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El kell ismerni, hogy az ENSZ fenntartható fejlődési céljai (FFC-k) a millenniumi fejlesztési célok 

(MFC-k) eredményeit és törekvéseit ötvözik egy jól felépített politikai rétegbe ágyazva, hogy 

magukban foglaljanak minden olyan tendenciát és kérdést, amelyek közvetlen veszélyt jelentenek a 

világgazdaság, a társadalmi és természeti környezet fenntarthatóságára. Ez a kölcsönösen 

összefüggő szakpolitikai keret határozta meg a 2030-as fenntartható fejlesztési menetrend fő céljainak 

irányát és a 4. FFC területén az Oktatás 2030 Cselekvési Keretprogram központi témáját azzal, hogy 

az egész életen át tartó tanulást tekintette az egészség, a gazdasági növekedés, a foglalkoztatás, a 

fenntartható fogyasztás és termelés és a környezetvédelmi tudatosság legfontosabb 

mozgatórugójának. 

Ennek megfelelően nem csoda, hogy a 4. fenntartható fejlődési cél középpontjába a címében leírt 

konkrét céljai révén az egész életen át tartó tanulás került. Amikor az előző, 2000–2015 közötti 

időszak a végéhez közeledett, már 2013-ban megkezdődött az ENSZ által kitűzött célok új időszakára 

való felkészülés a humán, ökológiai és gazdasági tényezőktől nagymértékben befolyásolva, ami által a 

fejlődés, a jóllét, a jólét és a növekedés relatív realitásokká váltak. A visszajelzésekből kiderült, hogy 

az egész életen át tartó tanulás fogalmát újra kell értelmezni, és a továbblépéshez a 2015 utáni 

nemzetközi és nemzeti fejlesztési programokba be kell építeni a legfontosabb érdekelt felek 

álláspontját az egész életen át tartó tanulásról. Ebből következően az egész életen át tartó tanulás 

mellett immár azzal érveltek, hogy ez nem pusztán az oktatási célok megvalósításának kulcsa, hanem 

ágazatközi szerepet játszik a program más céljainak elérésében is, ami a foglalkoztatást, az 

egészségügyet, a környezetvédelmi szempontokat és a szegénység csökkentését illeti. A 

visszajelzésekben azt is kiemelték, hogy a meglévő partnerségeken túl az új szövetségeknek az 

egész életen át tartó és az életet átfogó tanulásra kell figyelmet fordítaniuk. 

A 4. FFC fontosságát végül az Oktatás 2030 – Incshoni nyilatkozat és cselekvési keretprogramban 

határozták meg és fejtették ki, az oktatásra vonatkozó új, ambiciózus elképzelés formájában. A 

megfogalmazott jövőkép konkrétan felszólított „az emberek életének átalakítására az oktatáson 

keresztül, elismerve az oktatás mint a fejlődés fő mozgatórugójának fontos szerepét a többi javasolt 

FFC elérésében.”
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Ez az elképzelés ezenkívül hivatkozott az egyetlen, megújult oktatási program melletti 

elkötelezettségre, amely program „holisztikus, ambiciózus és törekvő, hogy senki ne maradjon le”.
2
 Ez 

a bizonyos dokumentum vázolta a 4. FFC különös fontosságát, amikor utalt az átformáló és 

egyetemes voltára, nagy hangsúlyt helyezve az Oktatást mindenkinek program és az oktatási 

vonatkozású MFC-k „befejezetlen dolgára”, és felhívta a figyelmet a jelenlegi világszintű és országos 

oktatási problémákra. 
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Azt is hangsúlyoznunk kell, hogy a 4. FFC-t a közös felelősségvállalás és számonkérhetőség 

ösztönözte, hogy újból megerősítést nyerjen, hogy az oktatás közjó és alapvető emberi jog. Ezt a 

másik szempontot jól tükrözte a kritikus hangú 2015-ös incshoni jelentés az oktatásról, amely az 

ágazat globális realitásaival foglalkozott.
3
 Az elmúlt harminc hónapban az egész életen át tartó tanulás 

dimenzióit arra használták, hogy jobban megértessék és elfogadtassák a hozzáférés, az 

esélyegyenlőség és befogadás, a minőség és a tanulási eredmények szempontját. 

Az incshoni nyilatkozat és annak bevezető fejezete elég egyértelmű referenciául szolgál, 

magyarázatot és betekintést ad egyes kulcsfogalmakhoz és a 4. FFC szempontjából vett 

jelentőségükhöz. 

Az oktatásban a befogadás a méltányossággal együtt az átformáló oktatási program egyik 

sarokköve annak érdekében, hogy le lehessen küzdeni a kirekesztés és a marginalizáció minden 

formáját, a hozzáférés, a részvétel és a tanulási eredmények különbségeit és egyenlőtlenségeit. Az 

elkötelezett ENSZ-tagállamok ezért kijelentették, hogy figyelmet fordítanak a leghátrányosabb 

helyzetűekre, különösen a fogyatékossággal élőkre, hogy senki ne maradhasson le.
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Ami a minőséget illeti, ugyanez a referencia azt jelzi, hogy a megújult oktatásban fontos a tanulási 

eredmények javítása, „amihez meg kell erősíteni az inputot, a folyamatokat és az eredmények 

értékelését, valamint az előmenetel mérésére szolgáló mechanizmusokat. Ez a szempont kiemeli a 

tanárok és oktatók szerepét.”
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 Ebből következik, hogy a tanárokat és oktatókat fel kell hatalmazni, 

megfelelően kell válogatni, motiválni és támogatni kell az erőforrásokkal jól ellátott, hatékony és 

eredményesen irányított rendszereken belül. A minőség ebben az összefüggésben a kreativitás és a 

tudás megerősítését, az írni-olvasni és a számolni tudás alapkészségeinek biztos elsajátítását jelenti, 

valamint az analitikus problémamegoldást és más különösen szükséges készségeket. A dokumentum 

ezenkívül egyértelműen összekapcsolta a minőséget és a minőségi oktatást a fenntartható fejlődésre 

neveléssel (ESD), a globális állampolgári oktatással (GCED). Ugyanez a kifejezés megjelenik az 

UNESCO-nak az ESD-ről Aicsi-Nagojában tartott 2014-es világkonferenciáján elindított, az ESD-re 

vonatkozó globális cselekvési program végrehajtására és a 2015 utáni FFC-k hatókörében az emberi 

jogi oktatásra és képzésre tett kötelezettségvállalásokban is. 

Az egész életen át tartó tanulás kifejezést a közelmúltban az UNESCO egész életen át tartó 

tanulásért felelős intézete definiálta. 

Az UIL definícióját a következőképpen használhatjuk: az egész életen át tartó tanulás a tanulás és 

az élet integrálásából ered. Ebbe minden korosztály tanulási tevékenységei beletartoznak az élet 

minden területére kiterjedő kontextusban, változatos módokon, amelyek együttesen a tanulási 

igények és követelmények széles körének felelnek meg.
6
 Az egész életen át tartó tanulás és a 

felnőttoktatás egyedi, az átformáló erejük szempontjából való megközelítése a minőség és az egész 

életen át tartó tanulási lehetőségek ötvözésére szólít fel. Ebből következik a TVET-hez (műszaki és 

szakoktatás és -képzés), a felsőoktatáshoz és a kutatáshoz való igazságos és nagyobb mértékű 

hozzáférés, a minőségbiztosításra fordított egyidejű figyelem mellett. Az egész életen át tartó tanulás 

dimenziójában a másik kérdés a rugalmas tanulási útvonalak biztosítása, valamint a korábbi 

tanulmányok elismerése és validálása a nem formális és informális tanulással szerzett tudás, 

készségek és kompetenciák összefüggésében. Az egész életen át tartó tanulási lehetőségek terén az 

is egy fő szempont, hogy ezek megvalósításakor kötelezettséget vállaljanak arra, hogy minden fiatal 

és felnőtt, különösen a lányok és a nők megfelelő szintű és elismert funkcionális írásbeliséget és 

számolási képességet érjenek el, és életvezetési készségekhez jussanak a felnőttoktatási, oktatási és 
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képzési lehetőségekből.
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Az egész életen át tartó tanulás keretében az egyik döntő kérdés az írni-olvasni tudás, ezért a 

Globális Szövetség az Írástudásért (GAL), ez a tizenöt éves kezdeményezés meghatározó eszköze 

lett a 2030-as fenntartható fejlesztési menetrendben kitűzött célok elérésének. Ezt a kezdeményezést 

az UNESCO UIL koordinálja. 
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A 4. FFC struktúrájába bele lehet építeni a CONFINTEA VI és a GRALE III folyamatokat és a 

kapcsolódó adatbázisokat is, hogy ezek hozzájáruljanak és kölcsönhatásba kerüljenek a minőségi 

oktatás más rétegeivel, és ezáltal jobb részvételt és teljesítményt lehessen elérni.
9
 Ami a 4. FFC-re 

vonatkozó releváns adatokat illeti, hangsúlyozni kell, hogy az UNESCO a közelmúltban azt javasolta, 

hogy az egész életen át tartó tanulás legyen része az adatforradalomnak. Ez egyrészről azt jelenti, 

hogy az ENSZ-nél rendelkezésre álló adatbázisokat be kell sorolni egy jól felépített, az egész életen át 

tartó tanulásra vonatkozó adatforrásba. A 4. FFC-ről és az egész életen át tartó tanulásról releváns 

információkhoz és adatokhoz a rendelkezésre álló forrásokból lehet hozzájutni: 

 

 

 Az UNESCO Statisztikai Intézete, 2016. Literacy Data Release. Montreal 

http://www.uis.org/literacy/Pages/literacy-  data-release-201.aspx 

 Az ENSZ Fenntartható Fejlődés Tudásplatformja – FFC4 Minőségi oktatás 

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/education 

 Az UNESCO Globális oktatási monitoringjelentése, 2017: Accountability in Education. 

Meeting our Commitments – Forrás: http://gem-report-2017.unesco.org/en/home/ 

 Az UNESCO Globális oktatási monitoringjelentése, 2016: Education for People and 

Planet. Creating Sustainable Futures for All. Forrás: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245752e.pdf 

 Az UNESCO 2016-os III. globális jelentése a felnőttoktatásról 139 nemzeti jelentéssel

 Forrás: http://uil.unesco.org/adult-education/global-report-on-adult-learning-and-education 

 UNESCO CONFINTEA VI folyamat és félidős beszámoló – Forrás: http://uil.unesco.org/adult-

education/confintea-conference-follow-up 

 A teljesítményről: OECD – PIAAC – A felnőttek készségeinek felmérése (A felnőttek 

kompetenciáinak nemzetközi értékelésére vonatkozó program) Forrás: 

http://www.oecd.org/skills/piaac/ 

 Az Európai Unióra vonatkozó adatok – EUROSTAT adatbázis: 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 

 Az Európai Unió 2017-es Oktatási és Képzési Figyelője a felnőttoktatásra vonatkozó 

mutatóval. Forrás: http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_en 
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