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TANULMÁNYOK, EMLÉKEZÉSEK

2015-16-ban széleskörű konzultációk alapján az Euró-
pai Felnőttképzési Szövetség közzé tett egy stratégiai 
ajánlást Kiáltvány a XXI. századi felnőttkori tanulásért 
címmel. A dokumentum eddig 15 nyelven került publi-
kálásra az EAEA honlapján, egyebek között magyarul 
is. Ebben a lapszámunkban teljes terjedelemben közzé-
tesszük a magyar változatot.

A dokumentum műfaja rövid, szakpolitikai figyelem-
felhívás az európai felnőttkori tanulás fejlesztésének se-
gítésére. Az EAEA tagszervezetei körében – elsősorban a 
felnőtt tanulók fesztiváljain – és rendezvényeken ismerte-
tik és vitatják meg a dokumentum üzeneteit. A dokumen-
tumot nem annyira végleges ajánlásnak, mint inkább kö-
zös kiindulópontnak szánták.  Az EAEA arra készül, hogy 
2017-ben meghirdeti a Felnőttkori Tanulás Európai Évét. 
A Magyar Népfőiskolai Társaság, mint az EAEA rendes 
tagja közreműködött az ajánlás kiadásában és erőfeszítése-
ket kíván tenni megismertetésében és felhasználásában is.  

A magyarországi feldolgozás célja nem csak az eu-
rópai szakmai irányultság megismerése, hanem – a ko-
rábbi népfőiskolai gyakorlathoz híven – a nemzetközi 
és a hazai helyzet szembesítése. Az összevetés alapján 
pedig a magyar sajátosságoknak megfelelően, ajánlások 
közzététele, a nem-formális felnőttkori tanulás terüle-
tén, amely a megvitatás során születő javaslatok alapján 
áll össze.  A Művelődés Hete Felnőtt Tanulás Ünnepe 
rendezvény keretében 2017-ben az MNT együttműköd-
ve minden lehetséges magyar és nemzetközi partnerek-
kel, társul a Felnőttkori Tanulás Európai Évéhez. 

A cél olyan ajánlások megfogalmazása, amely a 
szakemberek támogatását élvezi, és segíti a magyar ku-
tatókat, gyakorlati munkatársakat és a politikai döntés-
hozókat a magyar felnőttkori tanulás ügyének előmoz-
dításában, fejlesztésében. A 2017-es magyar ajánlások 
fórumáig a következő lépéseket tervezzük: 
1. A dokumentum keletkezésének, indokainak megis-

merése, az európai ajánlás magyar megismerése
2. A magyar és európai helyzet összevetése és a sajátos 

helyzetünknek megfelelő fejlesztési javaslatok meg-
fogalmazása a szakemberek és a politikai döntésho-
zó együttműködése és előrelépése érdekében 

3. Akciósorozat indítása 2017-ben a Felnőttkori Ta-
nulás Európai Évében a magyarországi felnőttkori 
tanulás fejlesztése és hatékonyabb európai és nem-
zetközi együttműködése érdekében 

 
Várható eredmények:
• nem cél az EAEA dokumentum másolása, csak kiin-

dulópont és vitaalap

• a felnőttkori tanulás magyarországi helyzetének fel-
tárása, hiányosságainak, eredményeinek számbavé-
tele és a továbblépés irányainak megfogalmazása a 
mi dolgunk

• konszenzus, együttműködés, összefogás erősítése a 
szakemberek és a döntéshozók körében, hogy a fel-
nőttkori tanulás magyarországi gyakorlata és elmé-
lete is felzárkózzon a nemzetközi mezőnyben

A tematikus vitaanyagok kidolgozására és a koordi-
nációs feladatra kollégáinkat és ismert szakembereket 
kértünk fel:
• Aktív állampolgárság és demokratikus részvétel
• Az egyéni életvezetésre vonatkozó jártasságok
• Társadalmi kohézió, méltányosság és egyenlőség
• Migráció és demográfiai változások: 
• Fenntarthatóság:
• Foglalkoztatás és digitalizáció 
• Felnőttképzés és európai politikák

A koordinátorok mellett az MNT elnökség tagjai 
csatlakoznak egy vagy akár több tematikus csoporthoz 
és további önkéntes szakemberek, szakértők, kutatók 
társulhatnak egy-egy munkacsoporthoz. A kezdemé-
nyező az MNT, de a dokumentum mondandója nem a 
népfőiskolák körére korlátozódik, hanem a felnőttkori 
tanulás egészére, azon belül is a nem-formális tanulásra 
összepontosítva. A vállalkozás önkéntességen alapul, a 
különböző nézeteket is magába foglalja, konszenzus-
ra törekvő és az együttműködés, összefogás erősítését 
szolgálja.  

Az október 28-án 10.00-15.00 óra között kerül 
sorra az első műhelybeszélgetés. 

A műhelymunka nyelve: angol (a szükséges ún. kö-
vető tolmácsolás biztosított) 

Terveink szerint két vendégünk lesz, Jumbo Klercq 
az EAEA volt alelnöke  a Learn for Life Hollandia tit-
kára és Gina Ebner az EAEA jelenlegi főtitkára Brüsz-
szelből.

Helyszín: Aranytíz Közösségi Ház (Bartók terem) 
1051 Budapest, Arany János u. 10.

Az Országos konferencia (2016. november 25.) 
szintén az Aranytíz Közösségi Ház (Kislovag terem) 

1051 Budapest, Arany János u. 10.
Várjuk minél több szakember érdeklődését, hozzájá-

rulását, véleményét.
Mindkét programot támogatja a Nemzeti Kulturális 

Alap.
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