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Dobos Ágota

FELNŐTTKÉPZÉS AMERIKAI MÓDRA?

Kezdjük egy összehasonlító körképpel a felnőttképzésben való részvételről! Érdekes adatokat találunk 
az USA és Kanada által finanszírozott, 23 országra kiterjedő nemzetközi komparatív kutatásról szóló 
jelentésben, amely Adult Education Participation in North America, International Perspectives (Részvétel a 
felnőttképzésben Észak-Amerikában, nemzetközi perspektívák) címmel jelent meg 2001-ben. A vizsgálat első 
ízben szolgál összehasonlító adatokkal a felnőttképzésben való részvételről az USA, Kanada és az európai 
OECD-országok, köztük Magyarország tekintetében. Az adatok a 90-es évek végéről származnak, és – bár 
az egyes országokban már ennél frissebb adatok is rendelkezésre állnak – a komparatív kutatás eredményei 
jól jelzik a tendenciákat.

Az USA-ban folyó felnőttképzésről a jelentés összefoglalóan a következő megállapításokat teszi.

Az USA erősségei:

• A magas részvételi arány (ma kb. 50%)

• A magasan képzettek nagyarányú részvétele (közel 60%)

• A munkaadók hozzájárulása a képzések finanszírozásához – főként a férfiak képzéséhez (kb. 70%)

Az USA átlagos mutatókkal rendelkezik a következő területeken:

• A nők részvételi aránya 

• Az idősebb dolgozó korosztály (50–60 év között) részvételi aránya (30–40%)

Az USA gyengeségei:

• A képzési időtartam rövidsége (átlag 120 óra/év)

• Az alacsonyabb képzettségűek alacsony részaránya

• A kormányzati támogatási források szűkössége

A 15 vizsgált dimenzióban, ahol az amerikai felnőttképzés átlagos vagy átlag feletti teljesítményt muta-
tott, az északi országok (Dánia, Norvégia, Svédország, Finnország, Írország és az Egyesült Királyság) 
időnként kedvezőbb mutatókkal rendelkeznek. A magyar teljesítmények szempontjából figyelemreméltó, 
hogy jobbak vagyunk az egy főre jutó képzési órák tekintetében: 170 óra (Írország 240 óra), valamint a 
felnőttképzésben való részvétel állami és családi támogatásában, és nincs jelentős eltérés a munkanélküliek 
képzésben való részvételében sem. A kutatás eredményeiből kirajzolódó helyzet paradoxonja – nem csak az 
USA-ban, de minden vizsgált országban –, hogy miközben az oktatás/felnőttképzés a társadalmi befogadás 
fontos tényezője, egyben magában hordozza a kirekesztést is. Hiszen az adatok azt bizonyítják, hogy a ma-
gasabban képzettek és a foglalkoztatottak mindenhol kedvezőbb helyzetben vannak a képzésekhez való 
hozzájutás tekintetében, mint az alacsonyan képzettek és a munkahellyel nem rendelkezők. A kirekesztő 
tendenciák csökkentését a jelentés fontos stratégiai célként jelöli meg.1

Más, az USA-ra összpontosító elemzések egyébként azt mutatják, hogy az utóbbi évtizedekben óriási 
mértékben megnőtt az igény éppen a funkcionális analfabetizmus felszámolására és az alapkészségek fej-
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lesztésére irányuló programok iránt. Ezeket a munkaadók sok esetben összekötik a munkahelyi szakmai 
képzéssel, mivel a pozitív hatások közvetlenül a termelésben is jelentkeznek, de nemcsak ott, hanem ott-
hon, a lakóközösségben és a gyerekek iskolai eredményeiben is tükröződnek.

Az adatok által jelzett tendenciák mögött egy sok tekintetben nagyon speciális felnőttképzési rendszer 
található. A nemzeti felnőttképzési rendszerek között az amerikai struktúra sajátos helyet foglal el. Ha 
azt az értelmezési keretet figyelmen kívül hagyjuk, hogy az amerikai jelző az amerikai kontinensre is 
vonatkozhatna, és csak az Egyesült Államokra koncentrálunk, akkor sem vagyunk sokkal könnyebb 
helyzetben, hiszen az USA vonatkozásában nem beszélhetünk sem egységes oktatási, sem pedig egységes 
felnőttképzési rendszerről. A szövetségi berendezkedésből következően igazgatási szintek szerint tagozódik 
a rendszer, teret engedve az 50 állam önálló kezdeményezéseinek, azon belül is a felnőttképzéssel foglal-
kozó különböző intézményeknek, köztük iskolák, egyetemek, community college-ok (levelező, távoktatási 
és egyéb nem kredites kurzusok), szakszervezetek, a köz- és a magánszférában működő munkaadói szer-
vezetek, a különböző szövetségek által működtetett felnőttképzési programoknak. Ami a finanszírozást 
illeti a felnőttképzés szövetségi támogatását az egyes államok, megyék és bizonyos közösségek kezelik. Két 
nagy szövetségi finanszírozó van még a Mezőgazdasági Minisztérium és a Védelmi Minisztérium.

Ennek az intézményrendszerben is tükröződő sokféleségnek a gyökerei az amerikai gazdasági-társadalmi 
fejlődés történetében lelhetők fel. A Függetlenségi Nyilatkozatban kifejezett szellemiség, a franklini hagyo-
mányok által fémjelzett gondolatvilág tekinthető kiinduló pontnak: a politikai és a gazdasági demokrácia, 
amely egyenlő esélyeket és lehetőségeket biztosít minden állampolgár számára. Az amerikai ember gondo-
latvilágába mélyen beivódott az optimizmus, áthatotta a self-made man tudata, az amerikai állampolgár a 
maga szerencséjének kovácsa, az egyén boldogulása attól függ, hogy mennyire tud élni ezzel a szabadság-
gal, mennyire képes az ehhez szükséges tudást megszerezni, vagyis önmaga is felelős saját boldogulásáért. 
Az emberek hittek abban, hogy saját erőfeszítéseik révén, önképzés, önfejlesztés segítségével előbbre tud-
nak jutni az életben2. Nem véletlenül indult az amerikai felnőttképzés egy önfejlesztést célzó szövetséggel, 
amelynek alapítója maga Franklin volt, és amely a Junto nevet viselte.

A 19. század 20–30-as éveitől már ingyenes közoktatási rendszert vezetnek be, amely az amerikai de-
mokrácia értékeit hivatott közvetíteni az iúság számára. Az iskolarendszerből kiszorultak számára a 
felnőttképzés az, amely a hátrányos helyzetű társadalmi csoportoknak, egyéneknek a második esély iskolá-
ját kínálja. E fogalom átértelmeződése figyelhető meg a 20. század 80-as éveiben, amikor bekövetkezik 
egy nagy fordulat, amely már a középosztályt is érzékenyen érinti. A középosztálybeli nők korábban is 
részt vettek sikeres reintegrációs programokban, de mostanra tömegessé válik a képzett középosztálybeli 
– sokszor középvezetői – rétegek munkanélkülivé válása, és megjelenik a felnőttképzés, az átképzés és a 
továbbképzés iránti igény, amelyet a munkaerőpiacra való visszajutás motivál. Itt már nem az egyébként 
is sok tekintetben diszkriminált rétegekről van szó, hanem a tisztes amerikai polgárokról, ez az ügyet is 
némiképpen más megvilágításba helyezi, és nagyban elősegíti a felnőttképzés előtérbe kerülését, és az 
oktatás fő áramába való belépését.

Másik meghatározó tendenciaként említést kell tennünk a progresszív oktatási mozgalomról, amely a 
19. század 70-es éveitől a 20. század 50-es éveinek végéig tart, és arra az alapfilozófiára épül, amely a kor-
mány feladatát a szociális és gazdasági problémák megoldásában látta. Ekkor kerültek középpontba az 
egyetemek mint a felnőttképzés-továbbképzés központjai, amelyek egyfajta szociális tudatosságtól áthatva 
kitágították a falaikat, missziót vállalva a társadalmi problémák megoldásában. Rövid kurzusokat indítot-
tak, illetve kredites továbbképzéseket (extension courses) szerveztek a városokból kihelyezett campusokon 
(off-campus), ahol az anyaintézményből odautazó oktatók tanítottak, és a levelező, majd távoktatási rend-
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szer kiépülése révén egyre nagyobb számban vonták be a – sok esetben önköltséges – képzésekbe a felnőtt 
tanulókat. Míg ez előbbi rendszer főleg a vidéki városok állami egyetemei körül bontakozott ki, addig a 
nagyvárosok egyetemei inkább az esti iskolák (colonial evening school) hagyományaira építve a nappali kép-
zés esti megfelelőjét működtetik, a munka melletti tanulás iránti igényeket elégítve ki.3

Speciális amerikai jelenség az állampolgári nevelés sajátos fajtája, amely amerikanizáció néven vált ismert-
té, és amely ingyenesen biztosítja az angol mint második nyelv, valamint az amerikai kultúra tanulásának 
lehetőségét. Ezek a kurzusok kerültek az állami iskolák és a közösségi központok égisze alá. A demokrá-
cia megerősítését célozta például az az érdekes – az európai klasszikusok megismerésére irányuló – kez-
deményezés is, amelyet a Ford Alapítvány finanszírozott az 1950–60-as években. A Great Books Discussion 
Program a liberális felnőttképzési hagyományokra építve a kritikai gondolkodást kívánta erősíteni, amelyet 
a jogaival élni tudó, a demokrácia javára váló, jó állampolgár alapvető képességének tekintettek. 

A társadalom szociális érzékenysége a mai napig kiemelt helyet kap a rendszerben a munkanélküliek kép-
zésében, az írástudás, az alapkészségek terjesztésében. Ma már minden egyetem kínál a nyugdíjasoknak is 
ún. Harmadik életkor programokat ingyenes vagy kedvező pénzügyi feltételekkel. Ideális és hálás, könnyen 
megszólítható célközönségnek tekintik őket.

Ezek a hagyományos tendenciák továbbra is folytatódnak az utóbbi évtizedekben és napjainkban is, azon-
ban mellettük megjelennek az újak is. Megerősödik – az egyébként az amerikai mentalitásban és gyakor-
latban mindig is jelenlevő – az egyén–munkahely, vagyis a vállalat és a nemzeti versenyképesség egysége 
és egymásra utaltsága a felnőttképzési érdekeltségben. A munkához, foglalkozáshoz kapcsolódó képzések 
iránti igény felfelé szárnyal céljai szolgálatába állítva az információs társadalom teljes eszközrendszerét. 

A emberi erőforrásba fektetett pénz gyorsan megtérülő szellemi tőkét jelent a tanulószervezetek számára, 
ahol a dolgozókat tekintik az igazi vállalati erőforrásnak. A gazdasági válságok idején – amelyet sajnos ma-
napság is tapasztalhatunk – gyakoriak a leépítések, a tanulás egyfajta előre menekülést jelent a munkáját 
elvesztett embernek, de a gazdasági növekedés szintén növeli a képzések iránti igényt. Míg az első esetben 
inkább a munkavállaló érdeke, hogy fejlessze kompetenciáit, hogy képes legyen új feladatok ellátására, 
addig a második esetben a munkaadók törekszenek újabb lehetőségek biztosításával megtartani a képzett 
munkaerőt. Jellemző, hogy az egyre nagyobb képzési igényeket a munkaadók egymás közötti partnerségek 
kiépítésével teszik gazdaságosabbá. Ezekbe a partnerségekbe lépnek be az egyetemek a maguk szak-
tudásával, attól a bevételtermelő indíttatástól vagy inkább kényszertől vezérelve, amely Amerikában is az 
egyetemek működésének alapfeltétele lett. Itt jegyzem meg, hogy ma már az állami és a magánegyetemek 
mellett létezik, és nagy sikerrel működik egy harmadik típusú profitorientált intézménytípus, például a 
University of Phoenix, amelynek részvényeit a tőzsdére vitték, és úgy működik, mint bármelyik nagyvál-
lalat.

Az amerikai gyakorlatot jellemző sokszínűségből egy olyan sajátosságot szeretnék kiemelni, amely – 
európai és magyar perspektívából szemlélve a kérdést – fontos lehet a különbségek és a hasonlóságok meg-
ragadása szempontjából. Személyes tapasztalataim és az amerikai közszolgálati képzések módszertanára 
irányuló kutatási témám az amerikai dimenziót olyan nézőpontba állította, amely európai viszonylatban 
manapság elfogadott – sőt az uniós projektek szempontrendszerében egyenesen ajánlott – megközelítés: 
ismerjük meg más európai országok gyakorlatát, és próbáljuk meg a tapasztalatokat saját gyakorlatunk ha-
tékonyabbá, eredményesebbé tétele érdekében hasznosítani. 

Ha ez a kérdés amerikai kapcsolatban merül fel, akkor vannak, akik kételkedni kezdenek – Amerika egy 
egészen más kultúra, más világ, az amerikaiak másképpen gondolkodnak. Kérdés, hogy ma a tudástársa-
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dalom, a tanulótársadalom, a tanulószervezetek korában – amikor a lifelong és a lifewide learning életünk 
elkerülhetetlen részévé vált – tengeren innen és túl, vajon nem éppen a gazdasági és társadalmi fejlődés 
kényszere-e az, ami okán a szempontrendszerek közeledése figyelhető meg sok olyan területen is, amely 
korábban mentesnek tűnt ezektől a hatásoktól. Ilyennek tekinthető a közigazgatás is, hiszen új igények 
fogalmazódnak meg a működésével kapcsolatban, következésképpen a benne dolgozó szakemberek szak-
mai továbbképzésével szemben is. A felsőoktatásban egyébként bőven találunk példákat az amerikai gya-
korlat átvételére, ilyen például a kreditrendszer, amelyet először a Harvardon használtak, vagy a Bloom-
féle taxonomiára épülő, tanulási eredményekben kifejezett kimeneti követelmények bevezetése az európai 
gyakorlatba.

1995-ben több hónapos tanulmányúton jártam az Egyesült Államokban, ahol lehetőségem nyílt a wash-
ingtoni székhelyű International City County Management Association, ICMA (önkormányzatokat tömörítő 
hazai és nemzetközi szövetség) önkormányzati szférában nyújtott továbbképzési programjainak tanulmá-
nyozására. Megismerkedhettem az általuk fejlesztett és széles körben alkalmazott felnőttképzési tananya-
gokkal, azok módszertani felépítésével, filozófiájával, illetve gyakorlati működésükkel. Résztvevőként 
bekapcsolódhattam köztisztviselőknek szóló képzési programokba is, ahol a gyakorlatban tapasztalhattam 
meg működésüket. A tananyagok fejlesztőivel, oktatóival, a képzések résztvevőivel folytatott konzultációk 
és a gyakorlati tapasztalatok rávilágítottak az amerikai gyakorlat hazaitól eltérő megközelítéseire, amely 
a tananyagok szerkezetétől az alkalmazott módszereken és technikákon át az oktatók felkészítéséig a 
folyamat egészét meghatározza. Alapvető és szembetűnő eltérés volt a mi akkori – és markánsan azóta 
sem sokat változó – kínálatunkhoz képest a programok erősen gyakorlatorientált, problémamegoldásra 
összpontosító jellege, a tananyagok felhasználóbarát, önálló tanulást segítő, önreflexióra ösztönző struk-
túrája, valamint a képzésnek a résztvevők aktív bevonására irányuló, elsősorban interaktív tréningek for-
májában történő kivitelezése. A résztvevőközpontú felnőttképzési paradigma minden ismérve fellelhető 
volt ebben a továbbképzési rendszerben: a figyelem középpontjába a képzésben részt vevők számára fontos 
szempontrendszerek kerültek. Kezdve a konkrét igényfelméréstől egészen addig, hogy milyen legyen a 
teremben az asztalok és székek elrendezése. Ezeknek a képzéseknek a célja alapvetően az emberi erőforrás 
fejlesztése, ezáltal a szervezet hatékonyabb működésének elősegítése volt. Mindeközben az alkalmazott 
interaktív módszerek és a csoportdinamikai hatások segítségével lehetővé vált a résztvevők interperszonális 
készségeinek, valamint önismeretüknek, így személyiségüknek a fejlesztése, amely a hagyományos oktatási 
módszerek mellett aligha lenne reális elvárás.

A kétéves magyarországi amerikai közigazgatási program és az ennek keretében tartott trénerképzés, amely 
kinti tanulmányutamat követte további tanulságokkal járt, részemről elköteleződést jelentve a módszer 
mellett, mások részéről – és ezek voltak többen – kétkedést és ellenérveket. Új szemlélettel, új fogalmakkal 
szembesültünk, mint például facilitátor, fókuszcsoport mint az igényfelmérés egy lehetséges módszere, 
maga az igényfelmérés és annak fontossága, jégtörő feladatok, interaktív módszerek alkalmazása stb. Jóval 
kisebb volt, sőt gyakorlatilag nem is volt ellenállás a résztvevők körében. Pedig számukra éppúgy az új-
donság erejével hatott a dolog, mint az oktatóból avanzsált trénereknek, mégis nagyon hamar ráéreztek a 
módszer lényegére és a benne rejlő lehetőségekre.

Azóta foglalkoztat a kérdés: ha ott olyan jól, és láthatóan jól működik, akkor nálunk vajon mi az oka e 
megközelítés lassú terjedésének a felnőttképzésben általában, de különösen a vizsgált szakmai területen? 
Ma már valamivel jobb a helyzet, talán éppen a célcsoport igényeire való nagyobb odafigyelés miatt, 
illetve az uniós, kompetenciafejlesztő képzéseket támogató pályázati kiírások hatására javulni látszik a tré-
ning jellegű gyakorlatorientált képzések aránya. Eközben persze számolni kell a módszer buktatóival is, 
különösen akkor, ha azt nem kellő felkészültség birtokában alkalmazzák.
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Az amerikai módszertani paradigma felvillantása után kanyarodjunk vissza a progresszív irányzat legna-
gyobb alakjának, John Dewey-nak a nézeteihez, hogy magyarázatot keressünk arra, vajon miért működik 
olyan természetesen a tapasztalatra épülő, résztvevőközpontú, interaktív módszer Amerikában. Dewey 
hatása az oktatásra, a gyermekpedagógiára és a felnőttképzésre egyaránt mai napig tartó és rendkívüli mó-
don meghatározó. Pragmatista pedagógiai nézetei forradalmasították a herbarti hagyományokra épülő, 
önálló arculattal ekkor még nem rendelkező amerikai pedagógiát, majd később Lindemann, Knowles és 
mások munkásságában kiteljesedve, humanista vonásokkal gazdagodva az andragógiát is, hozzáigazítva a 
képzési módszereket az amerikai felnőttek képzésében megtalálható célrendszerekhez.

Dewey a nevelés és a társadalom közötti szoros kölcsönhatást hangsúlyozta, nevelői hitvallása szerint „a 
nevelés csak akkor hatékony, ha a személyiség részese lehet a társadalmi öntudatnak”, „az egyedüli igaz nevelés 
akkor valósul meg, ha a gyermek szellemi erőit annak a társadalmi környezetnek az igényei formálják, amely-
ben él”.4 Az iskolát a társadalmi fejlődés és a reform eszközének tekinti, amelyben a tanuló érdeklődése 
sokkal fontosabb, mint a tanár elképzelése arról, hogy mi lenne számára a leginkább előnyös, mire van 
szüksége. Dewey iskolája – amely az amerikai és az európai reformpedagógiai irányzatokra és az általuk 
alkalmazott módszerekre máig meghatározó hatással van – a tanuló aktív tapasztalatszerzésére irányul, 
a tanuló egész egyéniségét és nem képességeit helyezi a középpontba, a tanuló mindennapi élete és a 
társadalmi-gazdasági környezet közötti kapocs a meghatározó, a valós világgal ismerkedik meg, fejlődik 
tudása és közben társas együttműködési képessége. Ez a megközelítés tűnik megfelelőnek, amely elvezet a 
fentiekben vázolt amerikai gazdasági-társadalmi valóságra való felkészítéshez, akár gyerekek, akár felnőttek 
képzéséről legyen szó.

A csoportmódszer oktatásban való alkalmazásának előzményei egészen a Szókratészi dialógusokig vissza-
vezethetők, pszichoterápiás és önismereti csoportok formájában azonban a 20. század második felében 
vált igazán népszerűvé éppen Amerikában. Innen indult el az a hullám, amely a 70–80-as években már 
Európában is tetőzött.5 Meghatározó művelői Amerikában dolgozták ki a módszer elméletét és gyakorlatát, 
amely szinte tömegmozgalommá vált. Az önismeretre, az interperszonális kapcsolatokra való figyelem 
megerősödésének hátterében sok tekintetben a gazdasági-társadalmi valóság kihívásainak való megfelelés 
kényszere áll, a változások kezelésének képessége, illetve a változásra való képesség kifejlesztése húzódik 
meg, amely manapság akár a felnőttképzés mottója is lehet mind Amerikában, mind pedig Európában.
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