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   A magyar munkaerıpiac ma már európai piac, amely a képesítés helyett fokozatosan a 
kompetenciára helyezi a hangsúlyt. A képzés felhasználóinak elsırendő érdeke, hogy a lehetı 
legkevesebb idı-, energia- és költségráfordítással jussanak a munkavállalók a megfelelı 
kompetenciákhoz. A munka jellege folyamatosan változik, ezáltal változnak a 
munkavállalóktól elvárt képességek is. A tudástól már nem lehet elvárni, hogy egész életen át 
statikus maradjon, mint ahogy az korábban volt.  
A rendszerváltással együtt járó változás a hazai munkaerıpiacon is magával hozta a 
munkaerıvel szemben támasztott követelmények változását. Viszont nem igazán ismertek 
ezek az elvárások, igények. A kompetencia alapú emberi erıforrás fejlesztéseket a legtöbb 
multinacionális vállalat belsı képzés keretében végzi. Az iskolarendszerő és a munkahelyi 
képzések különbözıséget mutatnak a megszerezhetı tudások és készségek jellegében és 
mélységében is, aszerint, hogy a gyakorlatban megszerezhetı kompetenciák milyen, a 
munkaerıpiacon hasznosítható „tıkét” nyújtanak a dolgozók számára.  
   A kutatási eredmények azt mutatják, hogy a munkahelyek gyakorlatában a szaktudás 
és a kompetencia nem azonos fogalmak, sıt az iskola- és szakképzési keretek között sem 
állíthatók elı azonos módon, azonos eszközökkel. Amíg a szakképzettség elsısorban 
formalizált ismeretekhez s jogilag meghatározott diplomákhoz kötıdik, addig a kompetencia 
egyéni képességeket jelent, még ha társadalmi intézményekben, közösségekben, 
munkatapasztalatok során formálódik is. 
 Az oktatáspolitikának azt a feladatot kell ellátnia, hogy a sikerekhez szükséges új 
társadalmi kihívásoknak megfelelı kompetenciákat minél eredményesebben kifejlessze. Így 
felmerül az a kérdés, hogy mi is a szerepe az alapoktatás utáni tanulásnak. Mert ha a 
készségekre és a kompetenciákra az élet különbözı szakaszaiban van szükség, akkor sokkal 
nagyobb hangsúlyt kell kapnia a nem formális tanulásnak, mivel az egyes életszakaszok más-
más készséget preferálnak. Amennyiben viszont a formális tanulásra helyezzük csak a 
hangsúlyt, úgy biztosítani kell a különbözı életszakaszokban a formális képzéshez való 
ismételt visszatérés lehetıségét. 

A kompetencia alapú emberi erıforrás-gazdálkodás bizonyítottan a rendkívüli 
eredményesség lehetıségét hordozza. Lényege, hogy a munkakör betöltéséhez szükséges 
kompetenciák s az arra a munkakörre alkalmazott egyén kompetenciái azonosak legyenek. 

A felnıttek képzése az egész világon a társadalmi figyelem középpontjába került. A 
felgyorsult technológiai fejlıdés alapfeltételként követeli meg a szakmai tudásnak, a 
képességeknek s fıleg a kompetenciáknak az állandó fejlesztését. 
Az aktív állampolgárság és a foglalkoztathatóság egyaránt a megfelelı, naprakész tudás és 
készségek együttese, amelyek által valósulhat meg a gazdasági és társadalmi életben való 
aktív részvétel. Ma a változások nagyságrendje és üteme egyre nagyobb, mindannyiunk 
életére kihat.  

A kutatási eredmények egyértelmően igazolják az okozati összefüggést a 
foglalkoztathatóság és képzettségi szint között. A képzettség egy olyan kulcstényezı, amely 
elengedhetetlen feltétele a foglalkoztathatóságnak. A múltban a képzés a foglalkoztatáshoz 
igazodott, ma elsısorban a foglalkoztathatóságot kell, hogy célozza: megfelelni a munkahelyi 
változás kihívásainak. A foglalkoztathatóság, vagyis egy állás megszerzése és megtartása 
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egyrészt az aktív állampolgárság alapdimenziója, másrészt Európa versenyképességének 
feltétele. 

A rendszerváltás után egyre többször kerül szóba az iskolarendszer újragondolása. 
Eddig az általános iskolai képzéstıl az egyetemi képzésig a fı szerepet a formális képzés 
jelentette, ami mellett említést tettek az iskolán kívüli képzés szerepérıl is.  Az európai 
trendekhez igazodva ma már az „aktív állampolgár” formálása és a „foglalkoztathatóság” 
egyre fontosabb szerepet ad a kompetenciákat kialakító nem formális és informális 
tanulásnak. 

Az egész életen át tartó tanulás alapjai már az elsı közösségekben megjelentek, ahol 
az ismeretek, tapasztalatok átadása apáról fiúra szállt. Akkoriban az emberek egymástól 
tanultak, a tanulás értékelését maguk az emberek a munka értékelésén keresztül határozták 
meg. Nem kellett hozzá papíron lefektetett elismerés, speciális diploma. A társadalmi 
változások eredményeként, a modernizáció hatására ez az informális „tanulást értékelı 
rendszer” megsemmisült. Mai világunkban a munkaerıpiacon a diplomák, a bizonyítványok, 
a szakképesítések referenciapontként való küzdelme folyik. A tudáson alapuló gazdaságban a 
szakképzett munkaerı iránt megnıtt a kereslet, amelyet a munkavállaló és a munkáltató a 
bizonyítvány, a diploma által lát igazolva. 

Az életpályát végigkísérı tanulás ösztönzése és a felnıttképzés bıvítése a korábbinál 
sokkal szélesebb értelmezést tesz szükségessé. A munka világának jelentıs szektorában 
hiányzik még a megszerzett tudás elismerésének átlátható, a további bıvítésre ösztönzı 
mechanizmusa. Ehhez nagy szükség lenne a munkavállaló bármilyen képzési formában 
megszerzett ismereteinek az egyenértékővé válása lehetıségére, beszámíthatóságára, a 
közvetlen vagy hosszabb távon érvényesíthetı elınyökhöz való kapcsolhatóságára. 

Az élethosszig tartó tanulás alapja egy olyan tanulási kultúra megteremtése, ahol a 
formális, a nem formális és az informális tanulás megbecsülési, elismerési módjának koherens 
módon történı megközelítésének a kérdését veti fel. Az, hogy az állampolgárok ötvözhessék 
és egymásra építhessék a formális képzés intézményeiben, a munkahelyen, a szabadidıben, a 
családi tevékenységek során végzett tanulást, feltételezi a tanulás összes formájának 
azonosíthatóságát, elismerhetıségét. A tanulás megbecsülésének új átfogó megközelítésére 
van szükség az eltérı tanulási környezetek és tanulási formák közötti szakadék áthidalásához, 
illetve az egyéni tanulási utak elérhetıségének elısegítéséhez. Ezekben a 
kérdésekben/feladatokban való elırelépés, különösen a nem formális és informális tanulás 
tekintetében létfontosságú lépés lesz az egész életen át tartó tanulás európai térsége felé, 
amely az Európai Unión belüli szabad mozgáshoz való meglévı jogra épül. 
 
A nem formális képzés néhány kérdése 

 

A világszerte fokozódó gazdasági, társadalmi, mőszaki, kulturális téren történı gyors 
változások újfajta tudást, készséget, rugalmasságot várnak el a ma emberétıl. Az Európai 
Unióban napjainkban végbemenı gyors fejlıdés, valamint a népesség fokozatos 
elöregedésébıl adódó demográfiai változások szükségessé tették a versenyképesség 
megırzése érdekében egy új képzési szerkezet kidolgozását. A huszonegyedik századbeli 
változások kihívásaira csak a folyamatos, élethosszig tartó tanulás lehet a sikeres megoldás.  

Az elmúlt másfél évtizedben egyre nagyobb érdeklıdés jellemezte a formális képzésen 
túl megszerzett tudás értékelését. Ezt a folyamatot még erısítette az iskolarendszerő 
képzésekkel szembeni elégedetlenség, s a hirtelen megszaporodó munkanélküliek át- és 
továbbképzésére gyors ütemben tömegessé váló nem formális képzések kialakulása. 

A nem formális tanulás elismertetésének európai kezdeményezéseire egyre szélesebb 
körben találunk példát. Útkereséseik különbözısége azt sugallja, hogy kezdeményezéseik a 
képzési rendszereik sajátosságaihoz igazodnak, s nem képesek egységes átfogó európai irányt 
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mutatni. Több országban (Franciaország, Norvégia, Spanyolország stb.) már jogszabály 
biztosítja az oktatási rendszeren kívül szerzett ismeretek, kompetenciák elismertetésének a 
lehetıségét. 

Az Európai Közösségek támogatásával megvalósuló oktatási, képzési és ifjúsági 
programok között már számos értékelési és elismerési eszközrendszert fejlesztettek ki (az 
Egységes Európai Felsıoktatási Oklevél Melléklet; EUROPASS; ECDL számítástechnikai 
jogosítvány stb.), s az 1999-ben elfogadott Bolognai Nyilatkozatban Európa oktatási 
miniszterei felvállalták az európai felsıoktatási rendszerek fokozottabb 
összeegyeztethetıségének a megvalósításában való elkötelezettségüket. Az Európai 
Kreditátviteli Rendszer elterjesztése kiváló eszköze lehet az egész életen át tartó tanulás során 
a korábban megszerzett ismeretek egy késıbbi tanulmányokban való elismerésének akár 
hazai, akár nemzetközi viszonylatban. 

Hazánkban a felnıttképzési törvény megalkotása és a kreditrendelet bevezetése 
nyitotta meg a jogi utat a nem formális tanulás elismerésének. 

A témával kapcsolatos irodalmak, konferenciaanyagok tanulmányozása egyre inkább 
bizonyítja, hogy az európai kezdeményezések követése hazánkban is az élethosszig tartó 
tanulás fontos alappillére lesz. 

Már Magyarországon is létezik két olyan elfogadott vizsgaforma – a nyelvvizsga, az 
ECDL számítástechnikai vizsga –, melyeknél elfogadott a nem formális és informális tanulás, 
mivel mindkét vizsgánál pontosan meghatározott a kimeneti értékelés, s a 
vizsgaeredményként megkapott bizonyítvány nem függ a tanulási formától. Ennek a két 
vizsgának a példája igazolja, hogy megteremthetı a nem formális és informális tanulás 
elismerése, ha a munkaerıpiac pontosan megfogalmazza a munkavállalói tulajdonságok, 
kompetenciák körét, s az oktatás a hagyományos formális képzés szerkezetének 
átalakulásával képessé válik ennek követésére.  

A magyarországi kompetencia-kutatások eredményei egyértelmően bizonyítják, hogy 
a munkaerıpiac meg tudja fogalmazni a számára használható, fontos kompetenciákat. Fı 
elvárása a foglalkoztathatóság. Ezt pedig az egyre rugalmasabb, munkaidı kímélı, tanulást 
ösztönzı oktatás tudja csak megvalósítani. 

A munka világának jelentıs szektoraiban hiányzik még az ismeretek elismertetésének 
átlátható, további tanulásra ösztönzı mechanizmusa. A kompetenciák tartalmának pontos 
meghatározására, a munkakörökhöz szükséges jól meghatározott kompetenciák megjelölésére 
lenne szükség. Fontos lenne az élethosszig tartó tanulás eredményességének, a felnıttképzés 
hatékonyságának köztudatban való tudatosabbá tétele.  
 
 
A felmérés eredményének bemutatása 

 

A témával való alaposabb foglalkozás érdekében felmérést végeztem a felsıoktatásban 
tanulók körében. Vizsgálatom célja az volt, hogy a kitöltött kérdıívek feldolgozásával 
felderítsem: a felnıttképzésben részt vevık elıtt mennyire ismert a nem formális képzésben 
szerzett ismeretek elismertetése. Mennyire közismertek az európai példák, mennyire tartják 
ezt követhetınek a hazai viszonylatokban, illetve önmaguk ismereteit beszámítva mennyire 
látják realitását az elismertethetıségnek. 

A Szent István Egyetem Jászberényi Fıiskolai Kar levelezı tagozatos hallgatói között 
végeztem el a felmérést. A vizsgálatban részt vevık közül 91 fı humán erıforrás menedzser 
szakon, 99 fı szociálpedagógus szakon, 62 fı könyvtár szakon, 138 fı mővelıdésszervezı 
szakon folytatja tanulmányait. 
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A humán erıforrás szakon II. évfolyamos, a szociálpedagógus szakon I., II. és III. 
évfolyamos, a könyvtár szakon I., II., III. és IV. évfolyamos, a mővelıdésszervezı szakon 
pedig I. és III. évfolyamos hallgatók vettek részt a kérdıívek kitöltésében. 

A levelezı képzésben részt vevı hallgatóink életkora, iskolázottsága, gyakorlatban 
való tapasztalata, munkaköre sokszínő képet fest, s ezáltal a vizsgálathoz használt kérdıív 
témáját is sokféleképpen közelítették meg. A tudás társadalma felé való haladás igénye, a 
munkaerıpiac követelményeinek való megfelelés, s így a személyes boldogulás reménye 
ösztönzi hallgatóinkat a minél célirányosabb, idı- és költségkímélı felnıttoktatásban való 
részvételre. Ezzel szemben a közoktatásból hozott megszokott tapasztalatok nem engedik ıket 
elrugaszkodni a formális képzéstıl – sajnos a közoktatás ma is ezt erısíti -, vagyis egy új 
tanulási kultúra kialakulása elsısorban gondolati formálódást igényel ma.  

Hallgatóink az ország egész területérıl érkeznek, életkoruk 19 és 49 év között mozog. (1. sz. tábla) A 
hallgatók több mint fele nappali tagozaton gimnáziumot vagy szakközépiskolát, kisebb részük ipari iskolát, 
technikumot, vagy dolgozók gimnáziumát végzett. A kérdıívek feldolgozását szakonként, 
évfolyamonként végeztem. 

 
 
 1. sz. tábla. A vizsgálatban résztvevık kormegoszlása 

 
 19-25 

éves 

26-30 

éves 

31-40 

éves 

40 év 

fölött 
Humán erıforrás 
menedzser  

38% 27% 32% 3% 

Szociálpedagógus  
 

49% 17% 25% 9% 

Könyvtár 
 

42% 23% 26% 9% 

Mővelıdésszervezı 
 

39% 33% 21% 7% 

ÖSSZESEN: 42% 25% 26% 7% 

 
A beérkezett válaszok értékelése 

 

Az elsı kérdésre adott válaszok azt tükrözik, hogy a felnıttoktatásban részt vevık 
között ismertek a külföldi példák, s a magyar felsıoktatásban is elképzelhetınek tartják az 
önállóan megszerzett ismeretek beszámítását (92,05%). 

 
2. sz. tábla 1. Európa néhány országában elismerik/beszámítják a képzésben a 

munkaköréhez szükséges, önállóan megszerzett ismereteket. Elképzelhetınek tartja e 

rendszer bevezetését a magyar felsıoktatásban? 
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Az évfolyamok számának emelkedésével ennek ismertsége, s igénye egyre 

erıteljesebb (szociálpedagógus I. évfolyam: 92,68%, II. évfolyam: 94,87%, III. évfolyam: 
100%). Ezt az emelkedı tendenciát tapasztaljuk akkor is, ha a vizsgált szakokat együtt 
tekintjük, évfolyamokra bontva. Ha összevetjük az elsı- és másodévesek által megjelölt 
elismertetést, a harmad- és negyedévesek által megjelöltekkel, a magasabb évfolyamok több 
mint 10 százalékkal magasabb értéket mutatnak (I-II. évfolyam: 51,64%, III-IV. évfolyam: 
62,88%). 

A tanulmányok elırehaladtával egyre többen helyezkednek el a szaknak megfelelı 
munkahelyeken, illetve a tantárgyi követelmények, a képesítési követelmények egyre 
alaposabb ismerete lehetıvé teszi a saját ismeretekkel való összevetést, s annak a felismerését, 
hogy melyek azok az ismeretek, a gyakorlatban szerzett tapasztalatok, amelyek a 
felnıttképzésben elismertethetık lehetnek. Remélhetıleg ennek tulajdonítható az évfolyamok 
számával emelkedı százalékérték is. De a kérdıív további kérdéseire adott válaszok 
számomra azt mutatják, hogy a megkérdezettek nincsenek tisztában a formális, nem formális 
és informális tanulás különbözıségével, s a gyakorlatban megszerezhetı ismeretek 
elismertetésének tartalmával. 

A megkérdezettek további kérdésekre adott válaszaik azt tükrözik, hogy csupán a 
berögzött formális oktatás megszokott tantervi elıírásai keretében gondolkodnak, a szak 
tantervi programját tekintik meghatározónak, s ettıl nem tudnak elrugaszkodni. Kiemeltem az 
eredmények közül a legmagasabb értéket mutató szociálpedagógus szakot. A többi szak 
tantervével összehasonlítva ez az a szak, amelyben az elméleti tananyag a legszorosabb 
kapcsolatban van a gyakorlattal. A legmagasabb óraszámban található meg benne a 
terepgyakorlat, a tréning. 34,34% dolgozik a szaknak megfelelı munkaterületen, az I. 
évfolyamosak közül 26,83%; a másodévesek közül 12,82%; a harmadévesek közül 94,74%. 
Az elsı kérdésre adott válasz eredménye egyértelmően összecseng a szaknak megfelelı 
munkahelyen dolgozók arányával (92,68%; 94,87%; 100%). Az évfolyamok emelkedésével 
már jeleztem a párhuzamot. De ilyen érték mellett nagyon hiányolható, hogy a további 
kérdések válaszainál nincs szerepe a gyakorlati ismereteknek, tapasztalatoknak. A választ 
adók csak az elméleti oktatás tantárgyainak kereteiben gondolkoznak, s csupán a konkrét 
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elméleti tárgyakra irányul a figyelmük. Arra helyezik a hangsúlyt, hogy kognitíve milyen 
tantárgyakat fognak tanulni, s nem merül fel bennük a gyakorlat során, az informális 
képzésben szerzett ismeretek elismertetésének gondolata. 

Mindezek mellett a 92,05 százalékos igen választása egyértelmő igényt tükröz: érzik a 
lehetıség szükségességét, még ha nem is tudják azt pontosan meghatározni. Fontos lenne 
ennek az igénynek a megjelenésével számolni, amikor a kormány a felnıttképzésben részt 
vevık számát a 200-300 ezerrıl 800 ezerre – egymillióra tervezi emelni. (Magyar Hírlap 
2002. november 19.) 

 

3. sz. tábla  2. Véleménye szerint van-e realitása annak, hogy az önállóan megszerzett 

ismereteket elismerve, mentesítsék az oktatásra jelentkezıket a felvételi eljárás alól a 

felsıoktatásban? 

25,27%

14,29%

60,44%

7,07%

29,29%

63,64%

8,07%

25,80%

66,13%

7,25%

31,88%

60,87%
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A felvételi eljárás során való nem formális képzésben történt ismeretek beszámítását 
már sokkal kevesebben tartják a mai felsıoktatási eljárásban megvalósíthatónak. (3 sz. tábla) 
Kevesebben látják annak a realitását, hogy a felvételi rendszer rugalmasabbá tud válni, hogy 
ne azonos szempontok alapján mérjenek, pontosabban nem csak a középiskolában elıírt 
tantervi tananyag számonkérése lehet az egyetlen felvételi követelmény. Fıleg az I. és II. 
évesek ítélik meg úgy (23,59%), hogy nem képzelhetı el a mentesítés a felvételi eljárás 
rendszerében. A válaszok értékelésénél számításba kell vennünk, hogy a megkérdezettek több 
mint a fele nappali tagozaton gimnáziumban, szakközépiskolában végzett, illetve 42 
százalékuk 19 és 25 év közötti. Tehát leginkább frissen érettségizettek, akik kisgyermekkoruk 
óta még nem szakadtak el az iskolapadtól. Nem is várható el tılük, hogy ne a formális képzés 
megszokott keretei között gondolkodjanak. De már a több éves gyakorlattal rendelkezık 
felvételi vizsgáján jól érezhetı – ki is fejtik ezt - , hogy sokszor nehézséget jelent  számukra a 
szaktól és a szakmától kicsit távolabb álló középiskolai tananyaghoz való visszatérés a 
vizsgára készülés során. Szerintük a több éves munkatapasztalatot, illetve az ahhoz 
kapcsolódó nem formális úton szerzett ismereteket számon kérı szakmai elbeszélgetést 
tartalmazó felvételi vizsga már jóval közelebb állna a gyakorlati élethez. 
Kategorikus elutasítás viszont csak 11,54 százaléknál jelenik meg. 243 fı (62,31%) ért egyet 
a részbeni elismeréssel. Ez a magas százalékot mutató eredmény mindenképpen 
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elgondolkodtató lehetne a felsıoktatási felvételi rendszer kidolgozásánál. Nem lehet azonos 
szempontok alapján mérni a középiskolás tananyag számonkérését egy frissen érettségizı 
vagy a már sok évet munkahelyen dolgozó, és a szakhoz inkább kapcsolódó gyakorlati 
ismeretekkel rendelkezı jelölt között. A megkérdezettek több mint felénél adott részben 
válasz (62,31%) számomra bizonytalanságot tükröz. Érzik a változtatás igényét, de nem 
tudják azt pontosan behatárolni. Csak a formális oktatás, számonkérés keretei között 
gondolkodnak, nem tudják ebbe a keretbe beilleszteni, illetve pontosan ebbe a keretbe akarják 
beilleszteni a nem formális és informális képzés eredményének beszámíthatóságát. 
Napjainkban, amikor az emelt szintő érettségi következményeként a felsıoktatásban 
mindenképpen módosul a felvételi eljárás, és már sok felsıoktatási intézmény különbséget 
tesz a nappali és levelezı, illetve az állami és a költségtérítéses képzés felvételi rendszere 
között, fontos lenne a felnıttképzés esetében az elızetesen megszerzett ismeretek, illetve a 
gyakorlatban szerzett tapasztalatok másként való megmérettetését, beszámíthatóságát 
értékelni. 

 

 

4. sz. tábla 3. Véleménye szerint elfogadható-e, hogy a már említett ismereteket 

kreditben mérjék a felsıfokú képzésben? 
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A harmadik kérdéssel a tanulmányok kreditben való mérésének az igényét vizsgáltam. 
A 390 fı közül már 150 fı tanul az I. évfolyamon kreditrendszerben. (4. sz. tábla) Bár még csak 
fél éves tapasztalattal rendelkeznek, de közülük 131 fı (87,33%) elfogadhatónak tartja az 
ismeretek kreditben való mérését. Sajnos, felsıoktatásunk kreditrendszerben való oktatása 
még gyermekcipıben jár, s leginkább a tantárgyakhoz való kreditpont hozzárendelését jelenti. 
Ennek következtében csak a formális képzés s a képesítési követelmény által behatárolt 
tanterv keretei között mozog. Így még a gondolata sem merül fel a gyakorlat során 
megszerzett ismeretek kreditben való beszámíthatóságának. Igaz, a kredittörvény kimondja, 
hogy minden, tanulmányi munkaidı-ráfordítással járó tanulmányi követelmény teljesítését 
felsıoktatási kreditpontokban mérik, de annak megvalósulásához még nagyfokú 
szemléletváltásra lenne szükség a képesítési követelményeket és a tanterveket 
megfogalmazók körében. 
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A nem-mel válaszolóknak (12,67%) talán még rövid volt ez a tanulmányi idı arra, 
hogy felfedezzék a kreditpontokkal történı mérés késıbbi lehetıségeit. 

A felsıbb évesek közül - akik már kimaradtak tanulmányaik folytán a kreditrendszerő 
oktatásból - a 240 fıbıl 188-an jelölték a kreditben való mérés lehetıségét.  

A kreditekkel elismert összes hallgatói tanulmányi munkaidı tartalmazza a 
kontaktórákat és az egyéni hallgatói tanulmányi munkaórákat is. Azáltal, hogy a tanulmányi 
követelmények teljesítését minden felsıoktatási intézményben kreditpontokban mérik, 
lehetıség nyílik az intézményen belüli és az intézmények közötti átjárhatóságra, 
megteremtıdik a lehetısége a hallgatói mobilitásnak. A kredittörvény biztosítja a hallgató 
számára azt a lehetıséget, hogy a tantárgyak követelményének 75 százalékos egyezısége 
esetén elfogadják a felsıoktatási intézmények egymás között a tantárgyak teljesítésének 
értékelését. Ezzel lerövidül egy újabb diploma megszerzésének az ideje, a szükséges 
kreditpontokat úgy győjtheti össze a hallgató, hogy nem kell a korábban már tanult 
tantárgyakat ismét felvett tárgyai között hallgatnia, s vizsgát tennie. 

Hallgatóink közül többen folytatják tanulmányaikat a diploma megszerzése után 
külföldön, s igénybe veszik azt a lehetıséget, hogy a tanult tantárgyaikat, vizsgáikat a külföldi 
tanulmányaikba – kreditpontokba átszámítva – beszámíttatják. Ezáltal lerövidül a tanulmányi 
idejük, és jelentısen csökken a tandíjuk is. De az ı esetükben is csak az elméleti tárgyak 
elismertethetıségére van lehetıség. A gyakorlati tárgyak beszámításánál már megakad ez a 
folyamata. Fıleg Ausztriába, Németországba, az Egyesült Államokba mennek tovább 
hallgatóink, (fıleg tanító szakon végzettek) akik eddig a megszerzett diploma beszámítását 
kérik. Nem okoz problémát a pszichológia, pedagógia, mővészettörténet, mővelıdéstörténet, 
filozófiai tárgyak elismertetése, de nincs erre lehetıség az egyéni, csoportos hospitálás és 
tanítási gyakorlat, illetve a munkában eltöltött évek tapasztalata terén. 
A kredittörvény elfogadása, bevezetése az elsı törvény által biztosított lehetıség a formális 
úton szerzett ismeretek mellett az informális úton szerzett ismeretek elismerésének. Fontos 
látni, hogy a vizsgálatban részt vevık közül 319 fı (81,79%) döntött a kreditben való mérés 
elfogadhatósága mellett, még akkor is, amikor kevés tapasztalattal rendelkeznek, s nincsenek 
tisztában azzal, hogy mit mér a kredit, és nem ismerik igazán annak a képzések során 
megvalósítható elınyeit. 

 

 

 

 

 

 

 

(5 sz. tábla) 4. Milyen szakterületeken tartja elismerhetınek az önállóan megszerzett 

ismereteket? 
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A következı kérdés vizsgálatánál azt elemeztem, hogy a felnıttképzésben résztvevık 

milyen szakterületeken tartják elismerhetınek az önállóan megszerzett ismereteket. (5. sz. 
tábla) Az összesített értékelésnél kiemelkedı érték jut a közigazgatási, a pénzügyi, a 
közgazdasági ismereteknek. A szakonkénti vizsgálatnál a közigazgatásnak jut az elsı hely, de 
a második, harmadik helyen a tanulmányokhoz legközelebb álló szakterületek kapják a 
magasabb értékeket.  

A szociálpedagógus szaknál még az egészségügyi, a jogi, de a közgazdasági ismeretek 
is magas értéket kapnak. A megkérdezettek 34,34 százaléka dolgozik a szakhoz kapcsolódó 
munkaterületen, ahol szükségük van a közigazgatási, az egészségügyi, a jogi ismeretekre, 
talán ezért is választották ezeket a szakterületeket. De már az önmaguk esetében választott 
szakterületekkel nem találom az egybecsengést. Azonnal visszatérnek a formális képzés 
tanterve által meghatározott tantárgyakhoz, s legtöbben a pedagógiát, pszichológiát 
választják. 11 százalék választja csupán a szociális munkát, s csak 3 százalék jelöli meg a 
szakmai tárgyakat. Elsısorban nem is a szakhoz kapcsolódó munkaviszonyban levı 
harmadévesek a választók, s ez számomra még inkább erısíti azt a gondolatot, hogy 
nincsenek tisztában a gyakorlatban szerzett ismeretek beszámíthatóságának jelentıségével. 

A humán erıforrás menedzser (HEM) szaknál a második kiemelkedı értéket a pénzügyi 
ismeret kapja, míg a mővelıdésszervezı szakon a közigazgatás után a közgazdaság. 
Vizsgálódásom során úgy láttam, hogy ezeket az értékeket érdemes összevetni a jelenlegi 
foglalkozásokkal. A hallgatók nagy százaléka dolgozik a közigazgatásban, illetve 
vállalkozásokban, ahol természetesen a közigazgatási, illetve a pénzügyi, közgazdasági és jogi 
ismeretekre van szükségük. De a mindennapi életben is ezek a szakterületek azok, amelyekre 
szükségünk van, s egyre többen szerzik meg akár informálisan is a szükséges ismereteket. 
Saját korábbi tapasztalataik alapján csak a formális képzés során kialakított akadémiai tudás 
elismertetésében gondolkodnak, nem jelenik meg igazán a gyakorlatból hozott ismeret. Igaz, 
hogy a megkérdezetteknek csak 30,26 százaléka dolgozik a szakhoz kapcsolható 
munkaterületen, de ez az egyharmad arány még töredékében sem jelzi a gyakorlati ismeretek 
elismertetésének az igényét. Viszont magas azok aránya, akik nem a szakhoz kapcsolható 
munkakörben dolgoznak, így nem is lehetnek saját, szakhoz kapcsolható gyakorlati 
tapasztalataik. 

Az életkorok vizsgálatánál szintén az tükrözıdik, hogy legnagyobb arányban a 19-25 
évesek (39%), illetve a 26-30 évesek (33%) szerepelnek a megkérdezettek körében, tehát sok 
gyakorlati tapasztalattal még nem is rendelkezhetnek. 

Fontos számba venni, hogy a felnıttképzésbe belépık milyen szakterületeken, milyen 
elméleti, gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek, hol van a hiány, amit a formális oktatásnak 
nyújtania kellene. Hol van az a többlet, amit viszont fel kellene használni. Egymástól 
szívesebben, könnyebben tanulnak az emberek. A gyakorlatban megszerzett pozitív, illetve 
negatív tapasztalatok értékét fel kell használni, be kell építeni a felnıttképzés módszereibe. 
Számba kell venni, hogy az emberekben a mai felgyorsult technológiai fejlıdés, a fejlett 
piacgazdaság kialakította az igényt a közigazgatási, közgazdasági, jogi ismeretek iránt. A 
képzés során az igényeket kell kielégíteni, s a meglevı ismereteket tudomásul venni. Az 
oktatás csak ebben az esetben lehet piacképes, s ekkor tudja a gazdaságot szolgálni. 
 

 
(6 sz. tábla) Milyen ismereteket tudna elismertetni, amelyet a munkája során önállóan 

szerzett meg? 
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Az utolsó kérdés feldolgozását több irányból közelítettem meg. Elıször szakonként 

megvizsgáltam, hogy milyen szakterületeket jelölnek meg, amelyeket a jelenlegi 
tanulmányaiknál beszámíthatnának. (6. sz. tábla) Majd vizsgáltam azt, hogy a megjelölt 
foglalkozás és a választott beszámítható ismeret hogyan függhet össze. Szakonként milyen 
arányban dolgoznak a szakhoz kapcsolható munkaterületen. Közülük milyen arányban 
tudnának a szakhoz és a munkához egyaránt kapcsolható ismereteket beszámíttatni. Milyen 
arányban dolgoznak a szaktól teljesen eltérı munkaterületen. Vannak-e közöttük, akik mégis 
tudnának szakterülethez kapcsolható ismereteket beszámíttatni (lehetnek olyanok, akik 
korábban dolgoztak a szakhoz kapcsolódó munkaterületen). Jelentıs számban voltak olyanok 
is, akik a tantervi anyaghoz kapcsolható ismereteket jelölték meg. Örömteli, hogy kevés volt 
azoknak a száma, akik nem dolgoznak (sıt közöttük voltak GYES-en, GYED-en lévık is), de 
még ebben a csoportban is volt olyan, aki tudott szakterülethez vagy tantervi anyaghoz való 
elismertethetıséget jelölni. 

A humán erıforrás menedzser szaknál legtöbben a jogi ismereteket, a nyelvismeretet, a 
szervezési ismereteket jelölték meg. Közülük 34,07% dolgozik a tanulmányainak megfelelı 
munkahelyen, s ebbıl a csoportból 51,61% jelölt meg olyan beszámítást, amely a szakhoz és a 
munkához egyaránt kapcsolódik. Tehát a vizsgáltak 1/3-a a szaknak megfelelı munkahelyen 
tud dolgozni, illetve a munkájához szükséges diploma megszerzésében vesz részt. Közülük 
valamivel több mint a fele tudna a szakhoz kapcsolódó beszámítást kérni, amit a munkája 
során már megszerzett, s hasznosíthatna a tanulmányai során. További 26 százalékot jelentı 
csoporttal is számolhatunk, akik jelenleg ugyan nem a szakhoz kapcsolódó munkaterületen 
dolgoznak (vagy nem jelöltek meg foglalkozást), de tudnak olyan beszámítást kérni, amely 
vagy a szakhoz, vagy a szakhoz és a munkához kapcsolható. Nagyon sok esetben 
rendelkeznek olyan ismeretekkel, amelyek a szak tantervében megjelölt tárgyak esetén 
elismerhetık lehetnek (pl.: nyelv, informatika stb.). İk valószínőleg megpróbálnak még 
tanulmányaik során vagy diplomájuk megszerzése után a végzettségüknek megfelelı 
munkahelyen elhelyezkedni. (Elıfordulhat, hogy éppen a diploma a feltétele az 
elhelyezkedésnek.) 

A szociálpedagógus szakon a legtöbbek által megjelölt terület a pedagógia, a jog, a 
szociális munka, a pszichológia. 34,34% jelöl szaknak megfelelı munkaterületet, s 54 fı 
(54,55%) tud beszámítható ismereteket megjelölni, 39,39% szaknak megfelelı ismereteket, 
közel 10% tantervi anyaghoz kapcsolhatót. A III. évesek közül már 18 fı (94,74%) dolgozik a 
szaknak megfelelı területen, s 15 fı (78,95%) jelölt elismertethetı tudásanyagot. Jelentısen 
magas arány (78,95%) mutatkozik a szakhoz és munkához kapcsolható ismeretek 
beszámíthatóságánál.  

A könyvtár szakon ahhoz képest, hogy jelenleg csupán  18 fı (29%) dolgozik a szaknak 
megfelelı munkaterületen, mégis az I. évfolyamon 60%, a II. évfolyamon 57,14%, a III. 
évfolyamon 75%, a IV. évfolyamon 52,17% tudna ismereteket beszámíttatni. Ezt a magas 
beszámíthatósági értéket elsısorban az informatikai ismeretek jelentik, amelyek 
természetesen a szakhoz is szorosan kapcsolódnak. Jelentısen befolyásolja ezt napjaink 
technikai forradalma, azon informatikai ismeretek szükségessége, amelyek nélkül ma már 
kevés munkahelyen tud a munkavállaló sikeresen boldogulni. 

Ezek az arányok meglehetısen magasak, fıleg ahhoz viszonyítva, hogy csak 30,26 
százalékuk dolgozik egyértelmően szakhoz kapcsolható munkaterületen. Humán erıforrás 
menedzser szakon 34,07%, szociálpedagógus szakon 34,34%, könyvtár szakon 29,03% és 
mővelıdésszervezı szakon 25,36%. De a javaslatok változatlanul csak elméleti síkon 
maradnak, hiányzik a gyakorlati ismeretek elismertetésének a gondolata. 
 

A vizsgálat eredményeinek összegzése 
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A kérdıívekre adott válaszokat elemezve azt tapasztaltam, hogy nem ismeretlen a 
megkérdezettek elıtt az elızetesen megszerzett ismeretek beszámíthatósága, elismertetése a 
formális képzés keretein belül. Fel is merül ez az igény, szükségét érzik a hazai oktatásban 
való megjelenésének. A 390 fı közül 197 fı (50,51%) jelöl meg valamilyen beszámítható 
ismeretet. Közülük 21,28%, aki a szaknak megfelelı munkahelyen dolgozik, s a szakhoz, a 
tantervi anyaghoz, munkához kapcsolódó ismeret beszámítását jelöli. Ez magas arány, s 
tükrözi azt az igényt, hogy a munkavállalónak a formális képzésen túl a munkaköre 
betöltéséhez arra is szüksége van, hogy továbbképezze magát akár a nem formális, akár az 
informális tanulás keretei között. 

Ellentmondásokat is találok az értékelt válaszokban. A megkérdezettek nagy többsége 
tanul egy adott szakon, de nem annak megfelelı munkakörben dolgozik. Az életkorok 
leginkább azt tükrözik, hogy még nem volt alkalma, vagy rövid ideig volt csak alkalma 
gyakorlati tapasztalatokat győjteni, illetve informális úton olyan ismereteket megszerezni, 
amely munkájának a végzéséhez szükségesek, s a jelenlegi tanulmányainál beszámíthatóak 
lehetnének. 

Többen nincsenek tisztában a formális, nem formális és informális tanulás 
különbözıségével. A munkakörhöz szükséges kompetenciák helyett csak konkrét tantervi 
tantárgyakban gondolkodnak, s a valódi gyakorlati tapasztalatok értéke fel sem merül az 
elismertetés gondolatában. Az évtizedek óta kialakult szokás nagyon meghatározó, s 
ismereteiket konkrét tantárgyakban képezik le. Komoly lépések szükségesek még ahhoz, hogy 
a szemlélet átalakulhasson, a formális tanulással a nem formális és informális tanulás is 
azonos rangra kerülhessen. 

A hallgatóink között végzett felmérésem mutatja, hogy jobbára ismertek a nemzetközi 
példák, s a hazai viszonylatban is igény lenne rá. De a nem formális tanulás eredményeként 
megszerzett tudás elismerése még nem tud elszakadni a formális képzés rendszerétıl, s 
egyáltalán „…nehezen tud elszakadni az egyén környezetének kultúramodelljeitıl …” 

(Kálmán, Anikó (2002): Andragógiai interdiszciplináris kutatásmódszertan.) 
  A megkérdezettek 80 százalékának van munkahelye, de közülük csupán egyharmada 
dolgozik a szaknak megfelelı munkahelyen. Így a résztvevık kis szegmense az a csoport, 
akiknél érdemben lehet vizsgálni a szak és a munkakör ismereteinek kapcsolatát. Viszont 70 
százalékuk tud olyan szakterületet megjelölni, amelyet a munkájához már elızetesen, nem 
formális és informális úton megszerzett. Ez a magas arány igazolja, hogy a munkaerıpiaci 
elvárásokhoz igazodva a munkavállaló rákényszerül ismereteinek állandó bıvítésére, 
naprakészen tartására, s ezt az igényt kell a felnıttoktatásnak kiszolgálnia.  

Az újabb képzésekbe lépık egyre sokszínőbb elıképzettséget hoznak magukkal, és ez 
megköveteli, hogy a képzés rugalmasan alkalmazkodjon ehhez a helyzethez, s mindenkinek 
igényéhez igazodva a szükségeset, tehát újat, többet nyújthasson. A moduláris vagy 
kreditálható képzéssel csak azokat a képzési elemeket kell biztosítani, amire a hallgatónak 
éppen aktuálisan szüksége van. A motiváció erısítése és a tényleges eredmény elérése 
érdekében mind az oktatók, mind a képzésben résztvevık szemléletét, tanulási-tanítási 
gyakorlatát változtatni szükséges.  

Iskolai kultúránk merevsége, kötöttsége és sajnos bürokratizmusa miatt hallgatóink 
válaszaiból az tükrözıdik, hogy csak a formális képzés tantervi keretei között mozognak, s 
nem jutnak el még gondolatban sem a gyakorlati tapasztalatok elismertetésének a 
gondolatához. A felnıttképzésnek alapvetıen gyakorlatorientáltnak, illetve kompetencia-
orientáltnak, munkatapasztalaton alapulónak kellene lennie, önálló vagy irányított 
tevékenység közben kellene történnie, ahol az oktató már a tanulás irányító szerepét tölti be. 
Az utóbbi évek jogalkotása jelentısen hozzájárult az oktatáspolitika változásához. Az oktatási 
piac létrejöttének feltételeit az oktatási törvények teremtették meg. A közoktatási törvény 
kiszélesítette az iskolaalapítás lehetıségét, a felsıoktatási törvény megteremtette a magán 
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felsıoktatási intézmény alapításának a lehetıségét, a szakképzési törvény pedig az oktatási 
piac kiszélesedését jelentette. Lehetıséget teremtett az iskolarendszeren kívüli vállalkozási 
rendszerben folyó szakképzés lehetıségének. Az Országos Képzési Jegyzék megjelenésével 
lehetısége nyílt a vállalkozásoknak a piacra lépésre, s megteremtıdött a lehetısége a 
munkavállalók rövidebb távú képzésére, átképzésére. 

A kreditek rendszerének megalapozása a leginkább elterjedt hallgatói mobilitás 
megfelelı eszköze lehet. A kölcsönösen elismert minıségbiztosítási rendszerekkel együtt az 
ECTS (Európai Kreditátviteli Rendszer), vagy egy ECTS-el kompatibilis kreditrendszer 
lehetıvé teszik a tanulók hozzáférését az európai munkaerıpiachoz, elısegítik az európai 
felsıoktatás versenyképességét. 

A felnıttképzési törvény a felnıttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás 
formái között felsorolja az elızetes tudás értékelését, s említést tesz az elızetes tudásszint 
felmérésének lehetıségérıl, viszont sem az eszközrendszerére, sem a végrehajtás módjára 
nem tesz további utalást.  

Az elızıekben említett törvények mind hozzájárulnak az élethosszig tartó tanulás 
lehetıségének megteremtéséhez. De további lépésekre van szükség, hogy megvalósulhasson a 
képzések egyenrangúsága, hogy a nem formális és informális tanulás elismerésével méltán 
hozzájárulhasson a tudás társadalmának a kialakulásához. 

A kutatás eredményeibıl egyértelmően kiderül, hogy a foglalkoztathatóság, a 
kompetencia igény és a régi, hagyományos, egész országra jellemzı képzések között 
feszültség érzıdik. A régiók Európájában térségi szinten jönnek létre azok a partnerségek, 
amelyek fıleg önkormányzatot, munkáltatót, munkavállalót, képzı intézményeket hoznak 
össze, melynek a feladata és elınye, hogy a helyi kompetencia igényeket tárja fel, s lehetıleg 
helyben, térségi szinten találjon hozzá oktatási intézményt, mely a szükséges kompetenciákat 
a lehetı legrövidebb idı alatt képes „kialakítani”. 

Ezzel párhuzamosan a Jászság oktatási intézményeinek, az Európa Uniós gyakorlathoz 
hasonlóan, ki kell alakítani annak lehetıségét, gyakorlatát is, hogy a már meglevı 
kompetenciákat hivatalosan is elismerhessék 
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