
A  felnőttnevelők továbbképzése 
Békéscsabán

1984-ben alakult meg Békéscsabán az Iskolai és M unkahelyi Felnőttnevelők 
Nyári Akadémiája. Elődje: az Iskolai Felnőttoktatók Nyári Akadém iája már 
1975 óta m űködött. Az előd és az utód egyaránt a felnőttnevelők továbbképzését 
szolgálta, szolgálja.

N yaranta 7-10 napos „szemesztereket” tart az akadém ia. Az ország egész te
rületéről jönnek a résztvevők: tanárok, iskolaigazgatók, a dolgozók általános és 
középiskoláiból, az iskolai felnőttoktatás megyei irányítói, valam int azok a szak- 
szervezeti tisztségviselők, akik a felnőttoktatás szervezését végzik m unkahelyei
ken, illetve m aguk is részt vesznek m unkatársaik szakmai-politikai képzésében, 
és végül azok, akik felelősnek érzik m agukat a m unkahelyi „felnőttoktatási poli
tikáért” .

Az akadém ia fenntartói a Művelődési M inisztérium, az Országos Pedagó
giai Intézet, a Szakszervezetek Országos Tanácsa, a Pedagógus Szakszervezet, 
Békés Megye Tanácsának művelődési osztálya, a Szakszervezetek Megyei T aná
csa és a Pedagógus Szakszervezet megyei szervezete. Létrejötte tehát egy széles 
körű összefogás eredménye volt. Tartalm i és szervezési ügyeit az akadém iai igaz
gatóság intézi, melynek vezetője Róta Pál, Békés megye felnőttoktatási szakta
nácsadója.

Miért iskolai és munkahelyi felnőttnevelők?

Az iskolai és a m unkahelyi felnőttnevelők közös akadém iája számol a dolgozók 
iskolái és a m unkahelyek természetes egym ásrautaltságával. Ugyanakkor igyek
szik kiterjeszteni az iskolai felnőttoktatásban felgyülemlett elm életi-metodikai is
mereteket. Ezek ugyanis zömmel alkalm azhatók a m unkahelyi felnőttoktatásban 
is.

M indehhez hozzátehetjük, hogy a felnőttnevelés (felnőttoktatás) elméleté
nek, az ún. andragógiának bőven vannak olyan átfogó tételei és teóriái, amelyek 
m inden felnőttoktatásban felszínre kerülő problém a m egoldásához segítséget 
nyújtanak. Ezért tehát érdem es a felnőttoktatás elm életét a gyakorlatra adaptá l
ni, és egyetemesen kezelni. N oha az A kadém ia két fakultása (az iskolai és a m un
kahelyi) más-más tém ákkal foglalkozik, sok téma vár közös feldolgozásra.

A z akadémia tartalma

A felnőttoktatás aktuális, m ondhatnánk rövidre zárt kapcsolatban van a társada
lom-, a gazdaság- és a m űvelődéspolitikával, valam int mindezekkel összefüggés
ben a szakszervezetek politikai szerepével. Az andragógia elmélete — m indenütt 
a világon — tartalm az politikai megközelítésm ódokat, politikából átvett vagy po
litikává transzponált szakmai tételeket. Érthető tehát, hogy az akadém ia egyik té
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m ája kifejezetten társadalom -, gazdaság- és m űvelődéspolitikai jellegű, illetve a 
szakszervezetek politikájával foglalkozik. Természetesen a felnőttoktatás néző
pontjából.

A politikai vonulathoz szorosan kapcsolódik az a téma, amely a közgazda
ságtan, a szociológia és a m űvelődéselm élet felnőttoktatásra vonatkozó ismerete
it tartalm azza, s egyben a „felnőttoktatás-politika” szaktudom ányi alapjait képe
zi. A harm adik tém a a felnőttoktatás pszichológiai és szociálpszichológiai vonat
kozásait öleli fel. A negyedik tém a az oktatástant és a m etodikát foglalja magá
ba. Végül a tem atika ötödik vonulata: az elmúlt és elkövetkező tanév aktuális 
problém áinak, feladatainak m egtárgyalása, mind az iskolák, mind a m unkahe
lyek vonatkozásában, különös tekintettel ezek együttműködésére. A két felnőtt- 
oktatási terület országos irányítói ún. szabad fórum on állnak a résztvevők ren
delkezésére.

A felsorolt tém ák az előadói pulpituson és a vitákon általában összefüggése
ikben jelennek meg. Vagyis egy-egy tém a rendszerint egybefonja a különböző 
politikai-közgazdasági-szociológiai vagy politikai-pszichológiai-szociálpszicho- 
lógiai tartalm akat. Természetesen más összetétel is lehetséges, azután vannak tel
jesen egynemű tém ák is. De a komplex megközelítés gyakorlatközelibb, élőbb, 
élményt adóbb, hiszen a felnőttoktatás m indennapi életében sok olyan problém a 
merül fel, melyet több diszciplína segítségével lehet igazán „közrefogni”.

Előadók és foglalkozásvezetők

Politikusokból, kutatókból, az andragógia elméleti szakembereiből és az andra- 
gógiához kapcsolódó különféle szakterületek neves szakértőiből tevődik össze 
előadóink, foglalkozásvezetőink kara. Intézm ényesen vesz részt a m unkában a 
Kossuth Lajos Tudom ányegyetem  felnőttnevelési és közművelődési tanszéke, a 
SZOT központi iskolája, az Országos Pedagógiai Intézet.

Sikerült nemzetközi előadói gárdát szervezni. Az egymást követő szemeszte
reken lengyel, jugoszláv, NSZK-beli, osztrák, francia, szovjet felnőttoktatási 
szakem berek tarto ttak  — s fognak tartani — előadást. Az Akadém ia egyik célja, 
hogy ablakot nyisson a világ felnőttoktatására. A külföldi előadók nemcsak or
száguk felnőttoktatási rendszerét és annak m űködését m utatják be, hanem  elmé
leti kutatásaik eredményeit, a felnőttoktatási törekvések tendenciáit is. Előadó
ként és foglalkozásvezetőként a hallgatók is részt vesznek a m unkában. Elsősor
ban a gyakorlati problém ák exponálását és a megoldás m ódozatainak bem utatá
sát vállalják.

A tanulás spontán útja

Az előadásokon, konzultációkon, vitákon túl van a tanulásnak egy másik útja is: 
melyet a foglalkozások szünetei, a szabad idő kötetlen — m ondjuk tudom ányo
san: informális — felhasználása fémjelez. Az ismerkedések, beszélgetések, a fo
lyosói viták ugyanúgy inform ációcserét jelentenek és szemléletet formálnak, 
m int az előadások meg a tanrend szerinti foglalkozások. Gyakran ezek a kávézó, 
éjszakába nyúló társalgások és a különböző buszkirándulásokon egymás mellett 
ülők szakmai csevegése igazibb, közösségibb élmény egy-egy előadásnál.

A kiegészítő program ok között hagyom ányosan szerepel egy mezőgazdasági 
vagy ipari üzem m eglátogatása, a gyulai Várszínház valamely előadásának meg
tekintése és végül Békés megye nevezetességeivel való megismerkedés. Mindez 
m ár-m ár turisztikai program. De ha eszünkbe ju t, hogy a turisztikát a felnőttok
tatás egyik ágaként tartjuk számon, akkor szorosan vett szakmai program nak is 
tekinthető.
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A bv-intézetekben m űködő iskolák felnőttoktatási intézmények, még akkor is, ha 
fiatalokat foglalkoztatnak. Ezért a büntetésvégrehajtás és az akadém ia összekap
csolása nem erőltetett. (Itt jegyzendő meg, hogy azok a 15-16 éves fiatalok, akik 
m ár beléptek a munkam egosztás rendszerébe, a felnőttoktatás hatókörébe tartoz
nak. Nem az életkor, hanem  egyfajta egzisztenciális minőség a vízválasztó, az a 
tény, hogy a m unka m ellett tanulnak. A dolgozók iskolái esetében különösen így 
van! Hisz erőteljesen m egfiatalodtak a dolgozók iskolái a civil társadalom ban. 
Az általános iskolák az átlagosnál is jobban , hiszen a nappali iskolákból kiko
pott tanköteles korú — 16 év alatti — gyerekeket, illetve a tanköteles kort épp 
csak átlépőket fogadják be.

A dolgozók iskolái egyre inkább a nappali iskolák működési fogyatékossá
gait kompenzálják. Társadalm i feladatuk e korrigáló szerep irányába tolódik el. 
A büntetésvégrehajtási intézetekben is hasonló a funkciójuk. Nemcsak az iskola, 
a társadalm i deviancia is érintkezési terület a büntetésvégrehajtás és a felnőttok
tatás között. M indkettő bizonyos értelem ben rehabilitációs kísérlet.

A dolgozók általános iskoláinak tanköteles és ifjúsági osztályai alapvetően 
deviáns életvitelű és perspektívájú fiatalokkal, illetve fiatalkorú felnőttekkel fog
lalkoznak. Szándékuk: megkímélni őket és a társadalm at a deviancia fokozódá
sától. A börtönkapun kívüli és a bv-intézetekben lévő iskolák tanulói között nyil
ván komoly eltérések vannak a deviancia tekintetében. De nem nehéz kitapintani 
azokat a társadalm ilag, pszichológiailag, pedagógiailag, illetve andragógiailag 
azonos irányokat, amelyek a dolgozók iskoláit a reszocializálás intézményévé te
szik kint és bent egyaránt.

Kétségtelen, hogy a nálunk megjelenő devianciának m unkahelyi vonatkozá
sai is vannak. Leginkább azért, mert a reszocializálás és a rehabilitálás — mint 
tudjuk — nem lehetséges m unka nélkül. S bár a vállalatok, üzemek nem nevelési 
intézmények, mégis részesei azoknak a folyam atoknak, melyekben a deviancia 
feltűnik, s korrekciója (esetleg) végbemegy. Ami az egészen fiatalokat illeti, a 
dolgozók iskolái sok szálon kapcsolódnak a m unkahelyekhez. S napjainkban az 
iskolai felnőttoktatás korrekciós — reszocializáló, rehabilitáló — szerepe egyre 
aktuálisabbá válik, egyre inkább előtérbe kerül.

Érthető tehát, hogy az akadém ia évek óta nagy súlyt helyez a krim inálpeda- 
gógiával, krim inálandragógiával létesíthető kapcsolatokra. Tem atikájában rend
szeresen helyet ad idevágó előadásoknak, konzultációknak, vitáknak. Idén a tö 
köli intézetről, ennek kapcsán az ifjúsági bűnözésről, valam int a Tökölön folyó 
nevelőm unkáról kaptak — Vincze Tamás jóvoltából — az akadém ia tagjai ala
pos tájékoztatást. A kriminológiai vonatkozások — ha érintőlegesen is — több 
tém ában felmerültek. A továbbiakban ez a tárgykör csak folytatódni fog. Termé
szetesen elképzelhető, hogy a börtöniskolák speciális nevelési problém áit és eljá
rásait felvesszük az akadém iai tém ák állandó sorába.

Csorna Gyula

Az akadémia és a büntetésvégrehajtás
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