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FELNÕTTOKTATÁSI KALAUZ EURÓPÁBA

A felnõttoktatás nagykorúvá vált Magyarországon.
Nagyon sok apró vagy éppen jelentõsebb mérföldkõ
jelzi az évek alatt ezt a folyamot. A nagykorúság egyik
bizonyítéka a nemrég elfogadott felnõttképzési törvény,
amely a gyakorlatban is hozhat áttörést, még ha ez
jelenleg egy kerettörvény szintjén értelmezhetõ is. A
nagykorúvá válás viszont azt is jelenti, hogy az ügy
megvalósulásának ettõl kezdve lesz tétje, értékelhetõsé-
ge. Ez a törvény hosszú évek érési folyamatának ered-
ménye, amely megannyi konferencia, szeminárium,
szakmai vita, tervezés és halogatás után valósulhatott
meg. Jelen recenzió viszont nem a törvénnyel, hanem
egy a közelmúltban megjelent kézikönyvvel akar fog-
lalkozni, amely a felnõttképzésben, közmûvelõdésben
tevékenyek, vagy éppen csak (még) érdeklõdõk számá-
ra tûnik hiánypótlónak. A kötet Sz. Tóth János fõszer-
kesztésével a Magyar Népfõiskolai Társaság gondozá-
sában és a Szent István Egyetem Jászberényi Fõiskolai
Kar Társadalomelméleti, Közmûvelõdési és Felnõttkép-
zési Intézetével megvalósuló együttmûködésben jelent
meg 2001-ben. A felnõttoktatás nagykorúvá válását ez,
a Nemzeti Kulturális Alapprogram, Országos Foglal-
koztatási Közalapítvány támogatásával megszületett
könyv is segíti.

Az ember életében a nagykorúvá válás idõszaka az,
amikor egyre többet kell tanulni, egyre több informá-
cióra van szüksége. Az általános információs ellátás
ugyanúgy napjaink valósága, mint a tematikus tájéko-
zódás megvalósíthatósága. Csakhogy az esetek zömé-
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ben nem látjuk a fától az erdõt. Magyarán nem tu-
dunk tájékozódni az információs dzsungelben. Ilyen
téma természeténél fogva a felnõttképzés területe is.
Az ehhez a területhez kapcsolódó intézmények, „moz-
galmak”, programok, törvénykezések, projektek száma
hihetetlenül feldúsult az elmúlt öt évben. Jelen könyv
szerkesztõi sokakhoz hasonlóan megérezték ezt, de
másoktól eltérõen arra is vállalkoztak, hogy rendet te-
gyenek az információs áramlatok között. Hogy hiány-
pótló anyagról van szó, az nem vitás, de ennél többet
is elér. A könyv felhívja a figyelmünket arra is, hogy
tekintetünket – legalábbis egy részét – ne csak vessük,
de tartsuk is az Európai Unión. Ez legyen egy szelek-
ciós-adaptációs tekintet. A másik a határainkon belüli
fejlesztõ, ráható tekintet kell, hogy legyen.

A könyv információs és adatbázis-jellegét erõsíti, az
információk ezen könyven túli elérhetõsége(i) fel van-
nak tüntetve, s az olvasó a lifelong learning autodidaxis
formáját is megvalósíthatja azáltal, hogy tovább bõvít-
heti ismereteit a lifelong learning szerteágazó világá-
ban. A kötet elõnye, hogy ötvözi az enciklopédikus
akadémikus magatartást egy adatbázis szolgáltatással
és információs gyûjteménnyel. Magyarán aki többet
akar tudni, járjon utána a megadott postai és a mára
még fontosabbnak számító internetes csatornákon. Úgy
érezzük, hogy az elõbb felsoroltak adják a kötet igazi
értékét.

A kiadvány öt nagy fejezetre tagolódik. Az elsõ rész
a „Dokumentumok az élethosszig tartó tanulásról 1996–
2000”. A „dokumentumtár”-fejezet részei a követke-
zõk: az Európai Unió és az UNESCO dokumentu-
mai; dokumentumok az emberi erõforrás fejlesztésrõl;
társadalompolitika, civil társadalom; if júság Európá-
ban és Magyarországon. Ezekhez a területekhez kap-
csolódó törvények, rendeletek, ajánlások az elkövetke-
zendõ idõszak fejlesztési politikáival együtt fogják
meghatározni a felnõttképzés és kapcsolódó területei-
nek a fejlõdését, mozgásterét. Ezek azok a legfonto-
sabb politikaformáló dokumentumok, amelyek mér-
földkövei a lifelong learning-nek. Ezáltal ezek a nyilat-
kozatok, ajánlások, dokumentumok megkerülhetetlen
alkotói az élethosszig tartó tanulás koncepcionális és
stratégiai fejlesztésének, ezért ezek a leggyakrabban ci-
tált források. Olyan alapvetõnek számító koncepciók-
ba kapunk betekintést, mint a szakmai berkeken belül
Fehér Könyvnek titulált Tanítani és tanulni, A kogni-
tív társadalom felé, vagy a nem kevésbé sokat hangoz-
tatott Delors jelentés, esetleg a Hamburg-i Nyilatkozat
a felnõttek tanulásáról. Ezekhez hasonlóan kap helyet
az elmúlt két évben széles körben megismert Memo-
randum vagy az Európai Felnõttképzési Társaság straté-
giai nyilatkozata az élethosszig tartó tanulásról. Ezek-
ben a hónapokban érezhetjük meg elõször, hogy mi-

lyen fontos szerepe lehet az Európai Szociális Alap-
nak, ugyanis hazánk hátrányos régiói számára a Phare
programon keresztül lehetõség van az Alap támogatá-
sának igénybe vételére. Természetesen a manifesztáló
politikák sorai között nem mindig könnyû értelmezni
vagy éppen konkrét cselekvési programokat felvázolni.
Ezekrõl majd a III. és IV. fejezetben találunk útmuta-
tást. A források gyûjteménye ugyanakkor legalább olyan
gyors ütemben bõvül, mint ahogyan a téma bõvül, s
ezek a nemzetközi, és a remélhetõleg növekvõ számú
magyar források is igénylik a strukturált feldolgozást.

A dokumentumok eltérõ szempontok és célok alap-
ján tárgyalják a felnõttkori tanulást, mindazonáltal
abban egyetértenek, hogy ez kulcstevékenységgé fog
válni a 21. században. Ez a fajta tanulási expanzió
azonban egyelõre nem jelenik meg jelentõs mérték-
ben. Vagyis a formalizált tanulás intézményesülése nem
áll egyenes arányban a tanulás-tevékenységek növeke-
désével, annál sokkal lassabb és kevésbé átfogó. Az
intézményesülés hiányosságai részben akadályozhatják
a tanulás sikerességét, de magát az expanziót nem.

Minél inkább „konglomerátum” tudományterület-
tel van dolgunk – mint jelen esetben –, annál nagyobb
az esély arra, hogy kicsúszunk a koncentrált értelmez-
hetõségi keretbõl. Erre a fejezetre, de a többire is igaz,
hogy ezt a problémát megoldva és jól manõverezve
ezen kereteken belül marad a könyv.

„Információ-források, felnõttképzési-közmûvelõdési
intézmények, szervezetek”-rõl szól a második fejezet.
Terjedelmében ez a másik legnagyobb egység, mely az
európai együttmûködési információs forrásai és intéz-
ményei, a magyar szervezetek az élethosszig tartó ta-
nulás és az európai együttmûködés terén, valamint a
szakterületi, szervezetek Európában részekre tagolódik.
A dokumentumok után tehát azokról a szervezetekrõl
olvasunk, amelyek különbözõ formákban – társaság,
hálózat, intézet, alapítvány, központ, szolgálat, hivatal
– és eltérõ célokkal – kutatás, információs szolgáltatás,
fejlesztés, oktatás, önkéntes mozgalom – mûködve mint-
egy megjelenítik az elsõ fejezetben ismertetett politiká-
kat. Õk a szócsövei a felnõttképzésnek. A már koráb-
ban is látott minden téren meglévõ heterogenitást lát-
juk bizonyítva ebbõl az adatbázisból is. Az is érdekes
lehet a magyar olvasó számára, hogy az Európai Unió
által létrehozott intézmények mellett a legnagyobb
hangsúllyal a páneurópai hálózatok jelennek meg. Azt,
hogy világunk és mozgásterünk növekvõ mértékben
hálózatokban fejlõdik, konstatálnunk kell. A tanulás
és épülés egyik legbiztosabb módjának tekinthetjük
ezt. A könyv gyûjteményén keresztül nézve az is szem-
betûnõ, hogy a legtöbb szervezettel, a legtöbb hálózat-
központtal az angolok, németek, benelux államok és
skandinávok rendelkeznek. A kötetben megjelentett
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néhány szervezet a teljesség igénye nélkül: UNESCO
Oktatási Intézete, Európai Szakképzési Fejlesztési Inté-
zet (CEDEFOP), Európai Képzési Alapítvány (ETF),
Világbank, OECD, Európai Felnõttképzési Társaság
(EAEA), a Felnõttképzés Nemzetközi Tanácskozása
(ICAE), Német Népfõiskolai Szövetség Nemzetközi
Együttmûködési Intézet (IIZ/DVV).

A nemzetközi szervezetek mellett a legfontosabb
hazaiak is szerepelnek a listán, úgymint Eurydice ma-
gyar képviselete, Tempus Közalapítvány (megjegyzés-
ként csak annyit, hogy a felnõttoktatás egyre nagyobb
jelentõségû a programban, erre bizonyíték, hogy a
Tempus esernyõje alatt beindult legfrissebb program a
Grundtvig felnõttképzési program), Nemzeti Szakkép-
zési Intézet, a Magyar Népfõiskolai Társaság. A listát
nem folytatjuk, de még megemlíthetjük az itt nem
szereplõ felnõttképzési kutatásokkal is foglalkozó
Oktatáskutató Intézetet, az Országos Közoktatási In-
tézetet, vagy az idõközben létrejött Debreceni Egye-
temhez kapcsolódó Lifelong Learning Központot, és a
közeljövõben kialakítandó Nemzeti Felnõttképzési
Intézetet.

A harmadik egység a „Nemzetközi együttmûködési
programok”-ról szól. A partikuláris, lokális vagy ép-
pen hazai környezetbõl és cselekvési keretekbõl ezen
programok segítségével léphetünk ki. Ezek a keretek
kapcsolják az intézményeket, egyéneket, szakmai kon-
zorciumokat az EU vérkeringésére. Ezek a programok
adják meg számunkra azokat a nemzetközi csatorná-
kat, amelyekkel a témához kapcsolódó fejlesztéseket
megvalósítjuk, megvalósíthatjuk. A fejezet a magyar
állampolgárok és intézmények számára elérhetõ együtt-
mûködési lehetõségeket és pályázati forrásokat taglal-
va egyben az EU prioritásait is számba veszi. Azaz az
együttmûködési lehetõségek megteremtésével, illetve e
közben megtanulunk „európaiul” is, ha nem is azon-
nal és nem is a legkiválóbb fokon. Az ebben a részben
felsorolt Uniós programok Magyarország számára is
hozzáférhetõek. A legfontosabbak a Phare programok,
a Socrates, a Leonardo Program, Kultúra 2000 és az itt
nem említett, de idõközben számunkra is megnyíló
Európai Szociális Alap programjai. Az elõzõ fejezetek-
ben láttuk azt a hálózatosodási folyamatot, amely
Európa számításba vehetõ szervezeteit mutatja be. Mind
ezekhez, mind pedig az európai nemzetközi projektek-
hez növekvõ aktivitással csatlakozhatunk. Örömmel
realizálhatjuk az elmúlt három-négy évben végbement
lehetõségnövekedést, melynek során teljes jogúként
kapcsolódhatunk ezekhez a programokhoz.

Bár a funkcionalitás és pragmatizmusorientáltság a
kézikönyvön végigvonul, a negyedik fejezet mégis ki-
mondottan ilyen irányultságú. Ez azért roppant hasz-
nos rész, mert a tanulásra kényszerített világunkban

kincset ér a tapasztalat és a módszer átadása és ennek
átvétele. Általánosságban igaz az, hogy országunk és
régiónk felzárkózásának egyik legfontosabb eszköze az
adaptációra és a know-how-ra irányuló tanulások. Ezen
tanulás az alkalmazhatóság- és gyakorlatcentrikusságot
jelenti. A gyakorlati segédeszközök,

részfogalmak, terminológiai kérdések tisztázására
vonatkozó próbálkozásokból mutat be egy csokrot.
Ennek során különbözõ interpretálásokat mutat be,
mégis az egész nem a definiálások tárházát jelenti,
hanem az eligazodást segíti. Ilyen részek a fejezetben a
leggyakrabban használt kulcsszavak rövid gyûjteménye,
a CEDEFOP-hoz kacsolódó Glosszárium, mely a defi-
níciók sorában nem döntnöki, hanem választási lehe-
tõségeket kínál, vagy az EU miniszótár, mely a szintén
leggyakrabban használatos fogalmakat interpretálja.

A fejezet második része pedig a projekt menedzs-
ment – sokszor igen bonyolult – világába nyújt bete-
kintést. A nemzetközi projektek világát egyszer ki kell
tanulni. A jelentések, a beszámolók elkészítése idõ- és
energiaemésztõ teendõk, de elkerülhetetlen elemek.
Ehhez ad segítséget az anyag azáltal, hogy a projekt-
menedzsmenthez kapcsolódó kifejezéseket értelmezi.
Sõt olyan praktikus megfontolásokat is ajánl, melyek
strukturáltabb, tervezhetõbb munkát biztosítanak.

Ha eddig nem volt hiányérzetünk az adatok, infor-
mációk területén, akkor a könyv utolsó, rövid fejezeté-
ben nem is lesz, hiszen további tudásbõvítõ informá-
ciót ajánl a válogatott bibliográf ián, az angol nyelvû
nemzetközi szakirodalmon keresztül egy internetes cím-
katalógusig. A válogatott bibliográfia az Európai Uni-
óra vonatkozó legfontosabb magyar nyelvû folyóirato-
kat és könyveket tünteti fel. Ez a felsorolás a fellelhetõ
szakirodalom tekintetében átfogó, annak ellenére, hogy
nem részletezi teljességgel az egyes szakterületekhez
kapcsolódó irodalmat. Ezért is tekinthetjük válogatott
bibliográfiának.

A fejezet második része az 1998 és 2000 között
megjelent angol nyelvû nemzetközi szakirodalmat il-
letve dokumentumokat mutatja be internet elérhetõ-
ségen keresztül. A 212 url forrást feltüntetõ lista is az
élethosszig tartó tanulás széles horizontjára szolgál
bizonyítékként. Ezekben a forrásokban az OECD, az
UNESCO, a European Training Foundation, a
CEDEFOP, a Világbank, a European Association for
the Education of Adults (EAEA) szerepel legfonto-
sabb dokumentum-forráshelyként, vagyis ezeken ke-
resztül jutunk el a legtöbb hasznosítható informá-
cióhoz.

Mint minden kézikönyv, úgy ennek is legfõbb célja,
hogy informatív legyen és kalauzoljon. Ezeket a célo-
kat maradéktalanul teljesíti. Reméljük, hasznát vesszük
a kutatás, tanítás, és kapcsolatépítés területein is. A
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tanításban érdekelt saját tanulóiknak ismertethetik a
számukra legfontosabb információkat. A tapasztalat
azt mutatja, hogy egyre többen kapcsolódnak be euró-
pai uniós programokba – bár még többen szeretnének –,
számukra a kézikönyv információs mankóként szolgál.
Az oktatásban, a tanárok számára ezen túl menõen,
fontos szerepe van az egyes dokumentumok ismereté-
nek, amelybõl megismerhetik e legfontosabb uniós po-
litikákat és lifelong learning fejlesztési tendenciákat is.
Ez a terület másfelõl az oktatáspolitikában érdekeltek
számára is relevanciával bír, tekintettel arra, hogy fel-
nõttoktatási politikánk euro-konform módon fejlesz-
tendõ. A kutatási szakemberek két megfontolásból ér-
tékelhetik a kézikönyvet. Egyrészt kutatási jelentések-

hez, anyagokhoz is hozzáférhetnek. Nagyon sok olyan-
hoz is, mely csak internetes formában lelhetõ fel vagy
legalábbis számunkra ez a leggyorsabb és legolcsóbb
megszerzési módja ezeknek. Másrészt az adatbázison
keresztül olyan partnerségi kapcsolatokat építhetnek
ki, melyek európai horizontú kutatást indíthatnak el,
ezáltal a tudományos szemlélet komparatisztikai gya-
korlatát is erõsíthetik.
(Sz. Tóth János [szerk.]: Európa Kézikönyv az élet-
hosszig tartó tanulásról. Magyar Népfõiskolai Társa-
ság, Szent István Egyetem Jászberényi Fõiskolai Kar
Társadalomelméleti, Közmûvelõdési és Felnõttképzési
Intézete, 2001.)
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