
25 ÉV

Magyar Népfőiskolai Társaság 2018/458

Magyar Népfõiskolai Társaság 2011/120

Hírek, információk

A Grudntvig felnőttoktatás fejlesztési 
program, – akárcsak más oktatás-fej-
lesztési programok – legfőbb gond-

jává az vált, hogy a különböző prog ramok 
keretében létrehozott új módszerek és ered-
mények vajon mennyire hasznosulnak az 
intézmények és szervezetek napi tevékeny-
sége keretében, minél szélesebb körben. 

Az utóbbi években egyre gyakrabban 
napirendre tűzött kérdéssé vált az ered-
mények terjesztése, illetve módszeresebb 
elemzésekre került sor az egyes pro-
jekt és általában a tevékenységek szak-
mai minőségéről. Részben érintette ezt a 
témát is a 2010-ben, Brüsszelben, és szá-
mos tagországban megrendezett 10 éves 
Grundtvig program évforduló is.

Az egyik áttekintő elemző munka volt 
a Valorising Grundtvig (A Gruntvig felér-
tékelése) tender, amit a Bizottság rendelt 
meg és támogatott, és amit a West Scotland 
Colleges Partnership végzett el, a 2002-
2007 között megvalósított programok 
vizs gálatával. 

Áprilisban a projekt, illetve a tender 
eredményeinek bemutatása volt a fő témá-
ja a Brüsszelben megrendezett szakértői 
szemináriumnak. 

A Magyar Népfőiskolai Társaság nem-
csak meghívót kapott a szemináriumra, 
hanem büszkélkedve kell elmondanunk, 
hogy az eltelt 5 év európai, száz magas 
minőségű projektjei között egyetlen olyan 
felnőttoktatási program volt, amelynek 

magyar volt a vezetője, s ez a, Promot-
ing Social Inclusion through Basic Skills 
Learning projekt volt, amit a Társaság 
dolgozott ki, koordinált és valósított meg, 
8 ország részvételével, az alapkészség fej-
lesztés terén. 

A skót egyetem nemzetközi szakértői 
gárdája által összeállított dokumentáció 
a felnőttoktatási innováció igazi tárháza. 
A kérdés vajon érdekel-e akárkit is az itt 
Magyarországon, hogy a sikeres projekt-
ben felhalmozott tapasztalatokat, nemzeti 
érdekeink és oktatási programunk alapján 
hasznosítsuk? 

(Forrás: Compendium of 100 High Quality 
Projects. Grundtvig expert seminar

on dissemination, March 2011 )     

A legjobb száz között

Kutatás az északi országokban
Irányok a felnõttoktatás és az élethosszig tartó tanulás vizsgálatában

A szerzők 2000-től tekintették át a 47 
kiválasztott kutatási folyóiratban 
publikált tanulmányokat. Az egyik 

cél a publikációs irányok feltérképezése, a 
másik a felnőttoktatás kutatás bemutatása 
volt, természetesen ezen belül az észak-
európai országok sajátosságai.  

A kutatók egy korábbi időszakban a kuta-
tási terület körülhatárolására törekedtek az-
zal a céllal, hogy kialakítsák a felnőttoktatási, 
tudományos kutatás legitimitását. Ez a tevé-
kenység igen intenzívvé vált a 80-as évek-
ben. Több szerző nehezményezte is, hogy 
a kutatók túlságosan sokat foglalkoznak 
a terület fogalmi körülhatárolásával. Ez 
a vita egy hosszú folyamatot tükrözött, 
amely a nyugati és északi országokban a 
felnőttoktatás kutatás intézményesedés 
fejlődését jelezte. A felnőttoktatás egyéb-
ként már nem a „szegény unokaöcs” mint 
korábban, most az élethosszig tartó tanulás 
kutatásának részévé vált. (Peter Jarvis meg-
jegyzése) A kutatók egyetértenek abban, 
hogy a felnőttoktatás egy interdiszciplináris 
kutatási terület és gyakorlat. (Rubenson, 
Bron) Az interdiszciplináris jelleg egyben a 
határok elmosódását is jelenti más diszcip-
línák viszonylatában, ahogy Rubenson írta 
már 1996-ban: ami maradt a hagyományos 
felnőttoktatás számára a felnőttkori tanu-
lás területeiből, az szétterült a szomszédos, 

rokon diszciplínák körében. A “felnőttkori 
tanulás” új fogalma ugyanis sokkal szé-
lesebb területként fogja fel a je lenséget, 
mint a felnőttoktatás hagyományos megha-
tározás. Egyre nagyobb mértékben nőtt 
azoknak a kutatási témáknak a száma, 
amelyeket a más, közeli diszciplínák is 
magukba foglaltak. Foley fejti ki, hogy a 
felnőttoktatás fragmentált és sokszínű és 
egyre inkább kiterjedő terület, amely szét-
vált speciális területekre, mint szakmai 
képzés, az emberi erőforrás fejlesztés, s a 
közösségi művelődés stb. (Foley, 2004).

A fent idézett tudományos viták termé-
szetesen a terület akadémiai legitimitásáért 
folytatott küzdelem részei voltak. Egyebek 
között az önálló, speci kus folyóiratok lé-
trehozása érdekében, noha ezekben még ma 
is előfordul, hogy több más, illetve rokon 
területtel foglalkozó tanulmány jelenik 
meg. Miközben számos olyan folyóira-
tot találunk, ahol viszont a felnőttoktatást 
érintő tanulmányokat publikálnak. Az Eu-
rópai Tudomány Alapítvány 470, a peda-
gógia területén működő folyóiratot vesz 
számba, s az European Reference Index for 
the Humanities (ERIH) osztja be a folyóira-
tokat kate góriákra. A folyóiratok 10-25%-a 
tartozik a magasra becsült tekintélyűek 
közé, ez az A kategória. A B kategória is az, 
amely elismeréssel rendelkezik a kutatók 

között, a különböző országokban, míg a 
C kategória helyi és regionális funkciók-
kal bíró folyóiratokat foglalja magában. 
A szerzők szerint az áttekintésből világosan 
kitetszik, hogy elég átfogó és széleskörű 
tematika jellemzi a kutatási publikációkat. 
Mindemellett meg gyelhető bizonyos 
hagyományos és új kiemelt téma is. Ami 
Magyarországot illeti, nálunk kizárólag a 
C típusba tartozó szakmai lapok jelennek 
meg, kérdéses, hogy a B és A kategóriába 
tartozó lapokat egyáltalán megrendelik e 
mérvadó magyar szakmai intézmények 
és könyvtárak. Ebből következően aztán 
az már aligha lehet kérdés, hogy kik pub-
likálhatnak magyar szerzőkként ezekben a 
lapokban? Beszámolónk mellékletében az 
északi kutatás folyóiratszemléjéről áttekin-
tést adunk, hogy fogalma legyen a magyar 
érdeklődőnek a nemzetközi szakmai pub-
likációs térről. Hiszen ők sem a  nn, vagy 
svéd nyelvű szakmai lapokról adtak áttekin-
tést, hanem azokról a nemzetközi szakmai 
fórumokról, amelyek a legfejlettebb régiót 
képviselő északi térség számára publikációs 
fórumot jelent.  Noha a nemzetközi szak-
irodalomban az angol a domináns nyelv, 
egyértelmű, hogy a német nyelvű szakmai 
folyóiratok jelenlétének hiánya e beszá-
molóban egyoldalúvá teszi a képet. Hiszen 
a német nyelvű felnőttoktatási kutatások 

A Magyar Népfõiskolai Társaság, a Nemze-
ti Fejlesztési Ügynökség által meghir detett 
pályázat keretében áprilisban benyújtott 
projekt tervére még semmilyen választ 
nem kapott lapzártáig. (Szerk.)

Lásd a budapesti tanácskozás háttér 
tanulmányait: http://adultlearning-buda-
pest2011.teamwork.fr 

Lásd a Firenzei Egyetem által koor-
dinált tudományos kutatást az ENAB-
LING THE LOW SKILLED TO TAKE 
THEIR QUALIFICATIONS”ONE STEP 
UP” Implementation of Action plan 
on adult learning Public Open Tender 
EAC/27/2008, amely az európai konfe-
rencia alacsony képzettségűekre vonat-
kozó alapdokumentuma és példaként a 
Magyar Népfőiskolai Társaság által le-
bonyolított projekt eredményeit ismerteti. 

Az „Európai Útiterv 2020” céljai 
egyben magyar célok is, az előrehala-
dást az Unió öt kiemelt célkitűzésének 
megvalósulása alapján értékeli majd, és 
a tagállamok feladata lesz, hogy ezeket 
a célkitűzéseket lebontsák a kiindulási 
helyzetet is tükröző, nemzeti szintű cé-
lokra. Az öt kiemelt uni ós célkitűzés a 
következő:

•  A 20–64 évesek körében legalább 
75%-ra kell emelni a foglalkoztatás 
szintjét.

•  Az uniós GDP 3 %-át kutatásra és fej-
lesztésre kell fordítani.

•  Teljesíteni kell a „20/20/20” éghajlat- 
változási/energiaügyi célkitűzéseket. 

•  Az iskolából kimaradók arányát 10% 
alá kell csökkenteni, és el kell érni, 
hogy az ifjabb generáció legalább 
40%-a rendelkezzen felsőoktatási ok-
levéllel.

•  20 millióval csökkenteni kell a sze-
génység kockázatának kitett lakosok 
számát.

Programunk szempontjából elsősor-
ban a foglalkoztatási szint emelése, és 
a szegénységi kockázat csökkentése az 
a két legfontosabb célkitűzés, amelyhez 
maga a tervezett projekt is hozzájárul. 

A projekt céljai szintén egybevágnak 
a 2010-ben kibocsátott Brugge-i Kom-
münikével, amely a szakmai képzések 
javítására szolgáló célokat és intézke-
déseket foglalja magában, az elkövetke-
zendő 10 évre. A tervezet úgy véli, hogy 
a szakmai képzéseknek a jövőben még 
inkább min denki számára hozzáférhe-
tőbbé kell válniuk, és jobban igazodni-
uk kell a munkaerő-piac igényeihez. A 
képzések során olyan ismerteket, képes-
ségeket és készségeket kell megtanítani 
az embereknek, amelyek birtokában si-
keresek lehetnek akár egy konkrét állás 
tekintetében, akár általánosságban nézve 
a munkaerő-piacon.

A kommüniké többek között tartalmazza:
• az egész életen át tartó tanulás lehető-

ségének minél szélesebb körű megte-
remtését

• a fogyatékkal élők hatékonyabb be-
vonását az oktatásba, szakmai to-
vábbképzésbe

• a kreativitás, innováció és vállalkozó 
szellem ösztönzésének hangsúlyo-
zását

A kommüniké alapján a 33 európai 
ország a 2011-14-es időszakra vonatko-
zóan akciótervet fog kidolgozni. 

A fejlesztési projekt  
indokoltságának 
összefoglalása

A helyzetkép alapján projekt programunk 
igen fontos célokat teljesíthet azokból 
a feladatokból, ami az ÁSZ kormány 
számára tett javaslatai között elsőként 
foglal helyet: formálni a felnőttképzés 
rendszerét, hogy az elmaradott térségek, 
hátrányos helyzetű emberek felzárkóz-
tatását segítő rendszer kialakuljon (ÁSZ 
2010). Másrész a gyakorlatban bizo-
nyított, modell javaslatot fog felkínálni 
arra, miként oldható meg az a probléma, 
ami az ÁSZ anyag másik fontos kritikai 
megállapítása szerint is a hazai felnőtt-
képzés egyik jelentős problémája, hogy 
az alacsony képzettségű célcsoportok a 
lakóhelyükön nem juthatnak közvetlenül 
a felzárkóztató képzésekhez.
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