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A „Felnőttképzési szakpolitikák és szolgáltatások az EU 
tagállamaiban” című jelentés következtetései 

A jelentés ezen része összegzi a különböző vizsgálati szálakat, és mérlegeli, hogy 
mire összpontosíthatnának a felnőttképzéssel kapcsolatos jövőbeni beavatkozások és 
reformok. A jelentés áttekintette az EU 28 tagállamában a téma nemzeti szakértői által 
a felnőttképzésről készített 28 jelentésben foglalt adatokat, és az ugyanezen 
szakértőkkel kitöltetett kérdőív eredményeit. Számos adatforrást és adott esetben 
további szakirodalmat vett alapul. A jelentés több átfogó kutatási kérdés köré 
szerveződik, amelyekre alább a jelentés lezárásaként egyenként visszatérünk. 

 

1. Melyek a felnőttképzési szakpolitikai keretek közötti különbségek és 
hasonlóságok az EU-28-ban? 

Az országjelentések új és egyedi módon járulnak hozzá a felnőttképzés 
tudásbázisához, különösen a felnőttképzés jogi szabályozása tekintetében. A 
jelentések alapján megállapíthatjuk, hogy a felnőttképzés viszonylag erős jogalkotási 
és szakpolitikai alapokkal rendelkezik a tagállamokban. A felnőttképzés nemzeti 
szakpolitikai keretei különböző elemekből állnak, és a „szakpolitika” kifejezés átfogóan 
utal olyan jogalkotási mechanizmusokra, mint például a törvények és stratégiák. A 
felnőttképzésre egy vagy több felnőttképzési törvény, általános oktatási törvény, 
szakképzési/szakmai továbbképzési törvény, felsőoktatási törvény, munkaügyi 
törvény és más (például az érvényesítéssel kapcsolatos) jogi rendelkezések (gyakran 
ezek kombinációja) vonatkoznak. A jelentés mindezeket nemzeti példákkal illusztrálja. 
A példák egyértelműen megmutatják, hogy az egyes országok szakpolitikai keretei 
különböző sajátosságokkal bírnak és másra helyezik a hangsúlyt. 

Az országjelentések és a kérdőív alapján számos észrevételt tehetünk a felnőttképzési 
szakpolitikai keretek közötti különbségekkel és hasonlóságokkal kapcsolatban. Az 
összes tagállam rendelkezik a felnőttképzésre vonatkozó valamilyen jogalappal, és a 
legtöbbjük számos, különféle típusú nemzeti oktatási és foglalkoztatási törvényen 
keresztül fedi le a felnőttképzést. A tagállamok fele számolt be arról, hogy általános 
oktatási törvényekben foglalkozik a felnőttképzéssel, néhány esetben pedig 
kifejezetten felnőttképzési törvények is léteznek. A felnőttképzést szabályozhatják 
általános oktatási törvények, ezek közül vannak olyanok, amelyek az egész oktatási 
ágazatra kiterjednek, míg mások csak az általános képzésre (alap- és középfokú 
oktatás). Miközben az északi országokban külön törvények vannak érvényben, 
amelyek a teljes felnőttképzést felölelik, a legtöbb tagállam különböző időpontokban 
fogadott el törvényeket, amelyek a felnőttképzés bizonyos elemeire vonatkoznak, 
például a szolgáltatás típusára, vagy egy adott kérdésre, úgymint az előzetesen 
megszerzett tudás elismerésére. Általános jelenség, hogy nemzeti szinten a 
felnőttképzés jogalapja számos különböző törvényből áll, amelyeket különböző 
időpontokban fogadtak el. Habár ez következményekkel jár abból a szempontból, hogy 
a különböző törvények mennyire illeszkednek egymáshoz, ez a gyakorlat jellemző a 
legtöbb tagállamra, ahol a felnőttképzés nem képezi különleges és elsődleges 
szakpolitikai fókusz tárgyát, hanem ehelyett egyszerre van jelen számos jobban 
kidolgozott, különálló szakpolitikai területen. Ahol a felnőttképzés különböző témával 
foglalkozó törvények részét képezi, lehetőség van arra, hogy a felnőttképzéssel 
kapcsolatos megfontolások megjelenjenek az összes szakpolitikai területen. 
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Ugyanakkor, ha egy adott törvény elsődlegesen a felnőttképzéssel foglalkozik, a 
felnőttképzés nagyobb eséllyel válhat önmagában fontos céllá ahelyett, hogy egy 
opcionális „toldalékot” jelentene egy tágabb oktatási törvény keretében. 

A felnőttképzés különféle módokon jelenik meg a nemzeti stratégiákban, ami a 
stratégia típusát, valamint a lefedettség mértékét és minőségét illeti. A felnőttképzéssel 
a tagállamok közel felében az egész életen át tartó tanulásra vonatkozó stratégiák 
keretében foglalkoznak, jóllehet, néhol csak jelképesen említik, máshol pedig átfogóan 
tárgyalják. Ebben az esetben az optimális stratégia összpontosíthat kizárólag a 
felnőttképzésre vagy az egy tágabb stratégia része is lehet, ám gondoskodni kell a 
felnőttképzés átfogó megközelítéséről, valamint a tágabb szakpolitikai kerettel való 
összhangról. 

Habár a felnőttképzéssel számos tagállamban (5 országban) bizonyos készségekre 
vonatkozó stratégiák vagy reformstratégiák keretében foglalkoznak, például a 
szakképzés vagy a felsőoktatás területén (4 országban), ez a megközelítés a 
felnőttképzési szolgáltatás meghatározása tekintetében nem tekinthető általánosnak. 
Gyakoribb az, hogy a felnőttképzés a gazdasági versenyképesség javítását, vagy a 
szakemberhiány kezelését célzó stratégiákban jelenik meg. Habár ez azt sugallja, 
hogy valóban elismerik a felnőttképzésnek a gazdasági termelékenység és növekedés 
javításában betöltött kulcsfontosságú szerepét, az már kevésbé egyértelmű, hogy a 
felnőttképzést a polgárok számára biztosított jogként és lehetőségként támogatják-e, 
amiben a befogadás és a társadalmi fejlődés célja lenne tetten érhető. 

Nincs olyan szakpolitikai keret, amely a többinél sikeresebb vagy népszerűbb volna, 
és ahogy az a jelentésből kitűnik, az irányítás (felelősség), szabályozás (szakpolitikai 
döntéshozatal) és szolgáltatás (a tanulási tevékenységek biztosítása) tekintetében a 
tagállamok között különbségek mutatkoznak. A különbségek tükrözik az adott ország 
általános irányítási struktúráját (decentralizált vagy centralizált), és a felelősség 
horizontális elosztását a feltehetően nagyszámú érdekelt fél között. A decentralizált 
rendszerekben a szakpolitikai keret különféle elrendeződést tesz lehetővé, mivel a 
szabályozás területileg különböző szinteken történhet (esetenként eltérő szintű 
státusszal, mint például Németországban a szövetségi és a tartományi szintű 
szabályozás). Ez lehetővé teszi a helyi szakpolitika testreszabását. 

A tagállami szakértői jelentések és a kérdőív alapján látható, hogy a felnőttképzésre 
vonatkozó szakpolitikai keretekre inkább a széttöredezettség, semmint az 
összehangoltság jellemző. Bár az összehangolásra vonatkozóan nincs közös mérce, 
a szakértők mérlegelték a felnőttképzési szakpolitika és szolgáltatások közötti 
koordináció mértékét. A széttöredezettség vagy a koordináció hiánya főként a 
felnőttképzési irányítás vertikális és horizontális felelősségmegosztásából és 
(különösen a szolgáltatásnyújtás terén) az ágazatban tevékenykedő érdekelt felek 
számából ered. Ez főként azt mutatja, hogy a felnőttképzés nem különálló szakpolitikai 
terület, amely egyértelműen egy adott intézmény hatáskörébe tartozik (például egy 
adott minisztérium hatáskörébe), illetve nem egy konkrét szakpolitikai terület (amely 
például az oktatáshoz, a foglalkoztatáshoz vagy más kulcsfontosságú szakpolitikai 
portfólióhoz kapcsolódik). Úgy tűnik, hogy a felnőttképzésre vonatkozó nemzeti 
szakpolitikai keretek különböző elemei nincsenek különösebben összekapcsolva és 
összehangolva, hiányoznak a kereszthivatkozások és az integráció. Ideális 
forgatókönyv lehetne ebben a tekintetben az, ha egy átfogó törvény rögzítené a 
felnőttképzés általános irányvonalát, amelyet később részletesebben kifejt egy másik 



3 
 

törvény, kiegészítve egy stratégiával, amely elmagyarázhatná a megállapított cél 
megvalósítása érdekében végrehajtásra kerülő beavatkozásokat. 

 

2. Milyen nemzeti célkitűzések léteznek a felnőttképzésre vonatkozóan? 

Az országjelentések és a kérdőívek eredményei azt mutatják, hogy minden ország 
rendelkezik a felnőttképzéssel kapcsolatban megfogalmazott célkitűzésekkel. Sok 
tagállam uniós referenciaértékeket alakított nemzeti célkitűzésekké, az uniós 
munkaerő-felmérés „egész életen át tartó tanulásban való részvételre” vonatkozó 
mutatója alapján, amely a felnőttképzésben elért előrelépés mérésének 
kulcsfontosságú eszköze. Ebben a tekintetben a tagállami körülmények közötti 
különbségek ellenére van némi összhang a felnőttképzési célkitűzések között. Számos 
országban további célkitűzések is vannak, amelyek konkrétabb szakpolitikai 
beavatkozásokra vonatkoznak. A tagállamokról általánosságban elmondható, hogy 
miközben a részvételre vonatkozóan léteznek célkitűzések, kevesebb hangsúlyt 
fektetnek az eredményekre (pl. a tanulás eredményképpen megszerzett képesítés) 
vagy a végső hatásra (pl. fokozottabb munkaerőpiaci részvétel) vonatkozó 
célkitűzésekre. Ennek alapján felvetődik a kérdés, hogy támogathatjuk-e a 
tagállamokat a felnőttképzés terén elért előrelépés mérésére szolgáló hasznosabb 
mutatók elfogadásában, valamint abban, hogy egyszerre foglalkozzanak a 
tevékenységekkel (részvétel), a teljesítménnyel (elért eredmények), az 
eredményekkel (elért hatás) és a (hosszú távú) hatásokkal. Habár sokféle nemzeti 
célkitűzés létezik, az országjelentésekből arra lehet következtetni, hogy szélesíteni 
lehetne a felnőttképzés terén elért előrehaladás mérésére szolgáló mutatók és 
célkitűzések körét. 

Az adatok arra utalnak, hogy korlátozott mértékben képezi stratégiai megfontolás 
tárgyát az, hogy az EU 2020-as referenciaértékhez kapcsolódó nemzeti célkitűzéseket 
hogyan dolgozzák ki, és hogy az egyes módszerek (a konkrét intézkedések és 
beavatkozások) hogyan segíthetik az országokat a céljaik megvalósításában. Más 
szóval, amiről a tagállami szakértők kevésbé számoltak be az az, hogy a nemzeti 
célkitűzéseket hogyan fogják megvalósítani. A nemzeti célkitűzések számos esetben 
nagyratörők, és a felnőttképzésben való jelenlegi részvételt tekintetbe véve 
elérhetetlenek. 

Összefoglalva, az adatok arra engednek következtetni, hogy a felnőttképzés terén 
valóban léteznek nemzeti célkitűzések, ami pozitív fejlemény, mivel arra utal, hogy a 
tagállamok elkötelezettek a felnőttképzés fejlesztése iránt és ambiciózusak ezzel 
kapcsolatban. A nemzeti célkitűzéseket és mutatókat egyértelműen ki lehet terjeszteni, 
hogy jobban tükrözzék a felnőttképzésben elért előrehaladást az eredmények és a 
hatás tekintetében. Az adatok alapján úgy tűnik továbbá, hogy a rögzített célkitűzések 
nem kapcsolódnak a megvalósításuk érdekében alkalmazott mechanizmusokhoz és 
megközelítésekhez. Érdekes módon az országjelentések ténylegesen rámutattak egy 
egyértelmű kapcsolatra a célkitűzések és bizonyos (például a Kohéziós Alapból 
finanszírozott) konkrét programok között. E programok mögött valószínűsíthetően 
világos beavatkozási logika húzódik, amely kapcsolatot teremt a bemenet 
(erőforrások), a tevekénységek, a teljesítmény, az eredmények és a hatás között. Ez 
azt sugallja, hogy lehetőség nyílhat annak vizsgálatára, hogy a tagállamokat hogyan 
lehetne támogatni kölcsönös tanulás és információcsere segítségével azzal 
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kapcsolatban, hogy a nemzeti szakpolitikai kereteket és célkitűzéseket hogyan 
befolyásolhatja a beavatkozási logika. Ezért a vizsgált adatok alapján javasoljuk a 
célkitűzések, beavatkozások és hatások közötti stratégiai kapcsolat elmélyítését oly 
módon, hogy például a szolgáltatás megtervezése igazodjon egy adott cél 
megvalósításához, vagy hogy reális célkitűzéseket határozzanak meg figyelemmel az 
erőforrásokra, a tervezett beavatkozás típusára és a várt végső hatásra. A záró 
fejezetben visszatérünk még egyszer erre a megközelítésre, amely szerint tehát a 
megfelelő beavatkozások megtervezése a beavatkozásra vonatkozó szisztematikus 
logika kidolgozása révén történik. 

 

3. Milyen nemzeti keretek vannak érvényben a felnőttképzés finanszírozására? 

Az országjelentések beszámolnak arról, hogy a felnőttképzést hogyan finanszírozzák 

nemzeti szinten. Áttekintik az állami beruházások mértékét és a felnőttképzés 

finanszírozására rendelkezésre álló eszközöket. 

A nemzeti szakértők által a jelentésekben bemutatott adatok egyértelműen 

korlátozottak. A felnőttképzésre vonatkozó költségvetési sorok a beszámolókban 

például általában nem egyetlen beruházási területet képeznek; ehelyett a 

felnőttképzés finanszírozásának aspektusai kapcsolódó és szélesebb körű beruházási 

prioritásokra is hangsúlyt helyező területeken jelennek meg. Emiatt az állami szférára 

vonatkozó tagállami információk alapján nem könnyű megállapítani, hogy 

összességében milyen konkrét állami beruházások irányulnak a felnőttképzésre. 

16 nemzeti szakértő például úgy nyilatkozott, hogy a felnőttképzés finanszírozása csak 

részben vagy egyáltalán nem nyomon követhető. Az állami beruházás nyomon 

követése nehezebb, amikor a források elosztása regionális vagy helyi szinten történik. 

Ez megnehezíti a nemzeti keretek összehasonlítását, mivel a nemzeti szakértők a 

felnőttképzés finanszírozását illetően csak részleges képet tudtak adni a helyzetről. 

Miközben a kérdőívek alapján a pénzügyi információk átláthatósága „elvileg” nem 

jelent különösebb problémát, abból, hogy a szakértők saját maguk próbáltak 

információt szerezni a beruházásokról arra lehet következtetni, hogy valójában 

problémák vannak az adatok hozzáférhetőségével és következetességével 

kapcsolatban. Általában véve az adatok hozzáférhetőségének hiánya és azok 

töredezettsége (azaz a koordináció és összehangolás hiánya) az ágazatban azt jelenti, 

hogy a közvetlen összehasonlítás és a beruházások elemzése akadályokba ütközik. 

Későbbi feladat lehet annak vizsgálata, hogy hogyan lehetne elősegíteni a tagállami 

jelentések közvetlen összehasonlítását. Ez a fejezet arra is kitér, hogy a felnőttképzés 

finanszírozásában milyen arányt képvisel az állami beruházás. A felnőttképzés 

finanszírozásában való állami részvétel aránya igen változó, a munkáltatók fontosabb 

befektetők e téren, mint az állami szféra (számos országban a beruházások 50%-a 

vagy annál is több tőlük ered). 

A felnőttképzést több forrásból finanszírozzák, többek között az állami szféra, a 

munkáltatók és a magánszféra, magánszemélyek és nem kormányzati szervezetek 

(NGO-k). A felnőttképzés állami finanszírozásának mértéke változó, ugyanakkor van 
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valamiféle következetesség abban, hogy a felnőttképzésre fordított tagállami 

befektetés a GDP hány százalékát képezi. A tagállamok közel felében a szakértők 

arról számoltak be, hogy 2010 óta többet fordítottak a felnőttképzésre, míg a 

tagállamok negyedében ebben az időszakban csökkent a finanszírozás. Néhány 

esetben pozitív korreláció áll fenn a finanszírozás növekedése és a felnőttképzésben 

való részvétel aránya között, ez azonban nem általános tendencia. Miközben a 

jelentések összességében pozitívak a beruházások szintjének emelkedése 

tekintetében – ami bizakodásra ad okot –, aggályok fogalmazódtak meg a 

felnőttképzést célzó állami beruházások volumenét illetően, mivel a szakértők több 

mint fele úgy véli, hogy a felnőttképzés állami támogatása nem elegendő, és nem elég 

célzott a várt célok megvalósításához. A jövőbeni kutatások egyik érdekes területe 

lehet annak feltárása, hogy mennyire volna megfelelő módszer a nemzeti 

finanszírozás egy adott tanulói csoportra irányítása azokban az esetekben, amikor a 

források növelése előtt akadályok állnak. 

A szakértők megvizsgálták a felnőttek támogatására szolgáló pénzügyi eszközöket és 

mechanizmusokat – például a munkáltatók részére nyújtott adózási ösztönzők vagy 

tanulmányi utalványok –, és arról számoltak be, hogy általában véve sokan élnek 

ezekkel a lehetőségekkel, és az eszközök széles skáláját alkalmazzák. Az eszközök 

száma különösen nagy Németországban és Olaszországban, ahol decentralizált 

rendszerek működnek, és az eszközöket regionális szinten alkalmazzák, tükrözve a 

szubnacionális hatásköröket. Máshol (a legtöbb országban) viszonylag kevesen élnek 

ilyen eszközökkel, főleg Észak-, Közép- és Kelet-Európában. Miközben néhány 

országban (például Svédországban és Finnországban) kevesebb eszköz létezik, és 

azok a legtöbb felnőttre vonatkoznak, a közép- és kelet-európai országok többségében 

konkrét célcsoportokra vonatkozó eszközöket alkalmaznak. 

Az állami támogatás mértékére vonatkozó szakértői értékelések nyilvánvalóan 

szubjektívek, ugyanakkor a számszerűsítést és az országok közötti összehasonlítást 

korlátozzák az adatok elérhetőségével és átláthatóságával kapcsolatos problémák is. 

Ennek fényében, továbbá tekintettel arra, hogy az ezen a területen rendelkezésre álló 

kutatások korlátozottak és immár idejétmúltak, értékes információval szolgálnának a 

tudásbázis számára az azt vizsgáló jövőbeni kutatások, hogy hogyan lehetne a 

felnőttképzést célzó beruházásra vonatkozóan következetes nemzeti adatokat 

kinyerni és összehasonlítani. 

 

4. Milyen mértékben tartalmazzák a nemzeti beavatkozások a fogalmi keret 
építőelemeit, és mit mond ez nekünk a hatékonyságukról? 

Ez a jelentés a felnőttképzés fogalmi keretére hagyatkozik, amely az eredményes 
felnőttképzésre vonatkozóan kutatások révén számos sikertényező mentén 21 fontos 
építőelemet határozott meg. A nemzeti szakértők beszámoltak arról, hogy a tagállami 
beavatkozásokban milyen mértékben jelennek meg a fogalmi keret építőkövei. A kép 
vegyes: néhány országban nagyon kevés építőelemet vezettek be, máshol több mint 
a szakértők fele szerint a 21-ből 16 megtalálható. 
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Habár az országjelentések a felnőttképzési rendszerek számos pozitívumára 
rámutatnak, a rendszerek fogalmi kerettel való összevetése azt mutatja, hogy sok 
országnak van még mit tennie, mielőtt minden egyes építőelem megerősödik és 
sikeresnek tekinthető. Habár az építőelemek léteznek (pl. megcélozzák a 
szolgáltatásnyújtást), ez nem jelenti azt, hogy a rendszerek erősek, vagy hogy a 
szolgáltatás eredményesen ösztönöz több felnőttet arra, hogy színvonalas oktatásban 
vegyen részt. Bár az általános kép pozitívnak tűnik, az EU-28-ban egyértelműen 
különbségek mutatkoznak az országok között, néhány országban ugyanis csak kevés 
olyan építőelem található meg, amelyet a fogalmi keret fontosnak ítél egy szilárd 
felnőttképzési rendszer kialakítása szempontjából. 

A tagállami szakértők többsége úgy vélte, hogy a felnőttképzési rendszer az 
országukban különösen fejlődésnek indult az elmúlt öt évben, főként, ami az érdekelt 
felek közötti partnerségek szintjét, a szolgáltatások célzottságát, a szolgáltatásnyújtás 
kialakítását és fejlesztését szolgáló adatkezelést és a támogatások növekedését illeti. 
A legtöbb országjelentés észrevehető „lépésváltást” jelzett a felnőttképzési 
rendszerekben a tervezés, megvalósítás és finanszírozás tekintetében. 

 

5. Melyek a nemzeti felnőttképzési rendszerek főbb erősségei és hiányosságai 
az EU-28-ban? 

Az EU-28 felnőttképzési rendszereinek erősségeit és hiányosságait szakértői 
vélemények és a 28 országjelentés tartalma alapján értékelték. A nemzeti szakértők 
számára a jelentésük elkészítése tekintetében nyújtott iránymutatás elősegítette a 
szakértői értékelések közötti konzisztenciát, ennek ellenére a nemzeti szakértők 
erősségekkel és hiányosságokkal kapcsolatos értékelése bizonyos mértékben 
elkerülhetetlenül szubjektív. Ezt figyelembe véve, a nemzeti szakértők által bemutatott 
bizonyítékok rámutatnak néhány kérdésre és mintára a felnőttképzési rendszerek 
erősségeivel és hiányosságaival kapcsolatban. 

Az erősségek között említik többek között a hivatalok és az intézmények között egy 
többszereplős modell részeként az irányítás, a szabályozás és a szolgáltatásnyújtás 
terén folytatott együttműködés mértékét. Szintén a főbb erősségek között szerepel a 
szakpolitika és a szolgáltatásnyújtás bizonyos célcsoportokhoz rendelésének mértéke 
a felnőttképzési rendszerekben, valamint a beavatkozások és a szolgáltatások 
munkaerőpiacon megjelenő készségigényeknek megfelelő tervezése. 

Ugyanakkor a hiányosságok főbb területei a szolgáltatásnyújtói környezet 
összetettsége (a szereplők számát, szerepüket és hatáskörüket tekintve), a 
finanszírozás elégtelensége, valamint a szakpolitika és a szolgáltatások kialakítását 
támogató adathasználattal kapcsolatos korlátok. 

Az adatok nem mutattak rá semmilyen egyértelmű erősségre vagy hiányosságra a 
földrajz vagy az irányítási rendszer típusa terén. 

A nemzeti szakértők által nyújtott információk alapján úgy tűnik, hogy a felnőttképzési 
rendszerek hatékonyságát potenciálisan aláássa a szolgáltatói környezet 
összetettsége (a szolgáltatásnyújtók sokfélesége és nagy száma). Az adatok itt arra 
utalnak, hogy a szolgáltatásnyújtást javítani lehetne a stratégiai koordináció és 
összehangolás terén. Ez a megállapítás kapcsolódik ahhoz, hogy a felnőttképzésre 
vonatkozó szakpolitikai keretek jellemzően széttöredezettek, nem pedig 
összehangoltak. Ez a felnőttképzésben részt vevő szereplők és érdekelt felek nagy 
számában (vertikális és horizontális felelősségmegosztással) is megnyilvánul. E 
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tekintetben lehetőség adódhat a kölcsönös tanulásra és információcserére, ezáltal is 
segítve a tagállamokat annak áttekintésében, hogy hogyan működhetne és 
valósulhatna meg a felnőttképzés a legjobban egy összetett szolgáltatói környezetben. 
Ezzel összefüggésben többek között lehetőséget lehetne nyújtani az 
információcserére, az érdekelt felek hatáskörének tisztázására és kommunikációjára, 
vagy a szolgáltatás megvalósítására vonatkozó stratégiai megközelítés 
kidolgozásának javítására. Ebben az értelemben a reform mindenekelőtt az információ 
megosztására és a kommunikációra összpontosíthatna. 

Az adatok arra is rámutatnak, hogy javítani lehetne a kapcsolatot a munkáltatói és a 
tanulói igények, valamint a felnőttképzés megtervezése és megvalósítása között. 
Jobban ki lehetne használni az adatok létrehozásában, kezelésében és elemzésében 
rejlő lehetőségeket e folyamat támogatására. Amennyiben a szolgáltatás szorosabban 
kapcsolódik az igényhez, nagyobb valószínűséggel lesz releváns és eredményes, ami 
a befektetés tekintetében is jövedelmezőséget jelent. Ahol az elmúlt években e téren 
előrehaladás történt, ott néhány tagállami szakértő az adatfelhasználást erősségként 
határozta meg, míg ugyanennyien arról számoltak be, hogy az adatokat nem jól 
használják fel a szolgáltatásnyújtás tervezése és felülvizsgálata során, és ez egy 
hiányosságot jelent, amellyel foglalkozni kell. 

 

6. Mit árulnak el a fentiek a felnőttképzés jelenlegi helyzetéről és a szükséges 
jövőbeli reformokról? 

Az országjelentésekben és a kérdőívekben bemutatott adatok és információk 
elemzése alapján több terület is felmerül, amelyre hasznos volna hangsúlyt fektetni a 
jövőbeli reformok és kutatások keretében. Az alábbiakban ezeket az aspektusokat 
emeljük ki. 

 

6.1. Stratégiai és az intervenciós logikán alapuló gondolkodás a felnőttképzés 
javításának támogatására 

Úgy tűnik, hogy javítani lehetne a felnőttképzés irányát meghatározó nemzeti stratégiai 
gondolkodást, ami kedvezően hatna a szakpolitikai keretek összehangolására. Az 
országjelentések szerint a felnőttképzés néha koordináció nélkül valósul meg, és nem 
támaszkodik stratégiailag átgondolt megközelítésre. Ez a probléma egyrészt tükrözi a 
terület érdekelt feleinek nagy számát, ami az ágazat sajátossága, és amivel lentebb 
külön foglalkozni fogunk. Másrészt lehetséges, hogy a stratégiai koordináció hiánya 
azzal a megállapítással is kapcsolatos, amely szerint a célokat gyakran nem helyezik 
stratégiai kontextusba abban a tekintetben, hogy hogyan lehetne őket megfelelő és 
lehetőség szerint célzott beavatkozásokon keresztül megvalósítani. Ez kevésbé 
jellemző a kohéziós finanszírozásban részesülő programokra, amelyek jellemzően a 
mérhető teljesítményeket és eredményeket meghatározó, átgondolt 
változáselmélethez és intervenciós logikához kapcsolódnak. Úgy tűnik tehát, hogy a 
felnőttképzési szolgáltatásokat javítani lehetne a tagállamokban a szolgáltatásoknak a 
konkrét célok, teljesítmények, eredmények és hatások szem előtt tartásával való 
megtervezésének módja tekintetében. A beavatkozások ily módon, egy megállapított 
végső eredmény elérését szolgáló, átgondolt logika mentén történő megtervezése 
segíthetne csökkenteni az EU 28 tagállamában a felnőttképzés tekintetében a célok 
és (az általában véve nem emelkedő) részvételi arány között meglévő szakadékot. 
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Ezzel összefüggésben jövőbeli reformként javasoljuk, hogy az Európai Bizottság 
tanulmányozza, hogy hogyan lehetne ösztönözni a tagállamok között a felnőttképzési 
programok logikus intervención alapuló megtervezésének gyakorlatát. Ez 
megvalósulhat néhány példa és esettanulmány összegyűjtésén és terjesztésén 
keresztül, vagy iránymutatás segítségével arra vonatkozóan, hogy az ilyen 
megközelítések hogyan segíthetik a tagállamokat abban, hogy stratégiai gondolkodást 
alakítsanak ki a felnőttképzéssel kapcsolatosan. Az Európai Bizottság a vonatkozó 
gyakorlat kialakítása érdekében a tagállamok közötti együttműködést és kölcsönös 
tanulást is ösztönözheti. Természetesen a szubszidiaritás elvét figyelembe véve nem 
azt feltételezzük, hogy a tagállamok ugyanazt a stratégiát dolgoznák ki, mindössze azt, 
hogy a felnőttképzés minden tagállamban javulhatna, amennyiben a megközelítéseket 
fokozottabban stratégiai alapon fontolnák meg és hangolnák össze. 

 

6.2. A szolgáltatói környezettel kapcsolatos kommunikáció és annak tisztázása 

A szakértők által nyújtott információk alapján úgy tűnik, hogy a felnőttképzési 
rendszerek sikerét aláássa a felnőttképzésre vonatkozó szakpolitikai keret és a 
szolgáltatói környezet összetettsége. Ez az összetettség a felnőttképzési ágazat 
sajátossága, és ez alapján a kutatás alapján nem javasoljuk, hogy a tagállamok a 
résztvevők számának optimalizálása révén egyszerűsítsék a felnőttképzési 
rendszereiket. Habár ez a jövőben megjelenhet mint lehetőség, jelenleg azt javasoljuk, 
hogy fontolják meg, hogyan segíthető elő az egyes érdekelt felek szerepének 
tisztázása és jobb megértése. Például, a nemzeti érdekelt felek és a nagyközönség 
javára szolgálhat egy olyan kommunikációs kampány, amely ismerteti a felnőttképzés 
működését, valamint a felelősségek és a hatáskörök intézmények és érdekelt felek 
közötti megosztását az országban. 

 

6.3. A kutatás kiterjesztése a felnőttképzés finanszírozásának területére 

Ahogyan fentebb említettük, a számszerűsítést és az országok közötti 
összehasonlítást korlátozzák az adatok elérhetőségével és átláthatóságával 
kapcsolatos problémák. A felnőttképzés finanszírozásának mértékére vonatkozó 
meglévő kutatások korlátozottak és egyre elavultabbá válnak. Ennek alapján értékes 
információval szolgálnának a tudásbázis számára az azt vizsgáló jövőbeni kutatások, 
hogy hogyan lehetne a felnőttképzést célzó beruházásra vonatkozóan következetes 
nemzeti adatokat kinyerni és összehasonlítani. Egy másik és szintén hasznos 
vállalkozás volna egy rövid iránymutató összeállítása és terjesztése, amely felvázolná, 
hogy a különböző tagállamok hogyan használnak fel különböző pénzügyi eszközöket, 
és hogy ezeket hogyan lehetne más környezetben hasznosítani. Értékes volna e 
témáról kölcsönös vagy egymástól való tanulás formájában gondolkodni, amely 
fórumot biztosítana a különböző tagállami tapasztalok és elképzelések 
megosztásához és azok tanulságainak levonásához. 

 

6.4. A kutatás kiterjesztése a felnőttképzési szolgáltatások értékelésére 

Habár túlmutat e jelentés hatókörén, felhívjuk a figyelmet az európai felnőttképzés 
hatékonysága, eredményessége és relevanciája értékelésének fontosságára. A 
megfelelő felnőttképzési szakpolitika és finanszírozási keret meglétének biztosítása 
mellett ugyanolyan fontos annak értékelése is, hogy azok a kívánt célt valósítják-e 
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meg, és hogy összhangban állnak-e az aktuális uniós, nemzeti és helyi igényekkel. 
Annak értékelése, hogy mi és milyen körülmények között működik különösen fontos, 
ha figyelembe vesszük, hogy olyan felnőttképzési lehetőségeket kell biztosítani, 
amelyek a gyorsan változó munkaerőpiacokon szükséges készségekkel és 
kompetenciákkal vértezik fel az egyéneket. 

 

6.5. A jelentés megállapításainak megosztása a releváns felnőttképzési 
fórumokon 

Javasoljuk, hogy a jelentés megállapításait – különösen a szolgáltatók közötti 

stratégiai koordináció látható hiányával és a szolgáltatásnyújtás megtervezésének 

elősegítése érdekében az adathasználat javításával kapcsolatban a nemzeti szakértők 

által feltárt hiányosságokat – osszák meg a releváns felnőttképzési fórumokon. Az 

Oktatás és képzés 2020 felnőttképzéssel foglalkozó munkacsoportja már 

meghatározott megbízatással rendelkezik, e jelentés megállapításai azonban 

támogatnák a munkáját. A jelentést meg lehetne osztani továbbá az európai 

felnőttképzés elektronikus platformjával (EPALE), hogy annak megállapításai 

segíthessék a platform továbbfejlesztését (például a felnőttképzés szakpolitikai 

elemzési eszközére épülő munka során), valamint az érintett érdekelt felekkel. 

 

7. Záró megjegyzések 

A felnőttképzés tudásbázisához való eme hozzájárulás értékes, figyelembe véve, hogy 

ezt a szakpolitikai területet gazdasági és társadalmi szempontból helyi, nemzeti és 

európai szinten is egyre fontosabbnak tartják. A felnőttképzés az egyének, a 

munkáltatók és végeredményben a társadalmak javát szolgálja, különösen a gyorsan 

változó gazdasági körülmények között. Az évek során az európai és nemzeti 

szakpolitikákban kapott kitüntetett figyelem ellenére a tagállamok többségében még 

mindig korlátozott számban férnek hozzá felnőttek tanulási lehetőségekhez. 

Az országjelentések szerint átfogó törekvésként jelenik meg a felnőttképzésben való 

részvétel növelése, gyakran a területre vonatkozó uniós törekvéseket és 

célkitűzéseket tükröző nemzeti célkitűzések meghatározása révén. Úgy tűnik, hogy a 

felnőttképzésben való aktuális részvételi arány azonban nem igazodik az ambícióhoz. 

A szakértői jelentések részeként bemutatott adatok arra utalnak, hogy néhány esetben 

nincs kapcsolat a célkitűzések kidolgozása és a megvalósításuk konkrét eszközeinek 

átgondolása között, és hogy a szakpolitikai kereteket gyengíti a széttöredezettség és 

a stratégiai gondolkodás hiánya. Ezzel összefüggésben úgy tűnik, hogy a fokozottabb 

stratégiai tervezés biztosíthatná a szolgáltatások egy adott változáselmélet szerinti 

megtervezését. Ennek elősegítéséhez fontos az egyes beavatkozásokhoz rendelt 

pénzügyi források egyértelmű ismerete. Jelenleg a tudásbázisból hiányzik a 

felnőttképzésre fordított pénzügyi forrásokra vonatkozó információ, ezért nemzeti 

összehasonlításokat nem lehet szisztematikusan végezni. A fenti javaslatok 

megvizsgálják, hogy a jövőbeli fejlesztések, reformok és kutatások hogyan 
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összpontosíthatnának az adatok fokozottabb felhasználására a szolgáltatásnyújtás 

támogatása érdekében, foglalkoznak továbbá a stratégiai felügyelet és a 

változáselméleten alapuló megközelítések javításával a felnőttképzés területén, a 

finanszírozási keretek ismeretében mutatkozó hiányosságok orvoslásával, valamint 

egyéb olyan területekkel, amelyek esetében a tagállamok javára válhat a kölcsönös 

tanulás és a gyakorlatok megosztása. 

 

 

 


