens) köszönhetik.

A felvilágosító munka népnevelői tendenciája olyan társaságokban öltötte 
az első intézményesített formáit, mely társaságok a tudomány az irodalom 
a filozófia, valamint a természettudomány és a műszaki tudományok 
területén elért eredményeket terjesztették. Németországban a XIX. század 
utolsó harmadában végbement iparosítás a politikai élet területén új 
kezdeményezésekkel is szolgált a megelőző évtizedek kölcsönösség elvén 
alapuló, valamint demokratizálási törekvéseihez annak érdekében, hogy 
a kitűzött célokat el lehessen érni. A liberális polgárság a művelődéshez 
való igényét politikai célul tűzte ki. 1870. után a munkásmozgalom a 
„szociális kérdéssel”, valamint azzal a követelésével, hogy a társadalom 
alakításában a kölcsönösség elvét követve egyenlő jogokkal vegyenek 
részt, csak megerősítette azt a permanens felnőttoktatás irányába mutató, 
eredendően polgári tendenciát, mely szerint a felnőttoktatást csakis tel
jesítőképes intézményekkel lehet fejleszteni. Az egyetemi szintű tudás 
(Extra Mural Movement) népszerűsítésére irányuló mozgalomhoz kap
csolódva a múlt század 90-es éveiben megalakultak az első szervezett 
népfőiskolák (pl. Bécsben és Münchenben), melyek az állami oktatásügy 
„állam-mentes” részének tekintették magukat.

Ha az első világháború utáni konkrét szükségállapotot nézzük, megálla
pítható, hogy a polgári művelődési mozgalom, valamint a munkásmoz
galom közötti ellentétek szemmel láthatóan veszítettek jelentőségükből. 
„Nép és művelődés - népműveléssel" címszóval egy teljesen „új irányzat" 
jutott érvényre a felnőttképzés, valamint a felnőttképzési intézmények 
feladatairól és helyzetéről folytatott viták során. A népfőiskola mint bent
lakásos népfőiskola, vagy a városi esti népfőiskola belső szervezete arra 
a feladatra koncentrált, hogyan lehet a legkülönbözőbb származású fel
nőtteket a lehető legmesszebbre menő önirányítással a beszélgetés és a 
munkaközösségek eszközeivel alakítani. A népfőiskolákon folyó felnőtt- 
képzés ezen szakasza, valamint az ezzel párhuzamosan futó oktatás- 
elméletről és a gyakorlati oktatásról folytatott viták 1931 -ben a „Prerowi- 
képlet”-ben találtak megoldást. A képlet a következőket tartalmazza:
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"Az esti iskolák, valamint a népfőiskolák nevelői hatása a tapasztalatok 
elmélyítésében és tisztázásában, a tények közvetítésében, az önálló gon- 
dolkodásra nevelésben, valamint a formáló erők gyakoriásában rejlik. 
Egyáltalán nem csak szakmai  képzésröl,illetve tudományos szempontból 

rendszerező teljességre törekvésről van itt szó. Mint minden egyes isko
lában, így az esti, valamint a népfőiskolákon is a rendszeres tanulás áll 
a középpontban. Az esti iskolák és a népfőiskolák az oktatási területek 
egy tervszerű felépítésére törekednek - már amennyire ez lehetséges -, 
hisz nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az esti iskolák látogatása 
az önkéntesség elve alapján működik. A munkatervek kialakításánál 
meghatározó szerepet játszik a látogatók élettapasztalata, valamint azok 
a legkülönbözőbb igények, melyek a társadalmi tagolódással és a vidéki, 
valamint helyi adottságokkal magyarázhatók. Ez a munkamódszer a 
résztvevők önálló együttműködésén alapul.” (Freie Volksbildung, 1947. 
2.füzet, 101. old.)

A nemzeti szocialisták diktatúrája véget vetett a Weimari Köztársaság 
szabad népművelésének, eltűntek mindazok az új kezdeményezések, me
lyek a felnőttoktatással foglalkozó intézmények fejlesztésére irányultak, 
s velük együtt szűnt meg ezeknek az intézményeknek a művelődéspolitikai 
és szervezeti sikere is. Teljesen nyilvánvaló, hogy a népfőiskolák csakis 
egy olyan demokratikus közösségben tudtak fejlődni, mely a polgárok 
szabadságát és nagykorúságát respektálja, s megkísérli azt fejleszteni.

A diktatúra idején bekövetkezett visszaesést a népfőiskolák meglehetősen 
hosszú ideig nem tudták kiheverni. A népfőiskolák fejlődése 1945. után 
a kettészelt Németországban Nyugaton és Keleten egymástól meglehető
sen eltérően, de még Nyugaton is különböző módon ment végbe. Az ame
rikai megszállási övezetben, Bajorországban az oktatásügy helyreállítá
sának kapcsán már 1946-ban engedélyezték a népfőiskolák megalapí
tását. Az amerikaiak érdekében mindenek előtt a németek demokratikus 
politikai képzése állt.

Elsősorban a városokban alakították újjá a népfőiskolákat, majd röviddel 
ezután egyes csoportok és magánszemélyek révén vidéken is megtörtént 
az újjászervezés. Ezeknek a népfőiskolai létesítményeknek a hordozóiként 
működtek esetenként maguk a városi és községi helyhatóságok, (pl. 
Nümbergben), többnyire azonban ezek olyan bejegyzett társaságok formá
jában tevékenykedtek, melyeket legelső sorban a helyhatóságok aktívan 
finanszíroztak és dologi támogatásban is részesítettek (pl. Münchenben). 
Ha a népfőiskolai hordozók, valamint a felelősségvállalás két formáját 
nézzük, megállapítható, hogy alapelvnek számított az, hogy a népfőiskolák 
a teljesen szabad-kezet kapjanak abban, hogyan alakítsák ki program
jaikat. mik legyenek a célkitűzéseik, s hogyan történjen a fejlesztés. 
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Természetesen a katonai kormány messzemenően odafigyelt a politikai 
és kulturális képzések tartalmára. 1948-tól kezdve jelentős szerepet ját- 
szott a kommunizmustól való elhatárolódás is. Megkezdődött a Hideg 
Háború, a népfőiskolák a nyugati demokratikus világ, valamint az aktuá
lis társadalompolitikai kérdések felé fordultak. Nyugat-Németországra, 
valamint Bajorországra a háború következményei erősen rányomták a 
bélyeget. A népfőiskolák gyors újjáalakítása kivétel nélkül magánkezde
ményezések és magánszemélyek odaadó munkájának köszönhető. Ennek 
megfelelően meglehetősen individuálisan és helyhez kötötten alakultak 
ki a népfőiskolák egyes megjelenési formái, maga a szervezet is, valamint 
a programok tartalmi kialakítása is különböző volt. Az elmondottak 
ellenére egy valami azonban közös volt bennük: megpróbálták a Weimari 
idők eszméit továbbvinni, s megpróbálták a népfőiskolai felnőttképzést 
Nyugat-fíemétörszág,valamint az egyes tartományok oktatási rendszeré
ben alkotmányosan is megerősíteni.

Már 1946- ban a Bajorországi Népfőiskolák képviselői elhatározták, hogy 
az érdekeik védelmére egy szövetséget hoznak létre, s ez a szövetséget 
meg is alapították. A szövetség 1947-ben kezdte meg munkáját. Ebben 
a szükséghelyzeben fontos volt a népfőiskolai munka intézményesített 
kereteinek a biztosítása. Ezekben az időkben hiányzott csaknem minden, 
amire ahhoz, hogy a felnőttoktatás működjön szükség van, hiányoztak 
a helyiségek, a tananyagok, a nem volt megfelelő a közlekedés, hiányoztak 
a felnőttoktatásban járatos tanárok, nem volt fűtés, valamint elektromos 
áram, ezen kívül nem álltak rendelkezésre azok az anyagi eszközök sem, 
melyekkel a rendezvényeket meg tudták volna fizetni. Ezekben az években 
kutatták fel és fejlesztették ki azokat a szervezeti formákat és finanszíro- 
zási eszközökét, mélyek mind a mai napig meghatározzák a népfőiskolák 
ökonómiai feltételeit:

1. Az egyes tartományok kormányainak a népfőiskoláknak (valamint a 
Bajor Népfőiskolai Szövetségnek) nyújtott anyagi támogatásai.

2. Az állandó alkalmazásban álló törzs-személyzet finanszírozása, va
lamint a népfőiskolai intézmény felszerelése a városok vagy községek 
(esetenként falusi járások) segítségével.

3. A programokkal kapcsolatos költségek finanszírozása, azaz a taná
rokkal, az oktatási tananyagokkal, valamint a terembérlettel kapcso
latban felmerülő költségek anyagi finanszírozása a résztvevői befize
tésekkel.

Más (állami) oktatási intézménnyel ellentétben, ezek a népfőiskolai kur
zusok, előadások és rendezvények sohasem voltak ingyenesek. Ugyanis 
az a felfogás uralkodott, hogy az iskola elvégzésével, a szakképesítés 
megszerzése, valamint az egyetem, vagy egyéb állami képzésben való
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részvétel után a felnőttek már nem várhatják el a társadalomtól, hogy 
ingyenes felnőttoktatásban, vagy ingyenes továbbképzésekben is része
süljenek.

Ugyanakkor a társadalmi és politikai élet a lehető legteljesebb mértékben 
számít arra a haszonra, melyet a felnőttképzés mindenki számára egy
aránt jelent. Mindamellett figyelembe kellett venni még azt a tényt is, 
hogy nem mindenki számára adatott meg az a lehetőség, hogy képessé
geinek és tehetségének megfelelő oktatásban vegyen részt és művelődjön: 
így a felnőttoktatás az oktatással kapcsolatos, valamint az általános mű
velődéssel kapcsolatos deficitek kompenzációját jelenti.

Tekintettel arra, hogy a felnőttoktatás mind az individuális, mind pedig 
a társadalmi érdekeket és igényeket tartja szem előtt, így teljes mértékben 
plauzibilisnek tűnik az az elvárás, hogy a tartomány, a helyhatóságok, 
valamint a résztvevők lehetőleg egyenlő mértékben vegyék ki részüket a 
továbbképzések finanszírozásában. Ez a követelmény mind a mai napig 
érvényes, még akkor is, ha egyre kevesebb siker tapasztalható. A tényleges 
fejlődés ugyanis teljesen más irányt vett. Bajországban a megszállási 
időszak végeztével az önállóvá vált szövetségi tartomány nem volt képes 
rávenni magát arra, hogy a felnőttoktatás valóban megfelelő mértékű 
finanszírozása mellett döntsön. Bajorországnak, mint szabad államnak 
a részéről a népfőiskolákfelétörténő pénzügyi támogatások ma a népfő
iskolák költségvetésének alig 10 %-át teszik ki. A legfőbb terheket a hely
hatóságok, valamint maguk a résztvevők viselik. A Helyhatóságok fizető- 
képességét és fizetési szándékát illetően jelentős térségbeli és helyi kü
lönbségek vannak, melyekre ezen keretek között csak röviden lehet utalni. 
Vannak olyan népfőiskolák, melyek arra kényszerülnek, hogy költségeik 
80%-át a résztvevői befizetésekből gazdálkodják ki, más népfőiskolák 
esetében pedig ez az arány mintegy 50 % körül mozog. S ebben nemcsak 
annak van szerepe, hogy a helyhatóságok hogyan alakítják a népfőiskolák 
számára nyújtandó támogatásaikat, hanem figyelembe kell még azt is 
venni, vajon az adott népfőiskola szervez-e programokat pl. fogyatékosok, 
szociálisan gyenge helyzetben lévő, munkanélküliek, vagy idősebb 
emberek számára. Az ilyen programok esetében ugyanis meglehetősen 
magas költségek merülnek fel, s az említett résztvevők helyzete miatt 
alig-alig tehetnek szert bevételre.

A népfőiskolai programokban körülbelül a 60-as évektől kezdve megnőtt 
a szakmai képzés szerepe, legelső sorban a műszaki és a kereskedelmi 
témákat illetően. Ehhez hasonlóan sor került a nyelvi programok kon
zekvens, folyamatos kialakítására is. Ha a jelenlegi nyelvi programkínálat 
részarányát nézzük, ezek a teljes programkinálaLmintegy 40 %-át teszik 
ki. A különböző nyelveket differenciált tanfolyami rendszerekben oktatják, 
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s a tanfolyamok résztvevői speciális népfőiskolai tanúsítványokat kapnak. 
A művelődés, valamint a társadalompolitikai oktatás szintén jelentős 
szerepet játszik, s a résztvevők meglehetősen nagyszámával dicsekedhet.

Ezek az ugyancsak szűkre szabott utalások is egyértelműen azt bizo
nyítják, hogy a népfőiskolák az utóbbi 30 év során részben kereskedelmi 
jellegű vállalatokká váltak, melyek milliós forgalmat bonyolítanak le. Így 
a népfőiskolák termékének, a programkínálatnak feltétlenül meg kell 
felelnie a piaci elvárásoknak, meg kell találnia a vevőkört, olyan sikeresen 
kell működnie, hogy ezáltal a résztvevők kötődjenek a népfőiskolákhoz, 
és ne morzsolódjanak le a tanfolyamokról.

Ami a népfőiskolák szervezetét, valamint a programkínálatot illeti, azt is 
észre kell venni, hogy ezek nem csupán a piac, valamint a „vevők” igé
nyeihez igazodnak, hanem szem előtt tartják az állami elvárásokat is. A 
népfőiskolák munkájával kapcsolatban támasztott állami érdekeknek 
valójában két szempontot kell figyelembe venni:

a. Biztosítani kell azt, hogy a népfőiskolák felnőttoktatási programjaihoz 
mindenki hozzáférhessen, világnézeti szempontból a programoknak 
semlegesnek kell lenniük, s tendenciózusan tekintve fontos, hogy 
ezek a programok mindenki számára megfizethetők legyenek.

b. A programkínálatok minősége kifogástalan kell legyen, ami pedig a 
gyakorlatba történő átültetést illeti, azoknak megbízhatónak, ko
molynak kell lenniük, azaz a programkínálatnak meg kell felelnie 
egy demokratikus társadalom elvárásainak.

Ezek a résztvevők részéről érkező alapvető elvárások, valamint az állami 
pénzek felhasználásával kapcsolatos alapvető követelmények a népfőis
kolák belső szervezetének bizonyos formáit teszik szükségessé teszik. A 
népfőiskolák csak abban az esetben várhatják el az állami pénzügyi tá
mogatásokat, ha a felnőttoktatási rendezvények az ár szempontjából ked
vezőek s mindenki számára hozzáférhetőek. Másrészt viszont a progra
moknak a szubvenció ellenére az adózási szempontokat tekintve is von
zónak kell lenniük, hogy ezzel is újabb résztvevőket nyerjenek meg ren
dezvényeik számára, ezáltal is biztosítva szükséges bevételt. Mindez azt 
is jelenti, hogy a népfőiskolák vezetésének kettős orientációra van szük
sége: egyrészt arra kényszerül, hogy a piaci elvárásoknak eleget tegyen, 
másrészt pedig arra, hogy felkeltse a politikai élet érdeklődét is a felnőtt- 
oktatási fejadatok iránt.

Az állami támogatásokat általában egy évre adják, s ezeket a politikailag 
illetékes személyekkellőrfenőrészben hosszas, fárasztó tárgyalások során 
beszélik meg, a támogatási igényeket mindenkor meg is kell indokolni. 
Ezeknek a tárgyalásoknak a sikere függ attól, hogyan fogadja a piac a
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programokat, azaz a támogatási összeg nagyságában maga a lakosság 
játszik jelentős szerepet. Amennyiben a felnőttoktatásban résztvevők szá
ma csökken, ez egyben azt is jelenti, hogy a kereslet csökken. Ez azonban 
nemcsak tandíjkiesést jelent, hiszen rövid idő elteltével elmaradnak az 
állami támogatások, az állami szubvenciók is.

Ez a piaci teljesítményorientáltság, hogy a népfőiskolák piaci sikereket 
éljenek el, előfeltétele annak, hogy a népfőiskolai felnőttoktatás városi, 
helyhatósági, valamint parlamenti támogatásbanjrészesüljenek. A jelenle- 
gi német oktatási rendszerben a népfőiskolák helyzetét pillanatnyilag ez 
jellemzi. Ha a népfőiskolákat a hagyományos oktatási intézményekkel 
összehasonlítjuk megállapítható az is, hogy a népfőiskolák kényszerülnek 
arra, hogy a mindenkori szituációkhoz helyi és térségi szinten sokkal 
rugalmasabban reagáljanak és ezekhez a helyzetekhez a lehető leggyor
sabban alkalmazkodjanak. A jövőben a népfőiskolákon csökken az ad- 
minisztráció, újra alakítják, megváltoztatják azt. Megváltozik a népfőisko
lákon dolgozók szakmai arculata is, megváltoznak azok a keretfeltételek 
is, melyek között ezek az oktatási létesítmények létrejöttek.

A népfőiskolai munka vázolt körülményeit tekintve a népfőiskolák üze
meltetési formáját tekintve jelen pillanatban is már, de belátható időn 
belül három jogi-, illetve üzemeltetési forma dominál majd:

A. a helyhatósági népfőiskola, mely mindenkor egy éves időtartamra 
meghatározott összegű támogatásban részesül:

B. népfőiskola, mint magánjogilag szervezett közhasznú társaság, me
lyet a helyhatóság felnőttoktató programok kialakításával, valamint 
azok „eladásával" bíz meg:

C. közhasznú kft., melynek tagjai magánszemélyek, egyesületek, cso
portok, vagy adott esetben maguk a helyhatóságok lehetnek.

Az üzemeltetési formának megfelelően különböző törvény szerinti előírá
sok és rendelkezések érvényesek, melyek pl. a népfőiskola vezetőségére 
annak a jogaira, valamint kötelességeit re vonatkoznak, anélkül hogy az 
üzemeltetésért felelősöket ellenőrizni akarnák. Ezek az előírások szabá
lyozzák, a pénzügyi költségvetést és a mérleget is. Az A. üzemeltetési 
forma esetében pl. a helyi önkormányzatok és közigazgatási szervek ellen
őrzik a népfőiskolát, a B. típus esetében a társaság tagok által megvá
lasztott elnöke, míg a C. típusnál a közgyűlés, valamint a felügyelő bi
zottság. '

Az ellenőrzés előfeltétele az, hogy előre ismerjék az egyes programokkal 
(program csoportokkal) kapcsolatos költségeket. Ehhez pedig többek kö
zött elengedhetetlenül szükség van egy a program megvalósításához iga
zított költségvetésre. Mindez messzemenő következményekkel járt, ami
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a fejlődést és a programkínálatok megvalósítását illeti: szavatolni kell 
ugyanis a programok tartalmát és minőségét, fontos, hogyazökat finan
szírozni lehessen, s az organizációs megvalósítást tekintve annak is ked
vezőnek kell lennie a költségek szempontjából.

A hagyományos népfőiskola szelleme és karaktere e folyamat során meg
lehetősen megváltozik. A népfőiskolák örökölt intézménye, mely minden
kor a szabad autonóm személyiség képzését tartotta szem előtt, s mely 
mindenkor az általánosan érvényes és általánosan elismert értékek fon
tosságát hirdette, egyre inkább olyan szerviz-, illetve szolgáltató vállalattá 
válik, ami a kereslet és kínálat szabályai szerint működik, s ha nagyon 
sarkítva fogalmazunk: azt a cél, hogy az igazat és a nemest szolgáljuk, 
mintegy leválik a feladattól, hogy egy használható, felhasználásra is al
kalmas oktatási „terméket” hozzon létre. A pillanatnyilag csak részben 
kereskedelmi jellegből a teljes mértékben kereskedelmivé válásba való 
sima átcsúszás veszélye fenyeget.

A népfőiskolák karakterének alapvető változása a 80-as évektől talán 
már nem annyira látványosan, és nyilvános viták nélkül megy végbe. Ha 
a népfőiskolának azt akarnánk felróni, hogy eltér a hagyományaitól és 
az ideáljaitól, akkor igazságtalanok lennénk.

A népfőiskola a kezdetektől fogva egy reaktív rendszer volt. Erről tanús
kodnak a cikkben előforduló történelmi utalások is.

Amennyiben a népfőiskolák a társadalmi és gazdasági változásoknak 
erősebben és jobban ki vannak téve, mint más oktatási intézmények, 
akkor a mindenkori idők oktatással kapcsolatos felfogásában végbemenő 
változások, a népfőiskolák megváltozásán keresztül is érzékelhető és 
leolvasható. Azonban mindenkor alaposan szemügyre kell venni a fejlődés 
helyi és térségbeli különbségeit is. A változási folyamatok ugyanis nem 
mindenütt történnek egyformán, s nem mindenütt mennek egyforma 
tempóban végbe. Pillanatnyilag még a leírt tendenciák és változások kons
tansnak tűnnek, ezzel kapcsolatban alternatívák még nem láthatók.

A népfőiskolák meglehetősen korán szövetségekbe tömörültek, azzal a 
céllal, hogy érdekeiket megvédhessék. Ma a nemet tartományi szövetsé
gek, valamint a Német Népfőiskolai Szövetség (DW) annak kérdése előtt 
áll, hogy a népfőiskolákkal kapcsolatos értelmezéseket tekintve milyen 
tendenciákat és változásokat képviseljen a tartományok és a helyható
ságok, valamint a nyilvánosság előtt. 1978-ban a „Népfőiskola helyzetét 
és feladatat” a Német Népfőiskolai Szövetség (Deutscher Volkshochschul- 
verband/DW) rendkívül hatásosan pontosan meg tudta fogalmazni. 
Azonban minden olyan kísérlet, mely arra irányult, hogy ezt a helyzetje
lentést valamiképpen aktualizálja, érthető okok miatt zátonyra futott. A
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legjobb esetben is a népfőiskolák, s a népfőiskolai feladatok részcéljai 
találnak csak általános igenlésre. A népfőiskolai programok plurális ki
tágítása megfelel a népfőiskolákkal kapcsolatos definíciók sokaságának.

S ez nem jelent feltétlenül hátrányt. Továbbra sincs semmi kétség afelől, 
hogy a felnőttoktatásra és a felnőttoktatási intézményekre ezután is 
szükség lesz. Hevesebb viták folynak azzal a kérdéssel kapcsolatban, 
vajon az állami felelősség és az anyagi támogatás a tartományok, valamint 
a helyhatóságok részéről megmarad-e, vagy esetleg a továbbképzéseket 
teljes mértékben privatizálni kellene. Ha szélesebb körben folyt volna a 
vita, valószínű nem váltottak volna át a népfőiskolák arra, hogy részben 
kereskedelmi vállalatokká váljanak. Amennyiben pénzt keresnek, ott, 
ahol annak valóban megvan a létjogosultsága, addig az általános és kom
penzációs képzéshez szükséges anyagi támogatásokra igényt tarthatnak.

Az oktatás, különösképpen pedig a felnőttoktatás a „társadalmi kérdé
seket” nem hagyhatja megválaszolatlanul. Hogy a felnőttoktatás a jövőben 
csakis a fizetőképes emberek számára lesz-e hozzáférhető, vagy továbbra 
nyitva áll a saját jövedelemmel egyáltalán nem rendelkezők, vagy kis 
jövedelemmel rendelkezők előtt is, ennek a kérdésnek a megválaszolása 
egy társadalompolitikai vita témáját képezheti. A kérdés megválaszolá
sához szükség van mind az állam véleményére, mind pedig a közvéle
ményre. 

Abban az esetben, ha az oktatásügy állami feladat marad, úgy a népfő
iskolai felnőttoktatás is az oktatási rendszerhez, valamint annak intéz
ményeihez tartozik. S ha ezt vesszük, úgy a népfőiskola hagyományos 
flexibilitása a tartalmi és pedagógiai területet tekintve, valamint gazdaság 
mozgékonysága és alkalmazkodó képessége garanciát jelent a túlélésre. 
Tekintettel arra, hogy a népfőiskola a különböző változásokat hozó idő
szakokban mindenkor rendkívül rugalmasnak bizonyult, s ha a felnőtt- 
oktatás alakítását nézzük mindenkor használhatónak bizonyult, így tel
jesen egyértelműen következik, hogy a jövőben is szükség lesz rá.
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Hubert Hummer

A népfoiskola(ák) korszerűsítése

A bevezető tézis úgy hangzik, hogy az osztrák népfőiskolá(k) nak átfogó 
korszerűsítési folyamatokon kell átesnie(ük), s azokat a jelenlegi válto
zásokat, melyek a társadalom, valamint az oktatás területén mennek 
végbe, sokkal inkább kihívásként és lehetőségként kell felfogni, s nem 
úgy, mintha ezek egy esetleges veszélyt jelentenének.

A társadalmi változásokról, valamint azoknak a felnőttképzésre gyakorolt 
hatásáról az elmúlt időszakban már meglehetősen sokat írtak.1 Az a 
hallatlan technológiai és gazdasági változás, mely egyre nagyobb tempóval 
megy végbe, s mely a kapitalista termelési módok megvalósításának szem
pontjából mind mennyiségileg, mind pedig minőségileg is új dimenziókat 
jelentett, olyan racionalizálási folyamatokkal jár együtt, melynek követ
keztében megjelennek ennek az racionalizálási folyamatnak a vesztesei, 
megjelennek azok, akik ezt a helyzetet még valahogy eltűrik, valamint 
azok, akik ebből a folyamatból nyertesként kerülnek ki. Ezzel egyidőben 
ezek a folyamatok a kereső tevékenységet, valamint a társadalmi struk
túrákat tekintve jelentős átrégződéséhez is vezetnek.2 Az úgynevezett 
társadalmi modernizálás magvát a társadalomnak ezekhez a megváltozott 
feltételekhez történő alkalmazkodása jelenti.

Azonban azt is meg kell jegyezni, hogy itt egy ellentmondásos folyamatról 
van szó, tele paradoxonokkal, időbeli eltolódásokkal, a folyamat során 
új társadalmi környezet jön létre, új érdekeltségek és magatartásformák 
alakulnak ki. Mindezt nagyon jól lehet bizonyítani egy több szociológiai 
analízisben is előforduló individualizálási tézis példájával.3 A társadalmi 
fejlődés elősegíti a hagyományos élet modellek, valamint a társadalmi 
összefüggések leépítését, csökken a közösségek és a hierarchikus rend
szerek jelentősége. Mindez az egyén nagyobb szabadságához, valamint a 
döntési képességének növekedéséhez vezet. A társadalmi kényszerítő erők 
csökkenésével azonban megnövekszik annak szükségessége is, hogy a 
nem teljesen világos és nem teljesen átlátható viszonyokat nézve az egyéni 
identitást, az eddigieknél sokkal alaposabban, önmagunknak kell kidol
gozni. Ez egy meglehetősen veszélyes vállalkozás, és nagyon könnyen 
félre is sikeredhet. Oskar Negt az egyik legfontosabb szociális kompeten
ciának azt tartja, „hogyan kell kezelni a sérült és veszélyeztetett helyzetben 
levő identitást".4

A technológiai és a gazdasági változások, valamint a társadalom korsze
rűsítésével járó változások - melyekre itt csak néhány példa bemutatá
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sával utalhatunk - hozzájárulnak ahhoz, hogy kialakuljanak a felnőtt- 
oktatás új keretfeltételei. Csak néhány példát említenénk erre vonatko
zóan:

• Az oktató- és kulturális intézmények egyre inkább konfrontálódnak 
az individualizált használói érdekekkel. Az oktatás az eddigieknél 
sokkal inkább az élettel kapcsolatos problémák feldolgozásának esz
közévé válik, segítséget nyújt az élet kritikus időszakaszainak átvé
szelésében, segít az élet értelmének, valamint az identitás megtalá
lásában, olyan eszközt jelent, mely segít kitömi a társadalmi elszige
teltségből, ugyanakkor a kikapcsolódás és szórakozás eszköze is. 
Mindenkor meglehetősen erősen hatnak rá a „divatirányzatok” is.5

• A technológiai-gazdasági változások következtében a korábban meg
szerzett kvalifikációk egyre gyorsabban veszítenek értékükből, s igy 
elengedhetetlenül szükséges, hogy az emberek folyamatosan újabb 
és újabb kvalifikációkat szerezzenek. Ez a tény csak megerősíti a 
szakmai képzés irányába mutató fejlődési vonalat, ami ugyanis azt 
jelenti, hogy az úgynevezett általános, valamint a szakmai képzés 
közötti határok elmosódnak. A képzési rendszerek széles körei kö
telezik el magukat a rövidtávon megtérülő „alkalmazkodásra- és érvé
nyesülésre nevelés” elve mellett. Egyre több ember tartja szükséges
nek, s egyre többen kötelezik el magukat arra, hogy valamilyen ok
tatásban részt vegyenek.6 Az oktatás, a társadalmi valóság reflexiói 
nélkül - s ezt a tényt igen gyakran figyelmen kívül hagyják - még 
egyáltalán nem jelenti azt, hogy értéktelen, vagy apolitikus lenne.

• Az oktatást egyre erőteljesebben a piacok mintájára strukturálják. 
Az oktatás piacának a megléte egyáltalán nem új jelenség, pillanat
nyilag azonban egyre inkább az tapasztalható, hogy az egymással 
konkurencia harcban álló kínálók száma megsokszorozódik, s kö
zülük egyre többen tekintik az oktatást pusztán árucikknek, azaz a 
lehetséges haszon forrásának.

Az a paradox helyzet alakul ki, hogy a felnőttoktatás jelentősége 
egyre inkább nő. Ennek az a magyarázata, hogy a tudás „felezési 
ideje" állandóan csökken, ugyanakkor a politikai és kulturális vál
tozásokkal kapcsolatos küzdelemhez, valamint a társadalmi és egyéni 
válsághelyzetek feldolgozásához nélkülözhetetlenül szükséges az 
oktatás. Másik oldalon viszont szót kell ejteni arról is, hogy az állami 
támogatás és a szabályzás nem megfelelő mértékű, illetve ezen a 
téren gyakran teljes visszafogottság tapasztalható. Kialakul az oktatás 
gazdaságossá tételére irányuló trend, melynek egyik megnyilvánulási 
formája, hogy az egyes területeken egyre inkább a résztvevőknek 
kell fedezniük az oktatással kapcsolatban felmerülő költségeket. Az
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oktatás gazdaságosabbá tétele tendenciózusan egyben azt is jelenti, 
hogy az oktatás maga politika mentessé válik, ez pedig magában 
hordozza annak veszélyét, hogy ezáltal bizonyos témákat (például a 
Harmadik Világ), valamint bizonyos társadalmi csoportokat margi- 
nalizálnak.

• Az állam igen komoly pénzösszegeket invesztál a felnőttoktatásba, 
ezek jelentős részét főként a munkanélküliség megakadályozására, 
illetve a munkanélküliség csökkentésére irányuló fáradozások emész
tik fel (tulajdonképpen a munkanélküliség, illetve a munkanélküliek 
tanfolyamokba történő tömörítésének „pedagogizálásáról” is lehetne 
beszélni), bizonyos esetekben pedig aktuális válsághelyzeteket igye
keznek ezzel az összeggel megoldani (például a Szövetségi Belügymi
nisztérium azon megbízásait lehet itt megemlíteni, melyek a külföl
diekkel kapcsolatos kérdések megoldására irányulnak), ez azt jelenti, 
hogy ezek egyben a társadalom- és gazdaságpolitika eszközei is. A 
Munkaerőpiac-Szerviz meglehetősen magas összegeit csaknem ki
zárólag a klasszikus szakképző intézményekben folyó oktatás emészti 
fel, bár legújabban azok a magánkézben levő oktatási intézmények 
is részesülnek benne, melyek ennek az összegnek a segítségével az 
infrastruktúrájukat fejlesztik, természetesen ez egyben azt is jelenti, 
hogy ezáltal egy függőségi viszony alakul ki (vö. azok a Munkaerőpiac- 
Szerviz részéről történt megbízások, melyeket a szakmai képzést tá
mogató intézmények kaptak).
Az államnak a megbízásokkal kapcsolatos politikája minden esetben, 
anélkül, hogy azt explicite tematizálnák, közvetlen hatást gyakorol 
az osztrák felnőttoktatásra, valamint az oktatási piac alakulására.

• Ausztriában is erősnek a népfőiskolák anyagi problémái, s ennek 
első jelei már meg is mutatkoztak. Ezek tények, s ezt tudomásul 
kell venni még akkor is, ha - és ezt mindenképpen reméljük - nem 
alakulnak ki a „német viszonyok” (néhány német városban a műve
lődés és a képzés helyzete időközben kritikussá vált), a népfőiskolákra 
nehezedő nyomás biztos, hogy megnövekedhet. Annál is inkább, mert 
az utóbbi évek társadalmi fejlődése odavezetett, hogy ismételten ki
éleződött az állami támogatások legitimitásával kapcsolatos kérdés. 
A népfőiskoláknak, ha a múlttal összehasonlítjuk, most sokkal meg
győzőbben kell bizonyítaniuk azt, hogy milyen társadalmi funkciót 
töltenek be, kiknek az érdekeit szolgálják és ez milyen eredménnyel 
történik. Be kell bizonyítaniuk azt, hogy működésük most is legalább 
olyan hatékony és gazdaságos (bár itt a gazdaságos alatt nem a pro
fitorientált értendő), és éppen úgy teljesítményorientáltan működnek, 
mint a többi kínáló. Ez a tény azért is olyan jelentős, mert Ausztriában 
pillanatnyilag még mindig nem létezik felnőttoktatási törvény, és az
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oly gyakran emlegetett „állami megbízatás" sincs pontosan meghatá
rozva, vagy definiálva.

• Ennek a talán nem teljes körű leírásnak az utolsó pontja a médiákkal 
és az információs technológiákkal kapcsolatos terület fejlődését érinti. 
Az információs sztráda, a multimédia, valamint a cyberspace ma
napság divatos címszavak. A jövővel kapcsolatos képek meglehetősen 
hűvösek és ellenmondásosak. A szociológiai becslések széles skáláján 
sok minden megtalálható, kezdve a demokratizálás reményétől, a 
teljesen új osztályokra való szakadástól való félelemig.
Hogy egy „kulturális fordulópont” előtt állunk-e, az ezzel kapcsolatos 
vélemények meglehetősen megoszlanak. Itt egyáltalán nem arról a 
kérdésről van szó, hogy vajon az oktatás, valamint a felnőttoktatás 
környezete és struktúrái megváltoznak-e, és ha igen, hogyan, hanem 
itt arról is szó van, vajon bekövetkezik-e a „tanulás forradalma”8, 
ami pedig azt jelenti, hogy általánosságban véve megváltoznak majd 
az elsajátítás formái, valamint a tanulási folyamatok. Az elektronikus 
médiák fejlődésével minden esetben kialakulnak (kialakultak) az új 
kommunikációs struktúrák is. A hálózatban álló kommunikáció a 
telekommunikáció információs sztrádáival elválik a térbeli, a szociális 
és a kulturális kötöttségektől. De felbomlanak a régi minták, az olyan 
szerepmegosztások, mint pl. a termelő és fogyasztó, vagy a tanár és 
tanuló.9 A „tudás pedagógiailag strukturált közvetítésének korlátok 
közül történő felszabadítása”, melynek előkészítésében a televízió 
jelentős szerepet játszik, a jövőben majd az eddigieknél sokkal jobban 
érinti majd a felnőttoktatás hagyományos struktúráit. Az olyan el
sajátítási és közvetítési formák, mint az önálló tanulás, vagy a táv
tanulás új minőségeket kapnak, új lehetőségek nyílnak a részvételre, 
mint pl. a helyi rádió- és televízióadók műsoraiban való közreműkö
désre, telekooperációra, Mediatékák nyílnak, a multimédia work- 
shopokban kreatív virtuális világ jön létre. Amennyiben ezek az 
előrejelzések igaznak bizonyulnak, úgy a médiák az oktatásban és a 
felnőttképzésben domináns szerepet játszanak majd.

A népfoiskola(ák) modernizálásának elemei

Ha modernizálásról van szó, feltűnő az a tény, hogy ugyanezt a fogalmat 
használják mind a társadalmi változások jelölésére, mind pedig az egyes 
emberek és intézmények alkalmazkodási kísérleteire is. A népfőiskola(ák) 
modernizálása alatt egy olyan alkalmazkodási folyamat értendő, mely 
lehetőség szerint aktív és előrelátó, tehát nem várakozik tétlenül, és nem 
is utólag pótolja be azt, amit elszalasztott. Ennek a folyamatnak a során 
azt az igényt sem szabad feladni, hogy annak mindenkor hatnia kell a 
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társadalmi modernizációs folyamatokra is. Magának a népfőiskolai in
tézménynek a modernizálása értelmezhető úgy is, hogy ez egy olyan cél
szerű átalakítást, tartalmi és strukturális továbbfejlesztést jelent, melynek 
célja a világos és korszerű tartalmi profilírozás létrehozása, valamint 
olyan struktúrák és eljárási módok kialakítása, melyek professzionális 
szinten, hatékony, emberközeli és kreatív munkát tesznek lehetővé.

Az ilyen értelemben vett „modem népfőiskola"11 semmi esetre sem je
lenthet öncélt, a modernizálás célja sokkal inkább az, hogy ezáltal a 
létesítmények oktatási- és társadalompolitikai jelentősége megerősödjön, 
s ily módon biztosítsák azt az oktatáshoz elengedhetetlenül szükséges 
érzéket is. Ez az érzék nem redukálódik pusztán csak a kvalifikációra, 
hanem legfőbb törekvései közé tartozik, hogy az emberek sokrétű igényeit 
kielégítse, a személyes kibontakozást előmozdítsa, valamint a társadalom 
demokratikus fejlődését támogassa.

Az intézmények modernizálása egy hosszútávú, komplex, szisztematikus 
folyamat, s hogy ez valójában így is van, ezt a tényt mind az elméleti 
fejtegetések,12 mind pedig a gyakorlatban szerzett tapasztalatok is alátá
masztják. Kezelnie kell az ellentmondásokat és meg kell küzdenie az 
ellenállásokkal. A népfőiskola(ák) modernizálását, végül is talán elég trivi
álisan a következőképpen lehetne megfogalmazni, a modernizálással a 
gyenge pontokat gyengíteni kell, az eró'seket pedig még tovább kell erősí
teni. Ez utóbbi különösen fontos, hiszen ha nincs tisztában a saját érté
keivel, úgy a változás egyik fontos előfeltétele hiányzik.

A következőkben a modernizálás egyes elemeiről szólunk, természetesen 
a teljesség, valamint az eredetiség igénye nélkül. Minden egyes ponttal 
kapcsolatban részletesebb információkhoz is juthatnak egyéb források 
alapján. Az osztrák népfőiskolák is rendelkeznek mindazokkal az elő
feltételekkel, melyek a modernizáláshoz szükségesek. Igen sok a mozgás, 
valamint az előkészítő munkálatok egész soráról be lehetne még számolni. 
Itt kell még megemlíteni az Osztrák Népfőiskolai Szövetség, valamint a 
Pedagógiai Munka- és Kutatóintézet13 vizsgálatait, különböző anyagait 
és publikációit, de ugyanitt kell szólni az egyes népfőiskolák eddigi mo
dernizációs tapasztalatairól is. Ezeket célszerű lenne összegyűjteni és 
mint egy közbenső mérleget ki kellene értékelni.

A következő fejtegetésekhez a Linzi Népfőiskola modernizációs törekvé
seivel kapcsolatban szerzett tapasztalatok szolgálnak. Lényegében véve 
arról van szó, milyen az ideális népfőiskola, szó van még a programvá
laszték kialakításáról, a Public Relations egy egészen új strukturálásáról, 
ide tartoznak az image növelésére irányuló intézkedések (ilyen intézkedés 
például az, hogy a népfőiskolai igazolvánnyal rendelkezők ezzel az iga
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zolvánnyal utazhatnak a városi Közlekedési Vállalat vonalain, valamint 
a népfőiskola villamosain). Szó van még a vevőszolgálati munka javításáról 
(többek között meg kell említeni, hogy a jelentkezés nem készpénzfize
téssel történik), valamint az infrastruktúra területén történő változtatá
sokról (pl. médiák), ezen kívül új programfüzet kialakításáról és még 
sok-sok másfajta „kisebb” intézkedésről is.

Azonban egy kritikai elemzéseket is figyelembevevő összefoglaló bemu
tatás még mindig várat magára. Jelen pillanatban még a szerkezeti át
alakításon (szervezeti fejlesztés), a költségelszámolás kidolgozásán, a szer
vezeti kézikönyv megírásán, valamint a Controlling rendszer kidolgozá
sán munkálkodnak.

Az osztrák népfőiskola(ák) modernizálásával kapcsolatos elképzelések 
azonban abba a problémába ütköznek, hogy „az” osztrák népfőiskola, 
mint olyan nem létezik. Az legutolsó számadatok szerint összesen 286 
népfőiskola létezik, s ezeknek a népfőiskoláknak a nagyságrendje meg
lehetősen különböző. Ezek többnyire a tartományi szövetségekben, ez 
utóbbiak pedig az országos szövetségekben tömörülnek. Az ilyen mértékű 
heterogenitást sem szabad szem elől téveszteni, ugyanakkor a létjogosult
ságát is meg kell kérdőjelezni. A különböző szinteken történő moderni
zálás különbözőképpen is megy végbe. Amennyiben nem sikerül a közös 
célokat megtalálni, úgy a leglelkesebb egyéni törekvések is korlátozott 
és területileg behatárolt sikereket érhetnek csak el.

1. Elem: Eszménykép

A népfőiskoládnak szükségük van egy olyan fázisra, melynek folyamán 
a tartalmi kérdéseket vitatják meg, valamint egy olyan szakaszra, amikor 
azt tisztázzák, mi az, ami magától értetődik, s mi az, amire a tartalmi 
profilírozást lehet építeni. Egészen „modem” kifejezéssel élve a népfőisko
láknak szükségük van egy eszményképre, illetve arra, hogy megvitassák, 
mit is jelent tulajdonképpen az ideális népfőiskola.

Eszménykép alatt általában véve a szervezet céljaira vonatkozó, tevé
kenységi köreivel kapcsolatos, viselkedési alapelveire, az általános céljaira 
és prioritásaira vonatkozó megállapítások értendők. Az értékekkel és a 
célokkal kapcsolatos kijelentéseket többnyire nagyon elvontan fogalmaz
zák meg, s ezeket a megfogalmazásokat kell a hétköznapi munka során 
a konkrét helyzetekre vonatkoztatni. Az eszménykép kialakítása lehetőleg 
széles alapokon kell hogy történjen, s amikor már összeállt az ideális 
népfőiskola képe, ki kell dolgozni az aktivitásokat is, hisz ez legalább 
olyan fontos, mint a „termék" maga.
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Egy ilyen eszménykép kialakítása a szervezet, valamint a szervezet mun
katársainak, valamint a szervezet profilírozásának és elhatárolásának 
alapvető orientációját szolgálja a külvilág felé. Az eszménykép ezen kívül 
fontos stratégiai eszközt is jelent, s egy hatékony Public Relations egyik 
fontos előfeltétele. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy amennyire csak 
lehetséges, kapcsolatban álljon a politikai és egyéb döntéshordozókkal, 
s arra is alkalmas legyen, hogy az állami feladatokkal kapcsolatos kér
déseknek nyilvánosan is hangot adjon.

Az ideális népfőiskoláról folytatott vitát az Osztrák Népfőiskolai Szövetség 
(Verband Österreichischer Volkshochschulen), valamint az egyes népfőis
kolák szintjén kell lefolytatni. Ez utóbbiaknak nem szabad figyelmen 
kívül hagyniuk a helyi és egyéb sajátságokat, de szem előtt kell tartaniuk 
az egyes létesítmények profilírozását is. A Szövetségnek az ideális nép
főiskoláról alkotott elképzelése, valamint az intézmények elképzelése kö
zött húzódó összeférhetetlenségek és ellentmondások mindenképpen ne
gatív jelenségnek tekinthetők.

A Linzi Népfőiskolának az ideális népfőiskolára vonatkozó elképzeléseit, 
mielőtt azokat még publikálták volna, bírálat céljából továbbították az 
Osztrák Népfőiskolai Szövetség Főtitkárságára (Generalsekretariat des 
Verbandes Österreichischer Volkshochschulen). Az olyan alkotóelemek, 
mint például az „egységes egész” oktatási fogalomhoz, vagy a „szociális 
pártosság" eszméjéhez való elkötelezettség - anélkül, hogy ezzel kapcso
latban most esetleg egy előzetes vitába bocsátkoznánk - a későbbiekben 
bizonyára jelentős szerepet játszik majd.

Az ideális népfőiskoláról folytatott viták során fel kell hogy merüljön az a 
kérdés is, hogy az Osztrák Népfőiskolai Szövetség, valamint a tartományi 
szövetségek hogyan is definiálják azt önmagukkal kapcsolatos elképze
léseket. „Ideális általános népfőiskolának”, vagy művelődéspolitikai ér
dekképviseletnek, vagy elméleti és reflexiós szintnek, vagy a minőséget 
biztosító intézménynek, esetleg a népfőiskolák szolgáltató vállalatának 
tekintik magukat, vagy még az is előfordulhat, hogy mindegyikből van 
bennük egy kicsi? De az elmondottak fordítva is igaznak tűnnek: ugyanis 
terítékre kell hogy kerüljön az egyes népfőiskolák helyzete is. Az Osztrák 
Népfőiskolai Szövetség (Verband Österreichischer Volkshochschulen) az 
„Oktatás jövője” („Zukunft der Bildung”) szimpóziumaival már megtette 
ez ügyben az első lépéseket, ezen kívül az Osztrák Népfőiskolai Szövetség 
„Bildungsauftrag der Volkshochschule” (A népfőiskola oktatási feladata) 
munkacsoportjának helyzetjelentésével már egy vitaanyag is rendelke
zésre áll.
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2. Elem: A programok profilja

A népfőiskoláknak egész Ausztria területén egy olyan világos és jól átlát
ható programi profilra van szükségük, melyben az ideális népfőiskoláról 
alkotott eszménykép quasi valóságos testet ölt. Ezt az egyes Népfőiskolák 
szintjén, mind pedig a Szövetség szintjén rögzíteni lehet. A teljesítmény 
spektrumát definiálni kell, és pontosan le is kell azt írni.

Ha a népfőiskolák programjaiba betekintünk, megállapítható, hogy azok 
egyáltalán nem egységesek, ami azonban még ennél is sokkal szembetű
nőbb, az a kivitelezés formáinak a sokfélesége. Ennek természetesen 
lehetnek pozitív oldalai is, de az Ausztria területén működő népfőiskolák 
image-nek úgy tűnik mindez nem használ.

Az Osztrák Népfőiskolai Szövetség (Verband Österreichischer Volkshoch
schulen) „Institutionelle Voraussetzungen und Entwicklungsmöglich
keiten” (Institucionális előfeltételek és a fejlődés lehetőségei) munkacso
portja14 javaslatot tett azokra a programokra vonatkozóan, melyek tulaj
donképpen mindenkor a népfőiskolai munka magvát kell hogy képezzék. 
A munkacsoport véleménye szerint minden egyes népfőiskolának - a 
lehetőségektől függően - biztosítania kell ezeket a programajánlatokat 
(a mindenkori egység szükséges nagyságával kapcsolatban még szólnunk 
kell), s ideális esetben ezeknek a programoknak egyforma címet is kell 
adni. Természetesen területi és helyi profilírozásra is szükség lehet, de 
úgy tűnik, ennek semmi akadálya, sőt adott esetben még hasznos is 
lehet.

Egy sajátos népfőiskolai programkínálati profil kifejlesztésének az a célja, 
hogy a tartalmi, valamint regionális jellegű „fehér foltokat”15 meg lehessen 
szüntetni. Különösen fontos példával szolgálhat a politikai képzés területe, 
ugyanis ha a fogalmat tovább definiáljuk, még azt is meg lehet állapítani, 
hogy az csak árnyékéletet él.16 És ez még akkor is így van, ha a népfőis
kolák szívesen legitimizálják az állami támogatást azzal az érveléssel, 
hogy a politikai képzéssel tulajdonképpen a társadalom alakításához 
járulnak hozzá. Az igények és a valóság közötti szakadék könnyen bu
meránggá válhat. Minél több népfőiskola veszi fel a programjai közé a 
tipikus népfőiskolai programokat (kezdve a nyelvektől a kreatív tanfo
lyamokon át egészen az egészség megőrzésével kapcsolatos tanfolyamokig) 
- melyek szinte nélkülözhetetlennek tűnnek, ha az alapvető programkí
nálatot tekintjük -, annál könnyebben vetődhet fel az államilag finan
szírozott népfőiskola szükségességének a kérdése.17

Sok helyen akad még a művelődés területén bepótolni való, ami - és ez 
értelmezés kérdése - a politikai képzéstől aligha választható el, sok a
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pótolnivaló a szakképzés területén, a másodképzés területén, beleértve 
a távtanulást is, a médiapedagógia területén, a nemzetközi és multikul- 
turális aktivitások területén, valamint az egyre inkább terjedő oktatásnak, 
mint tanácsadásnak a területén.

A népfőiskolai programokat a résztvevők igényeinek és érdeklődésének 
megfelelően kell kialakítani, azonban a profil kialakításához nem elegendő 
pusztán a meglévő keresleti struktúrákat analizálni. Hiszen minden eset
ben arról is szó van, hogy a résztvevők újabb és újabb csoportjait nyerjék 
meg, felkeltsék az igényeket, felkutassák a latens érdeklődéseket, és fi
gyelembe vegyék azokat az érdeklődőket is, „akik vészhelyzetbe kerülve, 
a vesztesek oldalára csúsztak”.18

Amennyiben a népfőiskolák politikailag is hatékonyan szeretnének mű
ködni, ezen túlmenően meg kell kísérelniük, hogy munkájuk során a 
pillanatnyi helyzetnél mindig egy picit előrébb legyenek, anélkül, hogy 
esetleg az elit szerepében akarnának tündökölni.

3. Elem: Szervezeti fejlesztés és a dolgozók
továbbképzése

A szervezeti fejlesztés, mint a vállalati struktúrák a mindenkori keretfelté
telekhez történő igazítása, a magángazdasági területen folyó verseny egyik 
döntő kritériumává vált. Az állami szektorban is egyre jobban elismerik 
a szervezeti fejlesztés szükségességét, és ennek érdekében tesznek is 
valamit. A hierarchiákat letompítják, a központi struktúrákat decentra
lizálják, és részleges autonómiával rendelkező csoportokat hoznak létre. 
Sok kísérlet folyik annak érdekében is, hogy a vevőkörhöz (az állampol
gárokhoz) közelebb kerüljenek, hogy egy karcsú és ütőképes szervezetet 
hozzanak létre, hogy a munkatársak kreativitását ki tudják használni, 
sőt még ennél is többre képesek legyenek. El kell érni a saját felelősség 
vállalását, a motivációt, hatékonyan, teljesítmény orientáltan kell mű
ködni, fontos, hogy a vevőkör elégedett legyen.

A szervezeti fejlesztés mindenkor gazdasági számítások miatt is történik, 
az oktatási intézményeknek azonban illik egy kritikai távolságot meg
őrizniük. Vajon a munka új formái a munkafeltételek javulásához ve
zetnek-e, vagy ha egy kicsit sarkítva fogalmazunk, a „barátságosság dikta
túráját”19 mint egy új fegyelmezési eszközt eredményezik-e?

Az intézményesített modernizálás magvát, a szervezeti fejlesztést, sem
miféleképpen nem lehet megkerülni. Ha pusztán a népfőiskolák körére 
gondolunk, akkor ez egyaránt vonatkozik mind az egyes népfőiskolákra, 
mind pedig az egyes szövetségekre is. Hogy mindez milyen módon tör
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ténjen, erre a kérdésre nincsenek általánosan érvényes receptek. Német 
kollégáink pillanatnyilag éppen a „Népfőiskolák üzemgazdaságtanán” dol
goznak, s Ausztriában az Osztrák Népfőiskolai Szövetség (Verband Öster
reichischervolkshochschulen) is azt tervezi, hogy egy hasonló munkacso
portot hoz létre.

A szervezeti fejlesztés az egyes népfőiskolák szintjén a következőképpen 
megy végbe:

• a szervezés a lebonyolítás ellenőrzése, az „igazgatás” és a „pedagógia” 
közötti viszonyra irányuló reflexiók:

• az információs- és döntési struktúrák kompetencia területeinek a 
tisztázása:

• a team- és a tanácsadói struktúrák kiépítése:

• a szisztematikus tervezési- és ellenőrzési instrumentárium beveze
tése:

• fokozottabb mértékű gazdasági kompetencia, valamint fokozottabb 
költség transzparencia kiépítése:

• üzemgazdasági eszközök átvétele, mint pl. a költségelszámolás be
vezetése;

• menedzsement rendszerek, valamint menedzsment technikák beve
zetése:

• olyan technikák, mint pl. projekt menedzsment bevezetése, valamint

• a minőségfejlesztés és a minőségbiztosítás intézményesítése (például 
minőségi-szakkör létrehozása).

A szervezeti fejlesztés egyik fontos előfeltétele az érintettek informálása 
és bevonása. Magától értetődik, hogy számolni kell a félelmekkel és az 
esetleges ellenállásokkal is. Bizonyos munkacsoportokat megszüntetnek, 
ugyanakkor másik csoportokat létrehoznak, ez pedig azzal jár, hogy új 
kvalifikációk megszerzésére van szükség.

A szervezeti fejlesztés teljesen értelmetlen lenne, ha nem járna együtt a 
fő- és mellékfoglalkozásban tevékenykedő munkatársak megfelelő kép
zésével, illetve továbbképzésével. Az üzemekben a szervezeti fejlesztés és 
az úgynevezett személyzeti fejlesztés (ezt a fogalmat itt nem használjuk, 
mert ez esetleg egy funkcionalizált oktatás értelmezést kölcsönözne) pár
huzamosan megy végbe. A munkatársak továbbképzése során kombinálni 
kell a csoportos foglalkozásokat (például a tanácsadó team oktatása), 
valamint az egyéni oktatást, ezen kívül az oktatást- és továbbképzést. 
Mindez az „egész házra” vonatkozik (évente továbbképző napokat szervez
nek). Igen fontos adalékként szolgálhat még a saját programkínálatnak 
a nyitottabbá tétele is.
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Ki kell építeni az Osztrák Népfőiskolai Szövetség (Verband Österreich
ischer Volkshochschulen) által szervezett továbbképzések lehetőségeit, 
hogy ezáltal támogatást nyújtsanak a kisebb népfőiskoláknak, ugyan
akkor ez egyben kísérletet is jelent a kompetencia-transzfer, valamint a 
hálózatbavétel kiépítésére.

Az egyes népfőiskolákon belül végbemenő szervezeti fejlesztés mellett 
úgy tűnik, hogy szükség van arra is, hogy az Országos Szövetség, a Tar
tományi Szövetség az egyes népfőiskolák és egyes hordozók közötti kap
csolatot kialakítsák, mely a szervezeti fejlesztés egy különleges formáját 
jelenti. Ez esetben az újonnan aktualizált hálózat fogalmat20 gyümöl- 
csöztetni lehetne.

4. Elem: Profi szintre emelés

Ugyan az oktatás profi szintre emelése egyben a modernizálás implicit 
célját is jelenti, mégis, ha ennek rendkívüli jelentőségét nézzük, magától 
értetődik, hogy külön kell szót ejteni róla. A profi szintre emelés Ekkehard 
Nuissl szerint a következő három dolgot jelenti: „Először is azt jelenti, 
hogy az, mint szakmai tevékenység az egyes eseteken túllépve leírható. 
Másodszorra ez azt jelenti, hogy ez a szakmai tevékenység személytől 
függetlenül definiálható, így teljesen mindegy kiről van szó, mindenkor 
profi hozzáállást lehet elvárni. Harmadszor pedig azt jelenti, ahhoz, hogy 
ezek a személyek szakmai munkájukat valójában jól végezzék, hogy csak 
néhány címszót említsünk, szakmai hozzáértésre, tudatos következe
tességre, elméleti felkészültségre és a mindenkor legcélravezetőbb esz
közök kiválasztására van szükség. Magától értetődő, hogy a harmadik 
dimenzióval kapcsolatban még azt is meg kell jegyezni, hogy ennek a 
munkának eredményesnek és sikeresnek kell lennie”.21

Ez a definíció meghatározza egyrészt azt, hogy az egyes népfőiskolákon, 
valamint a szövetségekben milyen „szakmásításra”, mely szakterületek 
kialakítására van szükség. Másrészt viszont ez a definíció a munka mi
nőségére is utal (ugyanis az is előfordulhat, hogy a főfoglalkozású munka
társak sem dolgoznak profi szinten). Az állandó termelési kényszer, az 
adminisztrációs terhek, a „trial and error" módszer dominanciája veszé
lyeztetik az elméleti irányítás és a reflexív eljárási mód értelmében vett 
profi munkát. A professzionalizálás mindenkor kísérletet is jelent, hogyan 
lehet a gyakorlati ismereteket és a tudományos ismereteket összekap
csolni, vagy az elméleti és a kutatási eredményeket megvitatni, jelenti 
azonban még azt is, hogy az elvégzett oktatómunkát ki kell értékelni.

A professzionalizálás jelentős erőfeszitéseket is igényel, ha azoknak a 
tiszteletbeli munkatársaknak, valamint a mellékfoglalkozású munkatár
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saknak a képzésére gondolunk, akiknek odaadó munkája nélkül a nép
főiskolai munka szinte elképzelhetetlen lenne. Ugyancsak nagy odafigye
lést igényel az is, hogy a fő- és mellékfoglalkozású munkaerők együttmű
ködése dialektikus legyen.

5. Elem: A minőség biztosítása

Mostanában a továbbképzési területen divatos témának számít a minőség 
biztosítása.22 Ennek oka főként a következőkkel magyarázható: az oktatás 
piacán számos változás történt, legelső sorban meg kell említeni a meg
növekedett és az egyre erősödő konkurenciát és az egyre kritikusabbá 
váló vevőkört, de szólni kell a csökkenő állami pénzeszközökről is. Ugyan
akkor itt kell megemlíteni azokat a törekvéseket is, melyek azt célozzák, 
hogy a képzés minőségét az ISO 9000 ff. szabványnak megfelelő tanúsít
ványok kiadásával kell biztosítani. A formális eljárások standardizálásával 
és szabványosításával egy átfogó minőség menedzsment alapjait sze
retnék lerakni.23 A „szabvány” a termelés területéről származik, s soro
zatos tanúsítvány kiadást jelent. Ez azonban messzemenően figyelmen 
kívül hagyja mind a résztvevők érdekeit, mind pedig a tartalmi dimen
ziókat.

Hogy lehetséges-e, vagy van-e egyáltalán értelme annak, hogy az osztrák 
népfőiskolák az ISO 9000 ff. szerinti tanúsítványokat bevezessék, megéri- 
e a hatalmas bürokratikus és anyagi ráfordítás, ezt a kérdést most, itt, 
ezen a helyen nem vizsgáljuk. Az olyan nagy oktatóintézmények, mint a 
WIFI (Wirtschaftsförderungsinstitut), vagy a BFI (Berufsförderungs
institut), adnak tanúsítványokat, de vannak olyan egyszemélyes vállalko
zások is, melyek szintén „papírokat” osztogatnak. Ha ilyen szemmel néz
zük a dolgokat, akkor megállapítható, hogy a tanúsítványok kiadására 
való törekvések minden esetben befolyásolják a minőség vonatkozásában 
folytatott vitákat, de a piaci feltételeket is. Vajon a Munkaerő-Szerviz 
megbízásait, vagy az Európai Unió támogatásait, vagy az államilag támo
gatott feladatokat tanúsítványok kiadásához kell-e kötni, erre a kérdésre 
pillanatnyilag még nem lehet válaszolni, azonban az is tény, hogy ezt a 
lehetőséget nem lehet teljes mértékben kizárni.

A tanúsítvány-konjunktúrához jelentős anyagi és társadalompolitikai ér
dekek fűződnek. Egy széleskörű trainer- és tanácsadó szolgálat nagyon 
jól keres ezen, s az ISO-szabvány elfogadásával kihúzzák a mindenkori 
állami tanúsítványok lába alól a talajt (anélkül, hogy ennek következ
ményeit a jelen pillanatban be lehetne látni), s az oktatásminőség meg
határozása a gazdaság közelében elhelyezkedő intézményekben koncent
rálódik.
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A minőségről folytatott vitákat a népfőiskolák sem kerülhetik ki, annak 
kérdését, mit is jelent tulajdonképpen a továbbképzések minősége, ala
posan meg kellene még vitatni. Attól függően, hogy ehhez a témához a 
vevőkör, a tanfolyami vezetők, vagy éppen a támogatók szemszögéből 
nézve közelítünk, mindig más és más területek kerülnek előtérbe. A követ
kezőkben ezeket, a teljesség igénye nélkül, három dimenzióban foglaljuk 
össze.

Tartalmi minőség - a tervezés jelentősége
Mi az, amit nyújtunk és kiknek? Mi a programok társadalmi jelentősége? 
Megfelelnek-e ezek az ideális képnek? Eljutnak-e a célcsoportokhoz, és 
vajon figyelembe veszik-e azok igényeit? Ha a lényeges programokat te
kintjük, azokat a kontinuitás jellemzi-e, ki lehet-e azokat számítani, 
ugyanakkor innovatívak-e?

Pedagógiai minőség - a kivitelezés jelentősége
Úgy alakítják-e a tanulási folyamatokat, hogy ennek során a kijelölt (!) 
tanulási célokat sikeresen el is érik, valamint a résztvevők elvárásainak 
is eleget tesznek? Hogy néz ki az oktatás didaktikai-módszertani színvo
nala? Vannak-e oktatási segédanyagok, s ha igen, azok mennyire hasz
nálhatók?

A pedagógiai minőség a tanfolyamvezetők képzettségén áll, vagy bukik, 
éppen ezért ez jelenti a legfontosabb dimenziót. Ezt bizonyítják azok a 
kérdőívek is,24 melyekben a megkérdezettek a továbbképzés minőségét 
annak alapján ítélték meg, hogy hogyan folyt le az oktatás, valamint 
annak alapján mondtak véleményt, hogy a tanár milyen szakmai és szo
ciális kompetenciákkal rendelkezett. Azonban ez esetben egy igen bo
nyolult és nehezen értékelhető dimenzióról van szó. Az oktatás mindenkor 
egy interaktív folyamatot is jelent, ennek a folyamatnak a során maguk 
a résztvevők is beleszólnak a sikerekbe, ez még akkor is így van, ha 
esetleg ez bennük nem is tudatosul. A tanfolyami résztvevők együttmű
ködési kompetenciáinak céltudatos fejlesztése minőségi fokmérőnek is 
tekinthető.

A tanfolyamvezetők kiválasztásának kritériumai, azok patronálása és 
továbbképzése, valamint az elért eredmények ellenőrzése (a tanfolyam 
kiértékelése, hospitáció...) a minőségi oktatómunka részét és előfeltételét 
jelentik.

Minőségi infrastruktúra - a keretfeltételek jelentősége
Ennek a területnek a jelentősége az utóbbi években megnőtt. A kölönböző 
oktatási intézmények különböző színvonalon állnak, ezeket a különbsé
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geket a vevőkör nagyon könnyen össze tudja hasonlítani egymással, s ez 
a vevőkör ezeket a különbségeket az utóbbi időben egyre kritikusabban 
ítéli meg.

Példák:

• az intézmény általános image-e;

• a rendezvény színhelyeinek elérhetősége;

• a helyiségek (a ház) felszereltsége és atmoszférája;

• a rendelkezésre álló médiák minősége és mennyisége:

• a programfüzet és egyéb médiák formája és információs értéke;

• a jelentkeztetés, valamint a tanácsadó-szolgálat működésének mi
nősége:

• panaszok orvoslása, valamint a hibák menedzselése:

• a munkatársak vevőorientált viselkedése (például telefon kompe
tencia);

• a nyitvatartás ideje, valamint a rendezvények időpontja.

A minőség viszonylatában az árkialakítás is jelentős szerepet játszik. 
Egy Baden-Württembergben25 készített tanulmányból kiderül, hogy a 
kedvező ár-teljesítmény viszony minden egyéb híresztelés ellenére, még 
most is igen fontos szerepet játszik, amikor éppen azt kell eldönteni, 
hogy melyik népfőiskolai rendezvényt látogassák. Az osztrák vizsgálatok 
is megerősítik ezt az eredményt.26

A csökkenő állami támogatás miatt a népfőiskolák azzal a problémával 
kerülnek szembe, hogy a magasabb költségfedezetet a kedvező ár-telje
sítmény viszony javára billentsék, s ügyeljenek arra is, hogy a szociális 
kirekesztettséget elkerüljék. Ez az egyensúlyozási kísérlet azért is olyan 
izgalmas, mert a résztvevők igényei is megnőttek (növekednek).

Az oktatási munka minősége - ha nem is kizárólag - jelentős mértékben 
a főfoglalkozású dolgozók létszámától is függ (ez igen könnyen be is bi
zonyítható), éppen ezért költségtényezőként is megjelenik. A nyilvánosan 
folytatott viták során ki kell azt is hangsúlyozni, hogy a minőségnek is 
megvan a maga „ára”.

6. Elem: Public Relations - reklám

Triviálisnak tűnik az az állítás, hogy az oktató intézményeknek önmagu
kat, valamint a termékeiket el kell adni. Az átfogó marketing koncepció 
értelmében is csak legeslegutolsó sorban gondolnak a reklámeszközök 
kialakítására. A korábban már említett feladatok, mint pl. annak eldön
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tése, hogy néz ki az ideális népfőiskola, vagy a vevőkör elvárásainak 
vizsgálata, a termék(program)kínálat fejlesztése és más hasonlók állnak 
azoknak az intézkedéseknek az élén, melyek az intézmény image-ének a 
javításával a programok versenyeztetéséhez vezet. A mindenkori színvo
nalat a környezet határozza meg, és ez a színvonal igen magas. A Public 
Relations stratégiáiról, valamint annak módszereiről további informá
ciókhoz lehet jutni: v.ö.27

A népfőiskolák az előtt a probléma előtt állnak, hogy nem létezik egy egész 
Ausztriára nézve érvényes átláthatóság. Ez pedig mindenféle szempontból 
hátrányt jelent. A történelmi fejlődés kerekét nem lehet visszafordítani, 
az Osztrák Népfőiskolai Szövetség munkacsoportja éppen ezért meglehe
tősen nehéz, de rendkívül fontos feladat előtt áll.

Modernizálás és demokratikus oktatómunka

A népfőiskola(ák) modernizálása, mint ahogy az ebből a hozzászólásból 
is kitűnik, még egyáltalán nem szavatolja a demokratikus oktatómunkát, 
sem a belső demokratizálás értelmében, sem abban az értelemben, hogy 
ezek az intézmények a társadalom demokratizálásához járulnak hozzá. 
Tekintettel arra, hogy egy folyóban az árral szemben is lehet úszni, így a 
modernizációs intézkedésekkel biztosítani kell azt, hogy a népfőiskolák
nak, mint az úgynevezett általánosan képző felnőttoktatás legfontosabb 
intézményeinek, legyen jövője, s az intézményeken belül strukturálisan 
már előre kell gondoskodni arról, hogy a társadalmi feladatokra reflek
táljanak, és megtalálják a konkrét munkához vezető utat.

Rendkívül fontos, hogy a már meglévőt megtartsák, ami pedig a jövőben 
lesz, azt alakítsák. Azonban az itt elmondottak, ha a szűkös erőforrásokat 
nézzük, szinte a kör négyszögesítésével érnek fel. Alaposan át kell gondolni 
azt, hogy a hivatalos szövetségi struktúrák mellett milyen térségeken 
túllépő kooperációk és hálózatok alakíthatók ki, és milyen tevékenysé
geket lehet végezni a térségen kívül. A tapasztalatoknak és a szakmai 
ismereteknek az összekapcsolása, a tartalmi dimenzió mellett még gaz
dasági dimenzióval is rendelkezik. Az Osztrák Népfőiskolai Szövetség 
Pedagógiai Bizottságának most alakuló munkacsoportjai (Arbeitsgruppen 
des Pädagogischen Ausschusses des Verbandes Österreichischer Volks
hochschulen) (minőségbiztosítás, szakmai képzés, nyelvek, nemzetközi 
munka, politikai képzés) óvatos kísérletnek számítanak jelentenek ezen 
a területen. Az a tény pedig, hogy a „Politikai képzés” („Politische Bildung") 
csoport már megkezdte a munkát, ez mintegy jelzésként szolgál arra, 
hogy a demokratikus oktató munka kialakítása az Osztrák Népfőiskolai 
Szövetség számára rendkívül fontos feladatot jelent.
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Koltai Dénes

A felnőttképzés funkcióváltása1

Senki sem vitatja ma már, hogy a felnőttképzés a rendszerváltás óta 
felértékelődött. A piaci viszonyok között talán a leghamarabb a tudáspiac 
jött létre, a felnőttképzés intézményrendszere a szocializmusban megta
nult diverzifikáció gyakorlatából merítve gyorsan átalakult, bővült. A va
lódi piac részese lett, ahol a csere tárgyául a korszerű tudást kínálja, 
értékesíti.

A felnőttképzés szerteágazó nagy rendszer, amiben az iskolarendszer 
mellett jól megfér a  munkerőpiaci-képzés, az idegennyelv-oktatás, a me
nedzser-, a katonai kiképzés, a szakmai oktatásnak elvitathatatlan szere
pe a szociális és személyzeti munkában is. Nem csoda, hogy a legutóbbi 
évszázad megteremtette a gyakorlat tudományát: az andragógiát is. Az 
andragógia tudománya ezer szállal kötődik a pedagógiához, a pszicholó
giához és a szociológiához.

Szinte hihetetlen, hogy száz évvel ezelőtt jeles tudósok még arról vitáztak, 
tudnak-e egyáltalán tanulni a felnőttek, a tanulás hatására változik-e a 
magatartásuk, képesek-e alkalmazni az új ismereteket. A korabeli pszic
hológusok jelentős csoportja úgy vélte, a biológiai fejlődés folyamatában 
a tényleges fejlődés státusának elérésekor megszűnik a természetes kí
váncsiság, s a felnőtt azután csak a korábban tanultakat képes alkal
mazni. Szokásai, jártasságai, képességei nem fejleszthetőek. Századunk 
tízes éveiben a korábbi nézetek szertefoszlottak, a retrospekción alapuló 
pszichológiát felváltó viselkedés-lélektani kutatások megerősítették a köz
napi tapasztalatok által is igazolt valóságot: a felnőttek tanulási képes
ségeit csupán a biológiai regresszió, az előrehaladt öregedés s a mentális 
elmerevedés gátolhatja. Laboratóriumi kísérletek sorozatán bizonyították 
be, hogy a felnőttek tanulási képessége döntő mértékben megegyezik a 
gyermekével, sőt ahol az élettapasztalatokra is szükség van, ott jelentősen 
meg is haladhatja azt. A felnőttek a gyermekekkel szemben csupán a 
térbeli mozgásban és kulturális beállítódáshoz kötődő tanulásban ma
radnak le. A tanulás feltétele az agykérgi plaszticitás, s a tanulási rutin, 
a hátrányok inkább szociális, mint pszichológiai természetűek. A felnőtt 
tanulását jelentősen befolyásolja az egyén szociokulturális helyzete, a 
tartós befogadás gátja leginkább az időhiányban, a tanulási technikák 
elfelejtésében, az intellektuális beszűkülésben és a szégyenérzetben ke
resendő.
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A század utolsó évtizedében ml sem természetesebb, minthogy a felnőttek 
oktatásának bonyolult szerkezetű képzési rendszere jött létre: sokszínű, 
a gyermek képzésétől elkülönült intézményrendszere van. Megítélésében 
a múlt századi filantrópizmust Felváltotta a racionális gazdasági megfon
tolás, s a pótló jellegű általános képzéstől kezdve a tudományos tovább
képzésig bezárólag a modem felnőttképzés valós gazdasági, emberi és 
politikai szükségleteket elégít ki. A résztvevők száma majdnem megegyezik 
a közoktatásban tanulókéval, s úgy gondoljuk (mivel ehhez korrekt ada
tokat szinte lehetetlen), hogy a felnőttképzés finanszírozásában ugyan
annyi a (társadalmi, állami, egyéni) ráfordítás, mint a felnövekvő generá
ciók általános kiképzésénél. A felnőttképzés nem csak egy lehetőség a 
társadalmi mobilitás bonyolult rendszerében, nem csupán egy a kulturális 
recepcióra szakosodott társadalmi intézmények közül, nem kegy és ado
mány az államok részéről, hanem deklarált emberi jog.

A vizsgálatok során kitetszik, hogy a felnőttoktatás milyensége egy ország 
vagy egy térség gazdasági fejlettségének, kulturális és politikai állapotának 
pontos mutatója. Szinte szakmai közhely az a megállapítás, hogy ott a 
legfejlettebb a felnőttek oktatása, ahol a leggyorsabb a gazdasági növe
kedés és az egy főre jutó bruttó társadalmi termék, így az a növekedésének 
egyszerre feltétele és következménye is.

Előzmények, gyökerek

A szervezett felnőttképzés a XIX. század második harmadában jött létre. 
Kialakulásában az indusztriális társadalom és vele együtt az alakuló 
munkásmozgalmak, a polgári liberalizmus tehetséges embermentő filant- 
rópizmusa, a protestáns egyházaknak az urbanizáció következményeire 
keresett válaszai és a Herdert követő romantikus nemzeteszme és az 
anyanyelv mentés játszottak döntő szerepet.

Már csírájában sokszínű a kialakult szisztéma, de annyiban közös, hogy 
(150 éven keresztül) valamennyi felnőttképzési forma a szabadidőben 
zajlik, és konkrét szükségleteket elégít ki. A kezdetek kezdetén, azaz a 
XIX. század második harmadában kialakul a politikai mozgalmakhoz, 
pártokhoz kapcsolódó felnőttképzés. Ezek jellegüket tekintve egyrészt 
affirmatívak, vagyis a status quo megtartására törekednek, másrészt in
novatívok, azaz a fennálló status quo megváltoztatását tekintik céljuknak. 
E szerint a logika szerint a felnőttképzési formák és szervezetek lehetnek 
a fenntartótól függőek és függetlenek, céljuk ugyanúgy lehet a megtartás 
mint a meghaladás.

• A szervezett felnőttoktatás a népfőiskolák megszületésétől lesz az 
oktatási rendszer része. A sokoldalú dán evangélikus lelkész, Nikolai
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Severin Grundtvig (1783-1872) francia és angol példák alapján (1866- 
ban, Jean Morcé Franciaországban állami támogatással létrehozza 
az Oktatás Francia Ligáját (Ligue de I'Enseignement), és esti tanfo
lyamok keretében a népiskolai tanulmányok felfrissítését célozza 
meg: Angliában, Cambridge-ben 1873-ban induló University Ex
tension nevű mozgalom a munkásság szellemi és erkölcsi színvonalát 
tűzte ki célul) a Schleswig-Holstein birtoklásáért vívott vesztes háború 
erkölcsi és kulturális következményeinek felszámolásáért, a nemzet 
külső és belső megújulásának, a „népi őserő” tudatosításának, az 
anyanyelv és a nemzet hagyományainak ápolására a népművelés 
izlandi példáját is felhasználva létrehozta az első népfőiskolát. Célja 
az idegen kultúrák térhódításának visszaszorítása, az anyanyelv elő
térbe állítása volt.
Terve az volt, hogy a népfőiskola legyen az élet iskolája. A nagyszerű 
kezdetet Cristen Mikkelsen Cold (1816-1870) fejlesztette tovább, s 
munkájuk eredményeként hamar terjedtek az egész Skandináviában 
és I. Sándornak a finnekkel kötött páratlan szerződése eredménye
képpen a Finn Nagyhercegség területén is létrejöttek a népfőiskolák. 
Alapelveik a nemzeti gondolat, a népi hagyományok, az ismeretek 
megszerzésének a szabadsága, a természeti környezet és az ember 
harmonikus együttélése máig meghatározzák ezt a nagyszerű képzési 
rendszert. Az iskolateremtő Grundtvig tehát megalapozta a nyolcvan 
évig tartó szociáldemokrata vezetés által létrehozott és a szociális 
biztonság példaképének tekintett svéd jóléti államban, az olajból és 
halászatból meggazdagodott Norvégiában, a mezőgazdaságban ha
gyományosan intenzíven termelő Dániában és az 1927-ben függet
lenné vált Finnországban a világ legsikeresebb felnőttképzési rend
szerét.
Az alapító érdemen túl Grundtvignak és követőinek további jelen
tősége abban van, hogy elérték: a mai skandináv közgondolkodás 
számára természetessé vált olyan tudásközvetítő társadalmi alapon 
működő szervezet, ami a finanszírozási kötelezettségvállalás ellenére 
általában az államtól független, de mindezek ellenére az ott szerzett 
kvalifikációt elismeri. Az egyesült Európa országaiban ez a felfogás 
és működési mód kiegészül az egyéni tanulmányi szabadság intéz
ményével, megnyílt és elfogadottá vált a „második út" elve és főleg 
gyakorlata.

A felnőttképzés másik markáns vonulatát a XIX. századi sokszínű 
munkásmozgalom kialakulásának köszönhetjük. A fergeteges gyor
sasággal növekvő ipar mind több munkáskezet igényelt. Átrajzolódott 
Európa gazdasági térképe, a „létszámfelesleg" gyors tempóban át
vándorolt Amerikába, az urbanizáció gyorsító viszonyai között osz-
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tállyá szerveződött a munkásság. A munkásnegyedek nyomorának 
akár Marxtól, akár Dickenstől ismert mélysége, a korabeli „klasszi
kus" kapitalizmus féktelen kizsákmányolása egyrészről életre hívták 
a biztosítási és segélyszervezeteket, másrészről a kocsmák belső ter
meiben a munkásság korai felnőttképzési szervezeteit. Szemináriu
mok, vasárnapi iskolák jöttek létre.
Az alakuló szakszervezeti mozgalom egyszerre védett és oktatott. 
Amikor létrejöttek a pártok, már a szakszervezeti és védegyleti okta
tási körökben kiképzett, öntudatos tömegek álltak készen a politikai 
célok érvényesítésére.

• Az urbanizáció fejlődése, a hagyományos közösségek széthullása az 
egyházaknak is új feladatot adott. A nyáj összetartása, a vallásgya
korlás és hitélet biztosítása megkövetelte, hogy az egyházak kezdemé
nyezzék az analfabétizmus megszüntetését, hiszen ez volt a feltétele 
annak, hogy mindenkihez eljusson a Biblia, a Szentírás szelleme és 
szövege. Felismerésük alapján, miszerint a hívekkel való eredményes 
kapcsolatteremtés eszköze nem csupán a szószék, az egyházak az 
elmúlt 150 évben sajátos, és nagyon hatékony felnőttképzési formák 
sokaságát dolgozták ki, a vasárnapi iskolától kezdve a személyiség- 
fejlesztő és mentális tréningeken keresztül a drog elleni küzdelmen 
át egészen a halálra való lelki felkészítésig.

• A modem állam kialakulásában a XIX. századi liberális gondolko
dásnak jelentős a szerepe. Hatása a felnőttképzés fejlesztésében is 
elvitathatatlan. A polgári liberalizmus korai szakaszában elsősorban 
az ember és tehetség-mentő akciókban jeleskedett. A felnőttképzés 
jelen arculatának a kimunkálásában fontos szerepe volt. A szociális 
gondoskodás, a szociokulturális animáció és az állami szerepválla
lások és garanciák ténye, valamint a felnőttképzés egyenértékűsé
gének elismertetése az államokkal részben a liberális gondolkodás- 
mód eredménye.

• A munka világa a felnőttképzés ötödik forrása. A munkaerőpiaci- 
képzés feladata egyrészt az, hogy a munkára a cselekvésen keresztül 
készítsen fel, másrészt az, hogy a szakképzést a felnőttek között 
akár betanító és/vagy szaktanfolyamok révén, illetve a munka vilá
gából kényszerű kimaradás esetén a munkanélküliek képzésében, 
esélynövelő átképzésnek adja meg. Századunkban a munkaerőpiaci- 
képzés a felnőttoktatás sikerágazatává vált. Ugyanabban az oktatási 
folyamatban, gazdasági, szociális és politikai stabilizációs funkciókat 
tölt be.
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Körülmények a mi régiónkban

A felnőttoktatás magyarországi intézményrendszere kompatibilis volt a 
többi kelet-európai szocialista országéval, kialakulása az 1956-ot követő 
konszolidáció terméke. Az akkori politikai rendszer természetrajzának 
megfelelően a szerepek kiosztódtak, az ismeretterjesztés a TIT-é, a mű
szaki tudományos tudásfejlesztés a METESZ-é, a szakirányú tovább
képzés és a vezetőképzés az illetékes tárcáké lett. A két világháború között 
bevált civil szerveződési formákat, különösen az agrárnépesség körében 
hagyományos és sikeres képzéseket eltüntette az egypárti bizalmatlanság. 
Az általános és középiskolákon, a főiskolákon és az egyetemeken az égető 
kvalifikációs kényszer miatt megalapították a felnőttképzési tagozatokat. 
Az 1950-es évek második felétől kezdődően folyamatosan csökkent az 
osztályharcos mentalitás, és az igény a friss népi káderek iránt. Ellen
tétben azzal, ahogyan létrehozták az 1950-es években a szakérettségi 
furcsa intézményét. (A jelenség nem csupán a szocialista országok sajá
tossága volt, a kelet-európai megoldásokhoz ugyanebben az időben az 
Egyesült Államokban is hasonlót hoztak létre a második világháború 
fiatal felnőtt veteránjainak is.) A korszak igazi sajátossága a párt és a 
tömegszervezeti (tömegmozgalmi) propaganda intézményesítése volt.

A fejlett országokban bekövetkezett változások témák szempontjából új 
tanulságokra irányították a figyelmet.

A gyors termelési szerkezetváltozás, a dinamikus növekedés igénye tu
domásul vetette az oktatás irányítóival, felül kell vizsgálni a tudás meg
szerzésének lehetó'ségéről korábban kialakított nézeteket és az alkalmazott 
szabályokat. Evidencia lett: a tudás megszerzését sajátos beruházásként 
kell kezelni. A folyamat költségei a tapasztalatok szerint gyorsan megté
rülhetnek, bevált a marxi jóslat, az emberi élet során többször kell szak
mát, foglalkozást váltam. A szakmaváltás, vagyis az átképzés ára meg
jelenik a termelési költségekben, az állami és/vagy önkormányzati szociál
politikai kiadásokban. A gazdaságossági kritérium az oktatásszervezők 
és tervezők részére új feladatot adott ki: ki kell munkálni a gyors és 
garantált elsajátítást segítő hatékony tanítási és tanulási módszereket. 
A „feltörő” módszerek mellett meghonosodtak a csoportdinamika ered
ményeit felhasználó csoportmódszerek. A tantervfejlesztés alapja a célok 
pontos megfogalmazásán alapuló, nem időalapú tanterv és curriculum 
volt.

A hagyományos tanítást kiegészítette, majd a képességfejlesztő tanításban 
felváltotta a tréneri munka. Az 1950-es évek Franciaország a népfrontos 
pedagógiájának etikai-politikai megfontolásait először ugyanott, de már 
közgazdasági racionalitástól vezérelve, leváltotta először a tanítás-tanulás
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elméletében, majd széles körű gyakorlatában a permanens tanulás és 
művelődés.

A közép-kelet-európai nagy rendszerváltozások sajátos munkaerő-piaci 
változásokat hoztak. Összeomlott a keleti piac: a KGST-t, elsősorban 
politikai okok miatt, felszámolták, a privatizáció, valamint a gazdaság és 
a kereskedelem teljes liberalizációja nem szólva a részleges kárpótlásról 
sajátos helyzetet teremtett. A teljes foglalkoztatás eszménye és gyakorlata, 
mint szociális vívmány, a jelenben elveszítette létjogosultságát.

A kialakult új politikai rendszereknek az egész térségben nehezen kezel
hető, néha megoldhatatlannak látszó gondot jelent a tömeges, gyakorla
tilag az új rendszerrel egy időben megjelent munkanélküliség. A szocia
lizmus utolsó évtizedében az ideológia és a pártpropaganda szintjén elő
szeretettel emlegették, hogy megnőtt az emberi tényező szerepe, azonban 
a szót tett nem követte, a fejlődés szellemi feltételeit segítő és megalapozó 
modem oktatási, felsőoktatási és a munka világát szolgáló szakképzési 
rendszer nem jött létre.

Az oktatás színvonala megfelelt az egy főre jutó bruttó társadalmi termelés 
színvonalának. Ma úgy tetszik, a kornak megfelelő képzési szisztéma 
kialakítását bénította a szocialista társadalmi rendszer alapdoktrínája: 
a teljes foglalkoztatás. A gazdaságpolitika gyakorlata nem kívánta meg, 
hogy intenzív, modem képzési, továbbképzési és átképzési intézmény
hálózat jöjjön létre az ésszerű és hatékony munkaerő-gazdálkodás érde
kében.

Az ilyen intézmények különben is inkongmensek a szocialista politikai 
rendszerben, s ha lettek volna, akkor is a tervgazdálkodás adott szintjén 
szükségszerűen diszfunkcionálisan működtek volna. Ugyanis, a tapasz
talatok szerint ezeknek a működési, fejlődési feltételei értelemszerűen 
csak a piacgazdaság viszonyai között adottak. Értelmet a szociális piac- 
gazdaság adott volna nekik, ahol a tudás, a szaktudás, mint valós piaci 
tényező van jelen a cserefolyamatokban.

A rendszerváltozást követően a megfogalmazott alapvető politikai cél a 
szociális piacgazdaság megteremtése volt. Ez sok egyéb kritérium mellett 
eleve feltételezi az oktatáspolitikai (felsőoktatással és szakképzéssel 
együtt) koncepciók változását, a szocializmusétól eltérő szakképzési rend
szer létrehozását. (A rendszerváltozást előkészítő írások és megnyilatko
zások a szociális piacgazdaságra való áttérés és a demokratikus szocia
lizmus szociáldemokrata alapelvei nagyon közel álltak egymáshoz!) 1988- 
tól kezdődően és radikálisan a szabad változásokat követően [ahol a ki
alakult új helyzetben a munkaügyi politika már eleve piaci viszonyok 
között valósítja meg önmagát) hangsúlyos állami jelenléttel, kialakítja az
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aktív foglalkoztatáspolitika eszközeit. Nem nélkülözi a társadalmi szo
lidaritást és gondolkodást figyelembe vevő szociálpolitikát sem. A haté
kony foglalkozáspolitika illeszkedik a rendszer alapértékeihez, és alkal
mazkodik a jellemző piaci viszonyokhoz.

A munkaerő-gazdálkodás a teljes foglalkoztatás béklyóiból kiszabadulva 
szakspecifikusan működik, törekszik az Európai Unióban szokásos nor
máknak megfelelni, a gazdálkodás lehetőségeit és módozatait feltárni az 
emberi erőforrásokkal. Tevékenységében még messze van attól, hogy elérje 
működése optimális hatásfokát, de láthatóan törekszik lehetőségei opti
malizálására. Működő rendszerét úgy próbálja stabilizálni, hogy a piac- 
gazdaság kísérőjelenségeként megjelenő, hosszabb-rövidebb ideig tartó 
munkanélküliség idejére aktív foglalkozáspolitikai eszközöket működtet. 
Intézményeket és szervezeteket hoz létre, tart fenn a munka világából 
kiszorulóknak. Láthatóan terhelhetősége szélső határáig és az eladósodást 
növelve nyújtja azoknak az állampolgári jogonjáró segélyezési eszközöket, 
melyek megfelelnek a társadalmi szolidaritás európai elveinek és kívá
nalmainak, melyek előteremtik a megélhetés és a szociális biztonság 
minimumát.

Magyarországon az 1980-as évek fordulóján sajátos helyzet jött létre. A 
rendszerváltás következtében a gazdaság szerkezetének és tulajdonvi
szonyainak megváltoztatása, mint elsőrendű politikai cél, jelentkezett. 
A változást megelőző rövid átmenet időszakában nem jött létre a piacgaz
daságra jellemző' foglalkoztatáspolitika (gyakorlatilag felnőttképzési) in
tézményrendszer, melynek részei az átképző központok, az átképző vál
lalatok és vállalkozások, vállalkozási inkubátorok, a JOB-klubok. Az ál
talánosan képző iskolatípusok pótló jellegű képzési szisztémái mellett 
kitüntetett szakterületté vált a felnőtt alapképzés és átképzés, napjainkra 
valós szerepet kapott a továbbképzés.

A valóságot figyelve, kutatva jól látható, hogy az ellehetetlenülő költség- 
vetési és gazdálkodási feltételek között a lakosság harmadának-felének 
anyagi romlása ellenére és közben, mind hatékonyabban működik a to
vábbképzési rendszer.

A posztszocialista időszak, vagyis a piacgazdaságra való áttérés, napjaink 
fejletlen körülményei között is, a tudás szükséglete az oktatás területén 
piaci viszonyokat szült. A felnőttképzéssel foglalkozó vállalkozások 1989- 
et, s különösen a rendszerváltást követően gomba módra szaporodtak.

Krisztián Bélával végzett kutatómunkánk során megállapítottuk és azokat 
Sum István az ő általa végzett kutatásban is megerősítette -, hogy a 
cégbírósági bejegyzések és cégalapítások közül több mint tízezren a kü
lönféle vállalkozások alapítói tevékenységei között felsorolták a felnőtt-
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képzést és a felnőttképzéssel összefüggő vagy azzal kapcsolatos tevé
kenységeket. Ezek közül legalább 3800 elsősorban az idegennyelv-okta
tásban és a munkaerő-piaci képzésben érdekelt, és már kialakított ok
tatási vagy oktatásszervezési (ügynök) tevékenységet.

A jelenség értelmezése szükségessé teszi, hogy a hazai felnőttképzési 
intézményrendszer gyors átalakulási folyamatának elemzése előtt, rövid 
kitérőt tegyünk, hogy lássuk, a látványos átalakulásnak milyen feltétel- 
rendszer, társadalmi és szakmai bázis, valamint tudományos háttér állt 
rendelkezésre.

Ellentmondások a hazai változások iránya és 
feltételei között

A magyar valóság az öt évvel ezelőttihez képest radikálisan megváltozott, 
ennek ellenére az andragógusok (andragógia: a felnőttképzés tudománya, 
a fogalmat Herbart az androsz+go-gosz szóösszevonásból alkotta) szakmai 
vezető testületeiben, úgy mint az andragógia akadémiai szervezetében 
(MTA Felnőttnevelési Albizottság), a Magyar Felnőttnevelési Egyesületben 
(MNE) vagy a Magyar Pedagógiai Társaság Felnőttoktatási Bizottságában 
még nem vagy csak a tájékoztatás szintjén foglalkoz(tak)tunk a változások 
elméleti következményeinek a levonásával. E tanulmány szerzőjének is
meretei szerint mindössze két OTKA-téma tárgya közvetlenül a felnőtt- 
oktatás. A felnőttek munkahelyi, szakmai képzésével színvonalasan fog
lalkozó Munkatudományi Albizottsággal még egyik szervezet sem vett fel 
hivatalos kapcsolatot.!!)

A közelmúltban új szakmai és érdekképviseleti szervek jöttek létre, olya
nok amelyek valamilyen szinten érintik a felnőttképzést, mint például a 
Felnőttoktatók Kamarája vagy a Humán Menedzser Kamara. Az új borhoz 
új tömlő coméniusi elve alapján a megváltozott feltételek között működő 
intézményrendszer megköveteli, hogy alkalmazott eljárásainkat újraérté
keljük. Ez az igény motiválta a Janus Pannonius Tudományegyetem Fel
nőttképzési és Közművelődési Tanszékének munkatársait, hogy a Fel
nőttképzés stabilizációs funkciói című (OTKA 1314. számú) téma kere
tében a hazai felnőttképzés helyzetéről tudományos minőségű elemzést 
készítsenek. Megállapítottuk, akkor járunk el helyesen, ha megnézzük a 
felnőttképzés kiképzőbázisának, azaz az egyetemek és főiskolák andra
gógiai szakképzésének helyzetét. Az elővizsgálatok tapasztalatai megerő
sítették feltevéseinket: a felnőtt szakképzésnek, a továbbképzésnek és 
az átképzésnek jelenleg nincs helye a tan tervekben, s ami elképesztőbb, 
az önálló szakterületnek nincs főhivatású tudományegyetemi szakembere. 
Kitűnt az is, hogy a felnőttképzés elméleti műhelyeiben milyen kevés az 
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olyan kolléga, aki a munkatudományok és andragógia közötti közös fel
ségterületen lenne érdekelve. Megállapítottuk, a bölcsész-szemléletű és 
-profilú tanszékek szempontjából a felnőtt szakképzést a korábbiakban 
az egészhez képest csupán részproblémaként kezelték. A tananyag-ki
választási súlypontok a kulturális recepció, a szabadidő és a szórakozás 
andragógiai kérdéseire inkább irányultak, mint a munka világával kap
csolatosakra.

A téma nemzetközi kiteljesztésében kiviláglott, egyértelmű az elmaradá
sunk. Ennek okait keresve a szakma emancipációs problémáinak és az 
arisztokratikus akadémiai szemlélet folyamatos diszkreditációjának a 
nyomára bukkantunk, de ezenkívül rátaláltunk az andragógia nehéz 
örökségére. Ennek okai abban gyökereznek, hogy a felnőttképzési szakma 
az 1970-es évektől kezdve több megrendelést kapott a politikai képzés 
elemzésére és fejlesztésére, mint a felnőttképzés bármely más területére 
együttvéve.

Az 1970-es évek második felétől megkezdődött az iskolarendszerű fel
nőttoktatás szisztematikus észérvekkel nem alátámasztható, indokolatlan 
háttérbe szorítása. Ezt követően a szakma nagyobbik fele kutatható, 
kurrens területek felé fordult. Ami igaz, az igaz, miközben kényes témának 
számított, de izgalmas kutatási téma volt a politikai képzés bármely eleme.

A teoretikus szakembergárda egy részének a politikai képzési rendszerrel 
kialakult hosszú házassága nem várt, a (képzési) rendszertől teljesen 
függetlenül(!) létrejött eredménnyel is szolgált. A „fejlett szocializmus” 
éveiben a Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem szakosított tagozatainak 
a felnőttoktatás elmélete kurzusaira szakosodott hallgatói akik az ideo
lógiai képzést helyettesítendő, vagy annak keretében magas színtű and- 
ragógiai-elméleti és módszertani felkészülésben vehettek részt, a meg
változott struktúrák új kihívásának megfelelően gyorsan alkalmazni tud
ták a korábban megtanultakat, s képesek voltak váltani egyrészt a szo- 
ciokulturális animáció, másrészt a felnőtt szakképzés irányába.

Az andragógia változásának irányát és a fejlődés ütemét nem lehet a 
gazdasági változásoktól elkülöníteni. A gazdaság piaci rendszer felé tör
ténő elmozdulásának és átalakításának igénye 1978-tól mind konkré
tabban és határozottabban fogalmazódott meg. Az átalakítás folyamata 
olyan megoldási módokat teremtett, melyek az előző politikai rendszer 
szocialista identitását alapvetően megrendítették, és a társadalmi beren
dezkedés ideológiai, politikai alapjait folyamatosan felemésztették. A pi
acgazdasághoz kapcsolódó felnőttoktatási és andragógiai kutatási tevé
kenységnek először a politikai és társadalmi feltételeit kellett megterem
teni. Tehát az a tény és ellentmondás, hogy az akadémiai kvalifikációval
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rendelkező felnőttképző társadalom nagyobbik fele az 1980-as évek kö
zepéig a politikai képzés kutatására talált megrendelőket, arra vall, hogy 
a működő szocializmus működő gazdasága olyan mértékig betonozta be 
magát egyfajta szerkezeti képletbe (az említett jelenség politikai meghatá
rozottságainak elemzése nem ennek a problémafelvetésnek a része), és 
olyan rosszul használta ki a rendelkezésre álló erőforrásokat, hogy az 
erőforrás-gazdálkodásban a felnőttek kiképzése, átképzése és tovább
képzése kisebb feladatnak tetszett a rendszer oldaláról nézve -, mint a 
felnőtt munkaerőpiaci-képzés. Mai tapasztalataink alapján megdöbben
tünk, hogy a volt szocialista rendszer minden deklarált célja ellenére 
milyen keveset fordított afelnőttek képzésére. A redisztribúció és a hatalmi 
önreprodukció késleltette az innovációt, késett vagy elmaradt a termék- 
szerkezet megváltoztatása. Így nem volt, ami megalapozza a fejlődés szel
lemi feltételrendszerét.

A szellemi javak és a kultúra célszerű szétosztására és a bővített újra
termelés előkészítésére nem fordítottak sem kellő mennyiségű pénzt, sem 
figyelmet, és nem maradt rá energia sem. Thoma László kiváló tanulmá
nyából tudjuk, a volt szocialista rendszer rövidlátó és önkizsákmányoló 
volt. Rendezőelv és érték volt, s sokáig a mindent meghatározó ideológia 
középpontjában a növekedés mítosza állt. A rendszer az egyik oldalon 
bőkezűen pazarolt, a másik oldalon ésszerűtlenül spórolt. Amivel pazarolt, 
az az ésszerűtlen beruházások sokasága volt, amivel spórolt, azok a ké
sőbbi növekedések tényleges feltételei voltak. Az indok a megtakarításokra 
általában az volt, hogy előbb meg kell termelni azt, amit majd szétosztha
tunk. (Nem ehetjük meg az aranytojást tojó tyúkot), azaz minden erőfor
rást a termelésnek kell alárendelni. Vélték, a termelésre fordított eszkö
zöknek lesz később annyi hozamuk, hogy amit a jelen megtakarít (az 
oktatásban, a kultúrában, az egészségügyben, a szociálpolitikában, az 
infrastruktúrában), azt majd kárpótolja a szép jövő, mert minden mai 
forint a jövőben kamatostul megtérül. Az említett elv alapján a rossz 
helyen takarékoskodó, inkább pazarló gyakorlat olyannyira affirmatívvá 
vált, hogy a fejlődés helyett a túlélés-stratégiát választotta, a status quo 
megtartásáról a rendszer működésképtelenné válásakor sem akartak 
lemondani.

Így érthető talán, hogy az emberi erőforrások a kor elvárásának megfelelő 
képzéssel, oktatással történő fejlesztését ugyanúgy megtakaríthatta, mint 
az annak megalapozását szolgáló kutatásokat és fejlesztéseket is.

218



Oktatási-kutatási bázisok

Az előbb elemzett helyzethez és megélt valósághoz az is hozzátartozik, 
hogy ugyanebben az országban az előzőekkel gyakorlatilag egy időben, 
azonban attól teljesen függetlenül, kialakult a szakképzés kutatásának 
és oktatásának egy, a bölcsészkari mentalitástól és a politikai felnőtt- 
képzéstől lényegi jegyeiben eltérő, szakmai vonulata is. Ennek bázisa a 
korábbi Munkaügyi Minisztérium és jogutódjai különböző háttérintéz
ményeiben folyó magas színvonalú munka volt. Jelentős a szakmai sze
repük a volt tárcaszintű továbbképző intézményeknek is.

Nem kell különösebb tájékozódás ahhoz, hogy észrevegyük, a pedagógiai 
és a felnőttképzési szakmában nem szervezett módon, de két szekértábor 
jött létre. Az egyiknek a központja a bölcsészkaron és az OPI-ban volt, 
akadémiai centruma a Szakbizottság, illetve a TMB illetékes szerve volt, 
természetes igazgatási kapcsolatot és támogatási lobbyt az MKM előd- 
szerveivel épített ki. A másik szekértábor szellemi bázisát a Budapesti 
Közgazdasági, a Budapesti Műszaki és elsősorban a Gödöllői Agrár Egye
tem képezte. Az ezeken az egyetemeken folyó szaktanárképzés természetes 
hátországot jelentett a szakképző iskoláknak, amelyek a gazdaváltás (va
gyis a szakképző intézményeknek az Oktatási Minisztériumhoz való csa
tolása) után is kötődnek a szaktárcákhoz. A vonzalom érthető volt, a 
megváltozott körülmények ellenére is előnyök származtak a jó viszonyból 
(fejlesztés, innováció, intézménybővítés, instrumentumok átadása stb.).

A második szekértábor az akadémiai szakbizottsági és TMB-s kötődései, 
a szakképzés tartalmai szerint szerveződött. A szakma másik felének 
erejét és érdekérvényesítési képességét jelzi, hogy külön képzési, tovább
képzési, kutatási és publikációs rendszert tudott létrehozni, befolyása 
és hatása jelentős volt, kiterjedt a szakmunkásképző intézmények teljes 
hálózatára, valamint a szakközépiskolákra is, oly módon, hogy közben 
öngerjesztően önmagát is továbbfejlesztette. Lehetőség nyílt egy, az ide
ológiától kevésbé függő pragmatista, s egyben racionális pedagógia ki
dolgozására. Középpontba került a módszer és az eredmény megállapítás. 
Az itt kialakult szakmai kultúrának valószínűleg szerepe van abban is, 
hogy a rendszerváltozást követően rendkívül gyorsan létrejött az államtól 
mint fenntartótól gyakorlatilag független rendszer.

A korábbi évek szakképzési kutatás-fejlesztési munkái és eredményei 
valamint a megyei és helyi munkaügyi szolgálatok gyors működőképessé 
válása között biztosan van összefüggés, s az előzmények magyarázatot 
adhatnak arra is, miként tudott létrejönni olyan gyorsan egy a fenntartótól 
gyakorlatilag részben vagy egészében független teljes munkaerő-piaci 
képzési rendszer, honnan rekrutálódott a mintegy 3500-as létszámú

219



munkaügyi szakszolgálati szakapparátus felnőttoktatásban kiképzett ré
sze.

Egykori népművelők - új szerepben

Tájékozódásaink során kiderült, hogy a piaci orientációjú szervezetek 
vezetőinek, szakembereinek csak egy részét képezik a műszaki és köz
gazdász tanárok, munkaügyi, az emberi erőforrás szakon vagy szakosító 
tanfolyamon végzett személyzetisek. Azt tapasztaltuk, hogy a vállalkozók 
csoportjának karakteres része népművelőkből csapódott az új szakmai 
körhöz. Az, hogy ők gyorsan felismerték az új szükségleteket és lehető
ségeket, a közelmúlt népművelői gyakorlatának az eredménye. A kultú
raközvetítő szakma a források szűkössége miatt folyamatosan rákény
szerült arra, hogy a kultúra szétosztása helyett függetlenül az áru-e a 
kultúra álvitától folyamatosan piaci viszonyok között dolgozzon. Rákény
szerült a helyi árképzésre, tudta milyen módon kell alkalmazni az árel
térítést, saját illetékességi körében eredményes marketingmunkát kellett 
végeznie ahhoz, hogy teljesíteni tudja a fenntartó által meghatározott 
növekedő bevételi tervét.

Most nem érdemes szólni arról, hogy a fenntartói harácsszemlélet milyen 
károkat okozott a kultúra egészének, s a kommercializálódás, a bevételi 
tervek növekvő arányában rombolt ízlést, illemet, morált, meggyőződést, 
érdeklődést, életmódot. A vállalkozások a népművelői szakmában 1980- 
tól legalizálódtak, először úgy, hogy az alaptevékenységen felüli bevételek 
jelentős része érdekeltségi alapon kifizethető volt a kollégáknak. Ez tény
leges diverzifikációs tendencia volt, mely végül is a „szocialista kulturális 
értékek” ellen hatott. Ugyanakkor felmérhetetlen a jelentősége, mert le
galizálta a diverzifikáció révén azt, hogy az ideológiai célokkal részben 
vagy egészben ellentétes mozgások is létezhetnek a kultúraközvetítő in
tézményrendszerben.

Gyakorlatilag a diverzifikáció tartalmi elemeit a közoktatás korlátozott 
céljai és korlátozó gyakorlata kritikájaként kell értelmeznünk. A tartalmi 
és formai kritika az általánosan képző intézményekben megjelenő sza
kosított, később tagozatos osztályok létrejöttében tetten érhető. Érthető, 
hogy a tagozatos osztály mely léténél fogva megkérdőjelezte az általánosan 
képző iskola általános jellegét -, ott volt a leggyakoribb, ahol a legtöbb 
volt a magas szintű érdekérvényesítő képességgel rendelkező szülők gye
reke. Mi is a diverzifikáció lényege? Az, hogy mindaz a tartalom, ami 
nem fér be a közoktatásba, befér az iskolán kívüli felnőttoktatásba, a 
tanfolyami, szakköri munkába. Ott lehetett az orosz mellett második és 
harmadik nyelvet, zeneiskolán kívül hangszeres zenét tanulni, a komputer 
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kezelését elsajátítani, kreatív képességfejlesztésben részt venni. A diver
zifikáció biztosította a politikai alternatív gondolat teijedését is. (Népfőis
kolák, egyesületek, körök, társaságok befogadásával, újságok, kábelte
levíziók és más kommunikációs csatornák működtetésével.)

A mind inkább autonóm értelmiségi szakmává, sőt szerepvállalássá (élet
móddá) fejlődő közvetítő professzió művelői egy részének az előzőekből 
következően nagy tapasztalata volt a szervezésben és a vállalkozás meg
valósításában. A képzési piacon mindenki mással szemben előnyt jelentett 
számukra, hogy egyetemi, főiskolai kiképzésük során, a többiekkel ellen
tétben, ők tanultak andragógiát, pszichológiát, módszertant, szervezés 
és vezetéselméletet, kommunikációelméletet, szociálpszichológiát és kul
turális antropológiát. Tudtak tematikát és programot készíteni. Ugyan
akkor a korszerű curriculum-készítéshez és a tematikus tervezéshez, az 
andragógiai docimológiákhoz még ők sem érthettek. Meglévő tudásuk és 
tapasztalatuk helyet biztosított számukra a folyamatosan szerveződő 
munkaerőpiaci-képzés kínálati szektorában.

Koncepcionális gondok és a permanens oktatás

A paradigmaváltás és az annak részeként bekövetkezett politikai és gaz
dasági rendszerváltozás nem csak a történészeknek és a politológusoknak 
ad gondolkodnivalót és kutatási témát. Tanulságos, hogyan ébredtünk 
arra az 1970-es évektől kezdve, hogy a termék és szakmastruktúrához 
szükséges tudásmennyiséget, illetve a permanens oktatás (művelődés) 
kérdéseit mennyire hamis megközelítésben kezeltük. Egyrészről kiderül, 
hogy milyen túlideologizált és túlpolitizált formában közvetítődtek, meny
nyire az ideológia megerősítése volt a rejtett cél, ahelyett, hogy a jelenségek 
rendszerspecifikus (gazdasági-politikai) lényegi elemeit ragadtuk volna 
meg.

Ennek ellentéte volt az a felfogás, amelyik a kulturális szempontokat 
figyelmen kívül hagyva csupán az erőforrások egyikeként megjelenő dehu- 
manizált szemléletben interpretálódott. Évekkel ezelőtt megfogalmazták: 
vigyázat, baj van a közvetítet tudás mennyiségével, szerkezetével és főleg 
a transzferálhatóságával. Kutatók és gyakorló szakemberek felhívták a 
figyelmet: katasztrofális a szakmunkásképzőkbe kerülő fiatalok motivá
ciós bázisa és főleg a tudásszintje.

Az általános iskola az óvodásra, a középiskola az általános iskolára mu
togatott. Mindenki arra hivatkozott, hogy minden iskolatípus hozott 
anyaggal dolgozik. Szakemberek jelezték, az oktatási rendszer szerkezeti 
hibái alattomosan rombolnak. A figyelmeztetések botránykőnek számí
tottak, hatásuk nem volt. Mai emlékezetemnek úgy tetszik, a keményebb
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bírálatokkal egy időben, tán azok kompenzálására még inkább felerő
södtek azok a szirénhangok, melyek a nemzeti felsőbbségtudatnak és 
gőgnek inkább kedveztek, mint a józan észnek, s amelyek a magyar te
hetség és teljesítmény népjellemi sajátosságairól (a magyar tudományos 
ízlésről!!]) és gyermekeink tudásának nagyszerűségéről szóltak.

A dolog parapolitikai színezetet is kapott azzal, hogy az említett nézetek 
mint (kvázi ellenzéki) vélemények fogalmazódtak meg. Pedig akkor tudni 
lehetett, hogy minél inkább közeledünk a századvég felé, annál nagyobb 
lesz a hozzáadott értékben a termékben benne lévő szellemi ráfordítás 
aránya, a tudományos technikai forradalom egészen mást követel, mint 
a korábbi korszakok bármelyike. Bátrak voltak, akik a ma már eviden
ciának számító tényt leírták, hamarosan átalakul a társadalom foglal
kozási és ezzel együtt osztályszerkezete. Sejteni lehetett, hogy jelentésüket 
és érvényüket veszítik múlt századi fogalmaink az osztályokról, a mun
kamegosztásról és a munkáról.

A szocializáció, a nevelés, a művelődés ontológiailag értelmezhető folya
matát és a szubjektum termelését a neveléstudomány fogalmilag is bir
tokba vette, kiegészítve egy megérthető és megváltoztatható, a maga ne
mében értelmes világ és az alakuló ember kölcsönös viszonyáról alkotott 
eddigi felfogásainkat. A termelés folyamatos fejlődése, intenzifikálása, 
az automatizáció és a technológiai forradalom eleve kettó's természetű 
követelményrendszert involvált. Egyfelől megfogalmazta a magas kultúra 
szervezett közvetítését és a minden oldalúan fejlett, harmonikus kollektív 
irányultságú, de egyben autonóm és főleg kreatív személyiség kidolgo
zásának társadalmi programját. Az oktatási programban szinte már ész- 
szerütlenül meghosszabbodik a primer képzési folyamat igényelte idő, s 
az életidő harmadára igényt tart. A modernizáció másfelől egy, a termelés 
köznapi gyakorlatából fakadó szükséglet kielégítését is megköveteli, s 
tudjuk, a modernizáció nemhogy megszüntette volna az ember és az 
elidegenedett munka között feszülő ősellentmondást, hanem a termelés 
racionalizálásával, a szalagmunka, a tömegtermelés fokozásával, az el
idegenedett munkaformák terjedésével fokozta azt.

Már Magyarországon is tapasztaljuk, a hatékonyan működtetett (magán)- 
tulajdonnak az esetek jelentős részében redukált a kvalifikációs igénye. 
Az ilyen munkahelyen a többszakmás, érettségizett, alkotó és gondolkodó 
ember helyett a monotónia tűrő, a szalaghoz tartozó, együttműködő sze
mélyiséget választják ki és favorizálják.

A téma szempontjából a másik jelentős és átfogalmazott formájában el
terjesztett elmélet-gyakorlat a permanens oktatás nagyszerű társadalmi 
programja volt. Eredeti formájában a működő, szociális piacgazdaság
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viszonyaira találták ki. Alapötlete az, hogy az ember egész életében tanul, 
hiszen az életútja során legalább háromszor kényszerül szakmát változ
tatni. Választását nem mindig a saját akarat befolyásolja. A használható 
új megtanulása stabilizáló funkcióval bír az egyes embernél ugyanúgy, 
mint a családjánál és a szükebb tágabb környezeténél. A szekunder (ter
cier stb.) képzés ideje a hosszabb-rövidebb ideig tartó munkanélküli álla
pot vagy az azt megelőző, átképzési fázis. Így párja a permanens képzés 
a szociális hálók bonyolult szerkezetének. (Ugyanebben a gazdasági, po
litikai és szellemi környezetben alakult ki a szociokulturális animáció, 
valamint az állami és a magántulajdon párja mellett harmadik tulajdon- 
forma, a szociális tulajdon is!)

A permanens oktatás a volt szocialista országokban permanens neveléssé 
változott, ideológiailag megterhelődött, de a feltételek hiánya miatt iga
zából a kelet-európai gyakorlata hatástalan maradt.

Várható megoldások és fejlemények

Mint az előzőekben hosszasan bizonyítottam, a felnőttképzés intézmény- 
rendszere a politikai-, társadalmi-, gazdasági rendszerváltást megelőzően 
gyakorlatilag avult szerkezetként működött. A rendszerváltást követő 
grundolási időszakban kialakult képzőhelyek és szolgáltatásaik megítélé
sében kutatásaink szerint nem rendelkeztek a minőségre vonatkozó kri
tériumrendszerrel. Az 1990-es évek elején a képzőhelyek nem a minő
ségben, hanem elsősorban az árakban egyeztek meg. Az alig három év 
sokban változást eredményezett. A megrendelők igényesebbek lettek. Vá
logatnak az ajánlatok között, s mintha a képzőhelyek is fokozatosan 
felhagynának az árkartellre törekvéssel.

A képző vállalkozások azonos tanfolyamtípusai, egymással megegyező 
tartalmú tanfolyami árajánlatban egymástól lényegesen eltérnek. Láttuk, 
hogy ugyanazzal a tartalommal meghirdetett forma piaci ára a képző 
vállalkozás saját hagyományaitól, a felmutatható referenciáktól, az ok
tatás várható minőségétől, a közreműködő előadók kvalifikációs szintbeli 
különbségeitől, az általuk közölt információk újszerűségétől és azoknak 
a piaci értékétől, alkalmazhatóságától, az oktatás színhelyétől (még in
kább a kiegészítő szolgáltatásoktól, szállás, kényelmi berendezések, sza
badidős lehetőségek stb.) függően egymáshoz képest akár a másik több
szörösei is lehetnek.

A felnőttképzés az alakuló szociális piacgazdaságban vitathatatlanul meg
szerzi azt a pozíciót, amit a szerves fejlődés eredményeként másutt elért. 
A képzésben megjelenő konkrét szükségletek úgy a kvalifikációs, a kom
munikációs, az anyagi továbbá a kreativitás és az önmegvalósítás szük
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séglete, nem szólva a termelésről, mind oda hatnak, hogy Magyarországon 
is rövid időn belül kialakul egy korszerű, modemfelnőttképzési szisztéma. 
Úgy gondolom, és minden jel erre mutat, hogy a képzési céloknak és a 
művelődési anyagnak megfelelően mind az állami, mind a magánszek
torban letisztult képzési profilok fognak kialakulni. Éspedig:

• Az alsó és középfokú iskolarendszerű felnőttoktatás még sokáig fenn
marad, hiszen világjelenség, hogy folyamatosan növekszik az anal
fabéták és különösen a kulturális analfabéták száma. Ugyancsak az 
iskolarendszerű felnőttoktatásnak kell az országra kiosztott puffer 
szerepnek megfelelően a bevándorlók nagy számát kiképezni annak 
érdekében, hogy a bevándorlási törvény kritériumainak megfelelje
nek.

• A hagyományosan kulturális intézményrendszerhez kötődő felnőtt- 
képzési formák, mint a népfőiskolák, az olvasókörök, kulturális egye
sületek, faluszemináriumok, a szervezett ismeretterjesztés, továbbra 
is a közművelődési alapintézmények hálójában, módszertani segít
ségével és a jelenlegihez hasonló finanszírozással működnek majd 
tovább.

• A szakképzés a jövőben továbbra is versenyhelyzetben marad. A kö
zépfokú szakiskolák, az alternatív szakiskolák, a szakközépiskolák, 
a technikumok esti és levelező tagozatai, a hagyományos minőségi 
kritériumoknak megfelelően, állami szerepvállalás és garancia mellett 
részben vagy egészben önköltséges finanszírozással eszközei az egyéni 
mobilitási szándékoknak. Helyzetüknél fogva strukturált tudásszer
kezet átadására alkalmas intézmények.

• Az egyetemek és a főiskolák a felsőfokú felnőttképzés színterei ma
radnak. Ennek érdekében már ma látható módon létrehozzák a „vál
lalkozó egyetem” filozófiájával az extramurális egységeiket, tanszé
keiket, intézeteiket. Ezek kimondottan piaci feltételek mellett működ
nek, árképzésük előbb-utóbb a valós szakirányok bevezetésével, a 
szakosított tanfolyamokkal és a másoddiplomás képzéssel sikeres 
versenytársai lesznek a magánvállalkozásoknak. Előnyük, hogy az 
egyetemek, a főiskolák már presztízs okok miatt is szavatolják a 
minőséget. A felnőttoktatási programjaikba képesek beemelni a tu
dományos képzés „melléktermékeit”, a friss szakmai-tudományos 
eredményeket. A képzések során alkalmazott módszerek és eljárások 
korszerűsítésére nagy az igény. A távoktatás, a szupertanulás, a 
gyorsolvasás, a multimédiás rendszer alkalmazása jelentős előnyt 
biztosít.

• A felsőfokú tanintézetekre hárul a felsőfokú végzettségű munkanél
küliek átképzése. A felsőfokú végzettségűek munkanélküli időszaka
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(megfelelő szociálpolitikai háttérrel) kellő résztvevői motivációval a 
továbbképzést is szolgálja.

• A pályakezdő középfokú munkanélküliek részére másutt jól bevált 
egyetemi bevezető (orientáló, 0. évfolyamos, posztszekunderi stb.) 
kurzusokat kell tartani. Ennek finanszírozását minden valószínű
séggel a munkaügy által kezelt központi keretekből kell megoldani. 
Hasznos lehetne az egyetemeken vagy az ott létrehozott főiskolai 
színtű fakultásokon rövid képzési ciklusú professzióra képző' tago
zatokat létrehozni (asszisztens, szociális munkás, animátor, közigaz
gatási szakalkalmazott, komputer szakember stb. ). Ilyen működik 
az 1960-as évektől kezdve a francia felsőoktatásban.

• Az állam által alapított felnőttképzési vállalkozások történetesen az 
átképzési központok száma feltehetően növekedni fog. E1 kell érniük 
azt, hogy az alapítást követő néhány év múlva önfinanszírozóvá vagy 
részben azzá váljanak. Speciális felnőttoktatási feladat ezekben az 
intézményekben a képzők kiképzése. Javasolni lehet a Németország
ban Franz Pöggeler professzor által kidolgozott szisztéma adaptálását.

• A piacképes felnőttképzési vállalkozások munkáját elő kell segíteni. 
Szerepük a munkaerő-gazdálkodásban elvitathatatlan. Miközben 
hozzájárulnak a munkaerő foglalkoztatásához, maguk is munkahe
lyeket teremtenek. Ennek érdekében segíteni kell, hogy teljes szol
gáltatási rendszert tudjanak kialakítani (képzőhely, szálloda, könyv
tár, szabadidő eltöltésére alkalmas tér stb.).

• A felnőtt nyelvoktatás intézményrendszere kialakult. Ez a legrégebbi 
idők óta piaci elven működő felnőttképzési szisztéma. Az igénybe 
vevők érdekében nem ártana, ha az idegennyelv-tanárok kamarájá
nak vagy más szervezetnek a képző helyek közötti minőségi rangsorát 
kialakítanák, és azt nyilvánosságra hoznák.

• Lényeges, hogy a felnőttek között a vállalkozóvá képzés (mint aktív 
foglalkoztatáspolitikai eszköz) terjedjen. Ennek érdekében a már mű
ködő JOB-klubokat igazi inkubátorrá lehetne fejleszteni, miközben 
saját sajátos funkciójukat is megtartanák.

• A felnőttekkel foglakozók között széles körében lehetővé kell tenni 
azt, hogy megismerjék, és alkalmazni tudják a korszerű felnőttokta
tási eljárásokat, módszereket. így például a távoktatást-távtanulást, 
a szupertanulást, a relaxációs tanulást, a Sita- (Bio-Feedback) mód
szert, a Mind-Mapping módszert, a HDI (Hertmann-Dominanz-In- 
strument) módszert és másokat.
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Összefoglalás helyett

A felnőttképzés kitört a számára korábban fenntartott karanténból. Min
den valószínűséggel kialakítva saját intézményeit rövidesen szükségsze
rűen átalakítja azt a hagyományos és tradicionális szisztémát, amit egy
szerűen oktatási rendszernek nevezünk. Már most egyszerre kiegészítője 
és vetélytársa a tradicionális képzési formáknak. Mozgékony és a szük
ségletekre gyorsan reagáló jellege valóságos tudáspiaci versenyben ki
hívást jelent mind a középfokú, mind a felsőfokú képzésnek, mindenek
előtt a szakképzésnek. Korábbi pótló funkciója napjainkra valós stabili
zációs funkcióvá vált.

A következő parlamenti ciklusban elkerülhetetlen törvényszintű 
szabályozása.
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5. SZAKTERÜLETEK
Ricardo Petrella

A piacgazdaság visszásságai ha a 
jövőorientált szakképzés szempontjait 
nézzük
Ténymegállapítás és kritikai megítélés

A gazdasági növekedés és a foglalkoztatottság (az a tény, hogy az emelt 
szintű értékalkotás miatt egyre kevesebb emberi munkára van szükség), 
valamint a liberalizált, deregulált valamint privatizált termelés egyre foko
zódó globalizálása között fellépő strukturális szakadék miatt rendkívül 
nehéz az elkövetkezendő évek szakmai-, oktatási politikájával kapcsola
tosan bármilyen elképzelést is kifejleszteni. A gazdaság deregulálása és 
privatizálása rendkívül igényes feladat. Ha ezeket a körülményeket fi
gyelembe vesszük, akkor az ember egyrészt arra kényszerül, hogy elhagyja 
a valószínűsíthető fejlődési vonalakkal és az esetlegesen fellépő problé
mákkal kapcsolatos előrejelzések és adatelemzések bizonyos fokig biztos 
terepét, s ennél kevésbé hálás feladatoknak szentelje magát: mint pl. a 
fennálló helyzeteknek, illetve azoknak a problémáknak a feltárására, 
melyek az uralkodó társadalmi csoport legfontosabb grémiumai által dik
tált érvényes játékszabályok és döntések értelmében alakulhattak ki.

A kritika kettős természetű: egyrészt specifikus, mert négy helyen is 
„tőrbe csal” méghozzá úgy, hogy az egyre erősebben liberalizálódó, dere
gulált, privatizált és versenyorientált piacgazdaságba egyre sikeresebben 
belekeveri az oktatáspolitikát, de ezen kívül még más területeket is: s ez 
a tény végezetül egy általános kritikába torkollik, hiszen pontosan ez a 
piacgazdaság az, mely éppen azokat az ismereteket, azt a tudást, azokat 
a kompetenciákat és azt a kreativitást fecsérli el, melyeket jelen pillanat
ban az egész világon fejlesztenek, ez pedig egy olyan jelenség, melyet 
érdemes közelebbről is megvizsgálni.

1. Az „erőforrás” az embert is túlszárnyalja
A modem menedzsmentről szóló tanítások, valamint a korlátlan termelé
kenységi kényszer hatására az emberi munka mintegy húsz év óta egy 
újabb elszemélytelenedési és társadalmon kívülhelyezkedési folyamaton 
esett át: vállalati erőforrás lett, mégpedig „humán erőforrás”.
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Hatalmas előrelépésként ünnepelték és hirdették (hisz mindenütt azt 
emlegették, hogy csakis a „humán erőforrás” jelenti azt a legfontosabb 
erőforrást, mellyel egy vállalat, vagy egy ország rendelkezhet), ugyanakkor 
az is megállapítható, hogy az emberi munka „termelési tényezőből” „erő
forrássá” való átalakulása két „szocio-politikai” hatást is eredményezett. 
A vállalatoknál de társadalmilag nézve is megszűnt az individuális és a 
szervezett emberi munka viszonylatában a közvetlen párbeszéd, tárgyalás, 
konfliktus, megegyezés (azaz az egyes munkavállalók, valamint a mun
kavállalók ill. a munkásosztály egyes csoportjai között), de megszűnt az 
individualizált, valamint a szervezett tőke (azaz a tőketulajdonos vagy a 
tőketulajdonosok ill. a tőkésosztály egyes csoportjai) között is.

Az „Industrial Relations” elmélete és gyakorlata még a 60-as évek végéig 
is azt juttatta kifejezésre, hogy az emberi munka, mint aktív beszélgető 
partner még jelen van. Az eltelt időszak alatt azonban az emberi munka, 
mint „erőforrás” már nem egy önálló társadalmi szubjektum, hanem azt 
a vállalat - tőke, valamint a társadalom - gazdaság területei mozgatják. 
Mindkettő arra törekszik, hogy a rendelkezésre álló emberi erőforrásokkal 
a lehető legalacsonyabb költségek mellett, a lehető legnagyobb mértékben 
járuljanak hozzá a termelékenység növeléséhez, valamint az ország és a 
vállalatok versenyképességéhez.

A másik hatás pedig az, hogy az emberi munka - azaz az erőforrás - 
azáltal hogy társadalmi szubjektumként mindenfajta jelenőségét elvesz
tette, a termelékenység szolgálatában álló objektummá vált, mely felett 
szabadon rendelkezhetnek, s így mindenféle politikai, társadalmi, vala
mint kulturális vonalon kívül rekesztették. A jelenlegi piacgazdaságban 
az emberi erőforrás az, mely mindenütt rendelkezésre áll, s az, hogy 
hogyan lehet ahhoz hozzáférni, vagy a legváltozatosabb formában fel
használni, annak pusztán monetáris határai (költségek) vannak.

S éppen ez az első olyan csapda, mely elől a humán erőforrás csak ne
hezen tud kitérni. A természetes erőforrásokhoz és a nyersanyagokhoz, 
valamint a legújabb erőforráshoz az információhoz hasonlóan, az „emberi 
munkának” mint erőforrásnak sincs beleszólása a társadalomba: nincs 
társadalmi képviselete és önmagában véve nem rendelkezik polgári, po
litikai, társadalmi és kulturális jogokkal sem. Feladata az, hogy döntő 
mértékben járuljon hozzá a vállalat zökkenőmentes működéséhez, fejlő
déséhez és a lehető legnagyobb jövedelmezőségéhez. Olyan eszköz, mely
nek pénzben kifejezhető használati- és csereértékét mindenkor a vállalati 
mérleg határozza meg. A totális termelékenységért és a minőségért foly
tatott harc során tárgyalási szinten gyakran kerül a középpontba, hisz a 
humán erőforrásokat mindig a vállalat szervezi, irányítja, használja, minő
síti le vagy éppen újfent mobilizálja, de legelső sorban elbocsátja azokat. 
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Azzal, hogy a dolgozó ember „erőforrássá'’ vált, már nem jelenti azt a 
referencia pontot, mely a tőketulajdonossal szemben áll: ennek ma már 
sokkal inkább a „gép” felel meg, legelső sorban az úgy nevezett „intelligens 
gép", az „intelligens" készülék, a robot. A géptől függ, hogy az ember 
maradhat, vagy lecserélik őt: s ez a politika nemcsak az állammal való 
tökéletes egyetértésben történik, melynek a deregulált, privatizált, liberali
zált és versenyorientált piacgazdaság által diktált szerepe az, hogy képezze 
és a vállalatok rendelkezésére bocsássa a lehető legértékesebb „humán 
erőforrásokat”, hanem ezzel a politikával egyre nagyobb mértékben egyet
értenek a szakszervezetek is, hiszen azok szintén magukévá tették a 
termelékenység diktálta parancsot.

2. Annál jobb, minél szakképzettebb

Az uralkodó felfogás szerint magától értetődő, hogy egy vállalat annál 
termelékenyebb, s annál inkább képes arra, hogy versenyképes pozícióját 
erősítse, minél több szakképzett humán erőforrás áll a rendelkezésére - 
hála az állami oktató- és képző munkának -, s minél inkább képes arra, 
hogy ezeket amilyen gyorsan csak lehetséges jelentős költségek nélkül - 
hála az állami adókedvezményeknek és pénzügyi támogatásainak - ki is 
használja. A szakképzettséggel rendelkező munkaerőknek ez esetben sok
kal nagyobb lehetőségük lenne arra, hogy hosszú távra munkahelyet 
találjanak.

Másokhoz hasonlóan, mi is hagytuk magunkat meggyőzni ennek az állí
tásnak a helyességéről. Ugyanis mindezt megerősítik egyrészt a munka- 
nélküliségről szóló statisztikák, melyekből kitűnik, hogy a munkanél
küliség legelső sorban azokat a humán erőforrásokat érinti, akik alacsony 
szakképzettséggel, vagy szakképzettséggel egyáltalán nem rendelkeznek, 
s azok esetében, akik magasabb fokú szakképzettséggel rendelkeznek 
nagyobb a valószínűsége annak, hogy kereső foglalkozást találnak (vagy 
ismét munkába állhatnak).

A gyakorlat azonban más szituációkról is tanúskodik. Még akkor is, ha 
a szakképzett munkaerők a kevésbé szakképzettekkel szemben gyorsab
ban találnak munkát, igen gyakran előfordul, hogy szakképzettséggel 
méghozzá igen magas fokú szakképzettséggel rendelkező személyek mun
kanélkülivé válnak.

Másodszor: minél több szakképzett személyre van szüksége egy vállalat
nak ahhoz, hogy versenyképes lehessen, annál inkább hajlik arra, hogy 
ne csak a szakképzettséggel nem rendelkező személyeket építse le (ezzel 
a szakképzett és a szakképzettséggel nem rendelkezők közötti konfliktust 
előidézve), hanem azokat is, akik szakképzettek. Így pl. több „öreg", azaz
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50 évesnél idősebb szakembert cserélnek le egy vagy két frissebben kép
zett fiatallal (mint ahogy ez az IBM-nél is történt, amikor több ezer 51 
évesnél idősebb mérnököt és vezetőt küldtek korkedvezménnyel nyug
díjba, ez természetesen az egyes korcsoportok közötti konfliktushoz is 
vezetett).

Ezenkívül elmondható az is, ha egy vállalat a hosszú távú, illetve a meg
határozatlan időre szóló foglalkoztatottságról szóló szerződések számát 
csökkenti, és áttér a jövő szempontjából semmiféle biztosítékot nem 
garantáló, meghatározott időre, illetve a szezonális időszakokra kötött 
szerződésekre, akkor ezáltal sokkal inkább kiélezi a szakképesítéssel 
rendelkező alkalmazottak és munkások egymás között folytatott konku
rencia harcát, hisz mindenki arra törekszik, hogy a saját munkahelyét 
bebiztosítsa magának. Így különösképpen a nyugati ipari országokban, 
mindenek előtt azonban az USA-ban és az Egyesült Királyságban egyre 
erősebben megfigyelhető az a tendencia, hogy a vállalatnál dolgozók két 
részre szakadnak, egyrészt az állandó alkalmazásban álló törzsmunka
erőkre, akik a vállalat kb. 20 %-át kitevő „permanent work force"-k, 
másrészt viszont a legkülönfélébb szerződéssel rendelkező munkatár
sakra. Ez utóbbi fő jellemzője az, hogy ez esetben a humán erőforrások 
olyan konglomerátumáról van szó, amely minden vonatkozásban megle
hetősen instabil, ezenkívül a foglalkoztatottsági viszonyok is rendkívül 
bizonytalanok.

Kialakulóban van egy új társadalmi rétegeződés, mely egyrészt a szak
képzett ill. igen magas fokú szakképzettséggel rendelkező személyekből 
áll, akik előtt a jól fizetett, állandó, biztos munkahelyek kapui hozzáfér
hetők és nyitva állnak (a kiemelkedő ismeretekkel és kompetenciákkal 
rendelkező un. új „nemesség”), a másik oldalon állnak a többiek, azok, 
akik szakképzettséggel egyáltalán nem, vagy csak alacsony képzettséggel 
rendelkeznek, akiknek egy része - tehát közülük sem mindenki - csupán 
bizonytalan, rosszul fizetett és társadalmilag alacsonyabb rangú mun
kahelyekhez juthat hozzá.

Más szavakkal kifejezve: az a tény, hogy a szakképzésnek mint eszköznek 
a munkaerőpiachoz való hozzáférés szempontjából igen nagy a jelentősége 
azért, mert a „humán erőforrások” ellen fordul és ezáltal a szakképzett
séggel egyáltalán nem rendelkezők, vagy csak alacsony képzettséggel 
rendelkezők ezáltal az instabilitás, a bizonytalanság és a kirekesztettség 
veszélyének vannak kiszolgáltatva, míg a szakképzett, illetve magasan 
kvalifikált személyek a vállalati igények fedezése céljából a jól megfizetett 
függőség csapdájába esnek.
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3. Világméretű verseny-nyomás a gazdaság
globalizálása miatt „világ munkásai kvalifikáljátok 
magatokat!”

Egyre gyakrabban esik szó a gazdaság globalizálásáról. Miután 1974- 
ben az USA-ban döntést hoztak a tőkeforgalom liberalizálásáról, az elmúlt 
húsz évben sor került a piacok, a tőke, valamint főként a pénzügyi szolgál
tatások átfogó liberalizálására is. Ez idő óta a tőke- és a pénzügyi piacok 
világszerte bekövetkezett nyitása megerősítette és kiszélesítette az intema- 
cionalizálási folyamatokat mind az árutermelésben, a szolgáltatások te
rületén, a kereskedelemben, a cégeknél, a cégstratégiákban, mind pedig 
a beruházási- és fogyasztási javak vonatkozásában. Ehhez - nem is utolsó 
sorban - az új világot behálózó információs-kommunikációs és közleke
dési technológiák is hozzájárultak, s ezeknek különböző hatása ugyan 
még csak csíráiban látható, és jelentőségük is csak akkor nő meg majd 
igazán, ha egyszer a sokat emlegetett, az egész világot behálózó informá
ciós sztrádákat is létrehozzák.

A gazdaság új globalizálása jelentősen kiélezte a piacokon folyó versenyt: 
az egész világon sor került a piacok nyitására, s ennek következtében 
már senki sem sáncolhatja el magát a „nemzeti sorompók" mögött. A 
gazdaság globalizálása minden egyes vállalatot, minden várost, minden 
régiót és minden országot arra kényszerít, hogy más vállalatokkal, váro
sokkal, térségekkel és országokkal közvetlen összehasonlításokat végez
zen, mégpedig azokon a színtereken, ahol csak a legerősebb, legverseny
képesebb, a legjobban felszerelt és időben az új „pozíció harcra” felkészült 
résztvevők győztesként, vagy legalábbis túlélőként kerülnek ki. A világ 
minden égtáján jelentkező mindenki mindenki ellen versenyt ezáltal a 
gazdasági élet minden privát és állami résztvevője a legfontosabb kihívás
nak tekinti.

Ahhoz, hogy az intemacionalizáláshoz vezető liberalizált, deregulált és 
privatizált világban versenyképes maradhasson az ember, az uralkodó 
vélemény szerint minden vállalat arra kényszerül, hogy olyan stratégiát 
folytasson, mely a termelés csökkentését eredményezi, a minőséget vi
szont fokozza, ezen kívül kibővíti a termékek és a szolgáltatások körét, 
valamint a közvetlen, vagy kooperációs- és részesedési szerződéseken 
keresztül a világ minden fizetőképes és rentábilis piacán jelen van. Ettől 
függ ugyanis, hogy képes-e arra, hogy a részvényeseinek osztalékot fi
zessen, mindenek előtt pedig képes-e arra, hogy túlélőként kerüljön ki, 
valamint alkalmas legyen a további növekedésre.

Ahhoz, hogy egy vállalat ezeket a célokat eléije, a leghatékonyabb eszközt 
a humán erőforrások „agresszív" és intelligens kihasználása jelenti, ez

233



pedig nem más, mint legelsősorban ezen erőforrások legszélső szegment
jeinek kihasználása, azaz nemcsak azoknak a kiaknázása, akik a leg
jobban képzettek, vagy akiket a legjobban megfizetnek, hanem azoknak 
is, akik a legolcsóbb, a legidősebb és a legfiatalabb munkaerőt jelentik.

A versenyképességért folyó világméretű harcot tekintve a humán erőfor
rások képzési- és alkalmazási politikája főként a következő irányokba 
tolódik:

• Egyrészt egy lehetőleg magasan kvalifikált személyzet megfelelő áron 
történő képzése és hasznosítása (az egyes vállalati stratégiákban 
egyre inkább megfigyelhető ez a tendencia, pl. meghatározzák azt, 
hogy bizonyos aktivitásokra a világ mely részén kerüljön sor, legel
sősorban olyan helyeken, ahol anyagilag kedvező, megfelelően kva
lifikált humán erőforrások is rendelkezésre állnak [példa: a Swissair 
könyvelését Kalkuttába helyezték]).

• Másrészt elhanyagolják a kevésbé, vagy a rosszul képzett munkaerők 
oktatását, azáltal, hogy az alacsony szakmai kvalifikációval rendelke
ző, alacsony bérezésű a legszegényebb országokban fellelhető humán 
erőforrásokhoz nyúlnak vissza (ennek megnyilvánulása az, hogy egy 
ideje kitolják a telephelyeket olyan országokba, ahol a humán erő
forrás a vezető ipari országok 30-50-ed részébe kerül).

Olyan gazdasági környezetben is, melyben a vállalatok véleménye szerint 
a jelenleginél sokkal fokozottabb mértékben kellene liberalizálni, deregu- 
lálni és privatizálni, gyakran sor kerül arra, hogy e tendencia ellen az 
egyes vállalatok, saját igényeiknek és érdekeiknek megfelelően, valamint 
tetszésük szerint ágáljanak. Céljuk egyáltalán nem az, hogy munkahe
lyeket teremtsenek, vagy az egész világon a dolgozók jelentős részét a 
lehető legjobb képzésben részesítsék (ezt egyébként minden kertelés nél
kül be is vallják), hanem az, hogy nyereségre tegyenek szert, s így ezáltal 
versenyképesek lehessenek. A versenyképesség érdekében ezért ismétel
ten sor kerül az emberi erőforrások „kizsákmányolására”, amennyiben 
az a vállalat szempontjából előnyöket, vagy profitot ígér.

Tekintettel arra, hogy az egyes országok fő feladatukat abban látják, 
hogy a saját „nemzeti” vállalataik versenyképességét fokozzák, így ennek 
érdekében megpróbálnak egy lehetőleg kedvező „helyi” környezetet ki
alakítani. Ahhoz, hogy céljaikat el is éljék, olyan politikát folytatnak, 
mellyel a hazai vállalatok számára biztosítani tudják mindazokat az erő
forrásokat, amelyek képesek arra, hogy a világon vezető szerepet játszó, 
liberalizált, deregulált és privatizált vállalatokhoz, illetve a támasztott 
követelményekhez a lehető legnagyobb mértékben igazodjanak és alkal
mazkodjanak.
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Itt két fogalom játszik kulcsszerepet: egyrészt a „csúcsteljesítmény", más
részt pedig az „alkalmazkodás”. Mindannyian nagyon jól tudjuk, hova is 
vezetett a csúcsteljesítmények szisztematikus kultiválása: ez mind a mai 
napig hamis illúzió maradt, de nem kevésbé tekinthető félrevezetőnek 
az alkalmazkodó képesség dogmává emelése sem.

Még soha sem volt ennyire egyértelmű, mint manapság, hogy az embert 
és az emberi munkát a világméretekben jelentkező verseny nyomásának 
megfelelően a technológia diktálta parancs alá rendelik. Nagyon ritkán 
esik csak szó a vállalatoknál, a tudósok, a bürokraták, a technokraták 
és a politikusok között arról, hogy a technológiát az emberi munka kö
vetelményeihez, a versenyszabályokat az emberi igényekhez, mindenek 
előtt pedig a legkevésbé fejlett városok, térségek és országokhoz kellene 
igazítani. Ritkán beszélnek arról is, hogy a vállalatoknak saját beruházási 
politikájukat és az organizációs struktúrájukat olyan informált személyzet 
képzési igényeihez kellene igazítania, mely a vállalati menedzsmentben, 
valamint a „demokratikus vállalat" kifejlesztésében aktívan kiveszi a ré
szét. Elsődleges kérdés marad, hogyan alkalmazkodjanak az emberek a 
technológiához és a piachoz. Holott az „alkalmazkodás” fogalma a Föld 
minden országának minden egyes programjában, valamint minden egyes 
politikai felfogás vezérgondolatában alapvetően megtalálható.

Az a kelepce, melyet a verseny nemzetközi méretekben történő kiterjesz
tése állít, ezáltal az új technológiákhoz való alkalmazkodásban talál meg
felelő gazdasági magyarázatra, illetve társadalmi „legitimációra”.

4. Az új információra és kommunikációra épített 
világgazdaságban a legfontosabb erőforrást a tudás 
jelenti majd

„The knowledge economy”, „the information economy", a „the knowledge 
society”, valamint a „the information society” azok a legújabb gondolatok, 
melyekkel a jelen pillanatig is anyagi erőforrásokra és kézzelfogható tőkére 
alapuló (berendezések és infrastruktúrák) fejlett „ipari” népgazdaságaink 
és társadalmaink pillanatnyi átmeneti állapota „más” gazdasági és tár
sadalmi formákkal összehasonlítva úgy jellemezhető, hogy ezekben az 
immateriális erőforrások (ismeretek), valamint az immateriális tőke (soft
ware, információs- és kommunikációs szolgáltatások) fundamentumként 
szolgálnak.

Ezzel magyarázható az a felfogás, hogy a modem gazdaság alapvető erő
forrása a tudás, s ebből következik, hogy a humán erőforrás jelenti a 
termelés helyszínét. Éppen ezért könnyen követhető és bizonyos tekintet
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ben helyénvaló, hogy a mai, globalizált gazdaság középpontjában a tudás 
átadása és kiszélesítése áll.

A kutatási- és fejlesztési politika, pontosabban szólva a gazdasági és 
technológia politika az új, tudás által megtámogatott gazdaság és társa
dalom politikailag vett kulcsfontosságú területévé válik. Mindenütt a vál
lalatok szolgálatába állítják, ugyanis ezek azok a főszereplők, akik az 
immateriális erőforrásokat, azaz a humán erőforrásokat megszervezik, 
igazgatják, kihasználják illetve számukat emelik.

A vállalat tudományos alapjainak javítása, valamint a tudásspektrumá
nak kiszélesítése: ez azokat a fő célokat jelenti, melyek a gazdaság- és 
technológiapolitika lobogóján olvashatók, mind az USA-ban, mind pedig 
Hollandiában, a Német Szövetségi Köztársaságban, de Japánban, Belgi
umban éppen úgy, mint Kanadában, Spanyolországban, Dél-Koreában, 
Olaszországban és Malayziában, az Egyesült Királyságban és természete
sen az új, szocialista piacgazdasággal rendelkező Kínában, Quebecben, 
Argentínában is, annak érdekében, hogy vállalataik versenyképességét 
a világpiacon emelni tudják.

A hivatalos kormánymegállapodásokban, valamint egyéb résztvevők 
(egyetemek, vállalatok, munkaadói- és munkavállalói szervezetek, me
nedzsment társaságok) különféle megállapodásaiban proklamált művelő
déspolitikai elveket olvasva azonos végkövetkezésre lehet jutni: a szak
képzési politikának elsősorban azt a célt kell szolgálnia, hogy az ország 
humán erőforrásai által megtestesített tudáspotenciált oly mértékben 
fokozzák, növeljék és bővítsék, hogy a vállalatok versenyképesek legyenek, 
illetve meg tudják őrizni a versenyképességüket.

Amit hallunk, csaknem úgy hangzik, mint egy liturgia! A védőszent, mely
re rá kell hangolódni, nem más, mint maga a vállalat: mégpedig egy 
virtuális vállalat, melynek anyagi jellege kétszeresen is lecsökken, egyrészt 
azért, mert a fő termelési tényezőt maga a tudás jelenti, másrészt pedig 
azért, mert a tudás értékesítésének vektoraként az információ és a kom
munikáció szerepel.

A virtuális vállalat azonkívül, hogy sokféle formája létezik, egy olyan 
fenomén, mely még a tele-munkát is felülmúlja. A „virtuális vállalat” 
olyan organizációs formának tekinti magát, mely képes arra, hogy az 
évszázad végére kialakuló „tudás által támogatott gazdaság" követelmé
nyeinek eleget tegyen, s mely minden bizonnyal a XXI. század uralkodó 
vállalati formája lesz. Képesnek tartja ugyanis magát arra is, hogy az új 
információ- és kommunikációs technológiák által kialakult ismeretek 
megszerzésével és cseréjével is megbirkózzon.
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Sokfelé ismételten úgy vélik, hogy itt legelsősorban az intelligencia ura
lásáról, valamint a piacokon történő értékesítésről van szó, s a hatalom 
azoknak a kezében lesz, akik a „tudásmonopólium” felett rendelkeznek. 
Ebből pedig az következik, hogy megnő a „Know-how utáni vadászat” a 
„kompetenciák utáni vadászat” a „tudásban való előnyszerzés"-ért foly
tatott harc jelentősége, valamint a megfelelő oktatási- és képzési politika 
súlya is. S ez mintegy magyarázattal is szolgál azoknak a városoknak a 
stratégiájára vonatkozóan, amelyek hála az egyetemeiknek és oktatóhe
lyeiknek, melyek annak ellenére, hogy az új vállalatok csábítása rendkívül 
nagy, az „okos koponyákat" meg akaiják tartani. A cél megvalósítása 
érdekében még politikai intézkedéseket is hoznak, melyek lehetővé teszik 
a „technopolok” a „tudásparkok”, valamint a „csúcs-kutatóközpontok” 
fejlesztését, miközben az egyre szelektívebb oktatási politika az elitképzés 
irányába tendál, melynek a környezethez csak igen kevés közvetlen kap
csolata van.

Úgy vélik, hogy az a gazdasági rendszer, melyet a tudás ural, valamint 
az új információs- és kommunikációs technológiák megváltoztatják majd 
az emberi munka fajtáját, s „glorifikálni” fogják a hálózatban összekap
csolt humán erőforrások szerepét, melyek geográfiai mobilitással annak 
ellenére sem rendelkeznek, hogy gyökereik nincsenek. Egy virtuális vál
lalat által uralt határok nélküli gazdaság keretein belül a tudásipar fej
lődésével mindannyian „emberi terminálokká" válunk. A humán erőfor
rás, az új saját fennmaradásukat is biztosítandó „tudásmonopóliumok” 
adta előnyöknek megfelelően, virtuálisan képes arra, hogy mozogjon az 
új digitális információs- és kommunikációs sztrádán.

Mindez elvezet ahhoz, hogy a humán erőforrás:

• elveszíti minden kapcsolatát az értékalkotás hagyományos helyszí
neivel: nomád életmódot folytat anélkül, hogy közben a helyét meg
változtatná:

• nincs semmi féle közvetlen kapcsolata egy meghatározott helyhez 
kötött társadalmi környezettel, melyen keresztül definiálni lehetne 
a tulajdon újrafelosztását, anélkül, hogy a másik oldalon a „világkö
zösséggel” közvetlen kapcsolatba kerülnének:

• nomadizálódó „group ware"-vá válik (melynek jelentősége a „hard
ware" és a „software”-hez képest relatíve nő );

• a számítógép által irányított „tárggyá” válik, mely képes arra, hogy a 
világ egyik - kooproduktiv hálózatával létrehozott - gazdasági köz
pontjából a másikba virtuálisan átmenjen, mégpedig azoknak az új 
kritériumoknak az alapján, melyek segítségével a hálózatba bekap
csolt vállalatok termelékenységét mérik.
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Az a veszély, hogy a humán erőforrást esetleg egy olyan eszközzé redu
kálják, melyet főként az egyes (mind inkább „virtuálisan” orientált) vál
lalatok, illetve ezek osztalékfizetési képességének szolgálatába állítottak, 
ha a politikai, társadalmi és gazdasági implikációkat tekintjük, csak azzal 
a veszéllyel hasonlítható össze, mely a tudomány által támogatott gaz
dasági és társadalmi rend keretein belül a humán erőforrás globalizálá- 
sának új „magasztos" formáját hordozza magában. Minél „magasztosabb” 
formákat ölt a globalizálás, annál alattomosabb ugyanis a veszély.

Ha a tudomány által támogatott gazdasági- és társadalmi rendre való 
áttérés a liberalizálás, deregulálás, a privatizálás és a globalizálás pre
misszái mellett történik, s mindez még a fejlődést, valamint az új infor
mációs- és kommunikációs technológiákat is meghatározza, úgy a jövő 
oktatásügye egészen biztos, hogy majd egy a humán erőforrások közötti 
tudáson és egyenlőtlenségen alapuló világméretű társadalmi apartheid 
rendszer kialakulásához és konszolidációjához vezet. Azok a humán erő
források ugyanis, melyeket már elavultnak, illetve értéktelennek tekin
tenek félre is söprik az útról, s a sorsukra hagyják mind azokat az erő
forrásokat is, amelyek már nem képesek megküzdeni a virtuális vállala
tok, a „csúcstechnológiai központok", a „technológiai parkok”, az „intel
ligens hálózatok”, a digitális információs- és kommunikációs sztrádák, 
valamint az „intelligens kórházak” igényeivel. Ezek számára bezárul min
den fajta tanulási lehetőség ill. nem nyílik mód arra, hogy átképezzék 
magukat, vagy továbbképzéseken vegyenek részt, nem nyílik lehetőség 
sem az egyes emberek számára, sem pedig egy falu, egy városnegyed, 
egy térség, egy ország, vagy egy egész kontinens (pl. Afrika) teljes humán 
erőforrása számára.

A „magasabb" rendű, valamint az „alacsonyabb” rendű humán erőforrá
sok egymástól társadalmilag történő szétválasztása (a korporativ a világot 
átszövő szakmai rétegben), azaz az alacsonyabb rendűeknek az „intelli
gencia új impériumai”-tól, azaz az új „hanza hálózat” keretein belül az 
egymással szövetségben álló harc esetén egymással szemben álló tudás- 
monopóliumoktól való leválasztása - korunk rabszolgáinak esetében egyre 
erősebbé válik.

Megálljt kell parancsolni az elharapódzott
pazarlásnak

Anélkül, hogy túl sötét képet akarnánk festeni arról, merre is tart a jövő 
oktatása, amire az országainkban folyó piacgazdaság enged következ
tetni, mely piacgazdaság már előre jelzi azt, hogy a gazdaság és a társa
dalom mind mai, mind pedig a jövőbeni működését is irányítani akarja.
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Olyan helyzet alakult ki, melyet a meglévő kreatív képességek és ismeretek 
ez idáig nem tapasztalt, világméretekben megszervezett elherdálása 
jellemez.

A kompetencia, az ismeretek és az intelligencia bármilyen formáját azok
nak az országoknak az uralkodó hatalmai használják ki és klasszifikálják, 
melyek a világ jövőjét illetően, befolyással és ellenőrzés lehetőségekkel 
rendelkeznek. Vagy azért, mert saját maguk látszólagosan, vagy tényle
gesen is hozzájárultak a jelenlegi, vagy a jövőbeni versenyképesség, vala
mint a termelékenység kialakulásához, vagy pedig azért mert a legtöbb 
fejlett ország fizetőképes piacain operáló vállalatokra befolyást gyako
rolnak, ill. azokat ellenőrzésük alatt tartják.

Hogy a pazarlás még nem annyira széleskörű, még általánosan nem ter
jedt el s még nem is annyira mélyreható, mint amilyen esetleg lehetne, 
egyrészt azzal magyarázható, hogy a piacgazdaság még nem minden or
szágban és nem minden területen vetette meg a lábát, és a befolyását 
sem tudta mindenütt érvényesíteni, másrészt pedig azzal, hogy a haladó 
társadalmi rendszerekben valamint másutt is, konok ellenállási tűzfész
kek fejlődtek ki, melyek felléptek a piacgazdaság ellen. Ez pedig azoknak 
a politikusoknak, akadémikusoknak, vállalatoknak, szakszervezeteknek, 
helyhatóságoknak, alapítványoknak, szövetségeknek köszönhető, akik 
meg vannak arról győződve, hogy az emberi tudás és intelligencia első
sorban nem a pénzeszközökkel rendelkező kevesek számára kell hogy 
értékalkotást jelentsen, hanem redukált gazdasági rendszert definiál, 
minősít, hasznosít, igazít, elteljeszt és újraértékel. Egyesek szilárdan 
hisznek abban, hogy az emberi kreativitás és tudás kihasználása szoros 
összefüggésben kell álljon azzal a gazdasági rendszerrel, mely a világ 
egész lakosságának alapvető immateriális ás materiális szükségleteinek 
a szolgálatában áll, ezért ennek érdekében kell hasznosítani, hiszen a 
kor, amelyben élünk, olyan generációvá tesz minket, mely - az emberiség 
történetében először - képes arra, hogy az egész világot átfogja.

Ha azt vesszük, a művelődéspolitika a funkcióját tekintve olyan „közkincs” 
közvetítője és elosztója, mely ismereteket és tudást választ ki, s integrált 
és döntő alkotórésze annak a folyamatnak, mely ahhoz a világméretű 
fejlődéshez vezet, mely a gazdasági területen hatékonysággal, társadalmi 
területen igazságossággal, politikai területen pedig demokráciával jelle
mezhető.

A képzés semmi esetre sem válhat a piacok meghódításának, valamint a 
konkurencia legyőzésének fegyverévé, hanem olyan hatékony eszköz kell 
hogy legyen, mely az egész világra szóló közös gyarapodás fokozását szol
gálja.
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Kirekesztés helyett az oktatásnak hozzá kell járulnia a koexisztencia és 
az együttes fejlődés formáinak sokrétegűségéhez. Ezeknek a céloknak 
az elérése érdekében még meglehetősen sok erőnek kell elköteleznie ma
gát.
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Elke Gruber

A továbbképzés mint privát
szolgáltatás

Egy a jövőbe mutató képzési modell?

A páduai egyetem kurátora Galileinek:

Scudóval csak azt fizetik, ami scudót hoz. Ha pénzhez akar jutni, valami 
mással kell előállnia. A tudományért, amit elad, csupán annyit kérhet, 
amennyit a vevőknek hoz a konyhára. AJUozófa, ahogy Colombe úr árulja 
Firenzében, legalább évi tízezretjelent a hercegnek. Az igaz persze, hogy 
az ön törvényei a szabadesésről nagy port kavartak föl. Párizsban és 
Prágában tapsolnak a sikereinek. De azok az urak, akik ott tapsolnak, 
nem fizetik meg, amibe ön a páduai egyetemnek kerül. Szerencsétlensége 
a hivatásában rejlik, Galilei úr!

Bertolt Brecht: Galilei élete 
Fordította: Ungvári Tamás

Továbbképzés az állam és a piac között

A hagyományosan államilag szervezett képzési rendszer árnyékában 
Ausztriában az utóbbi években kialakult a képzésének egy olyan területe, 
amely elsősorban az állami adminisztráción kívül tevékenykedik. A fel
nőttképzésről van szó, és ezen belül mindenekelőtt a szakmai tovább
képzésről, amely nem tartozik a közvetlen állami illetékesség hatáskörébe. 
Az iskolákkal és főiskolákkal összehasonlítva, ahol csak az utóbbi időben 
vetődött fel a piac mint rendező elv kérdése, a továbbképzés már a felvi
lágosodásig visszanyúló kezdetei óta a piac és az állam között helyezkedik 
el.

A szakmai szövetségek, egyházak, pártok, szakszervezetek és magánsze
mélyek kezdeményezésére - leginkább egyesületi formában - alakult meg, 
és a későbbiekben részben állami támogatásban is részesült, majd idővel 
megszilárdult az a plurális, többségében magán és korporativ, csak érin
tőlegesen állami szevezés alatt álló felnőttek továbbképzésére szolgáló 
rendszer, ahogyan azt jelenleg Ausztriában ismeijük. Ma a szakmai to
vábbképzés „vegyes gazdasági rendszerként”1 jelenik meg, amelyben az 
állam és különböző érdekképviseletek a támogató szerepét, a felnőttek a 
(gyakran fizető) résztvevőkét, a piac pedig a képzési kínálat rendelkezésre
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bocsátását vállalta magára. Tekintettel arra az aktuális vitára, amely 
arról folyik, hogy az állam kivonuljon-e szolgáltatóként a képzési kínálat 
piacáról és figyelembevéve a tényt, hogy a jövőben a (mindenekelőtt) privát 
szolgáltatásként jelentkező továbbképzés konkurenciát jelenthet a köz
oktatási szektornak, a továbbképzésről a következőkben nyújtandó át
tekintés rámutathat a képzés egész területére vonatkozó általános tren
dekre és fejlődési irányokra.

A továbbképzés kialakulása és elterjedése

A foglalkoztatási és szociálpolitikai célokat szolgáló képzések manapság 
immár magától értetődő alkalmazása a szakmai továbbképzést - ez még 
pontos statisztikai bizonyítékok hiányában is megállapítható - az utóbbi 
tíz évben az egyik legnagyobb és legjelentősebb iskolán kívüli képzési 
területté tette. Az üzleti forgalom növekszik, egyre több résztvevő látogatja 
a képzéseket, és azon személyek száma is emelkedett, akik a szakmai 
továbbképzésből tartják fenn magukat. Miközben a nagy képzéspolitikai 
vitáktól távol tartotta magát, és általában a pedagógiai „discours”-ön 
kívül állt, a szakmai továbbképzés gazdasági szektorrá nőtte ki magát, 
amely időközben jelentős mértéket ért el. Példaként álljon ezzel kapcsolat
ban két szám: Gerhard Bisovsky Béccsel kapcsolatban egy tanulmányá
ban rámutat, hogy csak az informatika területén összesen 101 szolgáltató 
működik. Ezek közé elsősorban magán továbbképző intézmények tar
toznak, akik a képzések több mint két harmadát kínálják.2 A vállalati 
képzés és továbbképzés hazai piacát pedig Michael Kramarsch a H. Neu
mann Management Consulting munkatársa mintegy 12 milliárd schil- 
lingre becsüli.3

A gazdasági és szociális vátozásokkal természetesen megváltoztak a to
vábbképzés indoklási mintái is. Az eredetileg aufklérista, kultúrhuma- 
nista és korporativ célokat szakma-, foglalkoztatás- és szociálpolitikai 
célok váltották fel. Napjainkban a továbbképzésre mindenekelőtt mint 
beruházási eszközre tekintenek, amelynek egyéni, vállalati és társadalmi 
szempontból meg kell térülnie azáltal, hogy az egyes emberek munkahely- 
szerzési esélyeit növeli és a cégek versenyképességét biztosítja. A to
vábbképzés mint beruházási eszköz elterjedéséből kiindulva az elmúlt 
években növekedett a szolgáltatások iránti kereslet. Kialakult egy olyan 
piac, amelyen a továbbképzést mint árut különböző változatokban, mi
nőségben és árkategóriákban kínálják a felnőtt publikumnak.

E helyt rögtön utalni szeretnék egy paradoxonra: habár a szakmai to
vábbképzés szervezeti struktúráját tekintve napjainkban egy olyan vá
gányrendszeren mozog, melynek fő vonalait a „piac" fekteti le, csupán
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egy kis szektor ténylegesen piaci - vagyis: emitt a tanfolyam - amott a díj 
- szerveződésű. (Ezt a cserekapcsolatot leginkább a vállalaton belüli to
vábbképzés követi, amely időközben valószínűleg mintegy ötven száza
lékát alkotja a szakmai továbbképzéseknek). Az állami megbízások (mint 
a „munkaerőpiaci service”, amely 1993-ban kizárólag szakmai tovább
képzésre 2,9 milliárd schillinget költött) jelentette közvetlen vagy közvetett 
(például a nagy kamarák általi) szubvenciók nélkül a továbbképzést kí
nálók egy jelentős része nem létezhetne.

A továbbképzés piacszerűsége elsősorban tehát nem „szabad” finanszíro
zásában jelentkezik, hanem szervezeti struktúrájában. A képzési rend
szerben sehol másutt nem áll a kereslet és kínálat olyan nyílt „anyagiasuk 
cserekapcsolatban”4 egymással szemben, mint a szakmai továbbkép
zésben. Dirk Axmacher ezt a piaci jelleget a következőképpen írta le: „A 
továbbképzést a humán tőke sok kis birtokosának beruházási számításai 
és a cégek üzemgazdasági kalkulációi irányítják. A koordinációt a piac 
végzi el. Ő az, aki az öninstrumentalizáció, a karrierremények és a beru
házási döntések révén kioldja azt a mechanizmust, amely az embereket 
a képzés fegyveréhez szólítja...”5

A pluralitás mint a piac jellemzője

A továbbképzés dinamikáját a szolgáltatók, a fenntartók és a programok 
pluralitása tartja fenn.

A legkülönbözőbb intézményi és szervezeti háttérrel rendelkező szolgál
tatók időközben szinte áttekinthetetlenné vált száma a címzettek hete
rogén csoportjának - legalábbis a legutóbbi időkig - továbbképzések nö
vekvő számát kínálta. Az utóbbi évek boomjából a két nagy intézmény, a 
WIFI és a BFI, és mindenekelőtt magángazdasági elvek alapján vezetett 
intézetek és privát trainer és tanácsadói csoportok profitáltak. Becslések 
szerint Ausztriában időközben több mint 1500 privát szolgáltató tevékeny
kedik a továbbképzés piacán6 (a „Presserben megjelent egyik legutóbbi 
publikáció még ezt is túllépi, amikor maximálisan 3.000 szolgáltatóról 
beszél!7), amelyek nagyrészt „magányos harcos"-ként működnek. Ameny- 
nyiben hihetünk a prognózisoknak,8 akkor lehetséges, hogy elértük a 
továbbképzés területén a növekedés zenitjét. Mivel gazdasági válságidő
szakokban a vállalatokban a továbbképzés esik elsőként a takarékossági 
intézkedések áldozatául, az elkövetkező időszakban stagnálással, sőt 
csökkenő kínálattal számolnak. Ennek következményeként a tovább
képzési ágazatban struktúratisztulásra kerülhet sor, amely elsősorban 
a sok kis (gyakran kiegészítő tevékenységként) dolgozó trainert fogja érin
teni.
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Heterogenitás

A heterogenitás az oktatási formákban, a célokban és a minőségben mu
tatkozik meg.

Az oktatási formák igen széles területet ölelnek át. A munkahelyen történő 
óránkénti betanításból (részben mindennemű elméleti vonatkozás nélkül) 
kiindulva, a munkanélküliek átképzésén át a vezető munkatársak tré- 
ningjéig vagy az egyetemi tudományos továbbképzésig húzódik a skála. 
A szolgáltatás formája és a szolgáltató alapjan az oktatás különböző célo
kat, időtartamot és minőséget mutat fel. Alig-alig léteznek kötelező érvé
nyű, államilag elismert curriculumok. A célok, tartalmak és módszerek 
kiválasztása tekintetében a szolgáltató széleskörű döntési autonómiát 
élvez.

Ennek a nyitottságnak az előnyeihez tartoznak a következő tényezők: 
gyors alkalmazkodás a megváltozott tanulási szokásokhoz és a képesí
tésekhez, a résztvevők kívánságainak figyelembevétele, innovatív képzési 
menetrendek kifejlesztése. A hátrányok a következők: egy a résztvevők 
számára áttekinthetetlen, zavarba ejtő kínálati sokszínűség (különösen 
szembetűnő ez a nyelvoktatás területén), az intézményeken belül és azok 
között alig-alig kerül sor a prioritások tisztázására, a programkínálatban 
nagyok a regionális különbségek. Általában elmondható, „hogy csak olyan 
szolgáltatások érvényesülnek, amelyeket az igénybevevők elfogadnak”.9 

Individualizáció és rugalmasság

A kínálat individualizációja és rugalmassága növekszik.

A továbbképzési kínálat az utóbbi években a szolgáltatások formájában 
megváltozott. A tanfolyam, a szeminárium és az előadás hagyományos 
formái mellett erőteljesen előtérbe kerültek a tanácsadói tevékenységek 
(például szervezetfejlesztési intézkedések részeként) és önszervező ta
nulási formák (mint például ún „munkaalapítványok” keretében).

A viszonylag merev tanfolyamrendszer helyét, amelyben valamennyi részt
vevő számára egyforma a tanfolyam be- és kimenete, egyre inkább a 
méretre szabott, moduláris képzések veszik át. Ezek rugalmas, nyitott 
tanfolyamkoncepciókon alapulnak, amelyek lehetőleg munkahelyközeli 
képzést (esetleg új audiovizuális tanulási rendszerek segítségével) céloz
nak meg, az egyéni lehetőségek és képességek alapján összeállított képzési 
programot nyújtanak, valamint lehetővé teszik a tanfolyamokba történő 
rugalmas be- és onnan a kilépést. Ez a moduláris képzési modell a jövőben 
valószínűleg komoly versenyt jelent mind az állami képzési rendszer - 
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mint erre az egytemeken a „rövidített kultúrastudiumok”-ról folytatott 
vita rámutat mind pedig a szakmai alapképzés számára (amelyet pil
lanatnyilag a gyakorlati képzési helyek hiányáról folyatott vita ural). 
Ugyanis az eddigi képzésekkel összehasonlítva, amelyek általában több 
évig tartanak és viszonylag merev tanmenetet követnek, az új moduláris 
továbbképzések sokkal inkább megfelelnek a permanens modernizálás 
és gyorsítás új időképének. Ezek alátámasztják a „just-in-time"-képesí- 
tések, rövidített tanulmányok és költségkímélőbb képzés trendjét. A cur- 
riculumokat folyamatosan evaluálják és az új lehetőségeknek megfelelően 
változtatják őket.

A bizonyítványok konkurenciája

Létrejön a végzettségek privatizációja és a bizonyítványok bizonyos kon
kurenciája. A továbbképzésben alig-alig vannak az állami oktatás terü
letével összevethető elismert végzettségek, címek és bizonyítványok. (Ki
vételt képeznek az ún. „második képzési út” területén megszerzett vég
zettségek.) A címeket és végzettségeket az egyes szolgáltatók állítják k.  
Enyhén kiélezett megfogalmazásban ez ennyit jelent: ahány tanfolyamot 
és szemináriumot egy szolgáltató megszervez, annyi fajta bizonyítványt 
és végzettséget állít ki. Az államilag elismert igazolásokkal összehasonlítva 
a nem állami és magán intézményekből származó végzettségeknek meg 
kell teremteniük saját elismertségüket és saját piaci értéküket.10

A bizonyítványok áradata - ami nem egészen indokolatlan, hiszen tanul
mányok bizonyítják, hogy (amennyiben egyáltalán) csak a bizonyítványt 
adó továbbképzésen való részvétel járul hozzá a szakmai előmenetelhez11
- sok embert időközben végzettségek valóságos gyűjtőjévé tett. Különösen 
fiatal emberek bíznak abban, hogy több cím megszerzése révén jobbak a 
belépési esélyeik a munkaerőpiacra. A pályázati dokumentációk ezt gyak
ran ékesszólóan alátámasztják. Ezek egészen a legutóbbi időkig néhány 
az iskola elvégzését és a szakmai alkalmasságot igazoló bizonyítványt 
tartalmazó lapból álltak, mára azonban különböző képzések bizonyítvá
nyait magukba foglaló terjedelmes mappákká nőtték ki magukat, amelyek 
vastagsága legalább a tanulásban mutatott iparkodás megfelelő mértékét 
hivatott dokumentálni.

A képzettségek privatizációját két szempontból tartom problematikusnak. 
Először is: ez a végzettségek inflációjához és ezáltal elértéktelenedéséhez 
vezet. Meneküljön, aki tud! - vagy jobban mondva: Gyűjtsön, aki tud!- 
így szól az új képzési jelszó. Másodszor: a bizonyítványokkal élet- és 
szakmai esélyeket állítanak ki. Ha a végzettségek összehasonlíthatósága 
hiányzik - ahogyan ez jelenleg a szakmai továbbképzésben megfigyelhető
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erősödik az azoktól való függőség, akik munkahelyeket kínálnak. Ki
zárólag tőlük függ, hogy a végzettséget elismerik-e a munkaerőpiac nevű 
kastély kulcsaként, vagy nem. Ezzel egyidejűleg megnő az egyes ember 
kockázata, hogy a kínálat tömegéből a „helyes” végzettséget választja-e. 
Ugyanis, csakúgy mint egy áruház, a továbbképzések piaca sem mentes 
a selejt és eladhatatlan árutól.

Új prototípus

Az önálló képzési vállalkozó lesz a továbbképző prototípusa.

Az iskolával és az iskolai szakképzéssel összehasonlítva a különbség az, 
hogy minden egyes nő és minden egyes férfi, amennyiben megfelelően 
képzettnek érzi magát, bizonyos kapcsolatokkal rendelkezik olyan in
tézményekhez és vállalatokhoz, akik továbbképzést kívánnak szervezni, 
valamint rendelkezik bizonyos kezdőtőkével, továbbképzéseket kínálhat 
fel. Az önálló képzési vállalkozó - az iskolai és felsőoktatási területen 
még ritkaság - időközben a továbbképző általánosan elterjedt típusává 
vált. Szolgáltatását felajánlja mind a cégeknek vállalaton belüli tovább
képzés céljára, mind pedig a nagy továbbképző intézményeknek az egyes 
vállalat kereteit meghaladó képzésekre is. A „fogyasztók” eközben álta
lában híján vannak mindennemű minőségi ellenőrzésnek. Aligha ren
delkeznek olyan kritériumokkal, amelyek segítségével megkülönböztet
hetik a komoly ajánlatokat a „szerencselovagok offertjeitől”. Ebből a di
lemmából kivezető útként manapság a minőségbiztosítást propagálják, 
amelynek most a nagy továbbképzési szolgáltatók közül sokan alávetik 
magukat.

A főtevékenység aránya alacsony

Jelenleg is kevés, és a jövőben is kevés marad a főállású munkatársak 
száma a nagy szakmai továbbképző intézményekben.

Az iskolával összehasonlítva, amely főállású tantestülettel rendelkezik, 
elsősorban a nagy továbbképző intézményekben, mint a WIFI és a BFI, a 
fő tevékenységet mellékállású oktató személyzet végzi, amely vállalkozási 
szerződés vagy óradíj alapján dolgozik. A bizonytalan és kétes munka- 
jogviszonyoknak a felnőttképzés/továbbképzés gyakorlatában hosszú idő
re visszanyúló hagyományaik vannak; ezek a jövőben valószínűleg még 
szaporodni fognak, mivel pillanatnyilag aligha gondolhatunk a főállású 
dolgozók arányának felfuttatására. Éppen ellenkezőleg: az állásokat itt 
is inkább leépítik.
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A főállású dolgozók leginkább a tanfolyam tervezésében és szervezésében 
illetékesek: a legkülönbözőbb szakterületekről származó melléktevékeny
séget végzők (tanárok, vállalkozók stb.) folytatják az oktatási tevékeny
séget. Az ilyen szervezet előnyei közé a következők tartoznak: gyors alkal
mazkodás a megváltozott képzettségekhez, a gyakorlathoz közel álló kép
zés, szakértői tudás bevonása, alacsony szintű vagy egyáltalán fel sem 
merülő bérre rakódó költségek az intézmény számára. A hátrányok a 
következőek: az előadók és trainerek fokozott fluktuációja, a továbbképzők 
alacsony szintű azonosulása a mindenkori intézménnyel (sok továbbképző 
több szolgáltatónak is dolgozik), a didaktikai-módszertani kompetencia 
igen ingadozó színvonala, az előadók rossz munka- és társadalombizto
sításjogi védettsége.

Saját finanszírozás

A résztvevők továbbképzésük egy nem elhanyagolható részét önmaguk 
finanszírozzzák.

A szakmai továbbképzés finanszírozása komplex dolog, amelyről csupán 
igen hiányos információk állnak rendelkezésre. A „képzési piacról” ki
alakult általánosan elterjedt modellelképzelésekkel szemben a finanszí
rozás az intem költségek, a részvételi díjak, közvetlen és közvetett szub
venciók, közpénzek és állami eszközök bonyolult keverékéből áll. Ez a 
vegyes finanszírozás vonatkozik mind az egyes továbbképzésekre, mind 
pedig az intézményekre is.

Tipikus példaként említhető az a kereskedelmi irodai elkalmazott, aki 
munkáltatója beleegyezésével informatikai tanfolyamot látogat. Ezt a tan- 
folyamot megosztva finaszírozhatja maga a résztvevő saját költségén és 
a munkáltató juttatásaiból (ez jelentheti a tanfolyam díjának részbeni 
átvállalását és a munkavégzés alóli felmentést), valamint ehhez jöhetnek 
közvetett szubvenciók (a WIFI például, ahol a tanfolyam megszervezésre 
kerül, a kereskedelmi kamara épületében került elhelyezésre) és állami 
támogatások (a tanfolyamtervezőt az Oktatási és kultúrális ügyek szö
vetségi minisztériuma részben szubvencionálja). Az állam vegyes finan
szírozás esetén jól jár. Legalábbis első látásra számára a továbbképzés 
lényegesen kevesebbe kerül, mint a közoktatás rendszere. Ki csodálkozik 
tehát ezek után, hajó néhány vágyakozó pillantás vetődik a továbbkép
zésre, és ezt a rendszert az egész képzési terület jövőbeli modelljeként 
propagálják? (Ebből a szemszögből az egyetemi és főiskolai tandíjakról 
folytatott vita a részvételi díjakról folytatott vitaként is felfogható).

Míg néhány évvel ezelőtt még „igazságosabb" finanszírozási formákról 
folyt a vita, úgy tűnik, hogy a piaci elv bevezetésével most már általánosan
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érvényesül az a meggyőződés, hogy az a továbbképzés, amelyik nem kerül 
semmibe, nem is ér semmit.12 Ennek megfelelően olyan modelleket ré
szesítenek előnyben - mint például az ún. „képzési csekk” -, amelyek a 
továbbképzés pénzügy felelősségét, de a hibás döntések kockázatát is a 
egyén szintjére helyezik. Sokak számára azonban az önszervezési ké
pesség ezzel együttjáró magas foka valószínűleg komoly akadályt jelent. 

Legitimációs nyomás

A szakmai továbbképzés az iskolai képzéssel ellentétben állandó értéke
sítési és hatékonysági legitimációnak van kitéve.

A szakmai továbbképzés legfontosabb célja a munkaerőpiacon való érté
kesíthetőség. 13 Ebben megegyezik a vállalatok, a „munkaerőpiaci service” 
és a résztvevők véleménye. Mint arra tanulmányok rámutatnak, ez utób
biak a szakmai továbbképzéssel a szakmai előmenetel, a jobb fizetés és 
a szociális elismertség iránti vágyat hozzák összefüggésbe. Általánosan 
elfogadott: a képzésnek használhatónak kell lennie, az életen át tartó 
tanulásnak ki kell fizetődnie! Időközben még az életen át tartó tanulás 
követelményeit is sokan elfogadják.14

Még ha az utóbbi időben a továbbképzés egyre több ember számára vált 
is szakmai életrajza szilárd részévé, nem szabad elfelejtenünk, hogy a 
felnőttek túlnyomó többségét Ausztriában ez a terület teljes mértékben 
érintetlenül hagyta. A továbbképzési kínálat bővülése de facto a felnőttek 
maximálisan 20%-át érte el.15 A nagy részvételi lyukak közismerten a 
hagyományos szegmentációs vonalak mentén húzódnak, mint a kor, nem, 
iskolai végzettség, szakma és a szakmai életben elfoglalt státusz.16 Emel
lett egyértelmű diszparitások vannak az egyes régiók, gazdasági ágazatok 
és a vállalatméretek szerinti továbbképzési kínálatban is.17

Ha a továbbképzési magatartás két ideáltípsát rajzoljuk meg, akkor a 
továbbképzés „nyerteseként” egy a harmincas évei elején járó férfit talá
lunk, aki magasabb szintű szakképző intézeti végzettséggel bír, jelenleg 
egy bécsi székhelyű nagy biztosító társaságnál osztályvezető: a tovább
képzés „vesztese” nő, negyvenes évei végén jár, általános iskolai végzett
sége van, és betanított munkásként dolgozik egy kis textilüzemben 
vidéken.
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Részvételi és kínálati lyukak

Akinek van képzettsége, az részesül továbbképzésből!

A részvételi létszámok mindennemű növekedése és a kibővített program- 
kínálat ellenére a továbbképzésben még mindig a következő minták ér
vényesülnek: minél magasabb szintű a formális képzettség és a szakmai 
pozíció, annál nagyobb a továbbképzésben való részvétel; minél konkré
tabbak a szakmai előmenetel lehetőségei, annál inkább frekventálódik a 
továbbképzés. A régi esélyegyenlőtlenségen a továbbképzés mindeddig 
keveset változtatott: még mindig azok képzik magukat tovább, akik már 
amúgy is „képzettek". Ez megint csak visszhangeffektust idéz elő: akinek 
van képzettsége, az részesül továbbképzésből.

„Középosztályorientációja” mellett a továbbképzés a nemek közötti disz- 
paritást is felmutat. Még ha manapság a lányok és nők képzési színvo
nalának növekedését szokás is „csendes forradalomként” jellemezni, ez 
nem vezet automatikusan jól fizetett, presztízzsel járó munkahelyhez, 
szakmai felemelkedéshez és sikerhez. A szakmai státusz és a tovább
képzés szoros összefüggése miatt ma még mindig több férfit találhatunk 
a szakmai továbbképzésben, mint nőt. Ezenkívül a nők a szakmai to
vábbképzés érdekében több szabad idejüket áldozzák fel és gyakrabban 
nyúlnak a zsebükbe a költségekért, mint a férfiak.18

Az említett részvételi lyukak mellett a másik oldalon léteznek kínálati 
lyukak is. Ezek elsősorban abból a tényből adódnak, hogy a magángaz
dasági elvek alapján működő továbbképzési intézmények főként azokon 
a területeken jelentkez(het)nek kínálatukkal, amelyek nyereséget ígérnek. 
Még azoknak az egyesületnek és szociális projekteknek is, akik mindeddig 
nem akartak teljes mértékben alkalmazkodni ehhez a trendhez, most 
egyre inkább költség-haszon-számításokat kell végezniük. Csak az a tan
folyam valósítható meg, amelyik pénzügyileg is valóban kifizetődik. Ahol 
a továbbképzés nem ígér nyereséget, de mégis van iránta egyéni vagy 
társadalmi igény, közpénzekből származó támogatásra vagyunk ráutalva, 
amely azonban egyre vékonyabban csordogál. Az eredményt a tovább
képzés kínálatában fellelhető lyukak jelentik, amelyek a „részvételi lyu
kakkal" közösen a továbbképzés egy „kettős szelektivitásához”19 vezetnek.

Összefoglalásképpen elmondható: a piacgazdasági álláspontból kiindulva 
a továbbképzés modellje viszonylag sikeres lehet, ami azonban pedagógiai 
teljesítményét illeti, mindenekelőtt az egyenlőtlenségek megszüntetése 
vonatkozásában, - nos, ebben az esetben többet ígért, mint amit tartani 
tudott. „Csak kivételes esetekben lehetséges (továbbképzés révén - a 
szerző megj.), hogy az azt megelőző életrajzok korrektúráját végrehajt
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suk”-20 Ebből azt a manapság gyakran hallható következtetést levonni, 
hogy majd egyedül a „piac” rendbe hozza a dolgokat, véleményem szerint 
több mint tévedés.

Mi a teendő?

Ezt a kérdést nem könnyű megválaszolni - méghozzá a legkevésbé a 
„több államot” vagy a „több magán kezdeményezést” leegyszerűsített kép
leteivel. Túlságosan nehezek és áttekinthetetlenek azok az összefonódá
sok, amelyek közt a továbbképzés működik. A leginkább a „közfelelősség” 
fogalmát vezetném be, amelyet az aktuális vitával ellentétben nem vissza
vonnék, hanem sokkal inkább kiépítenék. A közfelelősség fogalma alatt 
nem feltétlenül a továbbképzés „államosítását" értem, hanem annak köz
pénzekből történő támogatását és egyenértékű képzési területként történő 
elismerését. Csak így válik majd lehetségessé, hogy eleget tegyen annak 
a növekvő jelentőségének, amivel a továbbképzés az emberek életrajzában 
rendelkezni fog, és ne válhassék egy újabb felfelé irányuló „újraelosztási 
instanciává”. A nagyobb közfelelősségnek többek között meg kell mutat
koznia:

az olyan kínálatok pénzügyi támogatásában, amelyek állami segítség 
nélkül nem jönnének létre:

a továbbképzési kínálatban meglévő regionális diszparitások kiegyen
lítésében, amely a továbbképzés infrastruktúrájának javítása révén 
érhető el;

- továbbképzési együttműködés kiépítésében az egyenlőtlen részvételi 
esélyek leépítésre szolgáló intézkedésként (például kis- és középválla
latokban dolgozó munkavállalók, nők számára);

- a kínálat áttekinthetőségének javításában információs és tanácsadói 
szolgáltatások kialakítása illetve továbbfejlesztése révén (egy egész 
Ausztriát átfogó továbbképzési adatbank létrehozásában);

- a továbbképzésben eltöltött idő beszámíthatóságában és a más kép
zésekbe történő átlépési lehetőségek kialakításában, beleértve a to
vábbképzés bizonyítványainak elismerését:

- a továbbképzési kínálat minimális minőségi standardjairól való gon
doskodásban, valamint ezek áttekinthetőségéről a „fogyasztók” szá
mára;

a továbbképzés megfelelőbb jogi védelmében a különböző szinteken 
(szövetségi, tartományi, képzési célú felmentés a munkavégzés alól); 

a munkatársak képzésének minőségbiztosításában:
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a szakmai továbbképzés területén folytatott fokozottt kutatómun
kában:

innovatív továbbképzési modellek kifejlesztésének, végrehajtásának 
és evaluációjának támogatásában (ideértve új tanulási és tanítási 
formákat)

- a továbbképzés területén fennálló hálózatok új, nyitott formáinak 
kialakításában, amelyekbe nem csupán régi, "bevált” intézmények, 
hanem lehetőleg a legkülönbözőbb szolgáltatók kerüljenek bevonás
ra:

a továbbképzés ügyének intenzivebb lobbytámogatásában.
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senenbildung. Eine Orientierung. München, Wien 1991, 221-240. o.; 
Östereichisches Statistisches Zentralamt (kiadó): i.m. 13. o.

17Lásd Kailer, Norbert: Betriebliche Weiterbildung in Österreich. Band I.: 
Empirische Ergebnisse und Schlußfolgerungen; Band II.: Strukturen und 
Entwicklungen des überbetrieblichen Weiterbildungsmarktes. Wien (ibw- 
Schriftenreihe Nr 67 és 68.) 1989 a,b.

18Österreichisches Statistisches Zentralamt (kiadó): i.m. 13. o.

19Faulstich, Peter: i.m. 40. o.

20i.m. 41. o.
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Inke van den Brand-Frans Thijssen

Figyelem: Autósztráda feljáró 
Médiák által támogatott nyelvtanulás

Európa szerte az oktatási intézmények megpróbálják felderíteni az médiák 
felhasználási lehetó'ségeit: új technológiák segítségével, egyéni és csopor
tos úton történő' tanulás, számítógépekkel támogatott, interaktív tanulás 
telefonon rádión, kábeltelevízión keresztül (Ez a hozzászólás, melyet Hein
rich Rübeling [DIE] fordított, egyrészt a nyelvtanulás új lehetőségeivelfoglal- 
kozik, másrészt viszontreakciókat is provokál.)

Az információsztráda feljárójánál a következő közlekedési táblák láthatók:

• flexibilis tanuláshoz interaktív médiákra van szükség,

• nyelvtanuláshoz intelligens oktató software-t keresünk,

• a multimédiák nem helyettesítik a tanárt, de olyan tanárokra van 
szükség, akik munkájuk során élnek a multimédiák adta lehetősé
gekkel.

Miért és hogyan is hasznosítják az oktatási intézmények a legújabb tech
nológiát? Vajon milyen érdekességeket rejt magában a gyors tempóban 
fejlődő technika, ha azt az oktatási szempontok szemszögéből nézve vizs
gáljuk?

Ezekkel a kérdésekkel foglalkozott az 1995-ben Amesfoortban/Hollandia 
a Media Assisted Language Learning (MALL) címmel megrendezett work
shop, (v.ö. DIE 95/11), melyet az SVE az Európai Unió, valamint a Holland 
Oktatási, Kulturális és Tudományos Minisztérium támogatásával szervez
tek.

A workshopon a legújabb technológiák egész sorát vonultatták fel: az 
analfabétizmus felszámolására irányuló multimediális számítógépes prog
ramoktól, az idegen nyelvek tanulását elősegítő programokon át, a fel
nőttoktatással kapcsolatos, illetve a továbbképző intézményekkel kap
csolatos programokig.1 A következőkben kifejtett gondolatok a workshop
on szerzett információk és benyomások alapján születtek.
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Felnőttoktatás a következő évezredben

Addig, amíg a felnőttoktatás tanfolyami és csoportos keretek között folyik, 
a tanulóknak mindenkor alkalmazkodniuk kell ezekhez a tanfolyamok
hoz, valamint az adott csoportokhoz. Alkalmazkodniuk kell azonban adott 
időpontokhoz és helyszínekhez is. Ez a struktúra akadályokat gördít a 
hallgatók útjába, tekintettel arra, hogy a felnőttek legszívesebben akkor 
tanulnak, ha megfelelő idő és megfelelő hely áll a rendelkezésükre. Leg
szívesebben a saját tempójukat követik, ami azt jelenti, hogy adott esetben 
gyorsabban, néha pedig társaiknál lassabban tanulnak. Ami pedig a 
tanfolyamokat és a csoportokat illeti, azok gyakran rémülettel töltik el a 
felnőtt résztvevőket. Ezen kívül meg kell azt is említeni, hogy a tanfolya
mokon és a csoportokban történő tanulás nem tekinthető minden esetben 
a leghatékonyabb tanulási formának. A felnőttoktatás igényeinek jelenlegi 
újfajta irányítottsága teljesen egyértelmű: a túliskolázottságot adó oktatási 
programokról a „vevő-orientált” programokra kell áttérni. Ahhoz, hogy a 
„vevők” igényeit ki lehessen elégíteni, a művelődési központoknak flexibilis 
programokat és különböző tanulási módokat is kell biztosítaniuk. A jö
vőben a művelődési központok egymással párhuzamosan számtalan ta
nulási lehetőséget biztosítanak majd. Mindez azt is jelenti, hogy a fel
nőttképzésben résztvevő oktatókra rendkívül összetett feladat hárul.

Az átalakulásban segítenek a médiák

A tanulást segítő médiák technológiai fejlődése rendkívül gyorsan megy 
végbe. A technikai berendezések gyorsabbá, könnyebbé, kényelmesebbé 
és megbízhatóbbá váltak azon tanulók számára, akik készen állnak arra, 
hogy azokat használják is. A technikai változásokhoz legintenzívebben a 
telefon, a televízió és a számítógép egyetlen készülékben való ötvözése 
járult hozzá. A telefon, televízió és a számítógép segítségével ugyanis 
lehetővé válik a hang, a video és a szöveg interaktív összekapcsolása. 
Egy on-line számítógépes programban a segítség nyújtó, illetve a tanulást 
serkentő programok összekapcsolására nyílik lehetőség. A tanuló min
denütt, mind otthon, mind pedig a munkahelyén, a szabadidőközpont
ban, vagy az művelődési központban bármikor kapcsolatba léphet az 
oktatómédiákkal. Pozitív előrejelzések szerint 2000-ben már a legtöbb 
háztartás rendelkezik majd olyan multimédia-készülékkel, mely az in
formációs sztrádák segítségével új kommunikációs- és tanulási lehető
ségeket biztosít. Ez éppen elegendő ok arra, hogy a felnőtteket oktató 
személyek az eddigieknél behatóbban foglalkozzanak a legújabb techno
lógiákkal.
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Ami ezekben a technológiákban tulajdonképpen újat jelent nem más, 
mint az, hogy a „régi” médiák különböző potenciáljait egyetlen egy új 
médiában egyesítik. Az új médiák ezen kívül még egy olyan lehetőséget 
is nyújtanak, melyet mindez ideig meglehetősen alábecsültek: a tanulók 
saját maguk határozhatják meg, illetve ellenőrizhetik a tanulás sebessé
gét, a színvonalat, a helyet, a helyiséget, a súlyponti témákat stb. 

Interaktív médiák és nyelvtanulás

Hallás
A multimédia technika lehetővé teszi, hogy mozgó videoképekre ráúsztas
sa az ember a hallgatott szöveget, hogy más nyelven fussanak az alcímek, 
vagy azt, hogy olyan magyarázattal szolgáló grafikus segítséget vegyen 
igénybe az ember, melyek egyértelművé teszik, hogy az adott tanulási 
szekvenciában miről is van szó. A tanulónak lehetősége van arra is, hogy 
bármikor megálljon, és olyan segítséget vegyen igénybe, melyre az éppen 
adott szekvenciában szüksége van. Ez hallatlan lehetőséget rejt magában, 
hiszen ugyanaz az idegen nyelvű szöveg különböző beszélő ajkából han
gozhat el. A szöveg maga talán olyan szintű, melyet írott formában a 
tanuló saját maga még egyáltalán nem, vagy csak némi biztonsággal 
tudná elolvasni. De itt kell még megemlíteni azt is, hogy a videón a beszélőt 
mindenkor úgy látjuk, hogy az egy meghatározott környezetben cselekszik 
(hivatalban, bankban stb.). Az egyes szavakat, mondatrészeket, monda
tokat kiejtési- és helyesírási szempontok szerint külön-külön is meg lehet 
hallgatni, azokat meg lehet ismételni, el lehet választani, és természetesen 
le is lehet írni.

Beszéd
A legújabb multimédia-technika olyan beszédfelismerést tesz lehetővé, 
mely során a multimédia számítógép értelmezi az elhangzott parancsokat, 
és végre is hajtja azokat. A természetesen kiejtett, de előre megadott 
passzusokat feljegyezi, azokat az intonáció, valamint a kiejtés szempont
jából korrigálja. Interaktív videofilmek ráveszik a színészeket arra, hogy 
a tanulók által mikrofonba mondott utasításoknak megfelelően reagál
janak. A tanulók válaszainak elemzése után, megkapják az egyes leckékre 
vonatkozóan azokat a tanácsokat és javaslatokat, melyekre a további
akban még szükségük van. A tanulók és a színészek között elhangzott 
párbeszédeket fel lehet venni, ismételten le lehet játszani, valamint azokat 
ki lehet egészíteni, illetve változtatni is lehet rajtuk. A multimédia technika 
ezekkel a lehetőségekkel messzemenően túlszárnyalja az elavult nyelvi 
laboratóriumokat.
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Olvasás
A legújabb multimédia technika lehetővé teszi, hogy az Írásos szövegeket 
hangerősítőkön keresztül kihangosítsák. Egyes szavakra rá lehet kattin
tani, ismételten meg lehet hallgatni, illetve le lehet azokat fordítani. A 
fordítás az erősítőn keresztül hangzik fel, de a képernyőn is megjelenik. 
Kattintásra az egyes szavak megmagyarázása képek, illetve grafikák for
májában vagy adott esetben körülírással történik. Lehetőség van arra 
is, hogy az ember különböző nyelvek között válasszon, amennyiben „ide
gen barátokat”2 fedezett fel. Választ kaphatunk előkészített tematizált 
kérdésekre, ezen kívül meghatározott témákat el lehet mélyíteni, valamint 
finomítani lehet a szükséges nyelvi eszközöket. A különféle oktatómédiák 
ötvözése óriási lehetőséget nyújt abban, hogy az egyes szavakat milyen 
médiák magyarázzák el, attól függően hogy a tanuló éppen milyen tí
pushoz tartozik.3 Az elmondottakból az is következik, hogy az autodidakta 
módon folytatott tanulás a multimédiák segítségével eddig ismeretlen 
minőségekre tesz szert.

Írás
Ha az emberi intelligenciát még ennél is fokozottabban lehetne a számí
tógépekben integrálni, akkor azok még arra is képesek lennének, hogy a 
kreatív módon megírt szövegeket is kijavítsák. A jövő számítógépes prog
ramjainak ismerniük kell az összes olyan lehetséges hibát, melyet a ta
nulók elkövethetnek, hogy azokat ki tudják majd javítani. A jövő oktató 
számítógépe képes arra is, hogy a tanuló helyesírási hibáinak kijavítása 
mellett, külön feladatokat és különböző ötleteket is adjon. Jelen pilla
natban azonban a számítógépes helyesírási programok e vonatkozásban 
még gyerekcipőben járnak.

Kommunikáció
Már említettük, hogy a legvonzóbb újítást a különböző oktató médiák 
egyetlen egy médiában való összeolvasztása jelenti. Míg a „régi” számító- 
gépes oktatóprogramok még igen erősen írás függőek voltak, azaz a képer
nyőn Írásos formában jelentek meg a válaszok („Gratulálok! Helyes.” „Kár! 
Tévedett. Próbálja meg még egyszer!”), addig a multimédia technika a 
tanulóknak és mindazoknak, akik a tanulástól már elszoktak, vagy az 
írott nyelvet nem uralják tökéletesen, egy teljesen új tanulási lehetőséget 
nyújt. Egyrészt azért, mert a parancsok kombinációja a nyelvfelismerés 
oldaláról, illetve a tanuló verbálisan kiejtett szavainak az analízisével 
történik, másrészt viszont a multimédia készülék a hibák kijavításával, 
valamint képi illetve animációs úton érkező tanulásra vonatkozó taná
csaival a videón érkező, illetve a szóbeli utasításoknak a kombinálásával 
olyan mediális segítséget ad a tanulónak, hogy ezáltal lehetősége nyílik 
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arra, hogy a tanulás menetét messzemenően saját individuális kívánsá
gaihoz tudja igazítani.

A jövő nyelvi laboratóriuma

A jövő nyelvi laboratóriuma virtuális. A tanulónak nem kell külön el
mennie az oktatóközpontba, hogy ott a számítógép elé üljön, hanem tel
jesen függetlenül attól, hogy éppen most hol tartózkodik, a kódjával vir
tuálisan kiválaszthatja a számára megfelelő helyszínt. Az oktató számí
tógép regisztrálja az előrehaladás mértékét és ennek megfelelően javas
latot tesz arra, hogy a számítógépes program melyik leckéje következzen.

Az itt leírt fejlődés egy része ma már a gyakorlatban is megvalósult, annak 
ellenére, hogy az ennyire nyitott távoktatás még a lehetséges növekedés 
kezdetén áll. Ha műszaki oldalról vizsgáljuk, megállapítható, hogy számos 
új lehetőség még nyitva áll, ezek egy része jelen pillanatban azonban 
didaktikailag még vitatható. A feljebb említett Workshop-on résztvevő 
projektek azonban kísérletet tesznek arra, hogy az EU telamatikai prog
ramjának a keretein belül a multimédia-technológia didaktikai kompo
nenseit intenzívebben egyetlen egy projektben dolgozzák fel. Ebben az 
európai projektben mind a SVE, mind pedig a DIE képviseltetik magukat. 

Megjegyzések

'A workshop dokumentációja beszerezhető: SVE, Studie- en Ontwikkelings- 
centum Volwasseneneducatie, Postbus 351, 3800 AJ Amersfoort, NL. 

2Nyelvek tanulása során fellépő indifferenciák pl. az olasz és spanyol esetében,
német és angol esetében stb.

3Hallás utáni, olvasó, képi, vagy iró típus.
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Michael Schratz

Jövőműhely, mint a tanulási 
folyamatok demokratizálásának 
eszköze

A társadalmi krízisek az oktatás barométerei

Társadalmi körökben manapság gyakran szó van a „Modemek válságá
ról”, amit Ulrich Beck a „rizikó társadalom” paradigmájához sorol. E pa
radigma szerint egy igen előrehaladott modernizálási folyamatban élünk, 
mely rendszeresen kockázatos- és veszélyeztetettségi helyzeteket teremt, 
melyeket azonban képes megakadályozni, ártalmatlanná tenni, eltúlozni, 
kanalizálni de képes arra is, hogy ott, ahol egyszer már latens mellékha
tások formájában „világra jöttek”, akkor azokat behatárolja és elrendezze 
méghozzá úgy, hogy már „nem képesek arra, hogy a modernizálási fo
lyamatokat megakadályozzák”, s nem is lépik át azokat a határokat, 
melyek az ökológiai, orvosi, pszichológiai társadalmi elvárásoknak meg
felelnek.”.1 Természetes, hogy ezek a folyamatok a továbbképző munkát 
sem hagyják érintetlenül, ebben az esetben a válság mindenek előtt a 
következőképpen nyilvánul meg:

• az össztársadalmi haladás, mint olyan, leginkább csak feltételesen 
irányítható, s alig-alig nyújt valamiféle előnyt az oktatás szempont
jából, s ebből az következik, hogy

• nem lehet előre megadott kritériumok (társadalmi célkitűzések, gaz
dasági igények és más hasonlók) alapján az oktatás menetét meg
tervezni,

• a különböző korcsoportokba tartozó emberek nem „képezhetők” csak 
úgy, minden további nélkül (ahogy ezt korábban vélték), s ezeknek 
az embereknek egy része tudatosan meg is tagadja a kívülről érkező 
kapcsolatteremtést,

• az oktatás, illetve a nevelés eddigi értelmezése egyre erősebben a 
kritika kereszttüzébe került,

• amennyiben a szakmai kompetenciák megtervezését nézzük, a „ke
reslet” és a „szükséglet” közötti cserejáték már nem felel meg (csakis) 
a „piaci” elveknek,

• az emberiség időközben akkumulálódott tudása túllépett az elter
jesztés (disszemináció) lehetőségeinek a határain,

259



• az oktatási intézmények (kezdve a kis családoknál egészen a töme
gekkel foglalkozó egyetemekig), jelenlegi struktúrájukban csak fel
tételesen képesek orientációs segítséget nyújtani ebben az „újonnan 
kialakult, átláthatatlan helyzetben”.

A strukturális feltételek és az azokkal kapcsolatos változásokkal szembeni 
tehetetlenség miatt, az (oktatási) intézmények csak igen nehézkesen tud
nak megmozdulni, így nincsenek mindig felkészülve arra, hogy ebben, a 
globálisan tekintve igen gyorsan változó helyzetben, a kihívásokat meg
felelő és hasznosítható koncepciókkal fogadják. Gerhardt Biskovsky nem
régiben az osztrák felnőttoktatási politikáról írott egyik tanulmányában 
részletesen a következőképpen fogalmazott: „A felnőttoktatás, ha a po
litikai-kulturális jellegzetességeit nézzük, ,mozdulatlan’ és gyakran sokkal 
,becsületesebb’ és jámborabb' annál, mint az az adott esetben kívánatos 
lenne. Amennyiben az új demokratikus feladat célkitűzéseit nézzük meg
állapítható, hogy a. a felnőttoktatás ezzel a beállítottságával messze me
nően működési zavarokkal küzd ... A belső mozdulatlansága pedig je
lentős mértékben korlátok közé szorítja az elkötelezett és kritikai hozzá
állással rendelkező munkatársak kibontakozási lehetőségeit. Ennek az 
a következménye, hogy hosszú távon az intézményekben pontosan az a 
kreatív és innovációs potenciál vész el, mely alapvetően az intézmények 
megélhetését biztosítja.2

Beck egy „rizikótársadalom maradványat is emleget, mely egy „előrelátó 
utógondozással” valamiféle „jövő kolonializálást” készít elő.3 Feltétlenül 
szembe kell nézni a jóléti társadalom régi terheivel, melyeket a továbbiak
ban már (sem rövid sem pedig középtávon) nem lehet hasznosítani. Mind
ez azonban nemcsak gazdasági-materiális területeken jelentkezik, ahol 
a jövő kolonizálása már a részben igen veszélyes, és újra fel nem hasz
nálható, le nem bomló hulladékok (mérgező hulladék, radioaktív anyagok, 
műanyag termékek) eltávolításával megkezdődött. A rizikó társadalmak 
számos régi terhe ma tömegével pszicho-szociális területen manifesztá
lódik. Ez a legszembetűnőbben pillanatnyilag ökológiai téren jelentkezik: 
ugyanis meglehetősen fiatal korban jelentkeznek azok a környezettel kap
csolatos félelmek,4 melyekkel a szülők, az iskola és a politikusok tanács
talanul állnak szemben. E mögött az individuálisan megélt bizonytalanság 
mögött sokszor olyan társadalmi válság5 húzódik, mely a jelenlegi helyzet
ben főként gazdasági, szociális, politikai, ökológiai és kulturális változá
sokban nyilvánul meg. Így a „lakosság növekvő félelmei és elbizonytala
nodásai” a politikusok számára legitimációs problémává válik. Hogyan 
lehet az embereket ,megtisztítani’, azaz egzisztenciális és jövővel kapcso
latban érzett gondjaiktól megszabadítani, hogyan lehet őket megnyug
tatni? Vagy hogy lehet a problémákkal küszködő csoportokat megnyug- 
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tatni? Ezekkel a kérdésfeltevésekkel a felnőttoktatás a saját kritikus
felvilágosító elkötelezettségével kerül konfliktusba: eddig ugyanis a fel
adatát nem a megnyugtatásban és a csitításban látta, hanem abban, 
hogy a kríziseket és a veszélyhelyzeteket tudatosította”.

Az individuális igények és a társadalmi változások 
között folyó munka

Szinte törvényszerű, hogy a válság tüneteivel mindenkor az oktatás vál
sága is együtt jár, így a felnőttoktatás eddig szinte kivétel nélkül „korai 
jelzőrendszerként” is szolgált [Willy Strzelewicz], a válságra pedig testre 
szabott továbbképző programokkal, megfelelő „javító", valamint korrigáló 
aktivitásokkal válaszolt. A felsorolt aktuális fejlődések azonban olyan 
robbanás veszélyesek, annyi rizikót rejtenek magukban, hogy manapság 
az oktatás már nem feltétlenül tűri el azt, hogy „fölülről" rendeljék el és 
irányítsák. Ez többek között kifejezésre jut abban is, hogy

• az eddig „jól bevált" tartalmak és módszerek már nem „hatnak”,

• új, innovatív oktatással kapcsolatos koncepciók (még) nem állnak 
rendelkezésre, éppen ezért

• az érintettek nagyon gyakran elbizonytalanodnak,

• a társadalmi élet időközben elért komplexitását nem képesek olyan 
gyors intézkedésekkel követni, melyekkel a válság helyzeteket meg 
lehetne oldani, ugyanakkor

• az elteijedt, mechanikus gondolkodás, az egységes egészet alkotó 
gondolkodás útjában áll,

• valamint a (mindenkor definiált) mából még távolról sem lehet egy 
ismeretlen holnapra következtetni.7

Ezeket a fenoméneket arra vezetem vissza, hogy egészen egyszerűen nem 
lehet az oktatási rendszereket zárt koncepciókban gondolkodva irányítani 
és szabályozni. A különböző területeken végbement paradigmaváltást 
sokkal találóbban a „nyitás” címszóval lehetne jellemezni. A Keleten tör
tént „nyitás”, valamint az utóbbi években végbement átalakulások közötti 
dialektika nemcsak a makroszintre korlátozódik, hanem az oktatási rend
szereket és azok intézményeit nemzeti, illetve térségi szinten is meg
határozza. Amennyiben ezek nem akarnak az érintett lakosság mellett 
csak úgy elmenni, akkor érzékenyen reagálniuk kell azok problémáira, 
igényeikre, félelmeikre és szükségleteikre.8 Egy ilyesfajta perspektíva- 
váltásnak megvannak a maga konzekvenciái az oktatási szektor szem
pontjából is. A gazdasági körökben, ahol - a gazdasági számítások szerint 
- a leggyorsabban reagálnak a válságjeleire, úgynevezett „kulcs kvaliflká-
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ciókkal” újra akaiják definiálni az oktatás fogalmát,9 s a szervezett ke
retekben történő tanulást úgy propagálják, hogy az tulajdonképpen válasz 
a jövő kihívásaira.10

Tekintettel arra, hogy a felnőttoktatásban egyre szűkebb anyagi erőforrá
sok állnak rendelkezésre, a felnőttoktató intézmények a piaci orientáció 
sodrásába kerültek, éppen ezért érdemes lenne ezt a fejlődést egy oktatás- 
elméleti orientációval szembesíteni, hogy az utóbbi évtizedek célkitűzéseit 
a felnőttoktatásban végzett munkával kapcsolatos tájékozódásként - 
mintegy a képzési deficitek, emancipáció és nagykorúvá válás, szolidaritás 
és önmeghatározás kompenzációjaként - ne téveszthessük szem elől. 
Ehhez pedig az is szükséges, hogy a mindenkori szociális vonatkoztató 
rendszerben az egyén helyét megerősítsék, hogy egy „szociál-Taylorismus” 
értelmében ne redukálódjon pusztán arra, hogy képes a munkahelyén a 
piaci elvárásoknak megfelelően az új körülményekre reagálni. Hogy lehet 
azonban ezt az igényes célt elérni? Ha ezt oktatástudományos szem
pontból vizsgáljuk, szükség van legalább arra a hat társadalmi kulcs
kvalifikációra, melyek Oskar Negt szerint „ ma már jól megfogalmazhatók, 
melyek az életünkbe beleavatkoznak és ... s melyeknek a jelentősége az 
oktatási rendszer létesítményeinek megváltozásában, valamint a tár
sadalmi tanulási folyamatokban egyre inkább no”.11

1. A tanulásnak mindenkor az összefüggések meglátására kell irányul
nia.

2. Meg kell tanulni a veszélyeztetett és sérült identitást kezelni.
3. Technológiai kompetencia: a társadalmi hatások megértése.
4. Ökológiai kompetencia: nem elegendő pusztán az érzelmi beállított

ság.
5. Ki kell fejleszteni azt a képességet, mellyel az igazságot és a jogta

lanságot azonnal észlelni lehet.
6. Az idővel való bánás a társadalmi tanulás egyik dimenziója.

Ezeknek a kulcsfontosságú társadalmi kvalifikációknak a transzformá
lásával igen gyorsan kiderül, „hogy mily mértékben predesztinált éppen 
a felnőttoktatás arra, hogy a törésálló életformák kialakításához hozzá
járuljon. Tevékenysége nem csak a szabadidő- és kulturális területre 
korlátozódik: ennél többet is tesz, amikor egy ,conditio humana’ kánonját 
vezényli s az élet minden szakaszában támogatja az egyéneket az életükkel 
kapcsolatos, valamint a társadalmi elvárásokkal kapcsolatos kérdések
ben. Ugyanakkor képes arra, hogy egy új szociális mezőt alakítson ki 
mind az individuális problémák, mind pedig a kultúra és a életfeltételekkel 
kapcsolatos dialógusokhoz, ezáltal pedig olyan életformák kialakítására 
ösztönözzön, melyek az egyén lehetőségeihez igazodnak. Ebben foglaltat- 
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nak azok a társadalmi gyakorlathoz való kötődések is, melyeket a polgári 
kezdeményezések, valamint az önsegélyző csoportok munkáján keresztül 
lehet leszűrni.”12

Ha az itt vázolt törekvések és próbálkozások konkrét transzformálását 
nézzük, mindez azt jelenti, hogy az oktató programoknak nyitottaknak 
kell lenniük, ugyanis csak így képesek a (potenciális) résztvevők problé
mával és igényeivel szembesülni. Ott kell elkezdeni a munkát, ahol az 
érintettekre nehezedő nyomás a legfájdalmasabb, s ez a fajta fájdalom 
többnyire a társadalom oldaláról érkezik (munkanélküliség, zaj- és ki
pufogógáz ártalom a tranzit forgalmat lebonyolító területeken, vidéki te
rületekről való elvándorlási mozgalmak). Az ilyenirányú oktatáshoz azon
ban olyan kooperációs formákat kell találni, melyek az adott helyzettel 
kapcsolatban változatos módszerek alkalmazásával olyan kollektív ta
nulási folyamatokat szorgalmaznak, melyekben kiindulásként mindenkor 
az érintettek önmagukról tett vallomásai, valamint véleményalkotásaik 
szolgálnak. Hiszen a kívánságokkal, reményekkel, elképzelésekkel, ja
vaslatokkal és fantáziával - talán utópiákkal - kapcsolatos közös szem
besülés járul legjobban hozzá, hogy a képzés ne csak bizonyos társadalmi, 
illetve politikai zavarokra reagáljon, hanem saját maga is aktívvá váljon.

Már másutt is utaltam arra, hogy a „Guided Autobigraphy" módszere 
különösen értékes tanulási folyamatokra ösztönöz: azok az emberek, 
akik a társadalmi változások kapcsán saját, az életben szerzett tapaszta
lataikat13 alaposan átgondolják, mert saját, individuális lehetőségeiket 
ki akarják fürkészni, sokkal könnyebben tudnak felszabadulni a saját 
szocializációjukkal kapcsolatos kényszer nyomása alól. Ezen túlmenően 
egy hatékony eszköztárra van szükség, mely az elavult institucionális 
struktúrákat megújítja, s egy team- és önszervezést elősegítő légkört 
teremt. Csakis így lehet sikeresen az oktatás és a munka jövőjét együt
tesen kovácsolni. Hiszen éppen a művelődés területén keresendő az egyik 
mentő perspektíva. Csakis az ,új fajta gondolkodásban’, azaz egy újfajta 
szenzibilitásban és fokozott kreativitásban lehet kutatni azután, vajon 
milyen lehetőségek állnak rendelkezésre, hogy a problémákat meg 
lehessen oldani. ... Szenzibilizálni kell, szabad utat kell adni a fantáziá
nak, ösztönözni kell az embereket gondolkodásmódjuk megváltoztatására, 
új formákat kell kitalálni, azokat ki kell próbálni - a felnőttoktatás feladata 
tehát az, hogy olyan átfogó jövőműhellyé' váljon, melynek munkája a 
válsághelyzetekben nélkülözhetetlen, de éppen ezekben a válsághelyze
tekben lehet a jelentőségét e legjobban felismerni.14
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Jövőműhely, mint innovációs segítség

A jövőműhelyt igen hasznos módszernek tartom arra, hogy meglehetősen 
sok ember kritizáló képességét, fantáziáját, kreativitását megmozgassa 
azokkal a kérdésekkel kapcsolatban, vajon hogyan lehetne a jelent és a 
jövőt a szociális, az ökológiai és a demokratikus elvárásoknak megfelelően 
alakítani. A jövőműhelyt az 1994-ben elhunyt jövőkutató, Robert Jungk 
fejlesztette ki. Számottevő sikereket ért el különböző társadalmi terüle
teken, főként ott, ahol az érintettek a kölcsönösség elvén alapuló részvé
teléről volt szó. „Ahol ilyen jövőműhelyeket szerveztek, az érdeklődés 
sokkal élénkebb volt, mint a hagyományos rendezvények esetében. A 
résztvevők azt is megjegyezték, hogy nem csupán hallgatók, hanem egy
ben aktív közreműködők is voltak, és saját maguk is megtalálták problé
máikra a választ. Végre felébresztették és előcsalogatták a szunnyadó 
kreativitásukat, s hagyták azokat nyíltan kibontakozni. Kritikával illették 
a meglévőt, s megfogalmazták azt, amire vágynak.”15 A jövőműhely meg
alapítójának legfőbb kívánsága a demokrácia újraélesztése és továbbfej
lesztése volt.

Nekem személy szerint is lehetőségem nyílt arra, hogy a jövőműhelyekkel 
kapcsolatban szerzett tapasztalataimról egy műhely szeminárium keretein 
belül Robert Junkkal együtt reflektáljak, s a transzformálásnál szerzett 
eredményeket mások hasonló eredményeivel összehasonlítsam. Első pil
lantásra azonnal szembeötlik a módszer egyszerűsége, mely a következő 
fázismodellre épül:

5. Az utólagos munkák szakasza

1. Az előkészítés szakasza

2. A kritika szakasza

4. A megvalósítás szakasza

3. A fantázia szakasza
1. ábra. A jövőműhelyben folyó munka szakaszai

Az előkészítési szakaszban (1.) történik az időbeli, valamint a térbeli keret- 
feltételek meghatározása. Önmagában véve már ez a két tényező megala
pozhatja a jövőműhelyben folyó munka sikerét. A foglalkozások helyszí
nének biztosítania kell mindazokat a feltételeket, melyek a probléma- 
mentes munkavégzéshez szükségesek, a foglalkozásokat semmi sem za
varhatja - ez legelső sorban azonban a fantázia szakaszra vonatkozik 
Ezen kívül meglehetősen nagy területre van szükség a gyűjtött élmény- 
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anyagok bemutatásához is, hiszen minden egyes résztvevőnek hozzá kell 
férnie a kidolgozott ötletekhez, javaslatokhoz. A résztvevők számától füg
gően csoportmunka formájában jelentős mennyiségű plakát illetve kártya 
készül.16

A jövőműhelyek időbeli alakításával kapcsolatban különböző változatok
kal lehet a szakirodalomban találkozni, kezdve az ideális formának tartott 
három napos műhelymunkától egészen az egy órás műhelymunkáig. Ha 
időben túlságosan összeszorítják az egyes fázisokat (főleg a 2, 3, és a 4- 
est), ez mindenképpen akadályozza a munkát, egy műhelymunkához 
ugyanis minimum másfél napra van szükség. A három napos műhely
munka viszont olyan előnyökkel jár, hogy az egyes szakaszok között 
szüneteket is lehet tartani - kreatív szünetek - s ha az eredményt nézzük, 
ez mindenképpen pozitív hatással van a munkára.

Az előkészítési szakaszban kell a megfelelő anyagokat előkészíteni, hogy 
a továbbiakban már ez ne zavarja a produktív munkát. Ebben a sza
kaszban nemcsak a csomagolópapírokat, a ragasztókat, a filctollakat 
kell beszerezni, hanem ezen a ponton már azon is el kell gondolkodni, 
hogyan lehet majd az egyes fázisok közötti találkozási pontokat profi 
módon kezelni.

Főként a kritikai szakaszból a fantázia szakaszába történő átmenetnél 
van szükség megfelelő körültekintésre, hogy a „múlt teréből'’ kilépve jól 
sikerüljön a „jövőtérbe’’ való belépés. Igen f ontos szerepet játszik a mo
derátor, vagy maga a moderátor team, aminek a munkája nem merül ki 
abban, hogy a szólásra jelentkezőket meghallgatja. Rendkívüli körültekin
téssel és nagyon ügyesen szinkronba hozza a csoportban jelentkező igé
nyeket, valamint a jövőműhely nyújtotta lehetőségeket. Ez a módszer 
nem tűri, hogy az egyes szakaszokon csak úgy „átvágtázzon" az ember.

A kritika szakaszai (2.) a lehető legegyszerűbben kell szervezni, ugyanis 
ami a társadalmunk jelenlegi helyzetét illeti, megállapítható, hogy az 
emberek kritizálási hajlama meglehetősen fejlett. Számomra legfontosabb, 
hogy a résztvevőknek legyen lehetőségük arra, hogy kritikai észrevéte
leiket a feldolgozott témával kapcsolatban elmondják. Nagyobb csoportok 
esetén ajánlatosabb alcsoportokban dolgozni, ugyanis igy a kritikai ész
revételek rendkívül sokrétű, tarka képét kapjuk. A hozzászólásokat a 
résztvevők kis kártyákon, vagy esetleg csomagolópapíron gyűjtik össze, 
majd ezután csoportosítják azokat. Az egyes vélemények csoportosítá
sának módszere egyrészt a csoport tapasztalatától, másrészt pedig a mo
derátor lehetőségeitől függ, ez a mindmapping-től egészen a clustem-ig 
terjedhet. A csoportdinamikai és pszycho-higiénés funkciók mellett ennek 
a fázisnak rendkívül fontos célja, hogy minden döntő fontosságú kriti
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zálandó témakört és kijelentést mindenki számára láthatóvá tegyen: en
nek pedig a negyedik lépésben (megvalósítási szakasz) döntő jelentősége 
lesz a további munka szempontjából.

A fantázia szakaszában (3.) lehetőleg el kell szakadni a második (kritika) 
szakaszában tett állításoktól. Minél kevésbé áll előtérben a lfívánt válto
zások megvalósíthatóságának a lehetősége, a résztvevőknek annál inkább 
alkalmuk nyílik arra, hogy utópisztikus elképzeléseiket, valamint fantá
ziájukat a témával kapcsolatban megmozgassák. Az idő megtervezésénél 
például segítséget jelent, ha egy éjszaka is van a második és harmadik 
szakasz között. Ezáltal ugyanis kialakul egy bizonyos távolság, s a részt
vevők a következő nap reggelén pihentebben várják az új feladatokat. A 
kritikai szakaszból a fantázia szakaszába való átlépésnél jól beváltak 
azok, a csoport-tréningek széles repertoárjából merített kreativitást 
elősegítő módszerek,18 melyekkel a produktív munka előfeltételeit lehet 
megteremteni. Itt kell megemlíteni - nem is utolsósorban - a csoporton 
belüli bizalmat; ugyanis a kreatív munka kialakulását azáltal akadályozni 
lehet, ha azokat a társadalmi normákat betartják, amik gátolják az „itt 
és most” -ból való „kitörést”. Ha egy csoportnak különösen nehezére 
esik kiszakadni a hétköznapok nyomása alól, segíthetnek a munkában 
a metaforák,19 vagy például egy közös fantázia-utazás,20 hogy ezáltal a 
megfelelő távolságot megteremtsék.

Ebben az esetben is tanácsos alcsoportokat kialakítani, amennyiben a 
résztvevők száma igen magas. Azonban arra feltétlenül ügyelni kell, hogy 
a fantázia szakaszában kellemes légkör alakuljon ki, hisz ez az egész 
csoport további munkáját gyümölcsözőbbé teheti. Ha ebben a szakaszban 
különböző csoportdinamika alakul ki, sokkal nehezebb lesz az eredmé
nyeket összesíteni. A szabadban végzett munka különösen a fantázia 
szakaszban lehet igen hatásos, mert segítséget nyújthat abban, hogy a 
fantázia is szabadon szárnyalhasson.

Az ötleteket, a megoldásokat és az elképzeléseket ebben a szakaszban is 
össze kell gyűjteni, és utópisztikus vázlatok, illetve szcenárióként meg 
kell őrizni azokat, azonban nem fontos, hogy mindez nyelvi formában 
történjen (például grafikont is lehet készíteni)! Semmi esetre sem szabad 
ezeknek a megvalósítás lehetőségéhez kötődniük. A kivételezhetőség ha
tárai csupán a résztvevők fejében fordul meg, hiszen a hétköznapokon 
szinte mindig konfrontálódnunk kell a transzformálhatóság kérdésével. 
Az úgynevezett „killer frázisok” mint pl. „Ezt már mind kipróbáltuk!", vagy 
„Ezt nálunk nem lehet megvalósítani!” csupán arra jók, hogy a kreatív 
javaslatokat már a csíráiban elfojtsák.
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A megvalósítási szakaszban (4.) megvizsgálják a harmadik szakaszban 
javasolt ötleteket olyan szempontok alapján, vajon ezek alkalmasak-e 
arra, hogy a valóságba is átültessék azokat. Az adott feltételek mellett az 
arra alkalmas változatokat időnként végig is játsszák. Itt természetesen 
egyáltalán nem arról van szó, hogy azokat a javaslatokat, melyeket a 
jelenlegi körülmények között nem lehet kipróbálni, esetleg kiszórják, ez 
inkább olyan stratégiák kifejlesztését célozza, melyek - legyen ez projekt, 
vagy éppen egy akció - a jelenlegi helyzetben még oly utópisztikusnak 
tűnő célok megvalósítását lehetővé tehetik. A két koncepció közötti kü
lönbséget a következő ábra szemléltet:

2 4 3

2. ábra. A kritikai valamint a fantázia szakasz metszéspontjai

A 2. ábrában a lehetséges lépések a kritikai szakasz és a fantázia szakasz 
közötti metszéspontokra korlátozódnak. Ezáltal a víziós képzelet poten
ciáljából a 3. szakaszban sok minden figyelmen kívül marad. Ez a részt
vevők körében frusztrációt okozhat, ugyanis azoknak a kívánt változások
nak a reményét keltik, melyeket minimális retusálással transzformálni 
lehetne. Talán sokkal hasznosabb lenne azokat a stratégiákat kidolgozni, 
melyekkel a vizionális célokat - legalábbis középtávon - transzformálni 
lehetne (V.ö. 3. ábra).

2 4 3

3. ábra. A kritikai és a fantázia szakasz közötti stratégiai megvalósítás

Ahogy az a 3. ábrából is kitűnik, a megvalósítási szakaszban arról a 
stratégiai tervezésről van szó, hogyan lehet a fantázia szakaszban javasolt 
„kívánság” célokat ténylegesen transzformálni. E szándék megvalósítá
sához a résztvevők munkakedvére, lendületére van szükség, s éppen 
ezért rendkívül fontos, hogy elegendő időt tervezzenek be erre a szakaszra. 
A 4. szakaszban elért eredmények fontos tervezési eszköztárat jelentenek, 
ha valaki a jövőműhely után azokat transzformálni akaija. Éppen ezért 
tanácsos ezeket megfelelő formában rögzíteni is. Ha az eredményekről 
csak egyetlen egy jegyzőkönyv készül, az még nem elegendő ahhoz, hogy 
a javaslatokon adott esetben még tovább dolgozzanak. Nagyon hatékony
nak bizonyult mégpedig a megvalósítási szakaszban - azaz amikor még 
minden résztvevő jelen van - a következő minta alapján egy program 
elkésztése, amelyben rögzítik, milyen további lépések következnek a Mi? 
Ki? Mikor? kérdésekre.
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Mi? Ki? Mikor?/Meddig?
jövőbeli aktivitások felelős személy(ek) kötelező idő

4. ábra. Az utólagos munkák szakaszának a munkaprogramja

Az utólagos munkálatok szakasza (5.) a jövőműhelyekben folyó munka 
során többnyire megrövidül, ugyanis csak néhányan (főként a jövőműhely 
szervezője/szervezői) veszik ki részüket ebből a munkából. A 4. ábrában 
bemutatott munkaprogram a további munkamenet szempontjából azért 
is fontos, mert azokat a műhelyben szerzett tapasztalatokhoz lehet kap
csolni. Ha a későbbiek során ismételt találkozóra kerül sor, visszaemlé
kezésként elegendő a korábbi szakaszok bizonylatait vizuálisan felidézni, 
egyrészt azért, hogy adott esetben a műhelymunka tartalmi részleteihez 
nyúlhassanak vissza, másrészt viszont be lehessen kapcsolódni különö
sen a fantázia szakasz szabad, független szituációiba. A jelenlegi kutatási 
eredmények arra engednek következtetni, hogy a tanulás világának a 
modellezése meglehetősen erősen kapcsolódik olyan szubjektív tapasz
talatokhoz, melyek pusztán kognitív visszaemlékezéssel nem idézhetők 
fel.21

A jövőműhely demokratikus dimenziói

Robert Jungk jövőműhelyét a demokrácia újraélesztésének módszereként 
hozta létre, hogy a társadalmi szubrendszerek szervezeteiben a bürok
ratikus struktúrák stagnálása elleni harcot felvegye, s hogy azoknak az 
embereknek, akik szinte teljesen belezavarodnak ebbe a helyzetbe, vala
miféle eszközt adjon a kezébe, hogy a folyamatokba saját maguk is bele 
tudjanak avatkozni. Nemcsak azzal kell számolni, hogy megnövekszik a 
döntésekbe való beleszólási jog, hanem ezen túlmenően még azzal is, 
hogy egy eddig kihasználatlan potenciál is felszabadul, mely megtalálja 
a megoldásokhoz vezető utat.22 Ha ebben az összefüggésben nézzük, a 
demokrácia további fejlődését tekintve itt arról van szó, hogy „búcsút 
kell venni a delegáló, hierarchikusan szervezett képviseleti modellektől, 
s nagyobb teret kell biztosítani az alkotó állampolgároknak, azaz az egész 
rendszer parlagon heverő kreatív potenciálját sokkal jobban ki kell ak
názni. Ez annál sürgetőbbé válik, minél jobban túlterhelik az „elit” réteget 
azzal, hogy tőlük várják el a drámaian kiéleződő jövőkérdések megoldását. 
A megvalósítás ,top-down’ modelljei egyre gyakrabban futnak zátonyra 
azért, mert nem áll rendelkezésre elegendő olyan elképzelés, mely a leg
inkább érintettek véleményét is figyelembe veszi.”23
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Az oktatás területén is igen jelentős szerepet játszanak ezek a jövőmű
helyek, ha a tudást és a tudás megszerzésének útját újra akaijuk defini
álni. Donald Schön a műszaki és a reflexív racionalitás két felismerési 
elvét különbözteti meg.24 A műszaki racionalitás abból indul ki, hogy 
speciális problémák esetében is léteznek általános megoldások. E felfogás 
szerint a tudás produkálása azokra a „termelő helyekre" korlátozódik, 
melyeket társadalmi szempontok alapján szemeltek ki (az egyetemekről 
és más hasonló intézményekről van itt szó). Megfelelő elosztórendszereken 
keresztül (könyvek, folyóiratok, továbbképző szemináriumok) a tudást 
„fentről" közvetítik „lefelé”. Éppen ezért nevezik ezt top-down kezdeménye
zésnek. A reflexív racionalitás pedig abból indul ki, hogy a tudás főként 
kontextushoz kötött, s csupán a mindenkori szituációban válhat a cse
lekvés szempontjából fontossá. Schön a saját gyakorlat reflexióiban látja 
a tudáshoz való hozzáférés, valamint a viselkedési- és látásmódok vál
tozásához való eljutás lehetőségét. E szerint a felfogás szerint a tudás 
nem az oktatás során szerzett tudást, hanem a vizionárius önalakítás 
kulcsát jelenti.

Ilyen értelemben a jövőműhelyek „fontos eszközt jelentenek, hogy igé
nyeinket ki tudjuk elégíteni, a jövő alakításába bele tudjunk szólni és 
cselekvőképesek legyünk.”25 Segítséget nyújtanak a jövőműhelyek abban 
is, hogy az ember a hétköznapok és a foglalkozás adta anonimitásból és 
elszigeteltségből kitoljon, ami a mai „élménytársadalom” igen sok terü
letére oly jellemző.26 Személy szerint azért is tartom a jövőműhelyeket a 
saját szervezésű, aktivizáló oktatómunka kiváló táptalajának, mert koope
rációval, önszervezéssel, kreativitással és felelősségből való részvállalás 
kibontakoztatásával jellemezhető. A hagyományos élet- és munkakap
csolatok felbomlásának korában, társadalmilag megbízható struktúrákra 
van szükség, melyekre demokratikus módszerek jellemzők, úgy hogy az 
egyén a csoportokon keresztül megtalálja az önmagához, valamint a 
meglevő erőforrásokhoz vezető utat, hogy ezután önmagát is továbbfej
lessze. Ha Robert Jungk erre vonatkozóan a „permanens műhelyt” 
javasolja, ezzel azt is jelzi, hogy a demokratikus módszerekhez állandó 
diskurzusokra van szükség. Számomra ebben a döntő minőséget az je
lenti, hogy ez a vita nem történhet egyetlen egy dimenzióban, hanem 
annak a gondolkodás, vezetés és cselekvés triádjának minden egyes ele
mét tartalmaznia kell.
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Heribert Hinzen

"Örököltük vagy kölcsön kaptuk a 
világot?”

A környezeti nevelés mint a jövő
feladata

Jelen szöveggyűjtemény tervezésének szakaszában a Bajor Népfőiskolai 
Szövetség folyóiratának, a „das forum”-nak korábbi számai jutottak 
eszembe, amelyek a környezet és a jövő kérdéseivel foglalkoztak.1 Akko
riban nekem gyermekek és fiatalkorúak rajzai tűntek fel. Ezek kötetle
nebbé tették a cikkek hangulatát, másrészről azonban mélyrehatóan 
rámutattak problémánkra, hogy az összes megszerzett tudás és min
dennemű beismerés ellenére a környezet és vele együtt a jövő soha nem 
volt nagyobb veszélyben, mint napjainkban. Gyorsan felvettük a kap
csolatot a folyóirat szerkesztőnőjével, aki a maga részéről hozzáférhetővé 
tette számunkra a keresett a "A mentőakció célja: a Föld nevű bolygó. A 
világ gyermekei a Rió-i környezeti csúcs kapcsán”2 című könyvet, és 
megteremtette a kapcsolatot a kiadóval is, aki ezt követően a magyaror
szági kiadáshoz - bennünket hálára kötelezve - a nyomtatási jogokat 
ingyenesen átengedte.

Az illusztrált mentési terv középpontjában, amellyel hivatalos „Agendá- 
jában” a világ 179 kormánya értett egyet, az ember és a természet, vala
mint az ifjabb generáció cselekedetei állnak. 21 ország 28 fiatalja fordult 
a legfontosabb témákhoz - az atmoszféra és az élővilág sokszínűségének 
védelmétől kezdve a népességrobbanáson és az energiafogyasztás roha
mos növekedésén át egészen a fogyasztás és a hulladéktermelés robba
násszerű emelkedéséig -, és arra a kérdésre keresték a választ, kinek, 
mit és hogyan kellene tennie, a „tudás + akarat = tettek” elve alapján. A 
rövid szövegeket és verseket, valamint a 21. századra előirányzott kör
nyezetvédelmi program adaptált kijelentéseit saját vagy gyűjtött, szinte 
kivétel nélkül színes rajzaik és képeik veszik körül. Ezekből egy kisebb 
válogatást, amely azonban a borítótól eltekintve sajnos csak fekete-fe
hérben készül, arra használtunk fel, hogy ezt a jövőről és felnőttképzésről 
szóló könyvet, amely újra és újra az élethosszig tartó tanulásról beszél, 
attraktívabbá és ezáltal olvashatóbbá tegyük.
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Környezeti károk, környezetvédelmi politika és 
környezetvédelem

Rió óta öt év telt el. Továbbra is olyan jelentések tűnnek fel a híradások
ban, amelyek szerint még sosem pusztítottak el naponta annyi, a világ 
klímáját döntő módon befolyásoló trópusi esőerdőt, mint manapság. Fél 
magyarországnyi erdők kiirtásáról szólnak a hírek és becslések évente: 
ötven év múlva már csak fotók és néhány rezervátum emlékeztetnek 
azokra az őserdőkre, amelyekről még ma is azt állítjuk, mi komolyan 
védjük őket.

A kyotói klímacsúcs csupán néhany napja ért véget. Annak ellenére, 
hogy a környezeti problémák, mint például a Föld atmoszférájának fel- 
melegedése, a sivatagok terjedése, az özönvízszerű esőzések vagy a meg- 
fékezhetetlen erdőtüzek láthatóan és érezhetően folyamatosan növeked
nek, nem sikerült a klímát veszélyeztető, üvegházhatást előidéző gázok 
kibocsátására vonatkozó összes érvényes csökkentési kvótában megegye
zésre jutni, pedig csupán ez vezethetne gyors, tartós és hatékony javu
láshoz. Ennek legnagyobb ellenzője továbbra is az Egyesült Államok ma
radt, amely egyedül adja a világ széndioxid-kibocsátásának 25%-át, és 
ezzel messze az első helyet foglalja el, és akinek adott esetben termelési 
és fogyasztási szokásaiban drámai változtatásokat kellene végrehajtania. 
Másrészről azonban már most gondolnunk kell arra, hogy - amennyiben 
a pillanatnyi trendek fennmaradnak - a két legnagyobb népességgel ren
delkező ország, Kína és India, együtt már mintegy két évtizeden belül 
annyi a klímát veszélyeztető káros gázt fog kibocsátani a levegőbe, mint 
az összes ipari állam együttvéve. Már most is képesek vagyunk lényegesen 
kisebb fogyasztású autók gyártására vagy az energiafelhasználás csök
kentésére az élelmiszeriparban, és lehetőség van sokkal jelentősebb mér
tékű alternatív áramtermelésre, mint amennyire ma élünk ezzel. Azonban: 
„mivel ragaszkodunk a dinoszaurusztechnikákhoz, legkésőbb az utánunk 
következő generációk számára olyan problémákat hagyunk hátra, ame
lyek megoldása már nem lesz ennyire egyszerű. Minél később vesszük 
komolyan a klíma védelmét, annál nehezebb lesz a megoldás. És a tét
lenség költségei előreláthatólag nagyobbak, mint ha tennénk valamit.”3

A jövő biztosítása érdekében csak bízhatunk abban, hogy a magyarországi 
társadalompolitikai átalakulás középtávon a környezetvédelem területén 
is tartós fordulathoz vezet majd. Ez jelentős mértékben függ majd a nem
zeti ipar- és agrárpolitikától, amely azonban másrészt az európai integ
ráció, a globalizáció és a külföldi beruházások közepette csupán korlá
tozottan hozhat független döntéseket. Habár az országnak nyolc szom
szédja van, még mindig a szárazföldi környezeti hatások ellenőrzése tűnik 
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a legegyszerűbbnek. Sokkal nehezebb a helyzet a levegőben, ahol abból 
indulhatunk ki, hogy a savas eső komponenseinek fele a határokon túlról 
származik, azonban a szél és a csapadék ugyanilyen nagyságrendben 
visz emissziókat az országon kívülre.4 És nem csupán a Dunáról folyó 
aktuális vita mutat rá arra, hogy a gátak, erőművek, duzzasztók építését 
és használatát, a folyószabáyozásokat, valamint folyóközeli, a hűtésre 
és szennyvízbevezetésre szolgáló gyárlétesítményeket és egyéb természeti 
beavatkozásokat sokkal mélyrehatóbb környezeti elviselhetőségi vizsgá
latoknak kell alávetni és számos ország érintettsége miatt a régió kor
mányaival egyeztetni.

Az „Öko-atlaszra” vetett pillantás rámutat arra, hogy Magyarország az 
itt felsorolt hasonló lélekszámú európai országokkal összehasonlítva né
hány területen hasonló értékeket mutat: szinte mindenütt 60%-os a vá
rosiasodás aránya - kivétel Belgium, ahol ez majdnem 100%. Az autók 
száma az átlag alatt marad, a széndioxid-emissziók közepes értéket kép
viselnek, a műtrágyafelhasználás az alsóbb tartományokban helyezkedik 
el; meglepően alacsony az erdős területek aránya.5

1. táblázat: Néhány európai ország összehasonlítható adatai
Ország Népesség

száma
millióban
(1995)

Városi
lakosok
aránya
%-ban

Autók
száma
ezerben
(1991)

CO2-
emisszió
ezer
tonna

Erdős 
terület 
a teljes 
%-ában 
(1989-90)

Műtrágya-
használat
kg/ha
szántóföld
(1991)

Belgium 10.0 96.7 3.928 102.679 23.0 470
Görögország 10.3 65.0 1.727 72.866 20.0 172
Ausztria 7.9 60.6 3.100 60.331 38.7 199
Portugália 9.9 36.4 1.000 41.792 32.3 84
Svájc 7.0 64.0 3.065 41.843 26.5 413
Magyarország 10.5 67.7 2.015 63.574 18.3 142

A nemzeti parkok - számukat nemrégiben kilencre növelték az időközben 
- és a 45 természetvédelmi terület az ország területének 8%-át foglalja 
magában: Magyarország ezzel is az európai középmezőnyben helyezkedik 
el.6
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Környezeti tudat és környezeti nevelés

A környezeti tudat a 90-es évek kezdete óta számos országban javulást 
mutat. A Magyarországra vonatkozó érdekes számok az Öko-atlaszból 
származnak, és az 1992-es évre vonatkoznak: eszerint a környezet hely
zetét világviszonylatban 74%, saját országa tekintetében 37% ítéli rossz
nak illetó'leg igen rossznak. Figyelemreméltó az az eredmény, mely szerint 
a környezet védelme érdekében 54% magasabb árakat is hajlandó lenne 
fizetni.7

Már 1992-ben aláírásra került a Művelődés- és Közoktatásügyi Miniszté
rium valamint a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium kö
zötti megállapodás, amelynek célja a környezeti tudat elmélyítése az isko
lai és iskolán kívüli képzés révén, a felsőoktatásban és a szakképzésben. 
Azóta fokozottabban sikerült a környezetvédelmi témákat a Nemzeti Alap
tantervbe és az iskolai oktatásba ill. egyéb képzési intézmények mun
kájába bevinni. Különösen nagy hangsúlyt kap ennek során a szakmai 
és módszertani tanár-továbbképzés szükségessége, és a „környezeti kul
túra” kibontakozását szolgáló ismeretátadás és tudatformálás. Időközben 
sikerült valamennyi képzési területen számos pozitív tevékenységet meg
kezdeni illetőleg folytatni.8

„Öt évvel Rió után” volt a címe egy 1997. decemberi rendezvénynek, 
amelyre a környezetvédelmi asszisztensek képzésében járatos budapesti 
TIT-stúdió hívta meg a résztvevőket. Itt a környezetvédő csoportok akti
vistái az önkormányzatok, az üzemek, egyesületek, szövetségek és in
tézmények olyan képviselőivel találkoztak, akiknek feladata a tájékozta
tás, a felvilágosítás és a környezeti képzés; száznál lényegesen többen 
jelentkeztek. Az előadások a nemzeti enrgiagazdálkodással, a nemzetközi 
klímakonferenciával és a globális fejlődési tendenciákkal foglalkoztak. A 
feszültség a személyes, intézményi és helyi szempontból gyakran sikeres 
tevékenység és bizonyos, a nemzeti és globális gazdasági trendeknek 
megfelelő fejlődési irányzatok válságszerű kiéleződésének és fokozódá
sának ellentmondásában volt megfigyelhető, ahol az ökológiai szempon
tokat az ökonómiai nézőpont gyakran háttérbe szorítja. A jövő alapvető 
sikereivel és a javulással kapcsolatos kételyek kerültek megfogalmazásra.

Örömre ad okot, hogy TIT-egyesületek, művelődési házak, népfőiskolák, 
civil szervezetek és akciócsoportok növekvő száma foglalkozik felnőttek
nek szóló környezeti oktatással, gyakran helyi együttműködésben is. 
Említésre méltóak a szakmai intézményekkel és szakemberekkel folytatott 
együttműködés első lépései, mint ahogyan ez például a győri TIT „Zöld 
tetők" című építésökológiai és építésbiológiai szemináriumán építészekkel 
és mérnökökkel együttműködve történt.
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A felnőtteknek szóló környezetvédelmi oktatásban beváltak a képzési 
intézmények és környezetvédő csoportok közötti kooperációk, melyek 
keretében közös gyakorlati projekteken dolgoznak. Ezzel kapcsolatban 
egy példát szeretnék említeni, a hamburgi népfőiskola tevékenységéből.

Az átfogó témát a „víz” adta, az életet adó elixir, miközben ténylegesen és 
tudatunkban is eddig soha nem látott veszélynek van kitéve. Oktatási 
intézményként a népfőiskola tudatában volt annak, hogy a téma mégoly 
alapos és mindenre kiteijedő, az összes saját munkaterületet átölelő in
tegrációja mellett is feltétlenül szüksége van további partnerekre: így pl. 
a környezetvédelmi hatóságra, a vízművekre, a médiával foglalkozó fő
osztályra, a közkönyvtárakra és a Németországi Természet- és Környezet
védelmi Szövetségre annak érdekében, hogy megfelelő minőségű és meny- 
nyiségű rendezvénysorozatot, film- és videobemutatót, városrészbejárást, 
hajóutat, munkacsoportot és színházi műhelyt tudjon kínálni. Végül hat
vannál is több tanfolyami rendezvényt folytattak le, ezzel kapcsolatos 
előadássorozatokat, kiállításokat és a rádióban több sorozatot szerveztek 
meg.9

Heino Apel, aki már sok éve felelőse a környezetvédelmi témáknak a 
Német Felnőttképzési Intézetben, ahol időközben létrehoztak egy a kör
nyezeti oktatással foglalkozó információs és tanácsadó részleget, a nép
főiskolai kínálat elemzésekor-kb. 1400 rendezvény 12000 résztvevővel 
1992-ben - arra az eredményre jutott, hogy tartalmukat tekintve a ter
mészetismereti témák (kert, természetvédelem, kirándulások stb.) mint
egy 650 részvételi lehetőséggel a teljes kínálat kb. felét teszik ki (egyébként 
célkitűzésüket tekintve 303 rendelkezett egészségügyi, 256 természet
tudományos-műszaki, 162 politikai-globális és 18 szakmai környezeti 
képzési orientációval). Módszertani szemszögből vizsgálva elsősorban is
meret-, élmény- és viselkedésorientáltságot tapasztalt. Perspektivikusan 
szemlélve valószínűleg a környezeti kérdések a felnőttképzésben való 
tanulás egyéb területeibe történő integrációjának jelentősége fog megnőni; 
fokozatok ebben - „asszociatív, additív és teljes mértékben integrativ” - 
realisztikusak és helyénvalóak. A természettudományok, a nyelvek, a 
politikai és kultúrális képzés területén erre elegendő lehetőség nyílik. Az 
1. ábra rámutat ezekre az integrációs lehetőségekre:10
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Asszociatív

Additív

Környezettel foglalkozó 
rész beillesztése

Szaktárgy

1. ábra: A környezeti oktatás szakképzésbeli integrációjának fokozatai 
(Ld. 10. irodalmi hivatkozást, Apel et al. 65. old.)

Élethosszig tartó tanulás

A környezeti képzésben meglévő integrációs aspektus rendelkezik további 
dimenziókkal, amelyek az élet egészére és a jövőre irányulnak. A tanulást 
kísérő aspektust a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium 
koncepcionális elképzeléseiben már 1992-ben hangsúlyozta: "A környezeti 
képzés az emberi élet egész Időtartamára kiterjedő, a nevelés, oktatás, 
felvilágosítás, magatartás-formálás és a mozgósítás sokféle eszközét 
alkalmazó, célirányos és tudatos tevékenység a környezeti célok és ezzel 
az emberi élet szolgálatában.”11 Ezáltal a környezeti nevelés élethosszig 
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tartó, az élet valamennyi területét átfogó folyamattá válik. Így az életet 
végig kísérő', jövő orientált környezeti nevelésről is beszélhetünk.

Ugyanebbe az irányba mutat a felnőttkori tanulásról kiadott Hamburgi 
Nyilatkozat, amelyet az UNESCO 1997. júliusi Felnőttképzési Világkon
ferenciáján fogadtak el, és amelyben hangsúlyozzák: "A környezet fenn
tartása érdekeben végzett oktatásnak egy egész életen át tartó folyamat
nak kell lennie és tudatában kell lennünk annak, hogy a környezeti 
problémák milyen szocio-gazdasági, politikai és kulturális összefüggé
sekben jelennek meg. A fenntartható jövő nem valósítható meg a kör
nyezeti problémák és a jelen fejlődési paradigmák közötti összefüggések 
nélkül. A környezetvédelmi felnőttoktatás jelentős szerepet játszik abban, 
hogy a közösségek és egyének, valamint a döntést hozó testületek érzé
kenyebbek és aktívabbak legyenek a fenntartható környezet védelmé
ben.”12

Ezzel visszatértünk gondolatmenetünk elejére. Amire szükségünk van, 
az egy nemzeti és nemzetközi szinten, Magyarországon és Németország
ban, Európában és világszerte képviselhető, fenntartható környezetvé-

2. ábra: A 4. faktor veszélyes szétválásának lehetünk tanúi. A leegyszerűsített 
ábra azt a számítást tükrözi, hogy az üvegházhatást okozó gázok emissziója az 
elkövetkező' mintegy 50 év alatt a Földön megduplázódik majd. A klímakutatók 
arra hívják fel a figyelmet, hogy az emissziót feltétlenül felére kellene csökkenteni. 
(Ld. 13. irodalmi hivatkozást, von Weizsäcker) etal., 17. old.)
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delmi politika. Amennyiben ez nem jön létre, sötét jövőnek nézünk elébe. 
Sokan figyelmeztetnek arra, hogy már így is öt perccel vagyunk tizenkettő 
után. Mások továbbra is bíznak abban, hogy a politikát és gazdaságot 
nem ragadja végleg magával a globalizáció örvénye. Hogy indokolt a re
mény és megvalósítható a javulás, a „Negyedik faktor. Megkettőzött jólét 
- megfelezett természetfelhasználás”13 című tanulmány szerzői mutatták 
be meggyőzően. Az elkövetkező évek klimatikus alakulására vonatkozó 
számítást mutat be ábrájuk:

A környezeti nevelésben hozzájárulhatunk, ill. még inkább hozzá kell 
járulnunk ahhoz, hogy bővítsük az ismereteket és felhívjuk a környezet
kímélő cselekvésre a figyelmet. Ösztönözheti és elérheti a politika javu
lását, azonban nem pótolhatja azt, de talán képes elősegíteni az ökológia 
és az ökonómia jövőképes összekapcsolását.

A gyerekek és fiatalkorúak ebben a kötetben található rajzai az örökség 
vagy kölcsön kérdésében olyan választ adnak, amelyet már a dél-amerikai 
indiánok közmondása is tartalmazott: „Ezt a világot nem őseinktől 
örököltük, hanem utódainktól kaptuk kölcsön.”14
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Foreword by the Series Editor

In Hungary there is still some hesitancy in approaching questions about 
the future of adult education and society. This undoubtedly has links 
with the sobering lessons learnt since the change of regime — we should 
remember that the dramatic upheavals which accompanied it are not 
yet ten years old. It is particularly hard for those who are not among the 
so-called winners from these changes to come to terms with them, which 
means many of those working in educational and cultural institutions, 
including adult educators in the broad sense.

The approach taken to the question of the future can be said to have 
been somewhat circuitous. In May 1997, a major national conference on 
the current state of adult education took place in the Budapest Studio 
of TIT (Society for Dissemination of Scientific Knowledge). Over 300 part
icipants from ministries, local authorities, civil organizations, community 
adult education centres, colleges of higher education and universities, 
employment offices, cultural centres, language schools, educational enter
prises, societies and associations, shared information and discussed 
the situation of general, vocational, political and cultural adult education 
in plenary sessions and working groups; volume 13 of this series gives a 
full report. For October of this year a committed group of researchers is 
preparing a conference on the history of adult education in Hungary, 
which will be held jointly by the Department of Adult Education and 
Cultural Studies at the Kossuth Lajos University in Debrecen and the 
Academy of Sciences, represented by its regional organization and its 
Adult Education Committee. It will look at developments over the last 
200 years. The theme of the future has thus been approached via this 
excursion through the present and past. It will be the subject of a large 
conference in the spring of next year prepared by the Institute of Adult 
Education of the Janus Pannonius University in Pécs and as many major 
partners as possible.

In all the countries of Europe the question of the future is the focus of 
wide attention. At issue are the demands of the information and know- 
ledge-based society, the still continually accelerating technological revol
utions, the heightening of social tensions and exclusion, and the obvious 
irreconcilability of many economic and ecological goals. Modernization 
and globalization are the major constant themes, but they frequently 
only provide a nebulous description of the changes that everyone feels, 
and they mean little to those who are the losers, those suffering structural 
long-term unemployment or forced into the new poverty. All this is often
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accompanied by the inability of politicians to look into the future, beyond 
their own party interests and the next election.

The future also plays a major role in discussion of educational policy. 
The concepts of modernization and globalization crop up here too, in 
association with demands for quality assurance and certification. 
Questions are asked especially about the ability of the entire education 
system and its constituent parts — schools, vocational education, univer
sities and continuing education — to produce results in global and region
al competition. Questions are also raised over whether goals, contents 
and structures can be maintained in future, and are frequently set off 
by calls for cuts. Veiy quickly, then, there is no longer any question of 
making long-term sustainable plans for the future, and of social dialogue. 
The Finance Ministry jumps straight into the debate on important issues 
for the future of education and culture, which ceases to be about what 
matters — our common future in one globalized world — and is often 
cut short.

In adult education, “continuing education for adaptability" has become 
the dominant trend. We can express this positively and describe it like 
the recently published Delors Report on Education for the 21st Century 
as “learning throughout life”. This embraces lifelong learning, including 
the goals of the version adopted by the European Union; what matters is 
how long and how deep such learning is. At all events, we must all be 
prepared at all times and in all places to go on learning In order to be 
able to cope, if not to keep pace, with the new technological, economic, 
social and other changes that impinge on us with increasing rapidity 
every day. Since we spend the larger part of our lives as adults, this 
challenge affects us most strongly during that phase of our lives. The 
major task of the education sectors is to arouse and stabilize the readi
ness, ability and motivation to go on learning throughout life. At the 
same time it is apparent that adult education thereby becomes the largest 
and most important field, In terms of the actual and potential numbers 
of participants. For some countries It has no longer been utopian to aim 
for half of all adults taking part in some form of continuing education 
each year. Continuing education institutions started some time ago to 
adjust to this trend against a background of falling public guarantees. 
Privatization of many different shades is beginning to permeate the 
expanding continuing education market.

The modernization of adult education in Hungary began with the events 
leading up to the change in societal regime. Since then, innovations 
have been felt in all fields of general and vocational, political and cultural 
adult education, especially under the impetus of questions of usefulness
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and applicability, chances of realization and financial feasibility. They 
have affected both providing institutions and potential participants, and 
have been made easier by vocationally oriented provision, and centres 
specializing in vocational education — e.g., language learning and 
computer training. Democratic and political education have been reduced 
to uphill attempts to innovate in folk high schools and civil organizations. 
Cultural education has remained a preserve of the national network of 
cultural centres, which have yet to redirect their activities and 
institutional structure towards the future. The universities have had to 
start teaching future adult educators with no concurrent research to go 
on. The TIT associations have been wondering what the future holds for 
their traditions (since 1841), or to put it plainly, how TIT can prepare 
itself for the next millennium.

And all of this has been happening at a time of upheaval in which the 
ideology that was lost could not simply be replaced by a new one, there 
being no definite development of theory or concepts, no clear goals and 
tasks for education, no viable legal and financial framework.

This collection of papers aims to stimulate the necessary discussion of 
the shape of future adult education in Hungary, which should be conduct
ed as thoroughly as possible, involving all relevant institutions, and by 
consensus. It may be seen specifically as a follow-up to, or preparation 
for, the conferences mentioned above. The individual articles illuminate 
very varied aspects and start from very different premises. A good starting 
point may be the short papers summarized in the chapter Forum on the 
Future: this is drawn from the permanent section in the DIE adult educat
ion journal (Zeitschrift für Erwachsenenbildung), which consistently asks 
about the future in every thematic issue. Another starting point is via 
the Scenarios, which take a somewhat satirical view. Institutional staff 
should perhaps begin with the contributions on modernization as these 
deal with systemic issues — past, present and future — from the angle 
of what remains the same, what changes and what is new. Other ways 
of using the volume are possible: the contribution on organizing a 
workshop of the future within an institution or between partners is, for 
example, a challenge for anyone seeking to develop a new set of goals.

I should like to thank most warmly all those who have worked on this 
volume, the co-editor, the authors, the publishers who granted us 
permission to reprint, the typesetters, printers and distributors, and 
above all the translators, who came near to despair at the complexity of 
language and material. I congratulate them on their contribution to the 
development of a viable adult education of the future in Hungaiy. 

Heribert Hinzen

287



Summary

This collection of papers aims to stimulate and enrich discussion of the 
future of adult education in Hungary. The years since the change of 
regime have provided experience of many new ways of working, with 
which the development of theory and concepts has not kept pace. All too 
often, we rely on history to explain the position we have reached today. 
But we also need perspectives that form a bridge to the next century, 
which will begin in only a few years. That means including questions of 
social and educational aims, and especially pedagogical, organizational 
and institutional aspects. In their various contexts, the authors in this 
volume seek to find answers for the immediate future, or to emphasise 
that the problems have generally not yet been solved. The table of contents 
will give an overview of the topics covered:
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Vorbemerkungen des Herausgebers der 
Reihe

Den Zukunftsfragen zur Entwicklung von Erwachsenenbildung und 
Gesellschaft nähert man sich in Ungarn noch etwas zögerlich. Sicherlich 
hat dies mit Ernüchterungen der Nach-Wende-Phase zu tun; schließlich 
sind die damit verbundenen dramatischen Veränderungen nicht einmal 
eine Dekade alt. Schwierig und schmerzlich sind sie vor allem von denen 
zu verarbeiten, die nicht zu den sogegenannten Gewinnern der Wende 
zählen; und das sind viele aus den Bildungs- und Kulturinstitutionen, 
zu denen auch die Erwachsenenbildner im weitesten Sinne gehören.

Wenn ich von Annäherung spreche, dann kann man auch den Weg 
beschreiben, der in etwa in Form einer Schleife verläuft: Im Mai 1997 
fand im Budapester TIT-Studio (Gesellschaft zur Verbreitung Wissen
schaftlicher Kenntnisse) eine große nationale Konferenz zur heutigen 
Lage der Erwachsenenbildung statt. Mehr als 300 Teilnehmende aus 
Ministerien, Selbstverwaltungen, Zivilorganisationen, Volkshochschulen, 
Hochschulen und Universitäten, Arbeitsämtern, Kulturhäusern, Sprach
zentren, Bildungsunternehmen, Vereinen und Verbänden informierten 
sich und diskutierten die Situation der allgemeinen, beruflichen, 
politischen und kulturellen Erwachsenenbildung in Plenarveranstal- 
tungen und Arbeitsgruppen; Band 13 in dieser Reihe berichtet aus
führlich darüber. Für den Oktober diesen Jahres bereitet eine engagierte 
Gruppe von Wissenschaftlern eine Konferenz zur Geschichte der Erwach
senenbildung in Ungarn vor, die gemeinsam vom Lehrstuhl für Erwach
senenbildung und Kulturstudien der Kossuth Lajos Universität in Deb
recen und der Akademie der Wissenschaften, vertreten durch ihre 
Regionalorganisation und Fachkommission Erwachsenenbildung, 
veranstaltet wird. Von Interesse sind die Entwicklungen der letzten 200 
Jahre. Mit dieser Schleife durch Gegenwart und Vergangenheit nähern 
wir uns dem Zukunftsthema, das im Frühjahr nächsten Jahres (1998) 
Gegenstand einer großen Konferenz, vorbereitet vom Institut für Erwach
senenbildung der Janus Pannonius Universität in Pécs und möglichst 
vielen wichtigen Partnern, sein wird.

In allen Ländern Europas nimmt das Thema Zukunft einen breiten Raum 
ein. Es geht um die Anforderungen der Informations- und Wissensgesell
schaft, die sich noch ständig beschleunigenden technologischen 
Revolutionen, die Verschärfungen sozialer Spaltungen und Ausgren
zungen, die sichtbaren Unvereinbarkeiten vieler ökonomischer und 
ökologischer Ziele. Modernisierung und Globalisierung sind die großen 
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Leitbegriffe, die die für alle spürbaren Veränderungen oft nur nebulös 
beschreiben. Vor allem denen wenig erklären, die als nun strukturell 
Langzeitarbeitslose oder in die neue Armut abgedrängte Verlierer 
dastehen. Begleitet wird dies oft von der Unfähigkeit einer Politik, die 
den Blick nicht über die Parteibrille und das aktuelle Wahlgeschehen 
hinaus auf die Zukunft zu richten vermag.

Auch in der bildungspolitischen Diskussion spielt die Zukunft eine große 
Rolle. Und schon tauchen hier ebenso die Begriffe Modernisierung und 
Globalisierung auf, verbunden mit Anforderungen nach Qualitäts
sicherung und Zertifizierung. Meist wird gefragt nach der Leistungs
fähigkeit des gesamten Bildungssystems und seiner Teile - Schulen, 
Berufliche Bildung, Universitäten und Weiterbildung - im globalen oder 
regionalen Standortwettbewerb. Es wird überlegt, ob Ziele, Inhalte und 
Strukturen noch zukunftsfähig sind. Oft geschieht dies unter dem 
Spardiktat, das zumeist Auslöser ist. Schnell geht es dann nicht mehr 
um langfristige und tragfähige Zukunftsentwürfe und den gesellschaft
lichen Dialog darüber. Bei den wichtigen Bildungs-, Kultur- und 
Zukunftsfragen rückt sofort das Finanzministerium in den Mittelpunkt 
der Debatte, die dann nicht mehr um das Eigentliche - unsere gemein
same Zukunft in der globalisierten Einen Welt - geht, meistens schon 
gar nicht mehr stattfindet.

In der Erwachsenenbildung ist die „Anpassungsweiterbildung“ zum 
dominanten Trend geworden. Wir können es auch positiv ausdrücken 
und wie der gerade erschienene Delors-Bericht zur Bildung im 21. 
Jahrhundert als „Learning throughout life“ beschreiben. Darin schwingt 
das lebenslange Lernen mit, auch die von der Europäischen Union 
gewählte Zielvorstellung des lebensbegleitenden Lernens; es geht um 
Dauer und Tiefe. Jedenfalls müssen wir alle, jederzeit und überall bereit 
sein, weiter zu lernen, um die täglich neuen und uns immer schneller 
treffenden technologischen, wirtschaftlichen, sozialen etc. Veränderungen 
gestalten, mit- oder wenigstens ertragen zu können. Da wir die meiste 
Zeit unseres Lebens als Erwachsene verbringen, betrifft uns folglich diese 
Herausforderung in diesem Lebensabschnitt am stärksten. Die Bereit
schaft, die Fähigkeit und die Motivation, lebenslang zu lernen, zu wecken 
und zu stabilisieren, wird zur großen Aufgabe aller Bildungssektoren. 
Gleichzeitig wird deutlich, daß der Erwachsenenbildungsbereich damit 
zum größten und wichtigsten wird, wenn man auf bereits reale oder 
potentielle Teilnahmezahlen schaut. Die Hälfte aller Erwachsenen als 
Teilnehmende an irgendeiner Form der Weiterbildung in jedem Jahr ist 
in einigen Ländern schon längst keine Utopie mehr. Die Weiterbildungs
institutionen haben seit einiger Zeit begonnen, sich auf diesen Trend
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bei sinkenden öffentlichen Absicherungen einzustellen. Privatisierung 
in allerlei Schattierungen beginnt diesen expansiven Weiterbildungsmarkt 
zu durchdringen.

Die Modernisierung der Erwachsenenbildung in Ungarn begann mit den 
Vorläufern der gesellschaftlichen Wende. Seither sind in allen Bereichen 
der allgemeinen und beruflichen, politischen und kulturellen Erwach
senenbildung Neuerungen spürbar, die vor allem von der Frage nach 
Nützlichkeit und Verwertungsmöglichkeiten sowie den Realisierungs
chancen und der Finanzierbarkeit bestimmt waren. Dies galt gleicher
maßen für die Ebene der anbietenden Institutionen wie für die potentiell 
Teilnehmenden. Beruflich orientierte Angebote und darauf spezialisierte 
Zentren - z.B. Sprachenlemen und Computertraining - hatten es leichter; 
demokratische und politische Bildung reduzierte sich auf schwierige 
Neuanfänge in den Volkshochschulen und Zivilorganisationen; kulturelle 
Bildung blieb eine Domäne des landesweiten Kulturhausnetzes, dessen 
inhaltliche und institutionelle Zukunftsorientierung noch zu leisten sein 
wird; die Universitäten mußten ihre Lehraufgaben für zukünftige Erwach
senenbildner ohne gleichzeitige und begleitende Forschung realisieren; 
die TIT-Verelne mußten sich fragen, was aus ihrer Tradition (seit 1841) 
für die Zukunft wird, oder salopp ausgedrückt: wie wird TIT fit für das 
neue Jahrtausend? Und all* das lief in einer Umbruchphase, in der der 
Verlust einer Ideologie nicht einfach durch eine neue ersetzbar war, ohne 
eine ausgeprägte Theorie- und Konzeptionsbildung, ohne klare bildungs
politische Ziele und Vorgaben, ohne tragfähige gesetzliche und finanzielle 
Rahmenbedingungen.

Diese Textsammlung will die notwendige Diskussion um die Gestaltung 
der zukünftigen Erwachsenenbildung in Ungarn, die möglichst tiefge
hend, unter Einschluß aller relevanten Institutionen und letztlich 
konsensual geführt werden sollte, anregen. Im engeren kann sie auch 
als Nach- bzw. Vorbereitung der oben genannten Konferenzen gesehen 
werden. Die einzelnen Artikel beleuchten sehr unterschiedliche Aspekte 
und haben auch sehr verschiedene Ausgangspunkte.

Gute Einstiegsmöglichkeiten bieten sicher die kurzen Texte, die im Kapitel 
Zukunftsforum zusammengefaßt sind; dabei handelt es sich übrigens 
um eine ständige Rubrik in der DIE Zeitschrift für Erwachsenenbildung, 
die in jedem Themenheft konsequent die Frage nach der Zukunft stellt. 
Ein anderer Zugang 1st natürlich der Einstieg über die Szenarien, die 
sich eines eher satirisch anmutenden Blicks bemühen. Mitarbeitende 
in den Institutionen sollten vielleicht mit den Beiträgen unter Moderni
sierung beginnen, da hier die Systematik - Vergangenheit, Gegenwart, 
Zukunft - unter der Perspektive, was bleibt, was verändert sich, was 
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kommt neu, betrachtet wird. Aber auch andere Verwendungungsmöglich- 
keiten sind denkbar: so ist der Beitrag zur Gestaltung einer inner- 
institutionellen oder partnerübergreifenden Zukunftswerkstatt eine 
Herausforderung für alle, die sich eine neue Zielorientierung erarbeiten 
wollen.

Allen, die an diesem Band mitgearbeitet haben, dem Mitherausgeber, 
den Autoren, den Verlagen, die uns Nachdruckrechte erteilten, aber auch 
den Produzenten von Satz, Druck und Vetrieb, vor allem aber den Über
setzern, die an der Kompliziertheit von Sprache und Materie einzelner 
Texte schier zu verweifeln drohten, möchte ich ganz herzlich danken 
und gratulieren für ihren Beitrag zur Entwicklung einer zukunftsfähigen 
Erwachsenenbildung in Ungarn.

Heribert Hinzen

Zusammenfassung

Diese Textsammlung zielt darauf ab, die Diskussion um die Zukunft der 
Erwachsenenbildung in Ungarn anzuregen und zu bereichern. Die Jahre 
seit der Wende haben viele neue Praxiserfahrungen gebracht. Theorie- 
und Konzeptionsentwicklung haben damit nicht Schritt gehalten. Zu oft 
beschränkt man sich mit dem Rekurs auf die Geschichte, um den 
erreichten Stand heute zu erklären. Gefordert werden aber verbindende 
Perspektiven, die ins nächste Jahrtausend, das schon in wenigen Jahren 
beginnt, reichen. Das schließt Fragen um gesellschaftliche und bildungs
politische Ziele, vor allem aber pädagogische, organisatorische und 
institutionelle Aspekte ein. In ihren jeweiligen Kontexten suchen die 
Autoren dieses Bandes nach Antworten für die nähere Zukunft, oder 
versuchen, die Probleme als noch weitgehend ungelöst zu akzentuieren. 
Das Inhaltsverzeichnis vermittelt die Themenstellungen im Überblick:
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