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Jegyzetek az élethosszig tartó tanulásról 
 

Anders J. Hingel (2001) Education policies and European Governance 
című munkájában az oktatás terén történő európai együttműködés négy 
történelmi periódusát határozza meg. Az első periódust 1971 és 1992 között 
említi, és kifejti, ezt az időszakot a közösségi tevékenységek célkitűzésein 
alapuló európai együttműködés építése jellemzi. Az ezt követő periódus az 
1993–1996 közötti, amikor is a közös feladatok felismerése és a követendő 
utak meghatározása a jellemző. A harmadik időszak az 1997–1999 közötti, az 
oktatás prioritásként történő meghatározása a közösségi politikában. Utolsó 
periódusként a 2000 utáni időszakot említi, amit a nemzeti oktatási rendszerek 
számára történő közös oktatáspolitika, közös célok kidolgozása jellemez. 

Az első periódusban 1971-re tehető az oktatást érintő európai együttmű-
ködés kezdete. Ekkor találkozott először hat európai tanügyminiszter, valamint 
ekkor született meg a „Janne-jelentés”, amit Belgium akkori tanügyminiszte-
rének, Hanri Jannek nevéhez kötöttek. Ez a beszámoló jelentette az oktatást 
érintő európai együttműködés kezdetét. 

Ha az Európai Közösség oktatáspolitikájára gondolunk, nem 
téveszthetjük szem elől, hogy az oktatással és képzéssel kapcsolatos elgondolá-
sok a hosszú évek során nagyon sokat változtak. A Római Szerződés (1957) 
nem tulajdonított különösen fontos szerepet az oktatásnak, hisz gyakorlatilag 
nem is tesz említést erről a témáról. John Field (1998) szerint az Európai Unió 
érdekeltsége az oktatás terén jól elkülöníthető időszakra bontható. Az 1957–
1973-as periódust az oktatás és képzés iránti alig észlelhető odafigyelés jellemzi. 
Az ezt követő időszakban, 1974–1985 között, az oktatásnak még mindig nem 
volt kiemelkedő szerepe, csupán a szakképzés iránt mutattak némi érdeklődést. 
A harmadik periódusban, 1986 és 1992 között, az oktatás és a képzés kiemelke-
dő szerepet kapott a közösségi politikákban, az egységes piac megteremtéséhez 
több munkaprogram létrehozásával igyekeztek hozzájárulni. 

1992 után 2000-ig az Uniós oktatási kompetenciák formális megteremté-
sére és kiépülésére fektetik a hangsúlyt, óriási szerepet kap a minőségi oktatás 
kiszélesítésének a gondolata, majd 2000-ben történik meg a sokat emlegetett 
lisszaboni program elfogadása. 2005-től a nemzeti politikák közösségi koor-
dinálása veszi kezdetét. 

A 20. században bekövetkezett szociális, valamint gazdasági változások 
sebessége a társadalmi, politikai, tudományos, gazdasági, technológiai fejlődés ha-
tására gyorsult fel. Az iskolában szerzett tudás már nem elegendő, egyre inkább 
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kiegészítésre volt és van szükség. A körülöttünk levő világra a komplexitás a 
jellemző. A lehetőségek skálája egyre szélesebb, így az egyénnek meg kell 
tanulnia, hogy önállóan, felelősségteljesen tudjon döntést hozni és választani is. 
Ezért a 21. század emberének felkészültnek kell lennie, olyan szakmai ismere-
tekre, tudásra, műveltségre van szüksége, amelyek révén aktívan, könnyedén 
részt vehet a felgyorsuló, változó világ építésében, úgy a munkában, mint a 
társadalmi életben (Óhidy 2006). 

Az 1960-as években, Philip H. Coombs oktatási világválságot diag-
nosztizált. Okát abban látta, hogy a társadalmi környezet folyamatosan változik, 
de az oktatási rendszerek nem. A világválság alapjait szerinte az okozta, hogy 
míg a képzettség iránt megnövekedett az igény, az ennek kielégítésére szolgáló 
eszközök és lehetőségek korlátoltak voltak, az oktatási rendszerek és a társada-
lom pedig nehézkesek. Az elavult tanítási-tanulási módszerek átadásában látta 
az oktatás legnagyobb hibáját (Óhidy 2006a). Európában Olaf Palme, akkori 
oktatáspolitikus, majdani svéd miniszterelnök volt az, aki az 1960-as évek 
végén új oktatási paradigmát vetített előre (Németh 2007). 

Az élethosszig tartó tanulás gondolata a kilencvenes évek közepétől igen 
divatos koncepcióvá nőtte ki magát (Field 2004). Legtöbbször a tanulást mint 
élethosszig tartó folyamatot Platón és Szókratész nevéhez kötik, ők voltak 
azok, akik elsőként fogalmazták meg ezt a gondolatot. John Field (2004) Basil 
Yeaxleet idézi, aki 1920-ban már kifejtette, hogy „a tanulás egy életre szóló 
folyamat”. A témával foglalkozó szakirodalom az 1970-ben megrendezett 
UNESCO-konferencián előadott, Paul Lengrand: Introducting to lifelong 
learning  jelentéstől számítja a koncepció  megszületését (Óhidy 2006a).  Ettől 
eltekintve több oktatáspolitikus vallotta, hogy a lifelong learning koncepció, 
mint paradigmaváltó nézet, az ő nevéhez fűződik, pl. Ettore Gelpi, Faure vagy 
Lengrand (Németh 2007). Magát a lifelong learning programot 1969-ben 
válaszként dolgozták ki, a fentebb említett, Coombs által megállapított oktatási 
világválságra. A lifelong learning koncepció Németh Balázs (2007) szerint a 
lifelong education-program módosulásaként jelent meg az 1970-es évek elején, 
mint gondolat. Az UNESCO által meghirdetett nemzetközi nevelés évében, 
1970-ben, az Európai Tanács a permanens nevelés/oktatás koncepcióját 
dolgozta ki, amely módszertani elvként az önállóan irányított tanulást határozta 
meg. Field (2004) az élethosszig tartó tanulás iránti érdeklődés első hullámának 
a beindulását a Faure-jelentéshez köti, amit az UNESCO 1972-ben adott közre, 
és amit számos nemzeti kormányintézkedés követett, főként Ausztráliában, 
Kanadában, Japánban és Európában is. Ebben a jelentésben találkozhatunk 
először a pedagógusi munka olyan tevékenységként való megmutatásában, 
amely az egyéneket egy új, addig ismeretlen társadalmi formára készíti fel, a 
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tanuló társadalomra. Egy új embertípus kialakítására hívta fel a figyelmet, aki az 
egész életen át tartó tanulás segítségével könnyedén alakítani képes életét, és 
ezáltal a társadalom aktív tagjává is válik. (Óhidy 2006). A ’70-es évekre 
leginkább az volt a jellemző, hogy a gazdasági zavargások hatására számos 
olyan nemzetközi vita keletkezett, amely az oktatás és képzés jelentőségét 
vitatta a gazdasági és szociális fejlődésben. Ebben a vitáktól átitatott időszak-
ban kérte fel a bizottság a fentebb említett Hanri Janne professzort, hogy 
dolgozza ki a közösség oktatáspolitikájának alapelveit. A jelentés iránt akkortájt 
nem mutattak hatalmas érdeklődést, de a Bizottság válaszként határozatot ter-
jesztett az Oktatási és Kulturális Tanács elé az oktatási együttműködésről. A 
második érdeklődési hullámot számos dokumentum indított el, melyek az 
Európai Tanács, az UNESCO, az OECD, az Európai Bizottság oktatáspolitikai 
elgondolásait tükrözték. Ezek a dokumentumok válaszoltak a széles körben 
felismert problémákra. Field szerint (2004) az utópikus optimizmus nem 
jellemző ezekre az írásokra, a versenyképesség kríziséről, a globalizáció erejéről 
beszélnek. 

Az 1990-es években a lifelong learning koncepciója olyan átfogó 
gondolattá fejlődött, amely magában foglalja a formális, a nem formális és az 
informális tanulást is (Óhidy 2006). 

A lifelong education megújuló gondolata a ’90-es években először 1994-
ben fogalmazódott meg, az Európai Bizottság Fehér Könyvében. Ebben a 
dokumentumban még csak mint foglalkoztatási és gazdasági eszköz jelenik meg, 
majd két évvel később, az 1995-ös Fehér Könyvben már sokkal árnyaltabban, a 
foglalkoztathatóság mellett az esélyegyenlőség szükségességét hangsúlyozó 
felfogás keretében nyer értelmet (Németh 2007). Az 1995-ös Fehér Könyvet, 
melynek címe: „Tanítás és tanulás: egy tanuló társadalom irányába tett lépések”, 
éppen ezért képzés- és oktatáspolitikai szempontból mérföldkőnek tartják, 
amely a tanuló társadalom megteremtésére hívta fel a figyelmet. Az akkortájt 
keletkezett brüsszeli dokumentumokban az élethosszig tartó tanulást még csak  
cselekvésként és nem egyértelmű stratégiaként fogalmazzák meg. Ez a könyv 
még akkor nem volt képes orvosolni a kialakult problémákat. A ’96 után kelet-
kezett dokumentumok már nem elméleti koncepciók kidolgozásával, hanem az 
élethosszig tartó tanulás gyakorlatba való átültetésének lehetőségeit 
fogalmazták és fogalmazzák meg mind a mai napig ( Óhidy 2006). Field (2004)  
az élethosszig tartó tanulást tárgyaló dokumentumok változatosságuk ellenére 
tartalmazzák ugyanazt a vonást, miszerint a hangsúly már nem a tanításra és a 
képzésre tevődik, hanem a tanulás folyamatára. A tanulás fogalma kitágult, a 
figyelem áthelyeződött a tanár tevékenysége irányából a tanulóéra. 
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1996-ot az Európai Bizottság az életen át tartó tanulás évének kiáltja ki. 
Az élethosszig tartó tanulásról szóló deklaráció, a tudományos és technológiai 
változások lényegét a tudás megszerzésének és fejlesztésének központi 
tényezőjeként értelmezi ahhoz, hogy a munkához és a társadalomhoz történő 
hatékony integráció, az egyéni megvalósulás, valamint az egyenlő esélyek igazán 
fontos szerephez juthassanak. 1996-ban született meg Jacques Delors  az 
UNESCO felkérésére készült írása, amelyet paradigmaformáló hatásúnak 
tartanak, hisz a tanulást az oktatás- és képzéspolitikai felfogások középpontjába 
helyezte. Tanulmányában kihangsúlyozza, hogy a tanulási formák, tevékenysé-
gek, képességek fejlesztése nemcsak a társadalom, foglalkoztatás és gazdaság 
szempontjából lényeges, hanem kiváltképpen azért, mert ezek az egyén számára 
létfontosságúak (Németh 2007).   

1997-ben Angliában a kormány lifelong learning minisztert nevezett ki, 
1998-ben pedig az élethosszig tartó tanulással foglalkozó tanácsadó testületet 
hoznak létre. 1999-ben a német, majd a finn Európai Uniós elnökség alatt 
fogalmazódik meg a gazdasági megújulást tárgyaló, a Socrates és Leonardo 
programokhoz kötődő lifelong learning iránti fokozott igény, melyet 2000-ben 
az Eurydice tanulmányban összegzenek. Ez az a tanulmány, amely rögzíti 
azokat a szempontokat, amelyek az élethosszig tartó tanulás stratégiai paradig-
mává alakulásának lényeges elemei (Németh 2007). A szaktudás felértékelődik, 
az egyre gyorsuló változások, a technológiai, technikai fejlődés következtében a 
munkafeltételek is változnak, ezért a képzettségre egyre nagyon hangsúly 
fektetődik. Óhidy Andrea (2006) szerint a tanulás öncélúságát hirdető gondola-
tot mára már háttérbe szorították az élethosszig tartó tanulást eszköznek 
tekintő felfogások. 2001-ben már egy olyan európai integratív képzési, oktatási 
politikai gondolkodásról lehet beszélni, amely a gazdasági alapú fejlesztés és az 
egyén aktív közösségi szerepvállaláshoz szükséges készségek és kompetenciák 
gyakorlatát óhajtotta ötvözni. 

Ha a demokrácia megteremtésének, kibontakozásának kérdése felől 
igyekszünk megközelíteni az élethosszig tartó tanulás jelentőségét, mondhatjuk 
azt is, hogy  ennek legfontosabb feltételévé vált. Mai értelmezés szerint a 
lifelong learning koncepciója gazdasági, valamint társadalmi, politikai célokat 
hivatott megvalósítani. Ehhez a koncepcióhoz két nagy jelentőséggel bíró 
célkitűzés kapcsolódik, mint a demokráciára nevelés és az emberi erőforrások, 
a humántőke fejlesztése (Óhidy 2006b). A demokráciára való nevelés eszméje  
Európában már a kezdetektől fogva szorosan összekapcsolódik a tanulás 
eszméjével. Óhidy (2006b) Wilhelm Flitner nézetét vallja, aki szerint az európai 
műveltség legfontosabb politikai célkitűzése nem más, mint a szabadság, így a 
„tanulás-demokráciára nevelés-szabadság” hármasa az európai pedagógia egyik 
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alappillérének tekinthető. Az élethosszig tartó tanulás eszmevilága mindig szem 
előtt tartotta és tartja a demokrácia megteremtésének szükségességét, illetve an-
nak megtartását is. A társadalmi esélyegyenlőség kialakításának az igénye politikai 
célkitűzésévé vált. A humánerőforrás fejlesztését középpontba állító értelmezé-
sek az egyénnek a különféle gazdasági, társadalmi, politikai változásokhoz való 
alkalmazkodását emelik ki. Az élethosszig tartó tanulás szükségességét a mai 
társadalmakban a munkaerőpiac változásával, valamint a technikai, gazdasági 
fejlődéssel magyarázzák.  

Az Európai Bizottság egész életen át tartó tanulásról szóló memoran-
duma így fogalmaz: „Az egész életen át tartó tanulás immár nem csupán az 
oktatás és a képzés egyik aspektusa; ennek kell irányító elvvé válnia az ellátás és 
a részvétel terén a tanulási helyzetek teljes kontinuumában. Az elkövetkezendő 
évtizedekben ezt az elképzelést (víziót) kell a gyakorlatban megvalósítani. 
Európa minden lakójának kivétel nélkül biztosítani kell az esélyegyenlőséget, 
hogy a társadalmi és gazdasági változás által támasztott igényekhez igazodni 
tudjanak, és Európa jövőjének kialakításában aktívan részt vehessenek (Európai 
Bizottság 2001, 2) Field (2004) megfogalmazásában az élethosszig tartó tanulást 
a ’60, ’70-es években olyan megkérdőjelezhetetlen jónak tartották, amely két-
ségkívül hozzájárul a társadalmi és gazdasági jólét megteremtéséhez. Mára már 
egy nyugtalanabb, bizonytalanabb perspektíva a jellemző, ami nemcsak a pozi-
tív, de ugyanakkor a negatív lehetőségeket is felvillantja a tanuló társadalom-
ban. A legnyilvánvalóbb hatásként említi a lifelong learning hatását a társadalmi 
stabilitásra és kohézióra. Field itt Richard Sennett szociológust említi, aki 
szerint az élethosszig tartó tanulás gyengíti az egyéni jellemre, a rugalmas, 
alkalmazkodó tanuló egyént törékennyé, önmagukban kételkedőkké formálja. 
Megemlíti továbbá, hogy az ő kormányzása idején az élethosszig tartó tanulás 
széles körben történő elterjesztése a lifelong learning nemcsak a néhány, hanem 
a sokak számára elgondolás alapján történik. 

A gazdasági, társadalmi változáshoz elengedhetetlen az oktatás, a képzés. 
A Tanács és a Bizottság 2008. évi közös időközi jelentésében az „Oktatás és 
képzés, 2010” munkaprogram megvalósításáról, arról olvashatunk, hogy a több 
és a jobb munkahelyek megteremtéséhez szükséges rugalmasság és biztonság 
attól függ, hogy  napjainkban minden egyén számára sikerül-e biztosítani a 
lehetőséget a kulcsfontosságú kompetenciák megszerzéséhez, a készségek 
fejlesztéséhez, és azok egész életen át tartó frissítéséhez. Az egész életen át 
tartó tanulás nemcsak a kreativitást fejleszti, de ösztönzi az újítást, és számos 
lehetőséget nyújt a társadalmi, gazdasági életben való teljes értékű részvételre.  

A jelentés különböző területekre hívja fel a figyelmet, ahol szerintük még 
igencsak sok a tennivaló, pl. a készségszintek emelése, a korai iskolaelhagyás 
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problematikája.  Egy tudásháromszöget is említ, ami a következő elemekből 
épül: oktatás, kutatás, innováció.  A foglalkoztatásban emeli ki ennek a három-
szögnek a szerepét. 

A legtöbb országban az egész életen át tartó tanulás európai kiépítési ke-
retrendszerének létrehozásához kapcsolódó nemzeti keretrendszereket dolgoz-
nak ki, ezzel a tanulási eredményekre tevődik a hangsúly. 

A ma legnagyobb kihívásaként a lifelong learningre vonatkozó stratégiák 
végrehajtását határozzák meg. 

Zárásképpen hadd idézzem azt az ősi kínai közmondást, amit Carolyn M. 
Añonuevo idéz az általa szerkesztett Lifelong learning, Discourses in Europe 
című művében: „Amikor egy évre tervezel, ültess egy gabonaszemet. Amikor 
egy évtizedre, ültess egy fát. Amikor egy életre, képezd és tanítsd az embe-
reket.” 
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