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I. rész

A tanulmányút előzményei

A Nyitott  Képzések  Egyesület  1991.  október  31-én  szakmai  találkozót
szervezett,  amelyen három előadót hallgattunk meg,  akik mindhárman Nagy-
Britanniából  érkeztek.  A három  felnőttnevelési  képzési  szakember  rendkívül
tartalmas  és  részletes  körképét  adta  a  mai  brit  felnőttoktatás  helyzetének,
eredményeinek, de legfőképpen filozófiájának és struktúrájának. Mivel a három
előadás célzatos sorrendje  is indokolja,  az elhangzás sorrendjében igyekszem
azokat bemutatni.

William  Hampton,  a  Sheffield-i  egyetem  tanára  volt  az  első  előadó.  A
felnőttnevelés meghatározásával kezdte ismertetését. A felnőttnevelést - bár itt
indokoltabb  felnőttképzésről  beszélnünk  -  a  nappali  tanulmányokat  követő
önkéntes esti vagy levelező képzésben határozta meg. Az önkéntességet külön
hangsúlyozta. A központi kormányzat, mint elmondta, a szakmunkásképzéshez,
az átképzéshez és a munkanélküliek képzéséhez ad támogatást. Az önkormány-
zatok pedig elsősorban az ifjúsági szolgáltatásokat - ezen belül természetesen a
képzést is - másrészt a továbbképző jellegű képzéseket támogatja szívesen. A
College-okban főként elméleti képzés folyik; liberális felnőttnevelés, amely azt
jelenti, hogy bárki részt vehet benne, még az is, akinek nem célja képesítés vagy
igazolás  megszerzése,  csupán  intellektuális  igényei  által  hajtva,  pusztán  az
önfejlesztés okán jár el az előadásokra. A szakképzés és az azzal kapcsolatos
továbbképzések egy másik intézménytípusban (politechnics) folyik.

A felnőttoktatást  több szférára  bonthatjuk -  mondotta  az előadó:  önkéntes
szektor, amelybe a munkás oktatási szervezetek, a szakszervezetek, a nőszerve-
zetek, az egyházak és általánosan különböző polgári szerveződések tartoznak.
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Ezeket  általában  az  önkormányzatok  segítik  képzési  tevékenységük
folytatásában.  A privát  szektor  a  másik,  amely a  profitérdekeltség  jellemzőit
viseli. Megfontolt, célorientált képzéseik nemegyszer konkrét vállalat számára
szervezettek,  amelyet  a  tanulók  vagy  a  célzott  vállalat  fizet.  E  szektor
folyamatos növekedést mutat Angliában. Nem ritka ugyanakkor az sem, hogy
egyetemek, főiskolák is célzott tanfolyamokat szerveznek adott vállalatok felké-
résére, megrendelésére. Ebbe a körbe tartoznak a magántanfolyamok, amelyek
elsősorban a rekreáció területét megcélozva jóga, testépítő, mozgás, tánc vagy
nyelvoktatást vállalnak fel.

Angliában vitás kérdés az oktatás és a képzés közötti különbség meghatáro-
zása,  mivel  nem tudni,  hol  végződik  az  egyik  és  hol  kezdődik  a  másik.  Az
oktatás  az  egyén  intellektuális  fejlesztését  célozza  és  a  kutatással  szoros
összefüggést  mutat  (education),  ellenben  a  képzés  (training)  mechanikusabb
ismereteket  ad át  (pl.  autóvezetés),  és  ennek a  formának kevesebb közvetlen
kapcsolata van a kutatással.

Négy lehetséges célja van a felnőttoktatásnak:
1. Az egyén önfejlesztése, fejlődése, intellektuális kiteljesedése
2. A társadalmi kohézió növekedése
3.  Tudományos  haladás  abban  az  értelemben,  hogy a  társadalom mind  több

praktikusan felkészített szakembert mondhat magáénak. Másrészt felkészítés
az  egyetemre  az  idősebb  korosztály  esetében,  mivel  jelenleg  demográfiai
okokból  kicsi  Angliában  a  18  év  alattiak  száma  és  folyamatosan  nő  az
egyetemi hallgatók átlagéletkora

4. Gazdasági fellendülés
A kormány a 2. és 4. pontokat tartja fontosnak és az ezeket előtérbe helyező

képzéseket nagyobb mértékben hajlandó támogatni. Az oktatók viszont az első
három pontot tartják szem előtt a képzések megszervezésénél és a képzési anyag
összeállításánál,  és  a  negyediket,  mint  a  megszerzett  ismeretek  alkalmazási
körülményét  tekintik.  Általános  céljuk,  hogy  az  azonos  szinten  működő,
tartalmát tekintve viszont különböző képzési formák azonos értékű végzettséget
nyújtsanak,  hogy  azok  értékelése  kiegyenlítődjék  a  munkaerőpiac  felvevő-
készségében.  A  képzések  kredit  rendszerűek,  azaz  adott  kurzus  elvégzését
igazolják,  és  az  egy  pontszámot  képvisel,  amelyet  a  hallgató  magával  vihet
másik, az előbbivel akár nem is teljesen azonos képző intézménybe. A kredit
teljesítését  ott  tudomásul  veszik.  Vannak  úgynevezett  alap  kreditek,  amelyet
mindenkinek el kell végeznie az adott képesítés megszerzése érdekében, de a
fennmaradó pontokat már szabadon választható kreditek elvégzésével gyűjthetik
össze  a  hallgatók.  Az  elegendő  pontszám elérése  után  kerülhet  sor  a  vizsga
letételére. Jelenleg azt igyekeznek elérni a felnőttképzés szakemberei Angliában,
hogy a nappali képzésekkel jogilag egyenértékűvé válhassanak az ilyen kredit
rendszerű  esti  illetve  levelező  tanfolyamok.  A  kredit  rendszer  előnye
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a hallgató részvételének módja: a
nyitottság, Open Study, amely nem
követeli  meg  a  képzésen  való
következetes  végighaladást,  csu-
pán  biztosítja  annak  lehetőségét,
de nem zárja ki az egy-két előadás
erejéig  érdeklődőt  sem.  Szívesen
fogadja abban a reményben, hogy
a  tapasztalatok  hatására  úgy
határoz,  végig  kívánja  tanulni  a
kurzust.  Ebben az értelemben ne-
vezik a  felnőttoktatási  képzéseket
Angliában liberálisnak.

A  második  előadó  Wales-ből
érkezett:  dr. John R. P. Evans, aki
egy  felnőttoktatási  központ  igaz-
gatója.  Azzal  a  megállapítással
kezdte  előadását,  hogy  a  felnőtt-
oktatás  legfontosabb  aspektusa  a
részvétel. Elmondta, hogy Angliában, ha száz embert tekintünk egy egységnek,
akkor abból negyvenöt otthon tartózkodik, olvas, de leginkább televíziót néz,
harminc a kocsmába megy, tíz barátokat vagy rokonokat látogat, kilenc sportol
vagy nézi  a  sportot,  mint  szurkoló,  és  csupán hat  jön  el  a  felnőttoktatásban
résztvenni.

A felnőttoktatás minőségi mutatói, minőségének garanciáját az előadó ábrán
szemléltette (1. ábra).

A felkészültség akkor kielégítő, ha rendelkezik a képzés szervezője demográ-
fiai információkkal (pl. ha fiatal anyákat céloz meg a képzéssel, prognosztizálnia
kell,  hogy  a  képzést  kiegészítő  szolgáltatásaként  hány  bölcsődei,  óvodai
férőhelyet  kell  előre  lekötnie).  Rendelkezik  szociális  információkkal,  illetve
olyan  szociális  tevékenységi  körű  szervezetekkel,  amelyek  a  képzés
szervezésében és lebonyolításában segíteni tudnak. Valamint rendelkeznie kell
pontos ipari információkkal és a bevonható közösségi létesítményekről is tudnia
kell.

Az  oktatók  kiválasztásának  szempontja  a  szakmai  felkészültség  és  a
szuggesztív hatóképesség, azaz az emberekkel való bánni tudás. Ideális, ha az
oktatóban mindkét tulajdonság megvan. Az előadó véleménye szerint az utóbbi
a  fontosabb,  ugyanis  arra  jobban  alapozható  a  képzés  sikere,  szemben  a  jó
szakemberrel, aki viszont nem tud bánni a hallgatósággal, akire nem építhet a
szervező hasonló biztonsággal. Ez indokolja azt, hogy szeretik oktatóikat maguk
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képezni.  A  képzők  képzése  tíz  éve  folyik  központjukban.  Ennek  vezetői
egyszersmind  felügyeleti  szerepet  is  ellátnak,  valamint  helyi,  regionális,
országos  és  esetenként  nemzetközi  találkozókat,  konferenciákat  szerveznek  a
képzők részére.

Tanfolyamaik szintezettek. Ez azt jelenti,  hogy alapszintű képzéssel indul-
nak, amelyek ingyenesek. A következő szintért már fizetnie kell a hallgatónak
vagy támogatójának.  A legfelső  szint  elvégzése  után  oklevéllel  ismerik  el  a
hallgató  felkészültségét.  Könnyen  megérthető,  hogy  az  alapfokú  ingyenes
képzésre  többen  jelentkeznek  és  közöttük  sokan  vannak,  akik  azzal  meg  is
elégednek, nem kívánnak továbblépni.

Alapelvük  a  képzésekben,  hogy  nonprofit  jellegűek,  viszont  figyelembe
veszik a piaci viszonyokat és kliensközpontúak. Arra vigyáznak leginkább, hogy
a munkáltatók felé hitelesek legyenek. Ezt úgy érik el, hogy nem csak szorosan
a képzési anyagra koncentrálnak, hanem nagy hangsúlyt fektetnek a szociabilitás
fejlesztésére. Triviális megfogalmazásban tehát illemre, jó megjelenésre, önbiza-
lomra és együttműködési készségre is nevelnek képzéseiken.

A harmadik  előadó  Nick  Moore,  munkanélküliek  képzésével  foglalkozó
osztályvezető  a  Folyamatos  Nevelési  és  Képzési  Központ  munkatársa
(Continuing  Education  and  Training  Service,  Croydon).  Általános  adatokkal
kezdte  előadását.  Elmondta,  hogy tevékenységüket  egyharmadrészt  az  önkor-
mányzat, egyharmadrészt a központi kormányzat és a fennmaradó harmadában a
munkáltatók finanszírozzák. A település lélekszáma 300.000 fő, ebből 22.000 a
munkanélküli. Intézményük egyike az angliai öt felnőttoktatási központnak. Évi
2500 kurzust tartanak 650 oktató részvételével, mintegy 20-21 ezer hallgatónak.
A hallgatóság összetétele: felsőoktatásban kíván részt venni és arra készül fel,
írni-olvasni  tanul,  mivel  teljesen  vagy részben  analfabéta,  külföldről  érkezett
bevándorló,  sport-  vagy egészségmegőrző  tanfolyamokon  vesz  részt,  előadó-
művésznek  készül,  európai  nyelveket  vagy  japán  nyelvet  kíván  tanulni,
kézműves ismereteket kíván elsajátítani,  speciális képzést igényel (pl.  értelmi
fogyatékos), munkanélküli és elhelyezkedésének megkönnyítésére képzi magát,
vállalkozást akar indítani és az ezzel kapcsolatos üzleti, jogi, pénzügyi praktikus
tudást kíván szerezni, és végül a központ hétvégi szolgáltatásait, tanfolyamait
veszi igénybe.

Részletesen  beszámolt  szolgáltatásaikról,  amelyeket  munkanélküliek
számára biztosítanak.  A Munka Klub (Job  Club)  az  az  intézmény,  amelynek
keretében részesülhetnek a következőkben: munkalehetőség felkutatása ügyében
korlátlan  ingyenes  telefonhasználat,  ingyenes  levélpapír,  boríték,  bélyeg  és
fénymásolási  lehetőség,  olcsó  étkezési  lehetőség,  ingyenes  ruhatisztítás,
segítségnyújtás  ügyintézésben,  önéletrajz  megfogalmazásában,  információk,
ingyenes újság, amely munkalehetőségek és képzések hosszú sorát tartalmazza,
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kapcsolat-tartás  és  támogatás a  munkanélküliség,  mint  állapothoz  kapcsolódó
egyéb problémák megoldásában.

A találkozón az előadásokat követően kérdéseket tehettünk fel mindhárom
előadónak.  A  kérdésekből,  illetve  az  azokra  kapott  válaszokból  világosan
kirajzolódott,  hogy  Nagy-Britanniában  a  felnőttképzés  magas  szintű,  jól
átgondolt  formában  zajlik,  de  nélkülözi  talán  túlzottan  is  a  centralizációt  e
tevékenység.  Az  előadók,  mivel  több  helyszínen  is  jártak  Magyarországon,
kifejtették,  hogy nálunk jól  kiépített  intézményrendszerek vannak, amelyek a
felnőttnevelést  felvállalták,  vagy  potenciálisan  képesek  annak  felvállalására.
Irigykedve mondották, hogy ilyen intézményrendszer nincs Angliában, és hogy
szívesen élveznék a centralizáció előnyeit. A hallgatóság mosolyra fakadt, és a
centralizáltság hátrányait világította meg egy-egy példával az előadók számára.
A találkozó igen jó hangulatú volt egészét tekintve is.

A fentiekben összefoglalt eseményhez szorosan kapcsolódik, hogy Angliában
a felnőttképzésbe és az intézményes nappali felnőttképzésben, hogyan, milyen
feltételekkel  vehetnek  részt  fogyatékos  emberek.  A  bemutatott  előadók
mindhárman  hosszabb-rövidebb  kitérőt  tettek,  megemlítve,  hogy  mozgás-
korlátozottak,  látássérültek  és  más  sérültek  is  részt  vesznek  képzéseiken.
Természetesnek tekintették, hogy e területen tenni, mégpedig szakszerűen tenni
feladatuk  és  erről  úgy  nyilatkoztak,  hogy  azt  nem  kellett  kérdéssel  sem
provokálni. Mint munkájuk egyik jelentős aspektusát említették.

A tanulmányút előkészületei

A  Magyar  Vakok  és  Gyengénlátók  Országos  Szövetsége  levélben  kért
információkat  két  angliai,  speciálisan  vakok  szakképzésével  foglalkozó
intézménytől  (RNIB  Employment  Rehabilitation  Centre,  Torquay;  RNIB
Vocational College, Laughborough), amelyeket postafordultával szívélyes levél
kíséretében  meg  is  kapott.  E  két  intézmény  meghívása  tette  lehetővé,  hogy
személyesen is megtapasztalhassuk, hogyan végzik munkájukat. Ennek kapcsán
alkothatunk teljesebb képet az angliai felnőttnevelési gyakorlatról, egyszersmind
annak speciálisan látássérültekre vonatkozó ismérveiről.

Feltétlenül  az  előkészületekkel  kapcsolatosan  kell  megemlíteni,  hogy  a
tanulmányút útiköltségét  a  Nyitott  Képzések Egyesület  és a Szociális  Munka
Alapítvány  vállalta  magára  fele-fele  arányban,  valamint  a  program  lefolyta-
tásának  költségeit  (szállás,  helyközi  és  helyi  közlekedés)  a  Miniszterelnöki
Hivatal  Ifjúságpolitikai  Titkársága  fedezte,  illetve  biztosította.  E  helyütt
feltétlenül köszönetet kell mondanunk az említett támogatóknak, hiszen segítsé-
gük nélkül  nem tudtuk  volna  a  tanulmányutat  realizálni,  és  így sok hasznos
tapasztalat megszerzésétől estünk volna el.
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A levélben megküldött tájékoztatók tanulmányozása is az előkészületekhez
tartozott. Néhány általánosabb ismérvét a meghívó intézményeknek már ezekből
megismerhettük.  Az  RNIB,  azaz  Royal  National  Institute  for  the  Blind  a
legnagyobb,  vakokat  és  gyengénlátókat  segítő  szervezet.  Egyike  azoknak  a
segítő szervezeteknek, amelyek a legnagyobbak és legismertebbek az Egyesült
Királyságban.

Adataik  szerint  1,7  millió  felnőttnek  van  problémája  a  látásával.  227.000
regisztrált  látássérült  van  jelenleg,  de  a  becsült  érték  ennek  négyszerese.  A
felnőtt  látássérültek közül tíz  százaléknál  kevesebb a  születetten látássérültek
száma. A négy leggyakoribb diagnózis (vaksági ok) a glaucoma, a cataracta, a
macula degeneratio és a cukorbetegség következtében kialakuló retinopathia. A
fibroplasia  retrolentaris  előfordulása  a  technikai  felkészültség  hatására
jelentősen visszaszorult.

Az  adatok  ismeretében  érthető,  hogy  az  RNIB  Oktatási  Szolgálata  több
különböző felnőttképző intézményt, hat alapfokú oktatási intézményt tart fenn
látássérült  gyermekek  számára,  valamint  segítséget  nyújt  integráltan  tanuló
látássérülteknek  is.  Információs  és  tanácsadó  szolgálatot  működtet  szülők,
tanárok és az oktatással kapcsolatos önkormányzati szervek számára. Szolgál-
tatásai között szerepel az elemi rehabilitáció (life skills), három átképző központ
működtetése, szociális-, szabadidős- és információs szolgáltatások.

A  látássérültek  életkor  szerinti  megoszlása  hasonló  a  magyarországi
helyzethez. Érdekes adat, hogy Angliában a látássérültek közel háromnegyede
nő. Jellemző adat, amelyet hazánkban is egyre jobban tapasztalhatunk a látás-
sérült gyermekek körében, hogy igen magas a halmozottan sérültek aránya.

A tapasztaltakról

A  meghívó  intézmények  egy  hálózat  részeként  működnek  (RNIB
Employment Network), amelyben egy-egy észak-, közép- és dél-angliai iroda és
két  munkarehabilitációs  centrum  (Employment  Rehabilitation  Center),  egy
„gyógymasszőr”  (North  London  School  of  Physiotherapy),  egy  halmozottan
sérültek képzését végző iskola (RNIB Hetherset College), egy vak és gyengén-
látó üzletemberek munkáját segítő intézmény (RNIB Small Bussiness Unit), egy
a szakmunkásokat segítő intézmény (RNIB Specialist Employment Unit), és egy
a  tanulókat  támogató  szolgálat  (RNIB  Student  Support  Unit)  található.  A
felsorolás nem teljes.  A hálózathoz kapcsolódó intézmények sora ennél  jóval
bővebb, hiszen ide sorolhatóak a különböző egyesületek is. Az RNIB központ-
jában tett látogatás leírásában lesz található ezek felsorolása.
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A  szakképzési  hálózat  (Employment  Network)  szolgáltatásainak  tételes
felsorolása:

- Tanácsadás (Counselling)
- Pályaválasztási tanácsadás (Vocational Guidance)
- Kapcsolattartás diákokkal (Student Link Service)

- Munkaválasztási képességfejlesztés (Job Seeking Skills)
- Munka megtartása ráképzéssel (Staying in Work)
- Védett munkahelyek (Sheltered Employment)
- Speciális segítség alkalmazottaknak (Special aids to Emp.) (ezen elsősorban

speciális  munkaeszközök  és  segédeszközök  biztosítását  érthetjük,  termé-
szetesen látássérült alkalmazottak számára)

- Személyi felolvasó szolgálat (Personal Reader Service)
- Személyzeti képzés (Staff Training) (E képzéseket mindazok számára szer-

vezik,  akik  a  látássérültek  munkarehabilitációjában  közvetlen  tevékeny-
séget  folytatnak.  Ilyenek  például  a  személyzeti  osztályok  dolgozói,
ellenőrök  és  vezetők,  önkormányzatok  munkaügyi  előadói  és  osztályai,
szakképző  ügynökségek,  szociális  szakemberek,  segítő  és  önkéntes
szervezetek.)

- Kapcsolat alkalmazókkal (Employer Negotiation) (A kapcsolattartás ebben
az  értelemben  azt  jelenti,  hogy  folyamatosan  értesül  a  hálózat  arról,  ha
látássérültek  munkaalkalmai,  állásai  veszélybe  kerülnek  és  preventatív,
illetve kompenzatív lépéseket tehet ezen információk birtokában.)

- Jogi támogatás (Legal Advocacy)
- Konzultáció alkalmazókkal (Employer Consultancy) (A konzultáció elsősor-

ban az alkalmazóknak nyújtott segítséget jelenti, azaz fejlesztési tanácsokat,
amelyek  egyszersmind  a  látássérült  munkavállalók  érdekeit  tartják  szem
előtt.)

-  Kiskereskedők  segítése  (Small  Business  Support)  (Ide  tartozó  szolgál-
tatások: üzleti információs hálózat, üzleti képzések, tanfolyamok, konzultá-
ciós  szolgálat,  üzleti  referencia  könyvtár,  valamint  a  Vak  Üzletemberek
Egyesülete B. B. A.)

-  Alkalmazott  speciális  technika  (Employment  Technology)  (A  speciális
technikai eszközök kifejlesztése, kipróbálása, alkalmazóinak betanítása stb.,
amely leginkább számítástechnikai hardware-software fejlesztést jelent)

A felsorolás sok mindent felmutat, de nem érzékelteti a hálózat működésének
két párhuzamos ágát. Ezt mutatja be meglehetős érzékletességgel az alábbi ábra
(2. ábra). Itt, hasonlóan az előbbi ábrához, szintén megadjuk az angol eredeti
kifejezéseket, mivel azok eltérései nem mindig hidalhatók át (nem fordíthatók le
pontosan).
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A  szakképzési  hálózat  kétlépcsős
struktúrájú. Az első lépcsőben az employment
rehabilitation  centre-ekben  egy  ún.  pre-
vocational  (szakképzést  megelőző)  képzés
történik.  Ezekben  az  intézményekben  mérik
fel a leendő munkavállaló képességeit, egyéni
ambícióit  és céljait  tiszteletben tartva össze-
állítják  egyéni  képzési  programját  (action
plan).  Az  itt  elvégzett  kurzusok  végén
elkészítenek egy záróértékelést (final report),
amelyet  a  hallgató  a  későbbiekben  magával
visz  a  voltaképpeni  szakképző intézménybe,
ahol  továbbtanul.  E  felkészítést  követően
természetesen  választhat,  hogy  integráltan
kíván-e a továbbiakban tanulni, vagy speciális
szakképző intézményben.

(Folytatása a következő számban)

A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

SOTE Neurológiai Klinika (Budapest)
Beszédgondozó Rendelés

A dadogó kezelésének egy eleme:
beszéd relaxációban

VÉKÁSSY LÁSZLÓ
(Közlésre érkezett: 1991. július 18.)

A kezelés e fokán a dadogó már alkalmazza a relaxációs gyakorlatok összes
fokozatát  és  a  tudatos  beszédet  (a  tudatos  beszéd  a  görcsanalízis,  a
görcselnyújtás, a beszéd biztonságát elősegítő gyakorlatok és a beszédanalízis
kezelési  fokozatok  összhatása),  de  komplex  módszerünkben  e  két  kezelési
lépésnek  (lépéseknek)  az  összekapcsolása  eddig  csak  részben  történt  meg:  a
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