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4. Recenzió
Benkei Kovács Balázs

A FRANCIAORSZÁGI VALIDÁCIÓS ELJÁRÁS 
SZOCIOLÓGIAI SZEMPONTÚ BEMUTATÁSA

(Bernard Gourmelen: La validation des acquis de l’expérience)

Mi is pontosan a validáció? Új jelenségről van-e szó? Az informális úton megszerzett ismeretek intézmé-
nyesített formában történő elismerésének fogalma a 90-es évek óta vissza-visszatérően jelen van az európai 
oktatáspolitikai gondolkodásban. A nemzetközi szakirodalomban számos néven nevezték már a fogalom 
mögött meghúzódó jelenséget: APEL (accreditation of prior experimental learning), PLAR (prior learn-
ing assessment and recognition), és RPL (recognition of prior learning). Az angol kifejezések mellett a 
hozott tudás elismerésének az utóbbi évtizedben nemzeti variánsai is kialakultak: Franciaországban a vali-
dáció, Hollandiában az EVC (erkennen van verworven competenties), Finnországban pedig az AHOT 
(aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen) néven ismerik a fogalmat, hogy csupán néhány országot 
említsünk.

Az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ, a CEDEFOP 2009-ben irányelveket adott ki a nem-formális 
és az informális környezetben szerzett tudás intézményi beszámításáról, validációjáról.1 Ezzel hivatalos 
európai használatba került a „validáció” kifejezés, és a terminológiai választás a területen elért francia 
sikereknek is köszönhető. Franciaországban a kifejezés jogszabályi szinten 1985-ben, majd kissé módosí-
tott értelemben 1992-ben jelent meg, míg 2002-ben a Társadalmi Modernizációs törvény az informális 
környezetben megszerzett tudás úttörőjévé tette a franciákat. Az európai oktatáspolitika, amely újra és újra 
szembesül az informális környezetben megszerzett tudás elismertetésének nehézségeivel, közös európai 
használatra jelenleg a friss hangzású francia eredetű kifejezést javasolja számunkra. A területen számos 
jelentős kutatási projekt fut, hazánkban is dolgozik egy kutatócsoport a validáció meghonosításának a 
kidolgozásán, a felsőoktatási szektor területén (TÁMOP 4.1.3.).

Bernard Gourmelen szociológus, aki 1998-tól helyi szinten részt vett az új francia validációs rendszer 
kialakításában, négy évvel a „validációs törvény” megszületését követően publikálja könyvét, amelyben a 
jelenséget tágabb szocio-kulturális környezetében, illetve az egyéni életutak felől egyaránt bemutatja.2 A 
kötet izgalmas olvasmány, amelyben az általános társadalmi kontextus leírásának szociológiai nyelvezete 
és a filozófiai jellegű fejtegetések mellett, helyenként, elsősorban a validációs eljárásban sikerrel részt vett 
személyekkel készített interjúk bemutatásakor, személyes hangvétellel is találkozunk. A szerző stílusa alap-
vetően tudományos, a francia szociológusokra jellemzően él a fogalmi kérdések pontos elhatárolásával, a 
részletes terminológiai elemzés az Olvasó számára helyenként azonban túlságosan hosszúra nyúlik.

A könyv szerkezete hat nagyobb tematikus egység köré csoportosul, a szerző az általános gondolatoktól az 
egyéni tapasztalatok irányába mutató ívre fűzi a tartalmi szálakat: A kötet elején a validációnak a francia 
felnőttképzés rendszerszintű környezetébe történő beágyazottságát mutatja be, amit a második részben 
a tapasztalati úton történő tudás értékelésének metodológiai kérdései és a validációra alkalmas személyi-
ségtípus andragógiai elemzése követ. 

A validációs eljárásban részt vevő személy Franciaországban 3 év munkatapasztalattal a háta mögött, amely 
egyaránt lehet munkavégzés vagy önkéntes tevékenységből származó tapasztalat, a képző intézményeknél 
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kérheti ismeretei és tapasztalatai beszámítását. Korábban az 1992-es törvény értelmében még legalább 
egy modult a képzőintézményben „tanulva” kellett megszereznie a jelentkezőnek, azonban 2002-től a 
teljes diploma megszerzésére lehetőség van beszámítás útján. Ezáltal a validáció a felnőttképzés egy alter-
natív útjává vált (egyaránt konkurálva a nappali tagozatos vagy a távoktatási képzési formákkal), amelyet 
képzőknek kötelezően nyújtaniuk kell. Évente megközelítőleg 25–30 ezer felnőtt szerez ezen a módon 
végzettséget, 2010-ig összesen 107 ezer validációs bizonyítványt állítottak ki.

Azonban tévedés azt gondolni, hogy a munkatapasztalatok alapján, „alanyi jogon” jár a végzettség min-
denki számára. A validációs eljárás egy viszonylag hosszú, legalább 3, de általában 6 hónap időtartamot 
meghaladó folyamat, amely több szakaszban vizsgálja a jelöltek alkalmasságát. A folyamatba történő be-
lépéshez először is a képző intézménynél munkakör-elemzést végeznek, ami az első formai bírálati forduló: 
valóban megfelelnek-e a jelölt tapasztalatai az adott diploma-típusnak? Amennyiben a bírálat eredménye 
pozitív, kezdődhet a jelölt tudásának szakmai vizsgálata: a legtöbb szakmánál egy záró dolgozat elkészítése a 
fő feladat − ez a magyar képzési rendszerben ahhoz lenne hasonlítható, mintha valakinek a felsőoktatásban 
diplomamunkát kellene készítenie a „szakmai gyakorlati” tevékenységéről −, ahol a saját munkavégzését 
elemző módon összeveti a képzési és kimeneti követelményekben szereplő tanulási eredmények leírásával. 
A záró dolgozatot egy vizsgabizottság előtt kell megvédeni a folyamat végén. Azon szakmák esetében, ame-
lyeknél „fizikailag” megfigyelhető a tevékenység végzése, illetve annak minősége (például a szolgáltatóipari 
munkakörök esetében), munkahelyi környezetben vagy szimulációs helyzetben „gyakorlati feladatok” is 
kiegészítik az elméleti vizsgát. A záróvizsga-bizottság a helytállásnak megfelelően odaítéli a végzettséget a 
jelöltnek, elutasítja a kérelmét, illetve bizonyos esetekben hiánypótlás céljából, további résztanulmányok, 
modulok elvégzését írja elő.

Az informális úton megszerzett ismeretek legitimációjának a kérdése a hagyományostól eltérő andragó-
gia szempontot és filozófiát indukál: a képesítés megszerzése nem konkrét tanulási folyamat eredménye, 
hanem egy adott referenciához való viszonyításból, és az annak való megfelelésből fakad. 

A nagy francia szociológus generációra hivatkozva (Durkheim, Bourdieu) Gourmelen társadalom-szo-
ciológiai szempontból a validációs eljárást a ,primitív’ társadalmakban is megjelenő „beavatási szertartás-
sal” rokonítja. A beavatási szertartáson a törzs által korábban felkészített iak már nem „tanulnak” újat, 
mégis igen fontos szerepet tölt be életükben a pillanat: „A rituális dimenzió ott jelenik meg, hogy a 
jelölt egy „képzetlen, el nem ismert személyiségből” egy „elismert és képzettséggel rendelkező személlyé 
válik”.3 A hagyományos oktatási folyamat záróvizsgájának is van egy „rituális-szakrális” jellege (érettségi, 
diploma megszerzése, az elsőt bankett, a másodikat pedig ünnepélyes átadó-ünnepség követ, amelynek 
más és más hagyományai vannak kultúrkörönként). Azonban a validációs folyamatnál azért különösen 
jelentős ez, mert az eljárás folyamán az illető, aki elismerteti megszerzett tudását – szakmai és személyes 
értelemben – nem változik meg, nem megy keresztül fejlődési folyamaton. Ő „csak” leírja, értékeli saját 
korábbi tevékenységét, azonban a sikeres záróvizsga után a „körülötte állók tekintete”, a társadalom meg-
ítélése változik meg vele kapcsolatban. A jelölt megkapja a tudásához „illő” társadalmi elismerést – és a 
környezetének látásmódja változik irányában – azonban a jelölt maga nem változik a validációs eljárás 
folyamán, általában nem is szerez új szakmai ismereteket.

A harmadik fejezet a validációs eljárás célrendszerét és főbb szereplőit mutatja be, majd az önreflexió 
képességének részletes vizsgálata következik, mint egy olyan képességé, amelynek kiemelt fontossága van 
a validációs eljárás során. 

A validáció társadalmi-gazdasági céljainak ismertetése mellet a szerző négy alapelvet sorol fel, amelyek 
lehetővé tették a validáció kialakítását: „1. Az a felismerés, hogy a tudás megszerzése az iskolától független 
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környezetben is lehetséges. 2. A munkavégzés közben lehetőség van az új ismereteknek rendezett formában 
történő elsajátítására. 3. Minden tudást meg lehet mérni. 4. Mindenkinek lehetőséget kell adni arra, hogy 
elismertethesse a tudását.”4 

A validációs eljárás felborítja a hagyományos andragógiai szerepeket: mind a jelölt, mind a képző intéz-
mény új típusú kihívásokkal néznek szembe. A képző-intézmény munkatársai tanácsadási feladatokat 
is el kell, hogy lássanak, új típusú munkakörök is születnek, mint a „validációs mentor”, akinek egyik 
fontos feladata, hogy végig „kísérje” a jelöltet a validációs eljárás folyamán, támogatva őt portfoliója össze-
állításában, segítve felkészülését a szakmai záróvizsgára. A validációs-vizsgabiztos sem a hagyományos 
értékelő funkciót látja el: ugyanis ahogyan a képző intézmény itt nem a tudás átadója/közvetítője, a vizs-
gáztató sem az oktatott tudásnak az ellenőrzője, hanem célzottan a munkavégzés során megszerzett kom-
petenciáknak, a tanulási eredményeknek az értékelője, bírálója.

A legfontosabb változás, ami a folyamatban részt vevő személyt érinti az az önelemző attitűd szükséges-
ségének kialakítása. „Az élettapasztalat a személyiség számára egy koherens egész, amely egymással kapcso-
latban álló részekből tevődik össze.”5 Ezeket a rész-egységeket kell tudnia azonosítania, szétválasztania és a 
referenciával egybevetnie a jelölteknek.

A könyv negyedik és ötödik fejezet a legérdekesebb a magyar olvasók számára: egy olyan mélyinterjús kutatás 
eredményeit ismerteti itt a szerző, amelyben a validációs eljárásban sikerrel résztvevő személyek értékelik 
visszatekintve egyéni tapasztalataikat, ami alapján felvázolható egy tipikus validációs „pályakép”. 

A kutatás Lorient dél-breton városában 11 interjúalany „validációs útjáról” ad tanúságtételt. Az interjú-
alanyok 30 és 55 év közötti nők voltak, akik egy ISCED 3c szintű diplomát szereztek meg („Assisstante 
de vie”), ami a magyar szakképzési rendszerben a családsegítő-gyermekgondozó és az ápolási asszisztens 
keveréke lehetne. A nem érettségire épülő, annál egy szinten alacsonyabban elhelyezkedő szakmai vég-
zettség célja, hogy a családi élet segítését a munkavállaló komplex módon tudjon végrehajtani. A háztartás 
vezetése mellett alapvető gyermeknevelési és megőrzési feladatokat, illetve az idősek gondozásához szük-
séges egészségügyi és ápolási ismereteket tartalmaz a képzést alkotó három fő modul.

Az interjúalanyok alacsony iskolai végzettségűek, mindannyian 3–10 év időtartamú munkatapasztalattal 
rendelkeztek a területen, egy részük önkéntes munka során szerzete tapasztalatait. Bár néhányan már ren-
delkeztek különböző típusú kompetencia-bizonyítványokkal, sokuk számára ez volt az első igazi „komoly 
szakmai képesítés”. Mindannyian nagy stresszként élték meg a szakmai vizsgát, és a sikert pedig igazi tár-
sadalmi elismerésként. A vizsgabizottság csupán két fő számára írt elő kiegészítő képzést egy-egy modul 
teljesítése céljából, többségük elsőre sikeresen helytállt a szakmai vizsgán. Néhányuk számára kisebb sok-
kot okozott, hogy az „idősek gondozása” modul gyakorlati vizsgájának folyamán az ápoltat egy színész 
helyettesítette, és vele kellett szimulációs gyakorlat keretében szakmai (ez esetben: életmentő) feladatokat 
megoldani. 

Gourmelen felrajzol az interjúk összesítésével egy tipikus validációs pályaképet, amelynek a főbb elemei a 
következőek: a validációs eljárás elindításának az okai (pénzügyi, szakmai, stb.), a portfolió összeállítása, 
a szakmai vizsgára való felkészülés fázisai, a szimulációs feladatok elemzése, a zsűri megjelenése a vizsgázó 
szemében, a szakmai vizsgabeszélgetés, a szakképző bizonyítvány átadása. A szociológus számba veszi a 
vizsga megszerzését követő időszakból az önértékelés megváltozását („Nagyon örülök, hogy sikerült, mert ez 
által egy picit több lettem, biztosabb vagyok magamban, mivel van diplomám a foglalkozásomban.”6 „17 éves 
korom óta kerestem a szakmai elismerés lehetőségét. Ez egy nagy győzelem számunkra, sok dolog tekintetében.”7) 
és a családi környezet fogadtatását („Otthon megtapsoltak, a lányaim büszkék voltak, a férjem is, szinte nem 
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is tért magához.” „Máshogy látnak engem, ez szórakoztató, jól esik, más ember lettem, megváltoztam.”)7 A 
szakmai környezet megítélés tekintetében kettős véleményekkel találkozni: a képzettséget szerzettek egyik 
csoportja lát pozitív változást („A kollégáim gratuláltak.”; „Igen az elismeréssel egyfajta tisztelet is párosul.”8), 
míg másik részük nem tapasztal komoly elismerést a munkáltatók részéről („Szerintem a munkavállalással 
kapcsolatban ez nem változtat semmin: nincs több munkánk, nem fizetnek többet…”9). A validációs eljárásról 
magáról a végzetteknek az a véleménye, hogy megérte a fáradtságot („Újrakezdeném, habozás nélkül…, ha 
kellene, még egyszer…”; „Ez fontos volt, nagyon fontos, egy nagy lépés, mivel az iskolai tanulásban nem voltam 
sikeres… Nem voltam képes semmire sem… Végre bizonyítottam, hogy el tudok érni valamit…”10)

Gourmelen az utolsó fejezetben összegezve elemzi a jelenséggel kapcsolatos főbb nézőpontokat. A szemé-
lyes munka és felkészülés jelentőségét itt még egyszer hangsúlyozza a validációs eljárás során: „A korábbról 
hozott tudás validációja legalább olyan mértékű személyes elköteleződést igényel, mint egy tanfolyamon 
való részvétel. A személyes tudás megkérdőjelezésére kerül sor a validációs eljárás során: nem tudjuk ma-
gunkat szakmai vizsgálat (vizsga) alá vetni anélkül, hogy olyan stresszhelyzetbe kerülnénk, amelynek a 
végén a siker és a kudarc egyaránt várhat ránk.”11

A kötet záró kérdése fontos gondolatot sugall: „És hogyha valójában nem is a megszerzett bizonyítvány 
az, ami igazán számít, hanem mindaz a folyamat, amin a validációs eljárás során a jelölt keresztülmegy, 
miközben elismerteti megszerzett tudását?” A francia validációs rendszernek ugyanis Gourmelen szerint 
az egyik legfőbb társadalmi hozadéka a reflexív magatartás elsajátítása, amelyben az ön(f )elismerés és az 
önértékelés elsődleges fontosságúak.

Hazánkban a validáció új fogalmának bevezetése reméljük, megkönnyíti az informális környezetben 
megszerzett tudás elismerésének intézményi szintű kialakulását. A kutatók és érdeklődők haszonnal for-
gathatják ennek előmozdítására Bernard Gourmelen alapos elemzést nyújtó kötetét, amely a L’Harmattan 
Kiadó gondozásában jelent meg.
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