
2008-ban Magyarországon két jelentős, a nevelés-
ügyet érintő konferencia volt. Egymástól függet-
lenül kerültek megszervezésre, de utólag min-
denképpen kapcsolatot találunk közöttük. A két 
tanácskozást – jelen írás szempontjából – elsősor-
ban az iskolai rendszeren kívüli felnőttkori tanu-
lás szempontjából kívánom néhány mondat erejéig 
elemezni.

2008. augusztus 25-26-27-én került megrende-
zésre a VII. Nevelésügyi Kongresszus Budapes-
ten, a Magyar Pedagógiai Társaság szervezésében. 
A Kongresszus vitaanyaga kísérletet tesz az egész 
életen át tartó tanulás teljes rendszerének a megfo-
galmazására, beleértve a formális, a nem formális 
képzés egészét mind az iskoláskorúak, mind pe-
dig a felnőttek vonatkozásában. Ugyan a nevelés-
ügy egész rendszerének az újrafogalmazására tett 
kísérletet, de a legfontosabb hangsúlyok mégis a 
formális oktatás köré rendeződtek. Nem foglalko-
zott az egyes struktúrák egymáshoz való viszonyá-
val, a nem formális keretben elsajátított ismeretek, 
készségek betudhatóságával az iskolai képzés fo-
lyamatában. De van még egy kérdés, ugyancsak 
ehhez kapcsolódóan, ami nem került megvitatásra, 
hogy milyen módon és mértékben segíti az isko-
lai nevelés azt a folyamatot, amely az új ismeretek 
megszerzésére teszi alkalmassá az egyént a formá-
lis képzés befejezése után. Egyáltalán, az iskola ho-
gyan készíti fel a tanulót az egész életen át tartó, az 
élet minden területét érintő, folyamatos tanulásra. 
S ugyancsak felvetés szintjén foglalkozott az egyes 
nevelési, ismeretelsajátító, kompetenciafejlesztő, 
kulturális, szociális és képző szervezetek együtt-
működési szükségességével és lehetőségével.

A közművelődésnek a nevelésügy egészében 
történő elhelyezésére és értelmezésére a Magyar 
Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorá-
tus munkatársai egy előadás keretében kísérletet 
tettek.

2008. december 3-4-5-én Budapesten került 
megrendezésre a VI. CONFINTEA Nemzetközi 
Felnőttoktatási Konferencia PÁNEURÓPAI elő-
készítő tanácskozása, amelyen 58 ország (USA, 

Kanada, Európa országai és Izrael) nevelésügyben 
közreműködő döntéshozói és felnőttképzési szak-
emberei vettek részt mintegy 230 képviselővel. 
A konferenciára minden ország elkészítette azt 
az ún. „országjelentést”, amely összefoglalja az 
1997-ben, Hamburgban rendezett tanácskozás óta 
eltelt időszak eredményeit. A magyarországi érté-
kelő dokumentum az egyik legterjedelmesebb szö-
vegezésű, ugyanakkor elsősorban a formális kép-
zés területén elért eredményekről számolt be.

A nem formális és informális tanulásról rend-
kívül szűkszavúan ír a beszámoló, s a rövid terje-
delemhez képest még szerényebb eredményeket 
tartalmaz, mivel erre vonatkozóan tényleges erőfe-
szítések és próbálkozások nem történtek az elmúlt 
több mint tíz évben. Elsősorban arra terjed ki a be-
számoló, hogy milyen módon lehet az elért kompe-
tenciákat elismerni a formális oktatás keretében, s 
hogy Magyarországon ebben a vonatkozásban mi-
lyen ellenállások fogalmazódnak meg.

Ugyanakkor a nyugat-európai és az észak-euró-
pai országok gyakorlatában az iskolai rendszeren 
kívüli felnőttkori tanulás a képzés rendszerében 
jelentős helyet foglal el, s ennek ellenére komoly fi -
gyelmet kap a képzés fejlesztésének tervezésekor.

A két konferenciának számos jelentősége és 
tanulsága volt. Formálisan fontos volt, hogy egy-
re többet beszéltünk a felnőttek tanulásáról (csak 
zárójeles megjegyzés, hogy természetesen a szak-
emberek körében folytattuk ezeket a polémiákat, 
sajnos a döntéshozók távolmaradtak). Ugyancsak 
kézzelfogható eredmény, hogy több kiadvány is 
megjelent az eseményekhez kapcsolódóan (pl.: 
Szín angol nyelvű különszám, Szín magyar nyelvű 
kiadás, Felnőttképzés c. folyóirat, Iskolakultúra, a 
Nevelésügyi Kongresszus kiadványai, Duna TV és 
ATV beszélgetés a felnőttkori tanulásról stb.).

Tartalmi vonatkozásban rendkívül tanulságos, s 
az elkövetkező évtizedben komoly feladatot jelent 
a magyarországi szakemberek és a szakigazgatás-
ban dolgozók, valamint a döntést hozók részére, 
hogy a nonformális és az informális képzés rend-
szerét csatlakoztassuk a nevelésügy egészéhez és 
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megoldásra kerüljön, az ily módon megszerzett tu-
dás és készségek beszámításának módja a formális 
képzés egészébe.

Miért kell beszélni az iskolai rendszeren kívüli tanulás 
fontosságáról?
1997-ben a Hamburgban megrendezett UNESCO 
V. Nemzetközi Felnőttoktatási Konferencia a tag-
országok számára feladatként határozta meg „az 
egész életen át tartó tanulás” (lifelong learning; ké-
sőbbiekben: LLL) feltételrendszerének a kidolgo-
zását. Egy olyan, az ágazatok (oktatási, kulturális, 
szociális, gazdasági) együttműködésével kialakí-
tott cselekvéssort kell elkészíteni, amely napjaink 
kihívására adható válaszok, a társadalomfejlesz-
tési elképzelések összességét jelentheti és hatással 
van a gazdaság fejlődésére. Célnak és egyidejűleg 
eszköznek is kell, hogy legyen az LLL, egy felér-
tékelődő tudásra alapozott térségfejlesztésben. 
Az LLL-programot éppen ezért értelmezhetjük a 
komplex humánerőforrás fejlesztésének, de a de-
mokráciára nevelés, a felelős részvétel programjá-
nak is. A feladat megfogalmazása kiterjed a tudás 
megszerzésének, a jártasságok, készségek, kompe-
tenciák fejlesztésének egészére.

Az eredmények elérése érdekében van szükség 
arra, hogy az egyes szakterületek képviselői össze-
fogjanak, térségenként és országos szinten is.

A közművelődés és a felnőttkori tanulás

Alapértelmezés
Az egész életen át tartó tanulás folyamatában a 
közművelődésnek jelentős szerepe van a humán-
erőforrás fejlesztése és a demokráciára való neve-
lés vonatkozásában. Rechnitzer János és Smahó 
Melinda a humánerőforrás területi elemzése során 
több tényezőből álló hatásmechanizmust vázol fel, 
amelyek együttesen határozzák meg az emberi 
erőforrás fejlesztésének az eredményességét. Ez a 
négy alkotóelem: emberi tényezők (a népességre vo-
natkozó iskolázottsági és foglalkoztatási elemek), 
a tudás és ismeretközlés hálózata (képző intézmények 
és kutatás-fejlesztés) településhálózat (innovációs 
környezet, újdonságok fogadása, tudásbázisok 
megléte) és az életminőség (civil társadalom, iden-
titás, kultúra). A felsorolt négy alkotóelem közül 
a közművelődési tevékenység elsősorban az élet-
minőség alakulását befolyásolja. A helyi és térségi 
(elsősorban kistérségi és megyei) közösségi mű-
velődési gyakorlat a kulturális tevékenység része, 
a nagyvárosok kivételével a kulturális tevékeny-
séget alapvetően meghatározó szervezete, amely 

jelentős hatással van a lakosság identitásának 
alakulására és a civil kezdeményezések megszer-
vezésére. A közművelődés szervezetei az Intézet 
által 2008-ban végzett kutatás szerint a települé-
sek csaknem 87%-án – eltérő tartalmi mutatókkal 
ugyan, de – jelen van. Az egyes településen élők 
aktivitása, a kulturális lehetőségeknek a különbö-
zősége jelentősen befolyásolja az emberi erőforrás 
fejlesztésének az esélyét, a helyben élők közösségi 
aktivitását. A kutatás eredményei igazolták azt a 
tapasztalatot, hogy éppen az ún. hátrányos hely-
zetű térségekben vannak hiányterületek a közmű-
velődési feladatellátásban. Azokon a települése-
ken hiányoznak sok esetben a művelődési házak 
(és a könyvtárak is), ahol nincsen iskola sem, a 
munkanélküliség mutatói magasak és a hátrányos 
helyzetű társadalmi rétegek aránya az átlagos mu-
tatókat meghaladja. A közművelődési statisztikai 
elemzések igazolják, hogy azokon a településeken, 
ahol az önkormányzatok által biztosított szerve-
zett közművelődési tevékenység hiányzik, a civil 
szerveződések is sokkal kisebb mértékben vannak 
jelen. Az 1. sz. ábra mutatja, hogy minél kisebb 
egy település, annál kisebb a közösségi aktivitás, 
ami ellentmond számos esetben annak az elképze-
lésnek, hogy az önkormányzat által működtetett 
intézmények hiányát az állampolgári, civil szerve-
zetek pótolhatják. Ez elsősorban a komoly nehéz-
ségekkel küzdő, halmozottan hátrányos helyzetű 
térségekben jelent problémát, mert az életminősé-
get befolyásoló innováció fejlesztésének az esélyei 
is nehezen biztosíthatók.

Ezekben a térségekben tapasztalhatjuk, hogy 
nem az identitás a helyben tartó erő, hanem éppen 
a mobilitási képtelenség, holott az identitás meg-
léte pozitív erőként jelenhetne meg a település és a 
kistérség fejlődése, fejlesztése érdekében.

Az egész életen át tartó tanulás egyik fontos cél-
kitűzése a képzés szempontjából a kompetencia 
fejlesztése. Az Európai Tanács által meghatározott 
kulcskompetenciák az egyén és a társadalom vi-
szonyának három alapvető területét érintik:
1. az élet során a személyes megelégedettség és fej-
lődés alapja (kulturális tőke),
2. az aktív állampolgárság és a társadalom életébe 
történő integrálódás alapja (társadalmi tőke),
3. a foglalkoztathatóság alapja (emberi tőke).

A fenti célok megvalósítására 2006-ban megje-
lent, az Európai Parlament és Tanács ajánlása sze-
rinti nyolc kulcskompetencia a következő:
1. az anyanyelven folytatott kommunikáció,
2. az idegen nyelveken folytatott kommunikáció,
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3. matematikai kompetencia és alapvető kompeten-
ciák a természet- és műszaki tudományok terén,
4. digitális kompetencia,
5. a tanulás elsajátítása,
6. szociális és állampolgári kompetenciák,
7. kezdeményezőkészség és vállalkozói kompeten-
cia, valamint
8. kulturális tudatosság és kifejezőkészség.

A kompetencia fogalmának közművelődés-
ben való értelmezéséhez Vass Vilmos: A kompe-
tencia fogalmának értelmezése c. tanulmányában az 
iskolai nevelésre vonatkozó megállapításait vet-
tem alapul. Jelen esetben vázlatosan megkísér-
lem tovább gondolni a fogalmat, kiterjesztve azt 
az iskolai neveléssel folyamatosan együttműkö-
dő közművelődési szervezetek tevékenységére 
is. Négy kulcskompetencia (a kommunikációs, 
a digitális, az együttműködési és a probléma-
megoldó) szakterületünk szerinti rövid értelme-
zését azért tartom szükségesnek, mert a közmű-
velődés társadalmi hasznossága, a nevelésügy 
egészében való megjelenése éppen ezeknek a 
kompetenciáknak a tartalmi kiterjesztésével fo-
galmazható meg.

Kommunikáció:
1. Az amatőr művészeti csoportok, a közösségek 
egyik legfontosabb feladata a kreativitás fejleszté-
se, mind a szóbeli, mind pedig a képi feldolgozása 
a körülöttünk lévő világ kihívásainak. A csoportok 
elsősorban valamilyen művészeti produktum lét-
rehozására, az önkifejezés eszközeinek fejlesztése 
érdekében jönnek létre. A kommunikáció alapele-
me a csoportok működésének, ami a verbális és a 
nonverbális kommunikáció fejlesztését is elősegíti. 
Ezek a kommunikációs elemek más társasági kap-
csolatok során is biztonsággal járulhatnak hozzá az 
egyének sikeresebb érvényesüléséhez, az új isme-
retek befogadásához.
2.  A közösségfejlesztés célja felismerni a saját és a 
helyi társadalom értékeit és érdekeit, megtanulni 
azokat a technikákat, amelyekkel aktívan elő lehet 
segíteni a környezetünk közösségi, gazdasági fej-
lődését, fejlesztését. Tudatosságra és a közösségek-
ben, a közösségekkel való együttes munkára tanít, 
és a közösségekben való részvétel során természe-
tessé, elsajátított tudássá válik a vélemények meg-
fogalmazása, az érdekérvényesítés kommuniká-
ciós lehetősége. Ezáltal a közösségfejlesztés, mint 
a közművelődés területén ismertté vált fejlesztő 

1. ábra: forrás OKM Istar közművelődési statisztikai adatok, 2007.
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módszer az egész életen át tartó tanulás demokrá-
ciára nevelés eszméjének a gyakorlatát segíti elő.

Együttműködés:
3. A csoportok működése feltételezi a nyitottsá-
got, az empátiát, a szociális interakciót, a társas 
érzékenységet, a felelősségérzetet, az ezekre való 
tudatos fi gyelem részben a csoport vezetőinek fel-
adata, részben maguk a csoport tagjai is felelősek 
az együttműködés fenntartásáért. Az alkotó mű-
velődési csoportok – mondhatni másodlagos cél-
ként, bár néha eszközként megvalósuló elsődleges 
célként – járulnak hozzá az együttműködési kom-
petencia fejlesztéséhez mind az iskolás korosztály 
mind pedig a felnőttek esetében. A csoportokban 
olyan együttműködési gyakorlatot sajátítanak el 
résztvevők, amelyek más, pl. munkahelyi, családi 
közösségekben is biztonsággal alkalmazhatók.

Problémamegoldás:
4. A közösségfejlesztés a maga sajátos eszközeit a 
világ szerencsésebb országaiban már évtizedek óta 
alkalmazza a helyi társadalom fejlesztése érdeké-
ben. Napjaink egyik jelentős problémája a kultu-
rális szegénység, mint az életminőséget befolyá-
soló tényező, amely legalább annyira akadálya a 
fejlődésnek, a gazdaság és a társadalom hatékony 
együttműködésének, változásának, mint a gazda-
sági értelemben megfogalmazható szegénység. 
A közösségfejlesztés módszerei éppen a kreatív 
magatartás elősegítése érdekében megtanítják az 
embereket arra, hogy a hibakeresés, a döntéshoza-
tal és a rendszerelemzés és tervezés folyamán ne 
csupán a környezetükben találják meg a problé-
mát, hanem együttműködésükkel, kreatív részvé-
telükkel maguk is a folyamatok részeivé váljanak.
5. Alapelvünk: csak az a helyi, térségi fejlesztés lesz 
fenntartható, amely közösségi együttműködéssel 
indul, a megvalósításban az érintettek folyamato-
san együttműködnek, mert csak így lesznek érde-
keltek az eredmények fenntartásában.
6. A kulturális vidékfejlesztés programjában tuda-
tosan alkalmazzuk a közösségfejlesztés módszereit. 
Együttesen dolgozzuk ki annak a lehetőségét, hogy 
a helyben élők hogyan lehetnek a helyi fejlesztések 
tervezői, a megvalósításban a település vezetőinek 
partnerei és ennek során válnak érdekeltté az ered-
mények fenntartásában és továbbvitelében.

Digitális kompetencia:
7. A digitális kompetencia fejlesztésének alapja az 
infokommunikációs technikák elsajátítása. Ezek-
nek az ismereteknek az alkalmazása annak érdeké-

ben, hogy a kreatív tevékenységünk része legyen, 
újabb ismeretekkel kell, hogy kiegészüljön. Tudni 
kell, hogy az információ milyen célt szolgálhat, ho-
gyan jutunk legcélszerűbben a szükséges informá-
cióhoz. A digitális kultúrának nemcsak az informá-
cióhoz való hozzáférés a célja, hanem fontos eleme 
az információ adása is. Hogyan, milyen módon 
lehet hatékony az információ átadása? Mindezek 
az ismeretek fejleszthetők a közösségi telematika 
segítségével, amelynek a településeken a leghaté-
konyabban működő bázisai a művelődési házak és 
a könyvtárak.

A kialakult közművelődési gyakorlat a négy kulcskom-
petenciák fejlesztése érdekében

Jogszabályi háttér:
A közművelődési tevékenységet szabályozó 1997. 
évi CXL. számú törvény a települési közművelődé-
si intézmények feladatai között a 76. § 2. bekezdé-
sében az alábbiak szerint fogalmazza meg – többek 
között – a felnőttek egész életen át tartó tanulás 
programjának a megvalósítását:
– a. pont: az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, 
önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget 
és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehető-
ségek, népfőiskolák megteremtése,
– d. pont: az ismeretszerző, az amatőr alkotó, mű-
velődő közösségek tevékenységének segítése.

Célok, amelyeket a közművelődési szakemberek megfo-
galmaznak:

1.) Közelebb vinni a tanulást az otthonokhoz
1. A széleskörűen kiépített intézményrendszer 
alapja lehet a helyben megszervezett képzéseknek, 
amelyek révén csökken az ismeretek megszerzése 
érdekében felhasznált utazási idő és utazási költ-
ség.
2. Szolgáltatásai a helyi társadalomba ágyazhatók, 
tehát olyan ismeretek szervezhetők, amelyek a he-
lyi lehetőségekhez és fejlesztési elképzelésekhez 
igazíthatók.
3. A kistérségi szolgáltató rendszer kiépítése az el-
múlt öt évben a KÖZKINCS program támogatásá-
val elindult és jelentős eredményeket ért el éppen 
a hátrányos helyzetű térségekben is, ami jelentősen 
hozzájárulhat az életminőség javulásához.
4. Partner kapcsolatok kialakítása során a közös-
ségi együttműködések erősödtek a képzésekben 
résztvevőkkel, amelynek alapja a kölcsönös érde-
keken is alapuló tanulás megszervezése. Horizon-
tális és vertikális kapcsolatépítés a képző szerveze-
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tekkel, amelynek egyik célja mind tartalmi, mind 
gazdasági vonatkozásban a hatékonyság.

2.) Esélyegyenlőség megteremtése
1. A közművelődési szervezetrendszer éppen a je-
lentős települési jelenlétével a hátrányos helyzetű 
társadalmi rétegeknek és a hátrányos helyzetű tér-
ségekben jelent alternatívát az életminőség fejlesz-
tésére és ez által az esély lehetőségének elérésére. 
Ennek érdekében konkrét programok segítik a 
szakembereket.
2. Célunk ágazati együttműködésekkel, komplex 
programokkal helyzetbe hozni az egyes rétegeket, 
térségeket.
3. Az intézményrendszerben folyamatosan meg-
lévő felújítások és technikai, tartalmi fejlesztések a 

hozzáférés elvét segítik elő (EU-s és OKM-s pályá-
zati források).
4. Az intézményekben kialakított információs 
rendszer használata hozzájárulhat a digitális kom-
petencia egyes elemeinek a fejlesztéséhez.

Statisztikai mutatók a közművelődésben 2008-ban
Az alábbi statisztikai adatok a közművelődés szer-
vezetrendszerében a kulcskompetenciák fejleszté-
sét elősegítő képző, ismeretátadó, alkotó művésze-
ti tevékenységek számát, a résztvevők számát és 
egy-egy művelődési formához kapcsolódó egyéb 
adatokat mutatom be. A statisztikai adatok a kép-
zések esetében többszereplős szervezésben való-
sulhatnak meg, azonban minden esetben a közmű-
velődési intézmények adtak helyet a képzéseknek.

1. táblázat

Sor-
szám

Művelődési formák Közösségek 
száma

Tagok, résztve-
vők száma (fő)

Foglalkozások, 
alkalmak száma

Bemutatkozá-
sok száma

1 művelődési 
 közösségek száma

10 681   214 665 367 713  65 916

2 klubok, körök, 
 szakkörök

 8 008   701 055 233 642 746 080

 1. és 2. összesen 18 689   915 720 601 355 811 996

3 ismeretterjesztő 
 előadások

 1 001 405  26 110  

4 tanfolyamok száma  3 528   154 876  79 577  

 3. és 4. összesen  3 528 1 156 281 105 687  

2. táblázat

Művelődési formák Csoportok száma 
(db)

Tanulók száma 
(fő)

Tárgyévben szakképesítést szerzett 
 tanulók száma (fő)

saját szervezésű 
 csoportok

  327  6 390  4 916

együttműködő 
 partnerrel szervezett 
képzések

1 285 27 975 33 861

Összesen 1 612 34 365 38 777

3. táblázat

 Alkalmak száma Összes időtartam (órában) Résztvevők száma

külső szervezetek által 
folytatott képzések

73 485 247 561 403 243


