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Európai agytröszt 
a felnőttkori tanulásért 
és oktatásért

A SVEB szeptember 7-8-i konferenci-
ája mellett két fontos esemény történt. 
Az egyik, André Schlafli SVEB igazgató 
munkásságának méltatása, mivel André 
2016 végétől nyugdíjba vonul. A másik a 
Felnőttkori Tanulás európai tagozatának 
(HOFE) megalakulása. Az amerikai és 
globális  Felnőttkori Tanulás Nemzetközi 
Hírnévcsarnokának 2016-ig 35-40 európai 
kitüntetettje van. 

A konferencia egyik workshopjában 
a felnőttoktatás jövője volt a téma, s be-
mutatták a díjazottakkal készült survey 
eredményeit is.  A SVEB irodájában a 
HOFE csoport megvitatta, hogyan tudnak 
hozzájárulni a felnőttkori tanulás jövőjé-

hez. A HOFE agytröszt célja, hogy hozzá-
járuljon  a fenntartható felnőttkori tanu-
láshoz Európában, rövid és hosszú távon 
és a megalapozott tudást hogyan tudják a 
szakterületen az idősebb generációtól a 
fiatalabbaknak átadni . A HOFE agytröszt 
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Magyarország a rendszerváltáskor szá-
mos kapitalizmusmodell közül választha-
tott volna. Ezzel szemben egy sehol nem 
létező, absztrakt tankönyvi modell alapján 
épített ki neoliberális kapitalizmust. Ennek 
következtében nem jött létre érdemi tanult, 
független középosztály, amely képes lett 
volna a demokráciát működtetni, fenntar-
tani. A külföldi működőtőke-függő felzár-
kózási modell kudarca, a humántőkeképző 
alrendszerek (oktatás, egészségügy, szoci-
álpolitika) gyenge szakpolitikai kapacitása 
és alulfinanszírozottsága miatt nem alakult 
ki elégséges foglalkoztatási arány, magas 
hozzáadott értékű, jól fizetett munkahe-
lyek sora. A demokratikus viták demagógi-
ába, kölcsönös démonizálásba, korrupciós 
cunamiba fordultak. Pogátsa Zoltán köny-
vében bemutatja, hogy a kulturális túlde-
termináltság alibijét félretéve, a rendkívül 
sikeres skandináv modell intézményei len-
nének azok, amelyek még ma is lehetővé 
tennék a tényleges felzárkózást.

A könyvet azért is ajánljuk a népfőisko-
lai olvasóközönségnek, mivel mi évtizedek 
óta népszerűsítjük és nemzeti sajátossága-
ink alapján követjük is az észak-európai 
társadalmi és oktatási modellt. Talán még 
ma se lenne késő az irányváltásra.
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A pusztahencsei népfőiskola 2001-ben jött 
létre a Pusztahencse Jövőjéért Egyesület 
civil szervezet égisze alatt. A megalaku-
lásnál ott bábáskodott Hefner Erika és 
Vajda Tibor, Renkecz József, akik szakmai 
tapasztalataik megosztásával és az előadá-
sok szervezéséhez nyújtott segítségükkel 
felbecsülhetetlen értékű útravalót adtak 
az első évfolyamok sikeres megrendezé-
séhez. Helyi szinten a főszervezők Pölös-
kei Lászlóné és Kakstetterné Sziklai Éva 
voltak. Különösen Éva munkásságának 
köszönhetően – aki ekkor a művelődési 
ház munkatársa volt –, elsősorban a szóbe-
li propaganda és a személyes meggyőzés 
eszközének felhasználásával kialakult az – 
a mag – amely töretlen lelkesedéssel vesz 
részt a népfőiskolai előadásokon és egyéb 
általunk szervezett rendezvényeken, pl. ki-
rándulásokon, szalonnasütéseken, üzemlá-
togatásokon. Népfőiskolánk a kezdetektől 
tagja a Tolna Megyei Szabadművelődési 
és Népfőiskolai Társaságnak, valamint a 
Magyar Népfőiskolai Társaságnak. Mind-
két szervezetnek rendszeresen fizetjük a 
tagdíjat. Az önkormányzat megalakulá-
sunk óta támogatja népfőiskolai rendezvé-
nyeinket. Biztosítja előadásaink kulturált 
helyszínét, a megfelelő infrastruktúrával 
(fűtés, világítás, elektronikai berendezések 
stb.). A polgármesterek és néhány képvise-
lő is aktív résztvevői az előadásoknak. Két 

képviselő a közelmúltban tiszteletdíját is 
felajánlotta rendezvényeink támogatására. 
Van olyan népfőiskolai hallgató, aki saját 
anyagi lehetőségeit felhasználva támogatja 
az évfolyam záró vacsorákat a szükséges 
nyersanyaggal, illetve arra is volt példa, 
hogy saját pénzéből fizette ki a meghí-
vott előadó tiszteletdíját. Az előadóknak 
egyébként tiszteletdíjat nem tudunk fizetni 
(a legtöbb esetben ezt el sem várják), úti-
költséget is csak ritkán. Áldozatos tevé-
kenységüket úgy tudjuk honorálni, hogy 

évfolyamzáró ünnepségünkön oklevéllel 
és ajándékkal, valamint egy vacsorával 
köszönjük meg színvonalas előadásaikat. 
Azok a hallgatók is kapnak oklevelet, akik 
az előadások több mint, felén részt vesz-
nek.

Az előadás sorozat január elején kez-
dődik és általában április elején (tavaszi 
munkák kezdetére) fejeződik be. Minden 
szerdán 18 órakor találkozunk a műve-
lődési ház videó termében. A december 
elején közösen meghatározott rend sze-

Beszámoló a pusztahencsei népfőiskola 
tevékenységéről

Ifjú Tudor előadása a Pusztahencsei Népfőiskolán

kutatásokat ösztönöz, szakmai lobbi te-
vékenységet kezdeményez és hozzá akar 
járulni a felnőttkori tanulás és oktatás 
jobb megértéséhez és presztízséhez. Az 
agytröszt tevékenységének célcsoportját 
a szakterület szervezeteinek szakmai ve-
zetői, az alkalmazottak, a foglalkoztatók, 
a közhivatalnokok, és az EU szintű politi-
kusok képezik. 

A képeken a HOFE zürichi alapítóinak 
csoportképét, a munkaülést és az infor-
mális köszöntés vacsora képei láthatók. 
A HOFE kezdeményezés tagjai jelenleg: 
Sturla Bjerkaker, Romita B. Iucu, Ek-
kehard Nuissl, Katarina Popović,  Jost  
Reischmann Andre Schlafli, Janos Szigeti 
Toth


