
EPALE MAGAZIN
A felnőttkori tanulás hazai  
és nemzetközi aktualitásai, jó gyakorlatai

Validációs folyamatok

Médiaműveltség

Időskori tanulás
Felnőttképzési projektek  
jó gyakorlatai

Magyarország  
PIAAC eredményei

Alapkészség  
és kulcskompetenciák fejlesztése

20
19
│ 

de
ce

m
be

r

EPALE Nemzeti Támogató Szolgálat





EPALE MAGAZIN 
Köszöntő

Dr. Lukács Fruzsina  
Magyarország részvétele, eredményei a Felnőttek Képesség- és  
Kompetenciamérése (PIAAC) programban

Almási Gyöngyvér Boglárka  
Együtt az integrációért Békésen

Szabó István  
A Békés Megyei Kormányhivatal  
felnőttkori tanulást támogató programjai

György Mariann 
Felnőttképzés a Nyíregyházi Szakképzési Centrumban:  
új kihívások – digitalizáció – felzárkózás – együttműködés

Berkes Blanka  
Vállalati nyelvi képzés – érvelni, prezentálni is tudni kell

Széles-Horváth Anna  
Szabadulásra való felkészítés nemzetközi összefogásban

Lakó-Tóth Edit  
„Angolra hangolva” a CédrusNet angol nyelvi kiscsoportos  
fejlesztő foglalkozása újrakezdőknek

Anke Bahl – Agnes Dietzen  
A munkahelyi tanulás, mint kompetenciaközpontú képzés

Tuomas MacGilleon  
A tanulás és az egészség összefüggései

Ryan Scott  
Tanuló börtön  
– új megközelítések és gyakorlatok a fogvatartottak oktatásában

Pia Heikkilä  
Felnőttképzés és validáció

Tartalom

2

22

13

30

3

26

18

34

37

41

46

51



2

Beköszöntő

A felnőttkori tanulás elektronikus európai plat-
formja (EPALE) egy többnyelvű online közös-
ség a felnőttkori tanulás szakemberei részére. 
A platform hír és blogbejegyzés szekciói lehető-
séget kínálnak a felnőttkori tanulás témájában 
a bevált gyakorlatok és módszerek megosztá-
sára és támogatására. Az EPALE platformon 
24 nyelven kereshető szakirodalom, megte-
kinthetők és feltölthetők a tagországokban zaj-
ló szakmai események. A partnerkereső eszköz 
teret ad a nemzetközi kapcsolatok bővítésére 
és a projektpartnerek célzott felkeresésére. 
Egy külön szekció található az európai szakpo-
litikákról a felnőttkori tanuláshoz kapcsolódó 
európai uniós információkkal és adatokkal.

A platform közel 60 000 taggal rendelkezik 
Európában, Magyarországon körülbelül 1 200 
regisztrált felhasználó járul hozzá a platform 
sikeres működéséhez.

Ez évi számunkban külön hangsúlyt kap az 
alapkészség-fejlesztés témája. Bemutatjuk 
az OECD Felnőttek Képesség- és Kompeten-
ciamérési Programjában (PIAAC) való rész-
vétel magyarországi eredményeit, társadal-
mi együttműködés erősítését szolgáló helyi 
szintű komplex programot, munkavállalás-
hoz szükséges transzverzális kompetenciák 
fejlesztését célzó programokat, hazai jó gya-
korlatokat a felnőttkori tanulás terén és né-
hány kiemelt nemzetközi témát, mint például 
az egészség és felnőttkori tanulás közötti kap-
csolat, a börtönoktatás, a validáció és a munka-
helyi tanulás.
Kellemes időtöltést kívánunk!

Az EPALE Nemzeti Támogató Szolgálat 
munkatársai
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A Felnőttek Képesség- és Kompetenciamérése 
(Survey of Adult SkillS; PiAAC) a 16 és 65 év kö-
zötti, munkaképes korú felnőtt lakosság három 
kulcsfontosságú információfeldolgozási készsé-
géről nyújt képet:
◾  szövegértési készség – az írott szöveg megér-

tésének és arra való megfelelő válaszadásnak 
képessége,

◾  számolási készség – a számolás és matemati-
kai fogalmak használatának képessége,

◾  problémamegoldó készség információ-tech-
nológiai környezetben – a digitális környezet-
ben talált, átalakított és közvetített informáci-
ók elérésének, értelmezésének és elemzésének 
képessége.

A felmérés nemzetközi összehasonlítást tesz 
lehetővé a részt vevő országok között. Az adatfel-
vétel 2010 és 2018 között három felmérési kör-
ben zajlott: az első körben 2010 és 2012 között 
24 ország¹, a második körben 2013 és 2015 kö-

zött 9 ország², a harmadik körben 2016 és 2018 
között 6 ország³ mérte fel felnőtt lakosságának 
kompetenciáit. Mivel az USA a harmadik mellett 
már az első felmérési körben is szerepelt, így ösz-
szesen 39 ország/gazdaság eredményeit tudjuk 
összevetni.

Hazánkban reprezentatív mintán 6149, 16 és 
65 év közötti Magyarországon lakcímmel rendel-
kező felnőttel készült sikeres interjú, 250 telepü-
lésen. Laptopon 4008 fő, papír-alapon 2070 fő 
válaszolta meg a feladatokat, 71 fő pedig nyelvi 
okokból nem volt képes a válaszadásra. A lekér-
dezés a háttérkérdőív felvételével kezdődött, 
majd ezt követte a kognitív készségeket felmérő 
tesztek megoldása. A háttérkérdőív 10 modulból 
állt. Az alapvető demográfiai adatok mellett rész-
letesen feltérképezte a válaszadó munkaéletút-
ját, tanulmányait, képzésekben való részvételét, 
munkahelyi környezetét, valamint háztartásának 
a jellemzőit (pl. az általa beszélt idegennyelveket, 

Dr. Lukács Fruzsina

MAGYARORSZÁG RÉSZVÉTELE,  
EREDMÉNYEI A FELNŐTTEK  
KÉPESSÉG- ÉS KOMPETENCIA-
MÉRÉSE (PIAAC) PROGRAMBAN

1  Ausztrália, Ausztria, Belgium, Kanada, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Írország, Olaszország, 
Japán, Koreai Köztársaság, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Orosz Föderáció, Szlovákia, Spanyolország, Svédország, Egyesült Királyság, Amerikai 
Egyesült Államok

2 Chile, Görögország, Indonézia, Izrael, Litvánia, Új-Zéland, Szingapúr, Szlovénia és Törökország
3 Amerikai Egyesült Államok, Ecuador, Magyarország, Kazahsztán, Mexikó, Peru



hányan élnek együtt, amennyiben gyermekei is 
vannak: gyermekei számát, életkorát). A PIAAC 
felmérés fontos módszertani újítása, hogy a kész-
ségek használatát is felméri a háttérkérdőívben, 
mind a mindennapi életben, mind a munkahelyen. 
A válaszadás során bizonyos tevékenységek vég-
zésének gyakoriságát kellett megítélniük a részt-
vevőknek. Például a szövegértés esetében ötfokú 
skálán ítélték meg, hogy „soha” – „ritkábban, 
mint havonta” – „havonta 1-3 alkalommal, de rit-
kábban, mint hetente” – „legalább hetente, de nem 
naponta” – vagy „naponta” írnak leveleket vagy 
e-maileket. 

A készséghasználat felmérésének több oka volt: 
◾  az írott anyagokkal és egyszerű számítások 

végzésével való foglalatosság az egyik megha-
tározója annak, hogy mit értünk az írás-olva-
sás és számolás készségeinek megléte alatt a 
PIAAC felmérésben; 

◾  az ilyen tevékenységek végzésén keresztül 
fejleszthetők és megtarthatók ezek a készsé-
gek, valamint 

◾  az egyén produktivitását és fizetését a képessé-
geinek szintje mellett az is meghatározza, hogy 
milyen mértékben végez a képességeit igénybe 
vevő feladatokat a munkahelyén. 

A PIAAC felmérés elsődlegesen számítógépen 
történt. A háttérkérdőívre adott válaszokat a KSH 
által megbízott kérdezőbiztos rögzítette a laptopon 
lévő programba. Ha a válaszadó úgy nyilatkozott, 
hogy korábban már használt számítógépet, a lap-
top átadásra került. Ezek után egy egyszerű fel-
adatsor („számítógépes alapfeladatok”) segítsé-
gével a program meghatározta, hogy a személy 
képes lesz-e a feladatokat számítógépen kitölteni. 
Amennyiben nem, úgy papír alapon töltötte ki a fel-
mérést. Szintén így válaszoltak azok, akik koráb-
ban nem használtak számítógépet, vagy visszauta-

válaszadást. Papír alapon csak szövegértés és számolási készség munkafüzetek léteznek, így a papíron 
dolgozók nem töltötték ki a problémamegoldással kapcsolatos feladatokat. Akik laptopon töltötték ki a 
feladatokat, azoknak adaptív tesztmódszertan alapján a számítógépes program két kompetenciaterületet, 
valamint ezeken belül könnyű – közepesen nehéz- vagy nehéz feladatsort adott. Az adapítv módszertan 
a válaszadó legmagasabb iskolai végzettségét, anyanyelvét, valamint a- néhány kompetenciát mérő 
kérdésből álló- alapfeladatokon elért teljesítményét vette figyelembe. Az 1. ábrán a különböző felmérési 
útvonalak vannak ábrázolva. 

 

 

1. ábra: A PIAAC felmérés felépítése, valamint az egyes útvonalon haladó személyek százalékos aránya a mintán belül 

Az OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) a PIAAC felmérésben az eredmények 
értelmezéséhez képességszinteket határozott meg. A szövegértés és a számolási készség esetében 6 
szintet, a problémamegoldás esetében 4 szintet különítettek el. Az eredmények esetében az 
átlagpontszámon kívül a teljesítményük alapján bizonyos szintekhez sorolható résztvevők arányát is 
megadják. Minden szinthez adott számú feladat tartozik. A feladatok nehézsége a szintekkel együtt 
növekszik, tehát a szintek egymásra épülnek. A szintek úgy lettek meghatározva, hogy amennyiben 
valaki eredménye adott szinten van, azon felül, hogy az adott szinthez tartozó feladatokat meg tudja 
oldani, az összes alacsonyabb szinten lévő feladattal is boldogul. Az a személy, aki valamelyik 
képességszint közepén helyezkedik el a pontszáma alapján a szinthez tartozó feladatok kb. 2/3-át, a szint 
alsó határán lévő pontszámú személy a feladatok kb. felét, a szint felső határánál lévő pontszámmal 
rendelkező személy a feladatok 80%-át képes megoldani. Az OECD-tagországok kognitív területeken 
elért átlaga a 2. képességszint felső hányadában helyezkedik el.  

Legfontosabb eredmények: 

Szövegértés  

Magyarország felnőtt lakossága 264 pontos átlageredményt ért el, ami két ponttal marad el az OECD-
országok átlagától. Ez az eltérés statisztikailag szignifikáns. A három legmagasabb készségszinten: a 3. 
4. és 5. szinten Magyarországon a válaszadók 42,1%-a teljesített, míg az OECD-országokban a 
válaszadók 44,6%-a. A 2. szinten hazánkban a válaszadók 38,7%-a, az OECD-országokban a 
válaszadók 34,3%-a helyezkedik el. A legalacsonyabb teljesítménnyel jellemezhető személyek aránya, 

1. ábra. A PIAAC felmérés felépítése,  
valamint az egyes útvonalon haladó személyek százalékos aránya a mintán belül
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sították a laptopos válaszadást. Papír alapon csak 
szövegértés és számolási készség munkafüzetek 
léteznek, így a papíron dolgozók nem töltötték ki 
a problémamegoldással kapcsolatos feladatokat. 
Akik laptopon töltötték ki a feladatokat, azoknak 
adaptív tesztmódszertan alapján a számítógépes 
program két kompetenciaterületet, valamint eze-
ken belül könnyű – közepesen nehéz- vagy nehéz 
feladatsort adott. Az adapítv módszertan a válasz-
adó legmagasabb iskolai végzettségét, anyanyel-
vét, valamint a néhány kompetenciát mérő kérdés-
ből álló – alapfeladatokon elért teljesítményét vette 
figyelembe. Az 1. ábrán a különböző felmérési útvo-
nalak vannak ábrázolva. 

Az OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesz-
tési Szervezet) a PIAAC felmérésben az eredmé-
nyek értelmezéséhez képességszinteket határo-
zott meg. A szövegértés és a számolási készség 
esetében 6 szintet, a problémamegoldás esetében 
4 szintet különítettek el. Az eredmények esetében 
az átlagpontszámon kívül a teljesítményük alap-
ján bizonyos szintekhez sorolható résztvevők ará-
nyát is megadják. Minden szinthez adott számú 
feladat tartozik. A feladatok nehézsége a szintek-
kel együtt növekszik, tehát a szintek egymásra 
épülnek. A szintek úgy lettek meghatározva, hogy 
amennyiben valaki eredménye adott szinten van, 
azon felül, hogy az adott szinthez tartozó feladato-
kat meg tudja oldani, az összes alacsonyabb szin-
ten lévő feladattal is boldogul. 

Az a személy, aki valamelyik képességszint kö-
zepén helyezkedik el a pontszáma alapján a szint-
hez tartozó feladatok kb. 2/3-át, a szint alsó hatá-
rán lévő pontszámú személy a feladatok kb. felét, 
a szint felső határánál lévő pontszámmal rendelke-
ző személy a feladatok 80%-át képes megoldani. 
Az OECD-tagországok kognitív területeken elért 
átlaga a 2. képes ség szint felső hányadában he-
lyezkedik el. 

Legfontosabb eredmények

Szövegértés 

Magyarország felnőtt lakossága 264 pontos át-
lageredményt ért el, ami két ponttal marad el az 
OECD-országok átlagától. Ez az eltérés statiszti-
kailag szignifikáns. A három legmagasabb kész-
ségszinten: a 3. 4. és 5. szinten Magyarországon a 
válaszadók 42,1%-a teljesített, míg az OECD-or-
szágokban a válaszadók 44,6%-a. A 2. szinten ha-
zánkban a válaszadók 38,7%-a, az OECD-orszá-
gokban a válaszadók 34,3%-a helyezkedik el. 
A legalacsonyabb teljesítménnyel jellemezhető 
személyek aránya, azoké akik, az 1. szinten vagy 
az 1. szint alatt teljesítettek hazánkban 18,5%, míg 
az OECD-országokban 19,8% (2. ábra). A legjob-
ban teljesítők, azaz azon válaszadók pontszáma, 
akik a pontszámaik alapján a felső 25%-ba tartoz-
nak, átlagosan 58 ponttal haladja meg a legrosz-
szabbul teljesítő 25% eredményét. Ez az ered-
mény összhangban van az OECD-országokban 
mért eltéréssel, ami átlagosan 61 pont volt. 

Számolási készség

Magyarország felnőtt lakosságának számolási 
készsége átlagosan 272 pont volt, ez szignifikán-
san meghaladta az OECD-országok 262 pontos 
átlagát. A három legmagasabb készségszinten: 
a 3. 4. és 5. szinten Magyarországon a válasz-
adók 49,4%-a teljesített, míg az OECD-orszá-
gokban a válaszadók 42,4%-a. Magyarország 
eredménye a PIAAC felmérés 3. körében részt 
vevő országok közül a legmagasabb ebben a te-
kintetben, a korábbi felmérési körben szereplők 
közül Ausztria, Németország, Csehország és 
Észtország eredményeihez áll közel. A 2. szinten 
hazánkban a válaszadók 32,2%-a, az OECD-or-
szágokban a válaszadók 33%-a helyezkedik el. 



A legalacsonyabb teljesítménnyel jellemezhető 
személyek aránya, azoké akik, az 1. szinten vagy 
az 1. szint alatt teljesítettek hazánkban 17,7%, 
ami jóval alacsonyabb, mint az OECD-orszá-
gokban átlagosan mért 23,5% (3. ábra). A leg-
jobban teljesítők, azaz azon válaszadók pont-

száma, akik a pontszámaik alapján a felső 
25%-ba tartoznak, átlagosan 67 ponttal haladja 
meg a legrosszabbul teljesítő 25% eredményét. 
Ez az eredmény összhangban van az OECD-or-
szágokban mért eltéréssel, ami átlagosan 68 
pont volt. 

azoké akik, az 1. szinten vagy az 1. szint alatt teljesítettek hazánkban 18,5%, míg az OECD-országokban 
19,8% (2. ábra). A legjobban teljesítők, azaz azon válaszadók pontszáma, akik a pontszámaik alapján a 
felső 25%-ba tartoznak, átlagosan 58 ponttal haladja meg a legrosszabbul teljesítő 25% eredményét. Ez 
az eredmény összhangban van az OECD-országokban mért eltéréssel, ami átlagosan 61 pont volt. 

 

2. ábra: Az egyes készségszinteken teljesítő válaszadók százalékos aránya szövegértés területen. Forrás: 
https://doi.org/10.1787/888934020863 Table A2.1 

Számolási készség 

Magyarország felnőtt lakosságának számolási készsége átlagosan 272 pont volt, ez szignifikánsan 
meghaladta az OECD-országok 262 pontos átlagát. A három legmagasabb készségszinten: a 3. 4. és 5. 
szinten Magyarországon a válaszadók 49,4%-a teljesített, míg az OECD-országokban a válaszadók 
42,4%-a. Magyarország eredménye a PIAAC felmérés 3. körében részt vevő országok közül a 
legmagasabb ebben a tekintetben, a korábbi felmérési körben szereplők közül Ausztria, Németország, 
Csehország és Észtország eredményeihez áll közel. A 2. szinten hazánkban a válaszadók 32,2%-a, az 
OECD-országokban a válaszadók 33%-a helyezkedik el. A legalacsonyabb teljesítménnyel jellemezhető 
személyek aránya, azoké akik, az 1. szinten vagy az 1. szint alatt teljesítettek hazánkban 17,7%, ami 
jóval alacsonyabb, mint az OECD-országokban átlagosan mért 23,5% (3. ábra). A legjobban teljesítők, 
azaz azon válaszadók pontszáma, akik a pontszámaik alapján a felső 25%-ba tartoznak, átlagosan 67 
ponttal haladja meg a legrosszabbul teljesítő 25% eredményét. Ez az eredmény összhangban van az 
OECD-országokban mért eltéréssel, ami átlagosan 68 pont volt. 
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2. ábra: Az egyes készségszinteken teljesítő válaszadók százalékos aránya szövegértés területen. 

Forrás: https://doi.org/10.1787/888934020863 Table A2.1

Forrás: https://doi.org/10.1787/888934020863 Table A2.3

3. ábra: Az egyes készségszinteken teljesítő válaszadók százalékos aránya számolási készség területen.

 

3. ábra: Az egyes készségszinteken teljesítő válaszadók százalékos aránya számolási készség területen. Forrás: 
https://doi.org/10.1787/888934020863 Table A2.3 

Szövegértés és/vagy számolási készség területen 1. vagy 1. szint alatt teljesítők 

A legtöbb országban az 1. szinten vagy az alatt teljesítők aránya 15 és 38 % közé esett. Ez alól kivételt 
képeznek a 3. felmérési kör Dél-Amerikai országai: Ecuador, Mexikó és Peru, valamint a korábbi 
felmérési körökből Chile és Törökország. Ezekben az országokban az 1. szinten vagy az alatt teljesítők 
aránya 56 és 82 % közé esett. Magyarországon a szövegértés esetében a válaszadók 4,6%-a, a számolási 
készség területén 3,8%-a, mindkét területen a résztvevők 13,9%-a teljesített az 1. szinten vagy az alatt 
(4. ábra). Összességében azok aránya, akik a készségszintekbe való besorolás alapján az alapvető 
szókincs és/vagy az alapvető matematikai műveletek használatára épülő, egyszerű feladatok 
megoldására képesek alacsonyabb volt mint az OECD országok 27,2%-os aránya. Hazánkban ez az 
arány 22,3%, ami azt jelenti, hogy ötből átlagosan egy személy sorolható a két legalacsonyabb 
készségszintre. Ők azok, akiknek az eredményeik alapján támogatásra, kompetenciafeljesztésre van 
szükségük.  
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Szövegértés és/vagy számolási  
készség területen 1. vagy 1. szint 
alatt teljesítők
A legtöbb országban az 1. szinten vagy az alatt tel-
jesítők aránya 15% és 38% közé esett. Ez alól kivé-
telt képeznek a 3. kör Dél-Amerika országai: 
Ecuador, Mexikó és Peru, valamint a korábbi fel-
mérési körökből Chile és Törökország. Ezekben az 
országokban az 1. szinten vagy az alatt teljesítők 
aránya 56% és 82% közé esett. Magyarországon a 
szövegértés esetében a válaszadók 4,6%-a, a szá-
molási készség területén 3,8%-a, mindkét terüle-
ten a résztvevők 13,9%-a teljesített az 1. szinten 
vagy az alatt (4. ábra). Összességében azok ará-
nya, akik a készségszintekbe való besorolás alap-
ján az alapvető szókincs és/vagy az alapvető ma-
tematikai műveletek használatára épülő, egyszerű 
feladatok megoldására képesek alacsonyabb volt 
mint az OECD országok 27,2%-os aránya. Ha-
zánkban ez az arány 22,3%, ami azt jelenti, hogy 
ötből átlagosan egy személy sorolható a két legala-
csonyabb készségszintre. Ők azok, akiknek az 
eredményeik alapján támogatásra, kompetencia-
feljesztésre van szükségük. 

Olvasási elemek  
modulon elért  
eredmények 
Annak érdekében, hogy többet 
megtudhassunk az alacsony szö-
vegértési készséggel rendelkező 
felnőttek maradványkészségeiről, 
a PIAAC felmérésbe bekerült az 
Olvasási elemek modul. A modul 
három részből áll: 1. nyomtatott 
szókincs, azaz írott szavak felis-
merése, 2. mondatfeldolgozás, ami 
azt vizsgája a válaszadó megérti-e 

egy mondat felépítését, valamint 3. szöveg-
rész-megértés, ahol több mondatból álló szö-
vegrészeket kellett értelmezni. Az 5. ábra a szö-
vegértés területén különböző készségszinten 
teljesítők helyes válaszainak százalékos ará-
nyát mutatja a nyomtatott szókincs, a mondat-
feldolgozás és a szövegrész-megértés feladatré-
szekben. 

A magyarok az OECD-átlaghoz közeli ered-
ményeket produkáltak. A feladatmegoldás so-
rán a helyes válaszok aránya 80% körül, illetve 
80% fölött alakult hazánkban is, kivételt képez 
ez alól a szövegrész-megértés. Az 1. szint alatt 
teljesítők eredményei ezen a részen a helyes vá-
laszok OECD-országokban mért 84,5%-os ará-
nyával szemben alacsonyabb, 74,9%-os arányú 
volt. 

Összességében azonban az adatok alapján el-
mondható, hogy annak ellenére, hogy sok felnőtt 
rossz készségszinttel jellemezhető az OECD- 
országokban, így hazánkban is, a klasszikus ér-
telemben vett analfabéták, tehát azok aránya, 
akik egyáltalán nem tudnak írni és olvasni ele-
nyésző. (5. ábra)

Forrás: https://doi.org/10.1787/888934020863. Table A2.5

4. ábra: Szövegértés és/vagy számolási készségterületen 1. vagy  
1. szint alatt teljesítő válaszadók százalékos aránya. 

 

3. ábra: Az egyes készségszinteken teljesítő válaszadók százalékos aránya számolási készség területen. Forrás: 
https://doi.org/10.1787/888934020863 Table A2.3 

Szövegértés és/vagy számolási készség területen 1. vagy 1. szint alatt teljesítők 

A legtöbb országban az 1. szinten vagy az alatt teljesítők aránya 15 és 38 % közé esett. Ez alól kivételt 
képeznek a 3. felmérési kör Dél-Amerikai országai: Ecuador, Mexikó és Peru, valamint a korábbi 
felmérési körökből Chile és Törökország. Ezekben az országokban az 1. szinten vagy az alatt teljesítők 
aránya 56 és 82 % közé esett. Magyarországon a szövegértés esetében a válaszadók 4,6%-a, a számolási 
készség területén 3,8%-a, mindkét területen a résztvevők 13,9%-a teljesített az 1. szinten vagy az alatt 
(4. ábra). Összességében azok aránya, akik a készségszintekbe való besorolás alapján az alapvető 
szókincs és/vagy az alapvető matematikai műveletek használatára épülő, egyszerű feladatok 
megoldására képesek alacsonyabb volt mint az OECD országok 27,2%-os aránya. Hazánkban ez az 
arány 22,3%, ami azt jelenti, hogy ötből átlagosan egy személy sorolható a két legalacsonyabb 
készségszintre. Ők azok, akiknek az eredményeik alapján támogatásra, kompetenciafeljesztésre van 
szükségük.  
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Problémamegoldás információ-
technológiai környezetben

A problémamegoldás területhez kapcsolódó fel-
adatokat nem minden résztvevő kaphatta meg, 
csak azok, akik laptopon dolgoztak. A 6. ábra 
jobb oldalán azoknak az aránya van ábrázolva a 
teljes mintán belül, akik különböző okokból nem 
kaptak ilyen feladatot. A számítógépes tapaszta-

lattal nem rendelkezők 12,6%-os aránya, és azok 
13,7%-os aránya, akik nem kívánták a felmérést 
számítógépen kitölteni, hasonlóan alakult az 
OECD-országok átlagához. Valamivel keveseb-
ben voltak hazánkban (1,8%) azok, akik nem 
mentek át a kitöltéshez szükséges információ-
technológiai ismereteket vizsgáló alapfeladato-
kon, mint az OECD-országokban (4,7%). Az ábra 
bal oldala a teljes mintára vetítve mutatja be 

4. ábra: Szövegértés és/vagy számolási készség területen 1. vagy 1. szint alatt teljesítő válaszadók százalékos aránya. Forrás: 
https://doi.org/10.1787/888934020863. Table A2.5 

Olvasási elemek modulon elért eredmények  

Annak érdekében, hogy többet megtudhassunk az alacsony szövegértési készséggel rendelkező felnőttek 
maradványkészségeiről, a PIAAC felmérésbe bekerült az Olvasási elemek modul. A modul három 
részből áll: 1. nyomtatott szókincs, azaz írott szavak felismerése, 2. mondatfeldolgozás, ami azt vizsgája 
a válaszadó megérti-e egy mondat felépítését, valamint 3. szövegrész-megértés, ahol több mondatból 
álló szövegrészeket kellett értelmezni. Az 5. ábra a szövegértés területén különböző készségszinten 
teljesítők helyes válaszainak százalékos arányát mutatja a nyomtatott szókincs, a mondatfeldolgozás és 
a szövegrész-megértés feladatrészekben. A magyarok az OECD-átlaghoz közeli eredményeket 
produkáltak. A feladatmegoldás során a helyes válaszok aránya 80% körül, illetve 80% fölött alakult 
hazánkban is, kivételt képez ez alól a szövegrész-megértés. Az 1. szint alatt teljesítők eredményei ezen 
a részen a helyes válaszok OECD-országokban mért 84,5%-os arányával szemben alacsonyabb, 74,9%-
os arányú volt. Összességében azonban az adatok alapján elmondható, hogy annak ellenére, hogy sok 
felnőtt rossz készségszinttel jellemezhető az OECD-országokban, így hazánkban is, a klasszikus 
értelemben vett analfabéták, tehát azok aránya, akik egyáltalán nem tudnak írni és olvasni elenyésző. 

 

5. ábra: Helyes válaszok százalékos aránya az Olvasási elemek modul területein (nyomtatott szókincs, mondatfeldolgozás, 
szövegrész-megértés) belül, a szövegértésen elért készségszintek szerinti bontásban. Forrás: 
https://doi.org/10.1787/888934020863 Table A2.6 

Problémamegoldás információtechnológiai környezetben 
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akik különböző okokból nem kaptak ilyen feladatot. A számítógépes tapasztalattal nem rendelkezők 
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Forrás: https://doi.org/10.1787/888934020863 Table A2.6

5. ábra: Helyes válaszok százalékos aránya az Olvasási elemek modul területein (nyomtatott szókincs, mondatfel-
dolgozás, szövegrész-megértés) belül, a szövegértésen elért készségszintek szerinti bontásban.
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szintenként azok eredményeit, akik kaptak prob-
lémamegoldás feladatot. Az országok összeha-
sonlítása során az OECD a készségszintek ará-
nyát csak ezen a csoporton belül közli. A két 
legmagasabb készségszinten: a 2. és 3. szinten 
Magyarországon a válaszadók 28,5%-a teljesí-
tett, míg az OECD-országokban a válaszadók 
29,7%-a. A legalacsonyabb teljesítménnyel jelle-
mezhető személyek aránya, azoké akik, az 1. szin-
ten vagy az 1. szint alatt teljesítettek hazánkban 
42,6%, az OECD-országokban 43%. Érdekes 
eredmény, hogy a problémamegoldás területén 
a férfiak mind a legjobban teljesítők, mind a leg-
rosszabbul teljesítők körében felül vannak repre-
zentálva. A 2. és 3. szinten a férfiak aránya 2%-
kal, míg azok között, akik nem rendelkeznek 
számítógépes tapasztalattal 1%-kal magasabb, 
mint a nőké. Összességében ezen a területen az 
OECD-országok átlagának megfelelően alakult 
a magyarok teljesítménye. 

Készségterületek és szocio-
demográfiai változók kapcsolata

Az eredmények értelmezésének fontos szempont-
ja, hogy megvizsgáljuk bizonyos szociodemográfi-
ai változók hatását a készségterületeken elért tel-
jesítményre. 
A 7. ábrán az látható, hogy – különböző csoportok 
eredményeit összevetve- a nem, a szülők iskolai 
végzettsége, a személy iskolai végzettsége, illetve 
az életkor pontszámokban kifejezve mekkora ha-
tást gyakorol a kompetenciamérés eredménye. A 
vizsgált területek közül a nem kivételével, ahol a 
férfiak és nők közötti különbségek elenyészők, 
minden változó hatása szignifikáns Magyarorszá-
gon. Az OECD-országokban a férfiak jellemzően 
jobban teljesítenek a számolási készség területén, 
mint ahogy az az ábra jobb oldalán is látható, 
azonban ez hazánkban nem így van. Ennek oka a 
nők kiemelkedően jó számolási készség eredmé-

6. ábra: Az egyes készségszinteken teljesítő válaszadók százalékos aránya problémamegoldás  
információtechnológiai környezetben területen.

12,6%-os aránya, és azok 13,7%-os aránya, akik nem kívánták a felmérést számítógépen kitölteni, 
hasonlóan alakult az OECD-országok átlagához. Valamivel kevesebben voltak hazánkban (1,8%) azok, 
akik nem mentek át a kitöltéshez szükséges információtechnológiai ismereteket vizsgáló 
alapfeladatokon, mint az OECD-országokban (4,7%).  Az ábra bal oldala a teljes mintára vetítve mutatja 
be szintenként azok eredményeit, akik kaptak problémamegoldás feladatot. Az országok 
összehasonlítása során az OECD a készségszintek arányát csak ezen a csoporton belül közli. A két  
legmagasabb készségszinten: a 2. és 3. szinten Magyarországon a válaszadók 28,5%-a teljesített, míg az 
OECD-országokban a válaszadók 29,7%-a. A legalacsonyabb teljesítménnyel jellemezhető személyek 
aránya, azoké akik, az 1. szinten vagy az 1. szint alatt teljesítettek hazánkban 42,6%, az OECD-
országokban 43%. Érdekes eredmény, hogy a problémamegoldás területén a férfiak mind a legjobban 
teljesítők, mind a legrosszabbul teljesítők körében felül vannak reprezentálva. A 2. és 3. szinten a férfiak 
aránya 2%-kal, míg azok között, akik nem rendelkeznek számítógépes tapasztalattal 1%-kal magasabb, 
mint a nőké. Összességében ezen a területen az OECD-országok átlagának megfelelően alakult a 
magyarok teljesítménye. 

 

 

6. ábra: Az egyes készségszinteken teljesítő válaszadók százalékos aránya problémamegoldás információtechnológiai 
környezetben területen. Forrás: https://doi.org/10.1787/888934020863 Table A2.7 
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A vizsgált területek közül a nem kivételével, ahol a férfiak és nők közötti különbségek elenyészők, 
minden változó hatása szignifikáns Magyarországon. Az OECD-országokban a férfiak jellemzően 
jobban teljesítenek a számolási készség területén, mint ahogy az az ábra jobb oldalán is látható, azonban 
ez hazánkban nem így van. Ennek oka a nők kiemelkedően jó számolási készség eredményének 
köszönhető, amely 15 ponttal, a felsőfokú végzettségű nők esetében 18 ponttal, a 45 év feletti nők 
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nyének köszönhető, amely 15 ponttal, a felsőfokú 
végzettségű nők esetében 18 ponttal, a 45 év feletti 
nők esetében 20 ponttal haladja meg az OECD- 
országok átlagát. A 45 év feletti nők 276 pontos 
átlageredménye az egyik legmagasabb a korcso-
portjukban az összes vizsgált országban. Az alacso-
nyabb végzettséggel rendelkezők számolási kész-
ség átlaga nem tér el szignifikánsan az OECD- 
országok átlagától. Magyarországon az egyik leg-
magasabb a 4. és 5. szinten lévők aránya a felsőfo-
kú végzettségűek körében, amely 33%, szemben 
az OECD 23%-os átlagával. Az átlagos eltérés 
a felsőfokú végzettséggel rendelkezők és a közép-
fokú végzettséggel nem rendelkezők között 86,8 
pont, ami jelentősen meghaladja az OECD-or-
szágokban talált átlagos 70,3 pontos különbséget. 
A férfiak számolási készség eredménye 274 pont, 
amely 6 ponttal magasabb az OECD-országok 
átlagánál. 

A magasabb végzettség, valamint a szülők ma-
gasabb iskolai végzettsége mind a szövegértés, 

mind számolási készség területein jelentősen 
magasabb eredményekhez vezet. A korcsopor-
tokat tekintve szövegértésből a legmagasabb át-
lagpontszámot a 25-34 évesek érték el, a legala-
csonyabbat a legidősebb korosztály: az 55–65 
évesek. A két csoport közötti 30,33 pontos kü-
lönbség lényegileg megegyezik az OECD-orszá-
gokban tapasztalható különbséggel. 

Az idősebb válaszadók jellemzően rosszabb 
eredményeket érnek el a szövegértés és a számo-
lási készség területeken. Ennek egyik oka az idő-
sebbé válás során tapasztalható kognitív változá-
sokban keresendő. Másik oka, hogy a fiatalabb 
válaszadók jellemzően magasabb iskolai végzett-
séggel bírnak. A 8. ábrán jól látható, hogy az élet-
kor és teljesítmény kapcsolata hazánkban is az 
OECD-országokban tapasztalhatók szerint ala-
kul, vagyis: a teljesítmény 35 éves kornál idősebb 
kohorszokban alacsonyabb, mint a fiatalabbaknál, 
ez a különbségek a 40 év felettiek és a fiatalok kö-
zött még jelentősebbek.

Forrás: https://doi.org/10.1787/888934020882

7. ábra: Készségterületek és szociodemográfiai változók kapcsolata.
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A szülők iskolai végzettségének hatása Ma-
gyarországon is jelentős. Az OECD-országokban 
átlagosan 41 ponttal magasabb készségpontot 
eredményez a szövegértési területen, ha valame-
lyik szülőnek van felsőfokú végzettsége, szem-
ben azokkal, akiknek egyik szülője sem rendelke-
zik felsőfokú végzettséggel. A különbségek egy 
részét az egyéni sajátosságok magyarázzák, hi-
szen azok, akiknek a szülei magasabb iskolai 
végzettséggel rendelkeznek, jellemzően maguk is 
magasabb végzettséget szereztek. Magyarorszá-
gon az egyéni jellemzők kontrollálása után is ma-
gasabb eltérést eredményez a szülői végzettség 
(29,4 pontnyi előny a legalább egy felsőfokú vég-
zettséggel rendelkező szülővel bíró válaszadók 
javára a szövegértési területen, azokkal szem-
ben, akiknek egyik szülője sem rendelkezik kö-
zépfokú végzettséggel), mint az OECD tagorszá-
gokban (ugyanez az érték átlagosan 20,4 pont).

Szövegértés  
és pozitív társadalmi hatások

Mind a szövegértés, mind a számolási készség te-
rületeken elért eredmények pozitív kapcsolatban 
vannak a politikai hatásérzettel, azaz annak érze-
tével, hogy a személy mennyire tud hatással lenni a 
politikában történő eseményekre, az önkéntes te-
vékenységekben való részvétellel, az önbevalláson 
alapuló egészségi-állapottal és a környezetbe ve-
tett bizalommal az OECD-országokban. Ahogyan 
az a 9. ábrán is látható, a szövegértés területén el-
ért teljesítmény egy szórásnyival való növekedése 
– a politikai hatásérzet kivételével- kb. 8-14 pontnyi 
növekedést eredményez a pozitív társadalmi hatá-
sokat mérő skálák eredményeiben Magyarorszá-
gon is, kivéve a politikai hatásérzet skálát, ahol a 
szövegértés területen elért eredménye egy szórás-
nyival való növelése nincs szignifikáns hatással. 

Forrás: https://doi.org/10.1787/888934020882

8. ábra: Életkor és teljesítmény kapcsolata az OECD-országokban és hazánkban.
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Ezek az eredmények azért fontosak, mert meg-
mutatják, hogy az alapkészségek szintje a jöve-
delmen és a munkaerőpiaci státuszon kívül, 
egyéb társadalmi szempontból fontos tényezőkre 

– környezet érdekében végzett önkéntes munka, 
környezetbe vetett bizalom, egészségügyi állapot 
– is hatnak.

 

1,93

7,81

14,05

7,537,31 7,09 7,43

4,92

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Magas szintű politikai
hatásérzet

Részvétel önkéntes
tevékenységekben

Magas szintű egészség Magas szintű bizalom

Magyarország OECD-átlag

Forrás: https://doi.org/10.1787/888934020920

9. ábra: Szövegértés és pozitív társadalmi hatások.

Források
▬  oeCd (2019), SkillS MAtter: Additional results from the Survey of Adult Skills, OECD Skills Studies, 

OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/1f029d8f-en

▬  oeCd (2019), the Survey of Adult SkillS. Reader’s companion, Third edition, OECD Skills Studies, 
OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/f70238c7-en 

▬  A cikkben szerepl ő ábrákat  a GINOP 6.2.1.-VEKOP/15 szakmai munkat ársai készít et t ék az ábrák 
alatt megjelölt források alapján. További információ:https://piaac.nive.hu/

További információ: https://piaac.nive.hu/

Szerző: Dr. Lukács Fruzsina, PIAAC szakmai vezető, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
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EGYÜTT AZ INTEGRÁCIÓÉRT  
BÉKÉSEN

Békés Város Önkormányzata  
a TOP-5.2.1-15 A társadalmi együtt-
működés erősítését szolgáló helyi 
szintű komplex programok című 
pályázati felhívás keretében való-
sít meg programot, melynek célja 
a leszakadó és leszakadással 
veszélyeztetett városi területeken 
élők közösségi és egyéni szintű 
társadalmi integrációja. A tevé-
kenységek eredményeként  
a hátrányos helyzetű emberek 
életlehetőségei javulnak, elérhe-
tővé válnak a foglalkoztatást, 
társadalmi integrációt, közösség-
fejlesztést, oktatást, iskolai felzár-
kózást, családsegítést, gyermekjó-
léti szolgáltatást, életvezetési  
tanácsadást, egyéni fejlesztést  
és szociális munkát biztosító 
programok.

Almási Gyöngyvér Boglárka
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A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fej-
lesztési Operatív Programok Irányító Hatóság által 
meghirdetett: A társadalmi együttműködés erősíté-
sét szolgáló helyi szintű komplex programok kereté-
ben Békés Város Önkormányzata pályázatot nyúj-
tott be az Európai Szociális Alap és a hazai köz ponti 
költségvetés előirányzatából megvalósuló „Együtt 
az integrációért Békésen” TOP-5.2.1.-15-BS1-2016- 
00002 elnevezésű projektre, mely támogatást ka-
pott. A projekt 2020. április 30-ig valósul meg.

A konstrukció célja a szegregált lakókörnyezet-
ben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű 
emberek társadalmi felzárkóztatásának és integ-
rációjának segítése. További cél az ott élő felnőt-
tek és gyermekek szemléletformálása, megfelelő 
viselkedésminták kialakítása, szülői és gyermek 
szerepek segítése, negatív szocializációs hatások 

csökkentése, a jól funkcionáló egészséges közös-
ség építése.  

Békés Város Önkormányzata a kitűzött célok ér-
dekében konzorciumi partnerségre lépett a Békés 
Városi Szociális Szolgáltató Központtal, a Gál 
Ferenc Főiskola, Békési Szakképző Iskolával, a Bé-
kési Kommunális és Szolgáltató Kft-vel és további 
együttműködést vállalva a Békési Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztályával, a Magyar Pünkösdi 
Egyház Országos Cigánymisszióval. 

A projekt akcióterülete Békésen, Hatház vá-
rosrészben található. A program célcsoportjába 
a telepszerű lakókörnyezetben élő, halmozottan 
hátrányos helyzetű, alacsony, illetve elavult isko-
lai végzettséggel rendelkező, jellemzően szociális 
és anyagi gondokkal küzdő, roma és nem roma 
egyének és családok tartoznak. Jellemző rájuk, 
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hogy a munkaerő-piacról tartósan kiestek, szak-
mai ismerettel, készségekkel nem rendelkeznek, 
amely piacképességüket jelentősen csökkenti. 

A hátrányok felszámolása, enyhítése érdekében 
a tervezett tevékenységek szociális, közösségfej-
lesztési, oktatási, egészségügyi és foglalkoztatási 
elemeket tartalmaznak. A tevékenységek célsze-
rűek, hatékonyak, egymásra épülnek, a projekt 
végrehajtása során alkalmazott módszerek a cé-
lok elérését szolgálják. 

A projekt teljes időszakában az „esetmenedzser” 
(esetszervező) feladata, hogy a projekt időszaká-
ban az egymásutáni szolgáltatásokat megtervez-
ze és összehangolja. A kompetenciamérés eredmé-
nyének függvényében egyéni fejlesztési javaslato-
kat készítenek. Tervszerű ütemezést szolgáltatnak 
ahhoz, hogy kinek, mikor, mi a feladata az adott 
programrésztvevő munkaerő-piaci érvényesülésé-
nek folyamatában. 

Fontos a célcsoport számára a kitörési lehető-
ségek megteremtése, melynek két kulcspontja:
◾  az oktatás-képzés,
◾  valamint a munkahelyre való felkészítés és 

integrálás.
A projektben céltudatos és tervszerű fejlesztés-

re irányuló tevékenységek valósultak meg, amely-
ben a meghatározott kompetenciák kiművelése is 
hangsúlyossá vált. A projekt két fő tevékenységi 
területe a felnőttképzési programok és a képzése-
ket támogató motivációnövelő programok.

A felnőttképzési programok keretében a képző in-
tézmény, a konzorciumi partnerünk a Gál Ferenc 
Főiskola Békési Szakképző Iskola, Gimnázium és 
Kollégium. A képzések a költségvetésből kerülnek 
finanszírozásra. A képzés idejére megélhetési tá-
mogatásban részesülnek azok a személyek, akik 
vállalják a képzés feltételeit. Felnőttképzési szerző-
dést kötöttünk az ügyfelekkel, a jelenléti ív alapján 
a képzésben eltöltött napok után kerül kifizetésre 

a megélhetési támogatás. Fontosnak tartottuk az 
állam által elismert szakképesítés (OKJ szerinti szak-
képesítés) megszerzésére irányuló szakmai kép-
zést, mely jogszabály alapján valósult meg. A kép-
zést megvalósító oktatási intézmény nyújtja a cél- 
csoport számára a szükséges tankönyvet, jegyzetet, 
munkaruhát és a tárgyi és személyi feltételeket. 
Bemeneti követelményként a jelentkezők esetében 
foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat 
elvégzése is megtörtént a képzések indítását meg-
előzően. Alapkompetencia-mérésen vettek részt, 
mely elsősorban a foglalkoztathatóság szempont-
jából relevanciával bíró alapvető készségekre irá-
nyult. A kompetenciamérés eredménye azonban 
hozzájárult az egyéni fejlesztési területek és irá-
nyok megjelöléséhez. Induló képzések: 
◾  Alapkompetencia képzés  
◾  Kertépítő és fenntartó képzés 
◾  Konyhai kisegítő képzés
◾  Tisztítás-technológiai szakmunkás képzés
◾  Asztalos-ipari összeszerelő képzés

A képzési indikátorok eléréséhez 15, a szakma 
gyakorlásához szükséges egészségügyi alkal-
masságot bizonyító orvosi igazolással rendelke-
ző jelentkezőre volt szükség. A képzéseket 2 al-
kalommal indítottuk a projekt ideje alatt. 

Nem titkolt szándék, hogy a képzés elvégzésével 
olyan ismereteket sajátítsanak el, mely a saját min-
dennapi tevékenységükben is hasznosíthatnak és 
igény szerinti esztétikai változást is eredményez-
nek. A programrésztvevők nemcsak elméleti isme-
reteket szereztek, hanem a gyakorlati munkafázi-
sok végzése során, valós munkahelyi körülmények 
között sajátították el a tudást. Az oktatók tanulás-
szervezése a képzésben résztvevők igényei, képes-
ségei és tanulási készségei mentén történt. Az 
ügyfelek számára a csoportban történő tanulás és 
a csoportmunkára épülő módszerek motiváló ha-
tásúak voltak, hiszen mindez a csoporttámogatást, 
kihívást, és pozitív hatást jelentett számukra.
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A csoportos és egyéni pszichológiai, szociális se-
gítő tanácsadások, a kommunikációs, motivációs 
és életmód csoportfoglalkozások hozzájárulhattak 
ahhoz, hogy a célcsoport személyisége megerősöd-
jön, magabiztos, céltudatos munkavállalóvá váljon. 
A csoporttámogatás, a tapasztalatok megbeszé-
lése, a sikeres társak példája erőt adhatott a to-
vábblépéshez, a motivációs szint fenntartásához.

A képzéstámogatás keretében a következő mo-
tivációnövelő programok valósulnak meg. 
◾  Az álláskeresési tréning célja az álláskeresés 

folyamatának és lépéseinek megismerése és a 
munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése nagy-
csoportban. Alapvetően szükséges az önálló-
ságuk, a megküzdő képességük javítása, olyan 
egyéni készségek és kompetenciák fejleszté-
sével, amelyek lehetővé teszik számukra a mun-
kaerő-piacra való belépés esélyeit.

◾  A „Vannak céljaim” programban olyan tech-
nikák oktatására kerül sor, amelyek révén egyre 
több állásinformációt derítenek fel az ügyfelek. 
Kiemelt figyelmet kapnak az önálló életvitelre 
képessé tevő, és a munkaerő- piacra való belé-
pést motiváló programok, illetve a képességet 
fejlesztő foglalkozások közvetítése. 

◾  A Tanácsadás és pályaorientáció során pá-
lyadöntést segítő egyéni és csoportos tanács-
adás igénybevételére van lehetőség.  Az egyé-
ni munka során a tanácsadó igyekszik az 
ügyfél tulajdonságait feltárni: milyen irányú 
érdeklődése van, milyen képességekkel ren-
delkezik, milyen értékeket képvisel és fogad 
el. A segítő lehetőségek és beavatkozások ré-
vén az egyéni problémák alapos feltárására 
kerül sor és az önbecsülés megerősítésén ke-
resztül a tanácsadó, a szakértő a célok eléré-
séhez segíti az egyént.

Fontos eleme volt a programnak a képzésben 
résztvevők benntartásának segítése, melynek cél-
ja, hogy hozzásegítse a résztvevőket a szakmai vég-

zettségük megszerzéséhez a munkaerő- piaci hely-
zetük javítása érdekében. Rendszeres foglalkozások 
keretében a tanulásról, a képzésben részvevők csa-
ládon belüli támogatásáról, az esetleges nehézsé-
gekről, gondokról, de leginkább a sikerekről történő 
tapasztalatcsere alapján kerülnek feltárásra azok a 
tényezők, melyek a programból történő kimaradás 
kockázataként, valamint a bennmaradást elősegítő 
körülményként értékelhetők.

A projektben résztvevő szakemberek nemcsak 
tapasztalatokkal gazdagodhattak, hanem a segítői 
munka során az eszköztáruk is bővült. Az eltelt idő-
szakban a megvalósítók, nehéz életutakat, szép tör-
téneteket, élményeket, gondolatokat, sikereket és 
kudarcokat éltek át, amely a projekt igazi, emberi 
oldalát mutatta. Annyi bizonyos, hogy a projekt meg-
valósításának egyetlen, határozott célja a szegény-
ség és a társadalmi kirekesztettség által veszélyez-
tetettek arányának csökkentése, munkaerő-piaci 
beilleszkedés segítése, s ennek révén a „társadal-
mi befogadás”, az önállóbb életvitel katalizálása. 
A program modellértéke elsősorban nem szociális 
vonatkozásában, hanem a sokféle (oktatási, egész-
ségügyi, közösségfejlesztő), egyénre szabott, a tár-
sadalmi elfogadást segítő és az integrált munkát 
előkészítő tevékenységben rejlik. A program meg-
valósítása során összesen 150 fő képzése fog meg-
valósulni, jelenleg utolsó szakaszába ért a projekt. 
Közvetlen hatásként megállapítható, hogy a tele-
pülésrészen élők vonatkozásában nő a szakmával 
rendelkezők száma, ezáltal nőhet az egyén jövede-
lemszerző képessége. Azonban eredményként nem 
várható a teljes szegregátum felszámolása és a tele-
pen élők teljes társadalmi integrációja. Ez ennél 
lényegesen hosszabb és időigényesebb folyamat, 
azaz aprólékos, lépésről-lépésre történő fejlesztést 
kívánó gyakorlat.

Szerző: Almási Gyöngyvér Boglárka,  
projektmenedzser, TOP-5.2.1.-15-BS1-2016-00002
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További információ: http://bekestop.hu/bekes/ 
top-5-2-1-15-bs1-2016-00002/
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Békés megyére is egyre jellemzőbb az, hogy a 
munkáltatók nem tudják betölteni az üres állás-
helyeiket – a korszerű szakmai ismeretekkel és 
a munkavállalásoz szükséges kompetenciákkal egy-
aránt rendelkező, munkára kész és képes – mun-
kaerő hiányában. A folyamatosan változó munka-

erőpiac nélkülözhetetlenné teszi a tanulást, azon - 
ban az iskolarendszerű képzést követő tanulásból 
éppen azon hátrányos helyzetű felnőttek marad-
nak ki, akiknek leginkább szükségük van rá.

A foglalkoztatási szervezet nyilvántartásában 
szereplő álláskeresők és a közfoglalkoztatásban 

Szabó István

A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNY-
HIVATAL FELNŐTTKORI TANULÁST 
TÁMOGATÓ PROGRAMJAI 
A Békés Megyei Kormányhivatal rendszeresen valósít meg a felnőttkori tanulás té-
májában nemzetközi projekteket. Közülük ebben a cikkben két nem közvetlenül 
a szakképesítésekhez kötődő készségek fejlesztését célzó projekt eredményeit ismer-
heti meg az olvasó.

„
”
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állók 42%-a legfeljebb általános iskolai végzett-
séggel rendelkezik, a tanulásra kevésbé motivál-
tak. Az alacsonyan képzett álláskeresők körében 
elvégzett alapkompetencia felmérések is azt iga-
zolják, hogy többségük nem birtokolja a klasszi-
kus alapkészségeket sem, alapvető számolási, 
olvasási és szövegértési gondokkal küzdenek, 
nem tudnak megfelelően kommunikálni, infor-
matikai eszközöket kezelni. Az alapkészségek 
megfelelő szintű birtoklásának hiányában nem 
alkalmasak a szakmai képzésbe való közvetlen 
bevonásra, számukra speciális felzárkóztatási 
programokat kell indítani. 

A problémát felismerve a Békés Megyei Kor-
mányhivatal foglalkoztatási szervként eljárva 
rendszeresen valósít meg a felnőttkori tanulás 
témájában nemzetközi projekteket. Közülük két 
nem közvetlenül a szakképesítésekhez kötődő, 
a készségek fejlesztését célzó projekt eredmé-
nyei kerülnek bemutatásra. 

Az „ACCESS TO VET – kompetenciafejlesztés-
sel és tudásbeszámítással” című projektet 2017. 

szeptember – 2019. augusztus közötti időszak-
ban egy hattagú, öt országot képviselő (Magyar-
ország, Írország, Olaszország, Spanyolország, 
Románia) nemzetközi partnerség keretei között 
valósítottuk meg az Európai Bizottság ERAS-
MUS+ programjának támogatásával.

A projekt a munkavállaláshoz szükséges transz-
verzális kompetenciák (pl. tanulás képessége, kom-
munikáció, problémamegoldás, kezdeményező-
készség, csapatmunkára való alkalmasság, kritikus 
gondolkodás, stb.) fejlesztése, valamint az elő-
zetesen megszerzett tudás beszámítása területén 
a nemzetközi partnerek által alkalmazott jó gya-
korlatok kölcsönös megismerésére, és a partner-
szervezeteink szakmai tevékenységének tovább-
fejlesztésére fókuszált.

A projekt egyik fő eredménye a partnerszerve-
zetek által – a képzéshez és képesítésekhez való 
hozzáférés javítása érdekében – alkalmazott jó 
gyakorlatokat bemutató gyűjtemény. 

A projekt megvalósítása során a hatás mérése 
kiemelt figyelmet kapott. A projekt második évé-
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ben a partnerség minden egyes tagja kiválasztott 
néhányat a megismert jó gyakorlatok közül, me-
lyet úgy ítélt meg, hogy annak kipróbálásával és 
esetleges későbbi alkalmazásával jelentősen ja-
víthatja saját és nemzeti partnerhálózata szak-
mai munkáját. A hatásmérést előre  meghatáro-
zott szempont alapján végezték a partnerek, 
mely során beszámoltak arról, hogy a megismert 
módszerek közül mit és hogyan építettek be a 
szervezetük működésébe, melyek az alkalmazás 
tapasztalatai, és esetlegesen milyen módosításo-
kat javasolnak a módszer javítása érdekében. 

A projekt szórólapja és a jó gyakorlatokat bemu-
tató gyűjtemény mellett a kipróbált módszerek in-
tézményi működésbe való beépítésének tapaszta-
latait összefoglaló tanulmány magyar és angol 
nyelven is elérhető a http://bekes.munka.hu honla-
pon található „Nemzetközi projektek” menüpont 
alatt. A projekt publikált eredményeit a projekt 
tématerületéért felelős bármely szervezet és szak-
ember figyelmébe ajánljuk, hasznos iránymutatást 
tartalmaznak az egész életen át tartó tanulásban 
való részvételre irányuló motiválásban, bármely 

EU-s tagállamban támogathatják a szakmai tevé-
kenységet.

A projektnek fontos hozadéka az is, hogy az Íror-
szágban megismert, többek között Magyaror-
szágon is kipróbált, a hátrányos helyzetű fiatalok 
életvezetési modelljének további fejlesztése is meg-
valósulhat egy új, stratégia partnerség típusú Eras-
mus+ projekt megvalósítása során. A 2019. októ-
berben indult projekt megvalósításában a korábbi 
modellt kifejlesztő nemzetközi partnerségben a Bé-
kés Megyei Kormányhivatal is szerepet kap. 

A felnőttek alapkész ségeinek fejlesz tését célzó 
„BACK TO LEARNING – developing key compe-
tence of adults for high quality learning opportuni-
ties” című projektet két magyarországi, továbbá 
német, ír, észt, máltai és spanyol partnerből álló 
konzorciumban valósítjuk meg 2018. október és 
2020. szeptember között. 

A programban az alapkészségek alatt a tanu-
láshoz és a majdani munkavállaláshoz egyaránt 
szük séges alapvető számolási, írási, szövegérté-
si, és digitális ismereteket értjük. 
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A projektben a felnőttek alapkészség fejlesztését 
célzó képzések szervezésében, a tananyagfejlesz-
tésben, a fejlesztést végző oktatók és az alacsony 
képzettségű felnőttek helyzetének javításáért ten-
ni tudó szakemberek érzékenyítésében és felké-
szítésében alkalmazott jó gyakorlatok cseréje va-
lósul meg. 

A program megvalósítása félidőben van, azon-
ban több jó gyakorlat hazai kipróbálása, részbeni 
adaptációja már folyamatban van.

Német és ír minta alapján a szövegértési nehéz-
ségekkel küzdők számára érthető, egyszerű nyel-
ven megfogalmazott tájékoztató anyagok készül-
nek, többek között a támogatott képzésekről és az 
igénybe vehető szolgáltatásokról. 

A képzés közbeni lemorzsolódás csökkentése 
érdekében pilot jelleggel tanulókávézó működik heti 
1-2 órában, két kiválasztott képzésben, a résztvevők 
igényeinek megfelelő témában, ahol tanácsadók és 
mentorok egyénileg és csoportosan is foglalkoznak 
a felnőttekkel. A Németországban megismert tanu-
lókávézó mintájára a résztvevők számára a bizal-
mas légkörön túl kávét, teát és süteményt fogyaszt-
hatnak a résztvevők.

A német önsegítő csoportok tevékenységének 
részbeni átvételével a tanulás által sikereket elé-
rő felnőttek osztják meg történeteiket a hátrá-
nyos helyzetű álláskeresőkkel. A képzést követő-
en elhelyezkedett, vagy önálló vállalkozást indító 
egyének a kormányhivatal által szervezett cso-
portos tájékoztatókon, vagy a munkaerő-piaci 
képzések felvételijén mutatják be azt, hogy a ta-
nácsadás és a képzés hogyan segítette a munka-
erő-piaci integrációjukat A módszer hozzájárul 
az álláskeresők körében a képzés iránti motivá-
ció felkeltéséhez. A szélesebb körű tájékoztatás 
érdekében néhány kiválasztott egyén képzést kö-
vető életútjáról az EPALE program támogatásá-
val kisfilm is készült. 

A külföldi partnerek által bemutatott módszerek 
között arra is látható példa, hogyan lehet mérni a 
felnőttek alapkészségeit és hogyan történik a tan-
anyagok fejlesztése. Ezen ismeretek felhasználá-
sával motivációt, mobilitást és alapkompetenciát 
mérő teszt kerül kifejlesztésre. A teszt alkalmazá-
sát módszertan is támogatja, továbbá kidolgozás-
ra kerül a foglalkoztatási szervezet által a jövőben 
támogatandó alapkompetencia-fejlesztő képzés 
követelményrendszere.

A korszerű tananyagok mellett kulcsfontosságú 
az alapkészségek felnőttkori fejlesztésében közre-
működő szakemberek felkészítése és továbbkép-
zése is, ezért a nemzetközi partnerség javaslatot 
tesz egy Európai Uniós szinten is alkalmazható 
képzési keretrendszerre. A jelenlegi tervek szerint 
a képzésszervező, az oktató, a tanácsadó, a men-
tor, az önkéntes és a hivatalnok szerepkörökre ha-
tározzuk meg a feladatellátáshoz szükséges kom-
petenciák körét. 

A jó gyakorlatokat összefoglaló gyűjtemény és a 
projekthatást összefoglaló tanulmány mellett a pro-
jekt végéig minden partnerszervezet készít egy 
– a szakpolitikai döntéshozók részére is megkülden-
dő – országspecifikus ajánlást a projekt időszakát 
követően megvalósítandó fejlesztési igényekről.  

A projektmunka félidőben van, a második évben 
további két nemzetközi találkozó megszervezése 
mellett a kipróbálásra javasolt jó gyakorlatok szer-
vezeti működésbe való beépítése és azok hatásá-
nak mérése történik meg. 

Szerző: Szabó István, képzési szakügyintéző, Békés 
Megyei Kormányhivatal, Társadalombiztosítási és 
Foglalkoztatási Főosztály, Munkaerőpiaci Osztály

További információ: A projekt részeredményeiről  
a http://bekes.munka.hu honlapon fogjuk tájékoztatni 
a téma iránt érdeklődőket.
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György Mariann

FELNŐTTKÉPZÉS  
A NYÍREGYHÁZI SZAK-
KÉPZÉSI CENTRUMBAN
A Nyíregyházi Szakképzési Centrum jelentős felnőttképzési 
tevékenységet folytat. A város és a környező települések 
lakosai számára nyújtunk lehetőséget korszerű, a munkavál-
lalást, a továbbtanulást, illetve az önálló vállalkozás indítását 
egyaránt segítő szakmai ismeretek szerzésére. Magas szak-
mai színvonalú képzéseket a tagintézmények bevonásával, 
felkészült oktatókkal és jól felszerelt infrastruktúrával való-
sítja meg.

Új kihívások  
digitalizáció – felzárkózás – együttműködés
Az elmúlt négy évben a Nyíregyházi Szakképzési Centrum 313 kép-
zést valósított meg 92 településen, 5508 fő részvételével. Tevékeny-
ségük a lehető legnagyobb mértékben alkalmazkodik a munkaerő-
piac igényeihez.

A gyors technológiai fejlődés miatt a gazdaság soha nem látott ütem-
ben alakul át. Számos területen megjelent a digitalizáció és a robotika, 
melynek hatására munkakörök szűntek meg, és új foglalkozások jöt-
tek, jönnek létre. Ez a változás megváltoztatta a foglalkoztatók munka-
vállalóikkal szembeni kompetencia-elvárásait, egyre nagyobb szerepe 
van a digitális készségeknek és tudásnak.

Hosszú távon a gazdasági növekedést csak megfelelő képesítéssel 
és képességekkel rendelkező munkaerőre lehet építeni.
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A technológiai fejlődésre válaszolva képzések 
szervezése során előtérbe kerültek a digitális kom-
petenciafejlesztő tanfolyamok, annak érdekében, 
hogy a felnőttek képesek legyenek lépést tartani 
a változásokkal a mindennapi életük és a mun-
kájuk során egyaránt.

A megyében a 15 évesnél idősebb korosztály több 
mint harmada digitálisan írástudatlan. A GINOP 
– 6.1.2. 15-2015-00001 „A digitális szakadék csök-
kentése” megnevezésű kiemelt projekt célja a di-
gitális megosztottság csökkentése a hátrányos 
helyzetű, digitális készségekkel nem rendelkező 
lakosság körében. A Nyíregyházi Szakképzési Cent-
rum a projekt keretében IKER 1. „Első lépések a di-
gitális világba”, és IKER 2. „Önállóan használom az 
informatikai eszközömet” tanfolyamokat szervez.

A digitális hátránykompenzáció mellett, 2019. 
augusztusától folyamatosan indulnak speciális 
kompetenciafejlesztő tanfolyamok is, ahol már 
a résztvevők előzetes digitális ismereteire ala-
pozva, a gazdaság által megkívánt digitális kom-
petenciafejlesztés valósul meg. A „Belépés a dig-
italizált munka világába” megnevezésű képzések 
támogatott tanfolyamok, és a GINOP 6.1.1-15-
2015-00001 „Alacsony képzettségűek és közfog-
lalkoztatottak képzése” megnevezésű projekt ke-
retében indulnak. A képzés célja: a résztvevők 
képességeinek és készségeinek fejlesztése azért, 
hogy képesek legyenek a nyílt munkaerőpiac digi-
talizált munkaköreiben - a foglalkoztatónál meg-
valósuló betanító képzést követően – dolgozni. 
A képzés megvalósításához előírt minimális esz-
közfelszereltség szintén a mai modern technoló-
giáknak megfelelő, mint például az ipari jellegű 
érintőképernyős eszközök (3D nyomtató), vagy 
a LEGO robotok.

A digitális ismereteket adó tanfolyamok szer-
vezése mellett, a másik fő feladat, a még mindig 
magas arányú alacsony iskolai végzettségűek 
képzése.

A megyében a foglalkoztatottak száma évről-év-
re nő, a munkanélküliség csökken, azonban még 
mindig nagy problémát jelent az alacsony iskolai 
végzettségűek, szakképzetlenek magas aránya.

Annak érdekében, hogy a szakképzetlenek szá-
ma csökkenjen, a Centrum folyamatosan együtt-
működünk a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályával. 
A már említett GINOP-6.1.1-15 azonosító számú 
„Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak kép-
zése” című kiemelt projekt keretében, a digitális 
kompetenciafejlesztő tanfolyamokon kívül, már 
több mint 270 szakmai képzés valósult meg.

A projekt keretében indított képzések, felnőtt-
képzést kiegészítő tevékenységeket is tartalmaz-
nak, melyekre nagy szükség van az alacsony isko-
lai végzettségű felnőttek képzése során. Minden 
tanfolyam a „Képzés hatékonyságának növelése” 
megnevezésű 16 órás kiegészítő tevékenységgel 
kezdődik. Fő cél a hallgatók motivációjának a fel-
keltése, számukra jövőkép alkotása, tanulási tech-
nikák ismertetése azért, hogy később a szakmai 
tartalmakat már hatékonyabban tudják elsajátíta-
ni a résztvevők. A képzés végén a „Munkavállalás 
elősegítése” megnevezésű 24 órás kiegészítő tevé-
kenység kap szerepet, melynek során a hallgatók 
többek között megtanulnak önéletrajzot, motivá-
ciós levelet készíteni, de további hasznos ismere-
teket is kapnak az álláskereséssel kapcsolatban.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum 142 enge-
délyezett képzési programmal rendelkezik, kép-
zési kínálatukat folyamatosan bővítik a felmerü-
lő igényeknek megfelelően, cél a piaci igényeknek 
megfelelő, kereslet-vezérelt tanfolyamok indítá-
sa, szervezése. Nagy hangsúlyt kap a térségben 
működő nagyvállalatokkal, a közép-, és kisvállal-
kozásokkal történő együttműködés, hiszen, ve-
lük együttműködve térképeződik fel milyen szak-
emberekre, milyen képességekre és készségekre 
van szükség a jövőbeni foglalkoztatónál.
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Mára már gyakorlattá vált, hogy kifejezetten 
nagyvállalati megrendelés alapján szerveznek és 
bonyolítanak le tanfolyamokat. A vállalati igé-
nyek alapján a képzésekhez „D” képzési körben 
kerültek engedélyezésre programok. A képzési 
tematika vállalati szakemberekkel együtt került 
kidolgozásra.

A vállalati szférával történő együttműködés 
mellett a Nyíregyházi Szakképzési Centrum a Nyír-
egyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által 
meghirdetett projektekben is részt vesz. A TOP- 
6.9.1.-16-NY1-2017-00001 „Közösen a kiútért” 
című projekt megvalósítása kapcsán a foglalkoz-
tatók számára szerveznek érzékenyítő tréninge-
ket, csoportfoglalkozásokat, munkahelyi men-
torképzéseket, továbbképzéseket.

A felnőttképzési tevékenységi kör évről-évre 
gyarapodik, a képzésben résztvevők száma fo-
lyamatosan növekszik. Ez annak köszönhető, 
hogy mindig nagy figyelmet fordítanak a partner-
kapcsolatokra, hiszen a magas szintű megvaló-

sítás egyik fő alapelve az együttműködés és az 
együttgondolkodás.

Az elmúlt években az állam által elismert OKJ-s 
szakképesítést adó képzések nagyobb mérték-
ben valósultak meg, de emellett cél a „B” és a „D” 
képzési körben indított tanfolyamok számának 
növelése.

A jövőbeni munka tervezésében szerepet játszik 
a szakképzési rendszer átalakítása, a felnőttkép-
zés szerepének, feladatainak változása.

Nyíregyházi Szakképzési Centrum a felnőtt-
képzési tevékenységét ezután is a térségben mű-
ködő vállalati szféra igényeire alapozva alakítja 
ki, és magas szakmai színvonalon valósítja meg.

Szerző: György Mariann, felnőttképzési 
csoportvezető, Nyíregyházi Szakképzési 
Centrum

További információ:  
https://www.nyiregyhaziszc.hu/
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VÁLLALATI NYELVI KÉPZÉS  
– ÉRVELNI, PREZENTÁLNI 

IS TUDNI KELL1

Röviden összefoglalva mi a vállalati nyelv-
oktatás?
Egy laikus számára úgy tűnhet, hogy a válla-
lati nyelvóra semmiben nem különbözik egy 
hagyományos nyelvórától, hiszen nyelvtanu-
lásról van szó mindkét esetben. Azonban egy 
hagyományos, lakossági tanfolyam esetén az 
elsődleges cél általában az, hogy egy adott 
nyelvi szintről egy magasabb nyelvi szintre 
jussanak el a résztvevők, amit például nyelv-
vizsgával is mérhetnek. A nyelvvizsga 
egyébként is nagyon motiváló a hagyo-
mányos nyelvi képzéseknél, hiszen így 
lehet pluszpontokhoz jutni a felsőok-
tatási felvételikhez, vagy van, aki ma-
gasabb fizetést kap, ha megvan a nyelv-
vizsga, és persze a diploma megszer- 
zésének is ez a feltétele. 

A debreceni központú Antener 
Képzési Központ meghatározó képző 

a vállalati nyelvi képzések és külön-
böző készségfejlesztő tréningek 

területén. Jelentős projekt tapaszta-
lattal is rendelkeznek, hiszen évek 
óta valósítanak meg eredményes 

Erasmus+ projekteket a felnőtt 
tanulási szektorban. Piroska Tímea 

– a cég tulajdonosa, aki több nyelvis-
kolát külsős tanácsadóként is segít –  

meglátása szerint, a tárgyalóképes 
nyelvtudáshoz, manapság már nem 

elég nyelvtanilag helyesen kommuni-
kálni, hanem el is kell tudni érni a 

kívánt hatást, legyen szó meggyőzés-
ről, érdekérvényesítésről, értékesí-

tésről vagy épp konfliktuskezelésről.

Berkes Blanka

1  A cikket a Tempus Közalapítvány bocsátotta rendelkezésre



zések kihelyezett formában a vállalatok telep-
helyein valósulnak meg gyakran a munkaidő kez-
dete előtt. 

Természetesen vannak hasonlóságok is – hi-
szünk abban, hogy elsősorban az úgynevezett 
„megszólalási szorongást” kell enyhíteni mind-
két piacon, hogy merjenek kommunikálni a részt-
vevők. 

Akkor mindez eltérő oktatási módszert, hozzá-
állást igényel?

A mai magyar oktatási rendszer nem készíti fel 
a nyelvtanárokat a felnőttek oktatására, arra 
meg végképp nem, hogy hogyan legyenek egysze-

mélyben tanárok, tréne-
rek, coachok, akik nem-
csak nyelvet tanítanak, 
hanem motiválni is ké-
pesek, támogatják a fel-
nőtt tanulókat abban, 
hogy magabiztos nyelv-
tudást sajátítsanak el. 
A „tárgyalóképes angol-
tudás” sem azt jelenti, 
mint mondjuk 15 éve. 
A felgyorsult világban és 
a multikulturális közeg-
ben nem az a fontos, 

A vállalati nyelvi képzés ugyanakkor egy külö-
nös hibrid. Természetesen itt is a cél az, hogy a 
képzésben résztvevők magasabb szinten sajátít-
sák el a nyelvet, azonban jellemzően nem nyelvi 
szinthez kötött a fejlődésük mértéke: jobban 
akarnak prezentálni, hatékonyabban akarnak 
érvelni egy tárgyalás során, előterjesztéseket 
kell írniuk, esetenként facilitálniuk kell egy meg-
beszélésen a célnyelven. Tehát itt nem csak arról 
van szó, hogy megtanítjuk nekik az adott szókin-
cset az adott nyelvtant, de olyan soft készségeket 
is kell fejleszteni, melyekre egyébként trénin-
geken lenne lehetőség. Nem mellesleg ezek a kép-
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hogy minden mondatunk nyelvtanilag helyes le-
gyen, szofisztikáltan és választékosan beszél-
jünk, hanem az, hogy az üzenetünket úgy adjuk 
át, hogy elérjük a kívánt hatást; legyen szó pél-
dául meggyőzésről, érdekérvényesítésről, érté-
kesítésről vagy épp konfliktuskezelésről.

Mely vállalatoknál való munkátokra vagytok a 
legbüszkébbek?

Az egyik legnagyobb magyarországi banknak 
úgy kerültünk a látóterébe, hogy egy bemutatkozó 
anyagot küldtünk az info@-os e-mail címükre. Pont 
jókor landolt a HR osztály asztalán, mert elége-
detlenek voltak az akkori képzőjükkel. A szemé-
lyes egyeztetések és az ajánlatunk alapján pedig 
minket választottak. Ennek már több éve és külö-
nösen büszke vagyok arra, hogy a folyamatosan 
változó piaci környezetben is meg tudjuk állni a 
helyünket és évről évre minket választanak. Szá-

munkra a szerződés hosszabbítás a legjobb visz-
szajelzés, hogy amit csinálunk az eredményes és 
jó. Sikerünkhöz hozzájárul, hogy amellett, hogy 
magasan kvalifikált tanáraink vannak, nagyon jó 
a back office csapatunk is és a saját fejlesztésű 
szoftverünk jelentősen megkönnyíti a képzésszer-
vezési folyamatokat.

Több éve pályáztok Erasmus+ Felnőtt tanulási 
projektekben. Miért volt szükség ezekre a pro-
jektekre?

Annak érdekében, hogy a folyamatosan változó 
piaci igényeknek meg tudjunk felelni, egyre inkább 
külföld felé fordultunk: meg akartuk nézni, hogy 
máshol hogyan kezelik a felnőtt tanulókat, ho-
gyan oktatnak nyelvet ennek a célcsoportnak. 
A Tempus Közalapítvány által kezelt Erasmus+ 
felnőtt tanulási mobilitási pályázatok ehhez re-
mek lehetőséget jelentettek, hiszen nemcsak ki 
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tudtunk utazni megnézni külföldi képzők oktatási 
metódusait, saját élményeket is szereztünk a ta-
nártovábbképzés terén. Nem mellesleg pedig 
remek motiváló eszköz volt a tanári karunk szá-
mára, hogy részt vehetnek egy vagy kéthetes ta-
nulmányúton. A pályázás folyamata sem bonyo-
lult, és rengeteg segítséget kapunk a Közalapítvány 
munkatársaitól a megvalósítás és a zárás során 
is, ez is amellett szólt, hogy minden évben adjunk 
be pályázatot. 

Miben fejlődtetek az Erasmus+ felnőtt tanulási 
mobilitási projektek által?

A versenyképességünk javításához abszolút 
hozzájárulnak ezek a külföldi képzések. Friss 
módszertani eszközöket hoznak haza a kollégák, 
amiket beépítenek a nyelvi képzésekbe, worksho-
pokat tartanak a többi kolléga számára, saját tan-
anyagot fejlesztenek. A tanári karunkban a fluk-

tuáció nagyon alacsony, ami ennek a lehetőségnek 
is köszönhető.

Nem mellesleg arra is többször volt példa, hogy 
egy-egy tender megnyerésében vagy épp szerző-
dés-hosszabításban közrejátszott az, hogy tud-
ják a partnereink, hogy a tanárainknak külföldi 
módszertani továbbképzési lehetőségeik vannak, 
és a megszerzett tudást rögtön beépítik az óráik-
ba. A legfrissebb felnőtt tanulási módszerekkel 
tudunk dolgozni, és olyan megközelítéseket al-
kalmazunk a nyelvórákon, amelyek egyedülál-
lóak a piacon, legyen szó kreativitásfejlesztésről, 
fejlődési szemléletmódról, motivációról, prob-
léma-alapú tanulásról vagy épp coaching szemlé-
letről.

Szerző: Berkes Blanka, a Tempus Közalapítvány,  
Erasmus+ Programiroda munkatársa

További információ:  
www.antener.hu
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SZABADULÁSRA VALÓ 
FELKÉSZÍTÉS NEMZETKÖZI 
ÖSSZEFOGÁSBAN1

Széles-Horváth Anna

1  A cikket a Tempus Közalapítvány bocsátotta rendelkezésre

Több mint másfél évtizede foglalkozik a büntetőeljárásban lévők reintegrációjával 
a Váltó-sáv Alapítvány, amely az Erasmus+ program keretében megvalósult projektje 
legfőbb tapasztalatait és jó gyakorlatait foglalta össze. Módszertanuk különlegessége, 
hogy számos más területen is felhasználható: például deviáns, hátrányos helyzetű, haj-
léktalan vagy munkanélküli emberekkel foglalkozó szervezetek is alkalmazhatják, 
amennyiben a társadalomba való visszailleszkedés támogatása a céljuk.

magyar alapítvány 2002 óta működik, 
de munkatársai 1997 óta dolgoznak a büntetőel-
járásban résztvevők célcsoportjával. Az elmúlt 
másfél évtizedben számos társadalmi és munka-
erőpiaci reintegrációról szóló projektet valósítot-
tak meg, bár nem csupán az elítéltek, hanem 
egyéb hátrányos helyzetű vagy marginalizált po-
zícióban lévők beilleszkedésével is foglalkoznak 
munkájuk során. „Rengeteg felgyűlt tapasztala-
tunk volt, nemcsak fejben és gyakorlatban, de írásba 
rendezve, összefoglalva is. A projekt nagyszerű lehe-
tőséget teremtett, hogy koncepciózus, strukturált 

rendszerbe tegyük, amit tudunk” – kezdi Mészáros 
Mercedes, az alapítvány szakmai vezetője.

Ahogy meséli: a nemzetközi partnerek is üdvö-
zölték ezt a fajta strukturált tudást, hiszen voltak 
közülük, akik ezidáig kizárólag gyakorlati síkon 
bírtak tapasztalattal. A projektben egyébként 
nem véletlenül kelet-európai országokkal dolgoz-
tak együtt. „Fontos szempont volt, hogy a környező 
országok rendelkeznek hasonló büntetőpolitikával. 
Ez bizonyosságot jelentett abban, hogy jól megért-
jük egymást, és hasonló célokat tűzünk ki”− fűzi 
hozzá Mészáros Mercedes.

A
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A társszervezetekre a program 
kezdetén részben ismeretség, 
részben ajánlások alapján találtak 
rá: a lengyelekkel már egy korábbi 
projekt kapcsán jó viszonyt 
ápoltak, míg a cseh partnereket 
nemzetközi rendezvényekről 
ismerték. Ez utóbbiak ajánlották  
a szlovák szervezetet, míg a litvá- 
nokat egy erre a célra kifejlesztett 
keresőoldalon lelték meg.

Társasjáték és bibilio-
terápia mint módszer-
tani különlegesség
Mivel a téma komplex, holisztikus 
szemléletet kíván meg, a projekt-
ben dolgozók számára egyértelmű 
volt, hogy nem csupán a konkrét 
célcsoporttal foglalkoznak, 
hanem a velük érintkező, közve-
tetten érintett körrel is. A mun-
káltatókat mint csoportot azon-
ban lehetetlen megkeresni vagy 
elérni, hiszen a társadalom 
bármely tagja tartozhat ebbe  
a tágan vett körbe. Így hát az 
általános, a minél több emberre 
ható érzékenyítést tűzték ki célul. 
Persze, elsősorban azért a fogva-
tartottakra fókuszáltak, de a már 
szabadlában lévőkre is igyekeztek 
hangsúlyt fektetni – a cseh szer-
vezet például kiemelten foglalko-
zott utóbbiakkal.

„Első lépésként feltérképeztük 
mind az öt ország büntetőpolitiká-
ját, a képzést-oktatást, valamint, 
hogy milyen szervezetek kapnak



 helyet a büntetés-végrehajtásban: ezzel egy átfogó 
képet kaptunk egymás helyzetéről. Ezután követke-
zett a módszertani repertoár összeállítása, amely-
nek részeként mi elsőként a „Váltó-Láz – szabadu-
lásra felkészítő társasjáték” módszerét mutattuk be: 
ez felkészíti a fogvatartottakat azokra a felada-
tokra, amelyek a szabadulás utáni első hónap-
ban várják őket. 

A játék szellemesen, mindamellett kellően didakti-
kus módon és könnyen érthetően tekinti át ezeket a 
kihívásokat. Így könnyedén és tapasztalati úton válik 
alkalmazhatóvá a többségi társadalom érték- és nor-
marendszere. A másik módszerünk az „Irodalomterá-
pia – felkészítés a szabadulásra” nevet viseli: a cél itt 
az, hogy a fogvatartottakban fejlődjön az önismeret 
és az önbecsülés készsége, illetve a szövegértés és 
–alkotás, valamint a kommunikációs kompetenciá-
juk. Erre pedig a biblioterápia kitűnő módszer” – ma-
gyarázza Mészáros Mercedes.

Digitális és alkalmazkodásbeli 
tudás a fejlődés kulcsa
Nem véletlen, hogy a Váltó-Lázból digitális válto-
zat is készült, hiszen – ahogy az alapítvány szak-
mai vezetője mondja − a digitális kompetencia 
fejlesztése egyébként is kiemelt célja a projekt-
nek. A munka világában ugyanis ma már szinte 
nélkülözhetetlenek ezek a képességek. A börtö-
nökben azonban biztonsági okokból kevés a lehe-
tőség a számítógép használatára. Érdekes tény, 
hogy a többi kelet-európai országban még szigo-
rúbb szabályok vonatkoznak az elítéltekre ezen 
a téren, mint hazánkban. A biztonság prioritása 
nyilván érthető, mégsem elhanyagolható adat, 
hogy a börtönviseltek nagy része olyan társadal-
mi helyzetből jön, ahol előtte sem sokat gyakorol-
hatta a készséghez szükséges tevékenységeket. 
Az alapítványnál ezért a mindennapokban is 
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szeretnék megmutatni a digitalizáció előnyeit: 
például a skype-os beszélő lehetőségével.

„A másik rendkívül fontos terület, amellyel foglal-
koztunk, a transzverzális kompetenciák, amelyek tu-
lajdonképpen a változáshoz való alkalmazkodásra 
teszik képessé a szabadulás előtt állókat. Ehhez 
egyébként egy gyakorlatgyűjteményt is kidolgoztunk, 
amely nem csupán börtönviseltekkel, hanem más 
célcsoportokkal − mint hátrányos helyzetűek, devi-
áns fiatalok, munkanélküliek vagy hajléktalanok − is 
felhasználhatók” – fűzi hozzá Mészáros Mercedes. 
Hozzáteszi: mind ezek a feladatok, mind a projekt 
keretében megszületett engedélyezésre alkalmas 
érzékenyítő felnőttképzés az öt szervezet közös 
terméke, de miközben az alapjaik egyeznek, a gya-
korlataik az adott országok sajátosságait figye-
lembe véve eltérnek egymástól.

Számok helyett  
emberi sorsokban rejlik a siker
A program keretében elkészült összegző kiad-
ványban a munkaerőpiaci integrációt alternatív 
módon megközelítő programötleteket is igyekez-
tek bemutatni. Ebben segítséget adott a projekt-
találkozók során szerzett számos tapasztalás, 
amelyet az öt ország szervezetei börtönök, reha-
bilitációs házak látogatása során tehettek magu-
kévá. „Jártunk például egy lengyel félutas házban, 
amely a börtön és a való élet között nyújt átmenetet. 
A Varsó melletti Mieniaban található intézményben 
például goji bogyó palántákat termelnek és dolgoz-
nak fel. Emellett betekintést nyerhettünk például 
egy litván börtönbe is, ahol a bentlakók faipari szak-
képzés és tanfolyamok keretében tanulhatták meg az 
ácsmesterséget” – mondta el a szakmai vezető.

„Számunkra nem a számok vagy a statisztikák a 
fő eredményességmérők, hiszen sok mindent nem le-
het adatokkal kimutatni. Amikor meg akarjuk hatá-
rozni a reintegráció sikerességét, fel kell tennünk 
a kérdést: mit nevezünk egyáltalán sikeres visszail-
leszkedésnek? Ha valaki nem esik vissza, ha valaki 
nem kerül újra börtönbe vagy hosszú távú munkát 
talál? Nekünk kis lépésekben kell gondolkodni. Ezért 
már az is fontos eredmény, amikor valakin lát-
juk, hogy a börtön falain belül sok energiát fek-
tet a fejlődésbe, a tanulásba” – foglalta össze 
Mészáros Mercedes az alapítvány munkájának 
fő üzenetét. „Akad, akivel leülünk beszélgetni, és 
egy-két év múlva születik meg benne az elhatározás 
a továbblépésre. Ezek is sikerek, és minél erősebb 
módszertan van a kezünkben, annál nagyobb az esé-
lyünk, hogy hosszú távú eredményhez vezessenek.”

Szerző: Széles-Horváth Anna, újságíró

További információ:  
www.preproject.hu, www.valtosav.hu
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A CÉDRUSNET ANGOL NYELVI 
KISCSOPORTOS FEJLESZTŐ  
FOGLALKOZÁSA ÚJRAKEZDŐKNEK

„ANGOLRA HANGOLVA”

Lakó-Tóth Edit

A gyorsan idősödő társadalmakban külön kihívás 
a gyors ütemű technológiai fejlesztés,  
a robotizáció és a mesterséges intelligencia, új 
életstratégiákra és együttműködési technikákra 
lesz és van szükség. Folyamatosan készülni kell  
a digitális alkalmazások használatára és fejleszté-
sére. A CédrusNet az idősödő szakemberek kom-
petenciáinak és tapasztalatainak hosszan tartó 
hasznosulásához és a társadalmi piac kiépítéséhez 
ad módszereket.
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A CédrusNet társadalmi innovációs program 
célja az aktív idősödés egyéni és társadalmi gya-
korlatának megteremtése és terjesztése. Ezzel 
kapcsolatban egyik cél a munka és feladatválla-
láshoz, a szellemi életkor meghosszabbításához 
szükséges kompetenciafejlesztés és tudáskorsze-
rűsítés, az élethosszig tartó tanulás hatékony 
módszereinek megtalálása. 

Ezekhez a célokhoz a CédrusNet alapprogra-
mokat fejlesztett ki. A programok számos egymást 
erősítő kezdeményezésen keresztül hasznosítják 
a szenior tudást, gyarapítják és működtetik az idő-
sekben megtestesülő társadalmi tőkét, enyhítik 
a munkaerőhiányt, javítják az idősek életminő-
ségét, közösséget építenek, létrehozva az idősödő 
társadalom új ökoszisztémáját – összekötve a szeni-
or és fiatal polgárokat, helyi vállalkozásokat, civil 
szervezeteket és az önkormányzatot.

Az adatbázisban (Szenior Tudásbank) szereplő 
50 és 70 év közötti szakemberek nagy része azt 
jelezte, hogy van igénye a folyamatos tanulásra. 
Az is ismert, hogy az emberek idősödésével nem 
csökken a tanulási képesség: a hallás és látásvesz-
tést leszámítva a felnőtt tanuló életkora nem hát-
ráltató tényező a tanulásban. Nehezítő körülmény 
azonban az internethasználat, mint tanulási segéd-
let elfogadtatása.

A program azzal kezdett el kísérletezni, hogyan 
lehet ötvözni az internetes tanulást és a kontakt-
órákat. A kísérletekre a nyelvi továbbképzés lát-
szott a legalkalmasabbnak. 

Kéttípusú módszertan bevezetésével kísérle-
teztek a nyelvi képzés során. 2019 júliusában 
„Angolra hangolva” elnevezéssel hirdettek meg 4 al-
kalmas nyári tanfolyamot újrakezdő nyelvtanu-
lóknak. A csoport 14 fővel indult el.

A tanfolyam összeállításánál kiemelt célként 
szerepelt, hogy kombinálják az alábbi tanulási 

formákat: on-line egyéni, a csoporttagok közötti, 
tanulócsoportos, és csoportos kontaktórák tanár 
vezetésével.

Már a tanfolyam előtt kaptak a résztvevők videó-
linket, amelyet az első óra előtt meg kellett hallgat-
niuk és úgy jönni az első alkalomra, hogy a videó-
ban szereplő szavakat megtanulták.  

További szakmai célként fogalmazódott meg, 
hogy a tanulás igazi élmény legyen számukra. A te-
matika összeállításánál arra törekedtek, hogy kor-
osztály specifikusan a csoport számára nyújt-
son élményt a nyelvtanulás. Például kedvelt 
popzenei angol dalok kerültek feldolgozásra, 
szókincsbővítésre. 

Olyan tananyagok kerültek összeállításra, ame-
lyek célja a szókincs fejlesztése, gyakran használt 
nyelvi szerkezetek elsajátítása volt, és amelyeket a 
gyakorlatban azonnal hasznosítani tudtak.

Minden órán volt egy-két fő téma, amelyhez 
kapcsolódóan on-line tanulási/tudásalkalmazási 
módszereket kellett alkalmazni. 

A pszichológiai biztonság eléréséhez az elsőd-
leges cél a gátlások leküzdése volt, azaz a kom-
fortzónából való kilépés elősegítése. A „Hallgas-
suk meg egymást türelemmel! Nincs rossz válasz! 
Érezzük jól magunkat!”, vagy a passzolás lehető-
sége közös csoportnormaként fogalmazódtak 
meg, így adva meg a kellő biztonságot a tanulási 
folyamatban. A másik módszer egy játékos elem 
volt: mindenki felírta post-it-ekre a nyelvtanulás-
sal kapcsolatos félelmeit, aggodalmait és negatív 
tapasztalatait. A kis lapokra írt gondolatokat 
mindenki felolvasta, majd átadta a trénernek, aki 
a kis lapokat látványosan széttépte és a szeme-
tesládába helyezte. Ezzel szimbolikusan bontot-
ták le a nyelvtanulás előtt álló falakat.

A négy alkalmas nyári tanfolyam után meghir-
dettük a KAIZEN1 angol kihívást, ami szigorú fel-

1  A KAIZEN angol egy ingyenes online nyelvtanfolyam naponta a YouTube csatornán. További információ: https://www.youtube.com/channel/UCqN_
bjSGo-9NYc98VR5-M_w
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tételek mellett önálló on-line tanulást 
jelent: egy héten legalább 5 új leckét kell 
elsajátítani, ami például december 31-ig 
100 új leckét jelent. Amennyiben a cso-
port tartja az előírt haladási ütemet, 
kontaktórák kerülnek megszervezésre. 

A tananyag kiválasztásánál szempont-
ként fogalmazódtak meg a következők:
◾  teljesen kezdő szinttől induljanak a fe-

ladatok alapozó gyakorlatokkal,
◾  az önálló tanulást segítően legyenek 

pontos magyarázatok magyarul is,
◾  érdekes, figyelemfelkeltő szövegek legyenek, 

a kiejtés visszahallgatható legyen,
◾  a feladatok alkalmasak legyenek a rendszeres, 

minden napos tanulásra,
◾  az egyes leckék ne legyenek hosszúak, napi 

15-30 perc tanulás elegendő legyen az elsajá-
tításukhoz.

A KAIZEN angol megfelelt ezeknek a feltéte-
leknek, hiszen a tananyag minden eleme (videók, 
hanganyagok, tankönyv, nyelvtani magyaráza-
tok, kiejtés, stb.) megtalálható az Interneten.

A kihívást, vagyis 100 KAIZEN lecke feldolgo-
zását a 14 csoporttagból 10 vállalta.

A két módszertan megvalósítása során a ta-
pasztalatok azt mutatták, hogy a csoport egy-
mást motiváló kis közösséggé fejlődött. A tagok 
Facebook zárt csoportot hoztak maguknak létre, 
közös eseményeket szerveztek: például szabad-
időparkban gitáros daltanulás, séta a dombte-
tőre. A csoporton belül egy tag önkéntesen vállal-
ta a csoport vezetését, összefogását, így feladata 
a tanulók ellenőrzése és az összejövetelek szerve-
zése. A sikeres módszertant az is alátámasztja, 
hogy időközben két új tag is csatlakozott a csapat-
hoz. A kihívásra vállalkozók folytatják a tanulást, 

jó légkörben heti rendszerességgel találkoznak, 
és egymást támogatva bővítik az ismereteiket. 

Eredményként elmondható, hogy a tanulóknak 
javult a nyelvbiztonsága, megmernek szólalni az 
órákon és használják a nyelvet. „Rászoktak” az 
internetes segítségkérésre, ha nem ismernek egy 
szót, könnyedén megnézik a fordítóprogramok-
ban. A kihívásra vállalkozók karácsonyig befeje-
zik a KAIZEN 100 leckéjét. A nyár óta összesen 
2 kontaktórára volt szükség, elsősorban az ösz-
szegyűlt nyelvtani kérdések megbeszélésére, va-
lamint a beszéd közben felmerült típushibák tisz-
tázására.  

Az internethasználat bevonása a tudásátadó 
folyamatba sikeresnek bizonyult, főleg közösség-
építő és az egyéni tanulást segítő hatása miatt.

Szerző: Lakó-Tóth Edit,  
a CédrusNet Kecskemét  
Program Szenior Tudásbank  
projektvezetője

További információ:  
http://cedrusnet.hu/cedrusnet/
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Anke Bahl és Agnes Dietzen

A MUNKAHELYI  
TANULÁS, MINT  
KOMPETENCIA-
KÖZPONTÚ KÉPZÉS
Manapság mindenütt a munkaalapú tanulás,  
a „work-based learning” jelszavát hallani. A koncep-
cióhoz fokozott várakozások kapcsolódnak, hiszen 
megoldási lehetőségeket ígér a munka világában  
a digitalizáció jelentette új kihívások leküzdésére, 
ahogy a számos országban előforduló, jelentős mér-
tékű fiatalkori munkanélküliség és a nagyszámú 
alacsonyan képzett munkavállaló problémájára is.  
A klasszikus képzési és továbbképzési programok  
a lakosság számos csoportja számára nemcsak hogy alig 
elérhetők, hanem tartalmi szempontból is korlátokba 
ütköznek. A munkafolyamatok mellett megvalósuló 
tanulással ezen a téren nemcsak rugalmasabban és dina- 
mikusabban , de az adott munkakörnyezetben jobban 
az egyéni kihívásokhoz igazodva lehetne reagálni.

A munkahelyi tanulás rendkívül sokrétű – az informális, a 
munka folyamata során szinte magától megvalósuló tanulás-
tól a strukturált, szervezett, gyakorlati és elméleti képzési 
programokig terjed, amelyeket gyakran köz- vagy felsőokta-
tási keretek közötti képzések egészítenek ki.
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A Német Szövetségi Szakképzési Intézet (BIBB) 
az UNESCO Nemzetközi Szakképzési Központ-
jával együttműködésben gyűjteménykötetet jelen-
tetett meg, amely kiemeli a munkahelyi tanulás 
azon témáit, amelyek a kutatásokhoz, a minden-
napi gyakorlathoz és a szakpolitikai lépésekhez 
kapcsolódnak. A kiadvány első számú címzettjei 
az egész világra kiterjedő UNEVOC1-hálózat tag-
szervezetei, amelyek helyi és regionális szinten 
vesznek részt az UNESCO 2016–2021 közötti 
szakképzési stratégiája2 céljainak megvalósítá-
sában. A kiadvány azonban minden olyan szak-
ember érdeklődésére számot tarthat, akik az Eu-
rópai Unióban a szakképzés népszerűsítésével 
és minőségfejlesztési kérdéseivel foglalkoznak.

A kötet számos ajánlást tartalmaz arra vonat-
kozóan, hogyan tehető vonzóvá és hogyan hasz-
nosítható a munkahelyi tanulás.

A munkahelyi tanulás hasznosságát alátá-
masztja, hogy
◾  az érintettek kompetenciáinak fejlesztését 

szolgálja hozzájárulva  a munka terén az in-
nováció előmozdításához,

◾  beépíthető a képzési és tovább-
képzési programok tanmeneté-
be,

◾  az oktatási rendszer elismert al-
kotórészévé válhat, ezáltal a ki-
bocsátott képesítéseket jövő-
képes végzettségként tartósan 
felértékelheti.

A kutatási eredményeket a kiad-
vány olyan formában dolgozza fel 
és mutatja be, hogy azok a témával 
először foglalkozók számára is ért-
hetővé válnak.

A kötet továbbá gyakorlati bepillantást enged 
konkrét – egészen eltérő környezetben végzett 
– kutatási és fejlesztési munkákba. Ezek nem-
csak arra mutatnak rá, mennyire eltérőek a ki-
indulási feltételek a világ különböző régióiban 
a munka melletti tanulás fejlesztését tekintve, 
de egyúttal segítenek is abban, hogy az olvasó a 
saját környezetét más szemmel nézze, és ezt te-
kintse kiindulópontnak saját pilotprojektek meg-
valósításához.

A különböző szerzők írásai olyan elemző esz-
köztárat vonultatnak fel, amely már bizonyított 
a szakmai képzés terén Emellett a leírások be-
mutatják, hogyan tárhatják fel a szakemberek 
a munkafolyamatokat és az egymástól való tanu-
lás dinamikáját a vállalatoknál interjúk és kérdő-
ívek segítségével.

A kötet mindemellett a saját munkahely kriti-
kai szemléletéhez is alapot nyújt. Ehhez Alison 
Fuller és Lorna Unwin teszi fel a megfelelő kérdé-
seket:
◾  Milyen a munkahelyem tanulási környezet-

ként?

1  https://unevoc.unesco.org
2  https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245239
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◾  Vannak lehetőségek a közös reflexióra, prob-
lémamegoldásra és célkitűzésekre csapaton 
belül?

◾  Mennyire tudom ellenőrizni azt, ahogyan a 
munkám megszerveződik, végrehajtódik és 
értékelődik?

◾  Mennyi terem van ahhoz, hogy önálló dönté-
seket hozzak és megítéljek dolgokat?

◾  Hogyan tudom a szaktudásomat a munka so-
rán továbbfejleszteni, és mennyire támasz-
kodhatok ennek során a kollégáim támogatá-
sára és szakértelmére?

◾  Mennyire van lehetőségem „multidiszcipli-
náris környezetben” dolgozni és különböző 
szakterületeken dolgozó, különböző tapasz-
talatokkal rendelkező kollégáktól tanulni?

◾  Értékelik a munkahelyemen a kollegiális tá-
mogatást?

◾  Támogatja a munkahelyem a munkahelyi kere-
teken kívüli tanulási lehetőségeket, pl. konfe-
renciarészvétel, kiküldetés, tanulmányi utak 
stb. formájában?

A kötet öt nagy szakaszra tagolódik. Az első 
rész a munka melletti tanulás és a kompetencia-
központú képzés világába vezet be: Stephen Billett 
olyan elemzési perspektívákat mutat be, ame-
lyekkel a munkahely tanulási helyszínként azo-
nosítható és vizsgálható. Martin Mulder a kom-
petencia fogalmának kialakulását vizsgálja az 
egész világra kiterjedően, összefoglalva a kom-
petenciaközpontú képzések eddigi tapasztalatait 
különböző kontextusokban.

A következő négy fejezet a világ több részéről 
származó írásokat foglal magában – Argentíná-
tól Ausztráliáig, Kínán, Nigérián, a szubszaharai 

Afrikán, Hollandián, Nagy-Britannián, Német-
országon és Szingapúron keresztül –, olyan tema-
tikus, összefoglaló fogalmak alatt, mint:
◾  a tanulást elősegítő feltételek az egyének és 

a munkakörnyezet szintjén,
◾  tantervfejlesztés munkafolyamat-központú kép - 

zésekhez,
◾  oktatók, mentorok és munkatársak szerepe 

a tanulás szempontjából,
◾  „Boundary Crossing”: az ismeretek, képessé-

gek és kompetenciák átadása és elismerése.
A kötet az UNESCO kitekintésével zárul a stra-

tégiai képzési célokra és az ehhez még szükséges 
kutatási feladatokra vonatkozóan.

A különböző írások leképezik a témával kap-
csolatos nézőpontok sokszínűségét. A kötetben 
azok az olvasók is ugyanúgy megtalálják számí-
tásukat, akik specifikusan a németországi, kínai, 
argentin vagy nigériai képzési rendszer aktuális 
fejleményei iránt érdeklődnek, mint azok a kuta-
tók, akik új ötleteket keresnek arra, hogyan fej-
leszthető a munkahelyekre vonatkozó kutatás az 
oktatók támogatása érdekében.

Szerzők: Anke Bahl és Agnes Dietzen

Forrás:  
https://epale.ec.europa.eu/hu/node/138047
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Az egészség jóval többről szól, mint hogy jó erő-
ben vagyunk, és nem vagyunk fizikailag betegek.

Az Egészségügyi Világszervezet meghatározá-
sa szerint az egészség a teljes testi, szellemi és 
szociális jólét állapota, nem csupán a betegségek 
hiányát jelenti. Statisztikai adatok és kutatások 
bizonyítják, hogy erős kapcsolat van a képzés és 

az egészség között: az iskolázottabb emberek 
egészségesebben és hosszabb ideig élnek.

Tekintettel az egészség tág fogalmára és a je-
lenleg elérhető rengeteg tanulási lehetőségre fel-
tesszük a kérdést, miért van jó hatással az egész-
ségre a tanulás és fordítva?

A TANULÁS  
ÉS AZ EGÉSZSÉG  
ÖSSZEFÜGGÉSEI

Tuomas MacGilleon 

Vajon a tanulás az, ami jobb egészséghez vezet, vagy az egészségesebb emberek azok, 
akik inkább képzik magukat? A képzés és az egészség között kétirányú kapcsolat van. 
Az egész életen át tartó tanulási lehetőségek kulcsfontosságúak a jobb egészséghez és 
a társadalmi egyenlőségek kiküszöböléséhez.
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Két oktatási szakértő válaszait mutatjuk be: 
a Cambridge-i Egyetemen tanító Dr. Ricardo 
Sabates az oktatás az egészségünkre gyakorolt 
általános pozitív hatásait mutatja be a társadalmi 
kontextus ismertetése mellett, a Kelet-finnor-
szági Egyetemen oktató Jyri Manninen profesz-
szor pedig az iskolarendszeren kívüli, nem formá-
lis felnőttkori tanulásban való részvétel előnyeire 
fókuszál.

Dr. Sabates, a Cambridge-i Egyetem docensé-
nek állítása szerint az oktatás négy különböző 
módon járulhat hozzá a jobb egészséghez.

Az első a jövedelem hatása: a magasabb képzett-
ség jobb jövedelemhez vezet, ami az egészség-
ügyi szolgáltatásokhoz való alternatív hozzáférést 
eredményezheti, különösen a piaci alapú egész-
ségügyi ellátórendszerekben. A második, hogy 
a tanulásban való részvétel olyan módon is hatást 
gyakorol ránk, hogy felhívja a figyelmünket az 
egészség fontosságára. Ez életmódváltásra ösz-
tönözhet bennünket, csökkentheti az egészségügyi-
leg kockázatos magatartási formákat, mint például 
a dohányzás vagy az alkoholfogyasztás.

Dr. Sabates szerint továbbá az oktatás az 
egyénre és az egyén önképére is fontos hatást 

gyakorol. Az, hogy mit gondolunk saját magunk-
ról és képességeinkről erős hatással van az éle-
tünkre.

„Az oktatás növeli az önértékelést, az önbecsü-
lést és a magabiztosságot. Ennek révén úgy érez-
hetjük, mi irányítjuk a döntéseinknek és a sor-
sunkat.”

Utolsóként Dr. Sabates a kommunikációs kész-
séget és jogérvényesítési képességet nevezi meg. 
A képzettebb emberek képesek eligazodni a bo-
nyolult egészségügyi ellátórendszerekben, vala-
mint könnyebben kommunikálnak adott témáról 
az egészségügyi szakemberekkel, illetve nagyobb 
valószínűséggel érvényesítik a jogaikat. Az okta-
tás így csökkenti a beteg és az egészségügyi szak-
ember közötti társadalmi távolságot.

Jyri Manninen professzor, a Kelet-finnországi 
Egyetem Egész életen át tartó tanulási és felnőtt-
képzési programjának vezetője az iskolarendsze-
ren kívüli felnőttkori tanulási formák előnyeit 
vizsgálta, amelyre ő szabadon választott felnőtt-
kori tanulásként hivatkozik, hangsúlyozva annak 
önkéntes jellegét.

A részben Manninen professzor által irányított 
Benefits of Lifelong Learning1 (Az egész életen át 

1  http://www.bell-project.eu/cms/index.html
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tartó tanulás előnyei) című vizsgálat eredményei 
azt mutatták, hogy a szabadon választott felnőtt-
kori tanulásban való részvétel leglátványosabb 
egészségügyi hatása a mentális jóllét növekedése.

„A felnőttkori tanulás közvetlen pozitív hatás-
sal van a mentális jóllétre. Márpedig ha az embe-
rek jobban érzik magukat mentálisan, elkezde-
nek nagyobb figyelmet fordítani az egészségükre 
is, és ez végső soron jobb testi egészséghez vezet” 
– magyarázza Manninen professzor. Dr. Saba-
tes-hez hasonlóan ő is hangsúlyozza az oktatás 
pszichoszociális hatásának fontosságát. Szerin-
te a szociális környezetben való tanulás a társa-
dalmi érintkezés mellett kisebb sikerélményeket 
is ad. Ez növeli a társadalmi tőkét, az önmagunkba 
vetett hitet és a saját élet feletti kontroll érzését, 
ami viszont előmozdítja a jó közérzetet a min-
dennapi életben, és növeli a mentális egészséget.

A felnőttképzési központok, a népfőiskolák és 
más, iskolarendszeren kívüli, nemformális tanu-
lási lehetőséget biztosító szervezetek szintén 
több olyan kurzust kínálnak, amelyek közvetlen 
hatást gyakorolnak a testi egészségre – ilyenek 
pl. az időseket célzó tánc-, pilates vagy vízitorna 
foglalkozások.

„Meglepő módon függetlenül attól, hogy torná-
ról vagy idegen nyelvi kurzusról van szó, az 
egészségügyi állapot önértékelése tekintetében 

hasonló, pozitív eredményeket kapunk. Úgy tű-
nik, hogy már az is jót tesz, ha kimegyünk a la-
kásból, és részt veszünk valamilyen társadalmi 
tevékenységben” – mondja Manninen professzor, 
aki jelenleg a tanulás jó közérzetre gyakorolt ha-
tásait értékelő utánkövetési vizsgálatot folytat 
egy olyan felnőttképzési központban, ahol a vá-
lasztható kurzusok fele valamilyen mozgás elsa-
játítását kínálja.

Az iskolarendszeren kívüli, nem formális fel-
nőttkori tanulási lehetőségeket nyújtó szerveze-
tek számos országban az oktatási rendszer fon-
tos részét képezik, mivel a tanuló képzettségétől 
függetlenül kínálnak lehetőségeket az egész éle-
ten át tartó tanulás keretében.

A különféle tanfolyamok közös jellemzője, hogy 
stresszmentesek, könnyen hozzáférhetők, és nincs 
szigorú osztályozás. Manninen professzor ezt 
rendkívül fontosnak tartja: „Amikor az emberek 
önkéntesen tanulnak valamilyen olyan témáról, 
amely iránt érdeklődést mutatnak, nagyobb va-
lószínűséggel lesznek motiváltak, és fogják él-
vezni a tanulást.”

Dr. Sabates a nem formális felnőttkori tanulást 
a társadalmi kérdések egyik kezelési eszközének 
is tekinti. Szerinte az oktatás egészségre gyako-
rolt jótékony hatásai nemcsak amiatt fontosak, 
mert jobb személyes egészségi állapothoz vezet-
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nek, hanem azért is, mert ha az országokon belül 
növekednek az egészséggel kapcsolatos és jöve-
delmi egyenlőtlenségek, az dühöt és társadalmi 
elégedetlenséget vált ki, ami rontja a társadalmi 
kohéziót, és fokozza a bűnözést. Dr. Sabates hang-
súlyozza, hogy ez az, amiben az oktatás és az 
egész életen át tartó tanulás fontos szerepet ját-
szik: a társadalmi egyenlőség növelése, a második 
esély biztosítása, valamint a társadalom külön-
böző szereplői közötti szakadék csökkentése.

Tudjuk, hogy az oktatás és az egészség között 
egyértelmű kapcsolat van. A képzettebb embe-
rek – és Manninen professzor kutatásai szerint 
ez igaz azokra is, akik felnőttként az iskolarend-
szeren kívül folytatnak tanulmányokat, – az át-
lagnál egészségesebbek.

De vajon az oktatás az, ami jobb egészséghez 
vezet, vagy az egészségesebb emberek azok, akik 
inkább képezik magukat? Ezt a kérdést a fordí-
tott oksági kapcsolat miatt nehéz megválaszolni: 
az oktatás és az egészség kölcsönösen hat egy-
másra.

Dr. Sabates azt reméli, hogy a jövőben választ 
kaphatunk erre a kérdésre. „Kiváló longitudinális 
adathalmazaink vannak az oktatás és egészség 
témáját illetően, különösen Európára nézve. Ezek 
tanulmányozása révén megtudhatjuk, hogyan mű-
ködnek az oktatás visszacsatolási hatásai.”

Szerző: Tuomas MacGilleon  
– European Lifelong Learning Magazine

Forrás:  
https://elmmagazine.eu/adult-education-and-
health/the-complex-connection-between-edu-
cation-and-health/





A „tanuló börtön” elképzelés  
a tanulást, mint rehabilitációs tevé-
kenységet hangsúlyozza a jóval 
megszokottabb „munka, mint reha-
bilitáció” megközelítéssel szemben. 
Az oktatás többféleképpen is alakít-
hatja az állampolgári gondolkodást, 
egyfelöl a kurzus tartalma által nyílt 
törekvéssel, másfelől az oktatási 
módszerek révén, burkoltabb formá-
ban. Tehát ha ösztönözi szeretnénk 
az aktív társadalmi szerepvállalást, 
ahhoz az ezt lehetővé tevő osztályte-
remre van szükség. Ez ugyanúgy igaz  
a börtönökben folytatott oktatás 
esetében is.

TANULÓ BÖRTÖN  
– ÚJ MEGKÖZELÍTÉSEK 

ÉS GYAKORLATOK  
A FOGVATARTOTTAK 

OKTATÁSÁBAN

Ryan Scott
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Az Egyesült Királyság Igazság-
ügyi Minisztériumának 2016 
novemberében kiadott, Prison 
Safety and Reform1 (Börtönbiz- 
tonság és reform) című szak-
politikai tanulmánya a foglalkoztatásra 
helyezi a hangsúlyt. A fogvatartottak 
oktatásával kapcsolatos megállapítások-
hoz szorosan hozzákapcsolták a munka-
erőpiaci lehetőségekről szóló információ-
kat. A munkának az egyén életében, 
illetve a gazdaságban betöltött jelentősége egyér-
telmű, azonban a társadalmi szerepvállalás töb-
bet jelent egy munkakör ellátásánál..

A társadalmi szerepválláshoz viszont olyan 
készségek szükségesek, amelyek elengedhetetle-
nek az egyre gyorsabban változó, egyre nyitot-
tabb és digitális úton kapcsolódó társadalmi be-
rendezkedéshez.

Ezt segítheti a transzformatív tanulás. Ebben 
a megközelítésben az egyént nem csupán tanuló-
ként kezeljük, hanem az oktatás során építünk 
a már megszerzett tapasztalataira és szaktudá-
sára, egész emberként fogadjuk el. 

Az oktatók, a szakpolitika-alkotók és a volt fogva-
tartottak egyetértenek abban, hogy a transzforma-
tív megközelítés előnyös. Dr. Anne Pike, az Open 
University tanára a börtönoktatásban alkalmazott 
transzformatív tanulás kérdésében folytatott kuta-
tást. Doktori disszertációja volt az első olyan ang-
liai és walesi longitudinális vizsgálat, amelyet a sza-
badon bocsátásuk előtt felsőoktatásban részt vett 
fogvatartottak körében folytattak le.

Az egyik különösen pozitív eredmény az úgy-
nevezett „tanuló börtönökben” – azaz olyan bör-
tönökben, ahol a börtönszemélyzet rehabilitá-
ciós eszköznek tekinti az oktatást – a kialakuló 

közösségi tanulás érzése volt. A tanuló börtön 
kifejezést a „dolgozó börtönök”-től való megkü-
lönböztetésre használják, ahol a munkát tekintik 
a legfontosabb rehabilitációs eszköznek.

A börtönök tanuló közösségei felhatalmazást 
nyertek arra, hogy maguk vállalhassanak felelős-
séget a tanulmányaikért. Dr. Pike véleménye sze-
rint a közösségi tanulás a börtön többi részébe is 
„beszivároghat”, ami alátámasztja az állampol-
gárság ezen új formában történő megjelenésének 
megalapozottságát, feltéve, hogy a börtönparancs-
nok támogatja a kezdeményezést.

Sőt, Sally Coates az Unlocking Potential: a review 
of education in prison2 (A lehetőségek kiaknázása: 
a börtönoktatás áttekintése) című tanulmányának 
egyik ajánlása a börtönparancsnokokra vonatkozó 
nagyobb függetlenség az oktatáspolitikai intéz-
kedések végrehajtásában. A szakemberek a börtö-
nökben folyó oktatás decentralizációját pozitív 
lépésnek tekintik, mivel ez a lépés lehetővé tenné 
a vezetők számára, hogy figyelembe vegyék a felügye-
letük alatt álló intézmények sajátos igényeit.

1  https://www.gov.uk/government/publications/prison-safety-and-reform
2  https://core.ac.uk/download/pdf/74381582.pdf
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Dr. Pike azt is hozzátette, akár szakkép-
zésről beszélünk, akár magasabb szintű 
képzésről, benne rejlik a lehetőség a fogva-
tartottak rehabilitációját illetően. Szerinte 
a tanulás legfontosabb eleme a személyre 
szabottság, és ennek bármely olyan formája 
megfelelő, amely javítja az ember önbecsülé-
sét és önérzetét.

Nina Champion, egy olyan szervezet, a Pri-
soners’ Education Trust3, szakpolitikai ve-
zetője, amely nem csak a fogvatartottak táv-
oktatásban történő részvételét finanszírozza 
az Egyesült Királyságban, hanem elkötele-
zett azokban a kutatási és érdekképviseleti 
tevékenységekben, amely a személyiség elis-
merésének fontosságát hangsúlyozza.

Champion szerint az oktatás akkor lesz 
hatékony, ha olyan dolgokkal foglalkozik, 
amely felkelti és fenntartja az egyén érdeklő-
dését, és látható eredményeket hoz. Az Igaz-
ságügyi Minisztérium részét képező Justice 
Data Lab4 jelentése a visszaesők arányát 
tekintve hasonlította össze a Prisioner’s 
Education Trust-tól ösztöndíjban részesülők 
eredményeit egy kontrollcsoport adataival. 
Az egyetemi tanfolyamon résztvevők eseté-
ben 4–8%-os csökkenés, a szakképzésben 
részt vevők esetében pedig 6–9%-os csökke-
nés mutatkozott.



EPALE magazin 2019. december

49

Champion arra vonatkozóan, hogy a felsőokta-
tás vagy a szakképzés csökkentette-e hatéko-
nyabban a visszaesési arányt nem vont le követ-
keztetéseket. Szerinte nem feltétlenül az oktatás 
tárgya vagy szintje a kérdés. A legfontosabb elem 
a tudás átadásának folyamata, a tanulási kör-
nyezet és kultúra kialakítása.

A Nina Championnal való beszélgetés alapján 
az lehet a benyomásunk, hogy a középiskolai stí-
lusú frontális oktatás nem volt annyira hatékony 
a fogvatartott tanulók érdeklődésének felkelté-
sében. Munkája során azt figyelte meg, hogy ha 
a tanulóknak lehetőségük van aktívan részt venni 
a tanulási folyamatban, egyéni igényeiket figye-
lembe veszik, úgy megtalálják a „tanulói hang jukat”. 
A tanulói bevonódás egyrészt segíti a tanulási fo-
lyamatot, másrészt fejleszti a szociális készsége-
ket, harmadrészt pedig előmozdítja a társadalmi 
szerepvállalást a jövőre, azaz a szabadulás utáni 
időszakra vonatkozóan.

Bár a lehetőségek biztatóak, a valóságban a bör-
tön, mint környezet alacsony szinten támogatja 
a társadalmi szerepvállalással kapcsolatos tevé-
kenységeket. Az Egyesült Királyság kormánya ál-
tal közzétett 2015-ös adatok szerint például a fog-
vatartottak 46%-ának íráskészsége az általános 
iskola szintjén van. A fogvatartottak áthelyezhe-
tők, ami szintén megszakíthatja a megkezdett ta-
nulási folyamatot. Továbbá a számítógéphez való 
hozzáférés, amely a szerepvállalás egyik kulcsfon-
tosságú tényezője – a börtönfalakon belül nem tá-
mogatott.

Nina Champion és Dr. Pike egy egész fejezetet 
szentel annak az Unlocking Potential: a review of 

education in prison című tanulmányban, hogy di-
gitális készségek mennyire fontosak mind a fog-
lalkoztatáshoz, mind a társadalmi szerepválla-
láshoz. Ahogy Champion mondja, az írni-olvasni 
tudás, valamint a számolási készség mellett az 
digitális készségek jelentik a „harmadik alap-
készséget”, és mára a „foglalkoztatás, valamint 
egyszerűen az élet” szempontjából is nélkülözhe-
tetlenek.

A büntetés-végrehatás szempontjából érthető 
az ellenérzés és az aggodalom. A mai biztonság-
technikai feltételek mellett azonban például a szá-
mítógépes naplózás gondoskodik. Champion és 
Dr. Pike szerint a digitális kommunikáció jobban 
ellenőrizhető, mint a kézzel írott levelek. A bünte-
tés-végrehajtó intézmények vezetői a lefolytatott 
felmérések alapján úgy vélték, hogy a fogvatartot-
taknak „biztonságos, ellenőrzött hozzáféréssel” 
kellene rendelkezniük az internethez.

A Virtual Campus projekt5 105 angol és walesi 
börtönben biztosít biztonságos számítógépes hoz-
záférést. Ugyan a virtuális kampuszon keresztül 
a szélesebb körű elektronikus hozzáférés korláto-
zott, a tanulók elvégezhetik a tanfolyamhoz kap-
csolódó feladatokat és tarhatják a kapcsolatot az 
oktatókkal.

A börtönben elvégzett tanfolyamok, még ha 
szakképesítés megszerzéséhez és akár diplo-
mához is vezetnek, önmagukban nem elegendőek 
a szabadulás utáni társadalmi beilleszkedéshez 
és a valós szerepvállaláshoz. 

„Ha (a volt fogvatartottak) nem kapnak folyama-
tos támogatást, akkor megtörténhet az, hogy visz-
szaesnek és újra a börtönben kötnek ki” – mond-

3  https://www.prisonerseducation.org.uk/what-we-do/news-and-views/11/ (lásd az előző oldalon)
4  https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/459470/prisoners-education-trust-report.pdf 

(lásd az előző oldalon)
5  https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/32322/11-827-implementa-

tion-of-test-beds-virtual-campus.pdf
6  https://syrusconsultancy.com/



Külföldi kitekintés

ta Chris Syrus, a Syrus 
Consultancy6 alapító igaz-
gatója. Chris maga is meg-
járta a börtönt, így saját 
példáján keresztül tapasz-
talta meg a transzforma-
tív tanulás előnyeit. 

Jelenleg olyan műhely-
munkákat szervez fiatal 
elkövetők részére, amely 
a művészetterápián és az 
önismeretfejlesztésen ke-
resztül segíti a társadal-
mi beilleszkedést.

Egy másik eszköz an-
nak biztosítására, hogy a 
szaba don bocsátás utáni 
frusztráció ne vezessen 
újból bűncselekmény el-
követéséhez, a társak ál-
tal végzett mentorálás, 
amikor a szabadon bocsá-
tott fogvatartottakat más  
egykori elítéltek támo-
gatják. A mentorprogram 
ugyan nem jelent tökéle-
tes megoldást, ugyanak-
kor a résztvevők a men-
torok segítségével újra 
bekerülhetnek a társa-
dalmi „vérkeringésbe”. A 
mentorálás ráadásul má-
sokat is mentorálásra ösz-
tönöz, így idővel kiépül-
hetnek az új kapcsolatok.

Nick London, aki a bör-
tönben kiváló minősíté-
sű kriminológiai és pszi-
chológiai diplomát szer- 
zett, szintén alkalmas-

nak tartja a társadalmi kötelékek megteremtésé-
re a társak általi mentorálást. 

„A legjobb mentorok azok, akik maguk is kap-
tak mentorálást” – állítja. Ő is saját tapasztalat-
tal rendelkezik e téren, hiszen ő a Platforms nevű 
kreatív közösség igazgatója, amely a társak ál-
tali mentorálás révén nyújt támogatást a haté-
kony rehabilitációhoz.

London számára az oktatás pozitív hatása a 
megosztott tartalmakból származó személyes ho-
zadékokban jelent meg. Ez többet jelent, mint ma-
gának a végzettségnek a megszerzése. Nagyon 
fontos az egyén személyes útjának követése. 
Amennyiben az sikeresnek bizonyul, akkor lehet 
egy oktatási programot eredményesnek tekinteni. 
Ezen felül a kommunikációs készségeket is elen-
gedhetetlennek tartja. Ezek nemcsak a hatósá-
gokkal való kommunikációt teszik lehetővé, ha-
nem a saját magukkal kapcsolatos érzéseik 
megfogalmazását is. Tapasztalata szerint a bör-
tönben ülő emberek kommunikációs készsége kife-
jezetten alacsony szintű, így a kommunikációs 
készségek fejlesztése, különösen a művészeten 
keresztül, lehetővé teszi az egész ember kiteljese-
dését önmaga és a társadalom számára egyaránt.

A börtönoktatás témájában a szakértők és 
gyakorló szakemberek egyetértenek abban, hogy 
a büntetés letöltése alatt a tanulásba való bevonó-
dás, a motiváció fenntartása és az egyén szabadu-
lás utáni lehetőségei a személyiség- és a szociális 
készségek fejlesztésén keresztül érhető el.

Szerző: Ryan Scott  
– European Lifelong Learning Magazine

Forrás: https://elmmagazine.eu/new-forms-of- 
citizenship/learning-prison-inmate- education-
needs-an-update/
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A kompetenciák elismerése terén az iskolarend-
szeren kívüli és az iskolarendszerű tanulás kö-
zötti határok elmosódnak, mivel manapság bár-
hol lehet tanulni. A nem formális, informális 
helyzetekben és környezetben tanuló felnőttek-
nek azonban be kell bizonyítaniuk, hogy meg-
szerzett tudásuk 

a)  egyenértékű az iskolai rendszerben megszer-
zett képesítések követelményeivel,

b)  hasznos munkáltatók számára.
Az informális tanulás különféle formáit – az 

igazolt gyakorlati, munkahelyi tapasztalattól, 
a készség– és kompetencifejlesztő tréningektől 
kezdve a hobbijellegű tanulásig vagy akár a ha-

FELNŐTTKÉPZÉS 
ÉS VALIDÁCIÓ
A nyitott határokkal, mobil munkaerővel, valamint digitális és nem formális tanulási 
lehetőségekkel jellemezhető modern világ kihívást jelent a validáció számára: a kompe-
tenciák elismeréséhez új módszerek kialakítására van szükség. A szakterület legtöbb 
szereplője szerint szükség van a validáció valamely formájára, azonban nincs kilátásban 
egyszerű, mindenre ugyanúgy alkalmazható megoldás. Azzal mindenki egyetért, hogy  
a validációs folyamatoknak a 21. századi innovációkra kell támaszkodniuk, a megszerzett 
készségek, képességek és kompetenciák igazolása mind az oktatási folyamatban résztvevők, 
mind a munkáltatók számára komoly kihívást jelent.

Pia Heikkilä
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gyományos tanulási utaktól eltérő módon, in-
kább tapasztalati úton megszerzett tudásig – 
a munkáltatók, képző intézmények vagy akár 
a közigazgatási szervek nehezen, vagy nem 
ismerik el.

Az elismertetési, vagy validációs rendszerek 
általában fregmentáltak, sok esetben hiányzik az 
egységes megközelítés. A terület szakértői hang-
súlyozzák, hogy nagyobb koherenciára van szük-
ség az érvényesítési módszerek használata te-
rén, mivel ez létfontosságú az egyén rugalmas 
karrierútjának kialakításában.

Miközben a nyitott határok lehetővé tették az 
egyének számára, hogy szabadabban mozoghas-
sanak Európában, a formális tanuláson kívül 
megszerzett tudás elismertetése vagy akár csak 
tudomásul vétele tekintetében még mindig hosz-
szú utat kell megtenni, ha valaki a saját országán 
kívül szeretné a nem formálisan, vagy informáli-
san megszerzett tudását elismertetni.

A máltai székhelyű Knowledge Innovation 
Centre tudásinnovációs központ kutatása sze-
rint egy álláskereső akár négy órát is eltölthet 
pályázatának megírásával, míg a munkáltatók 
72%-a mindössze 15 percet szán a jelentkezés 
feldolgozására. Ez felveti a kérdést, hogy vajon az 
informatikához hasonló keresleti területeken túl, 
a nem formális tanulás elismertetéséhez kiadott 
dokumentumok hasznosak lesznek-e valaha az 
egyének karrier lehetőségeinek szempontjából, 
vagy csak abban az esetben lesznek jól használ-
hatók, ha az információk szakterület/ágazat spe-
cifikusak, és teljes mértékben digitálisan is elér-
hetők.

Az elmúlt 20 évben a szakképzettséghez kap-
csolódó tudományos és technológiai fejlődés 
gyors tempóban haladt, de a felnőttképzésben 
megszerzett tudás és képességek munkáltatók 
általi elismertetése terén nem történt szignifi-
káns előrelépés.

Ennek oka egyrészt, hogy az iskolarendszerű ok-
tatást biztosító intézmények nem tudják elég gyor-
san frissíteni a tantervüket, illetve a kurzuskí-
nálatukat ahhoz, hogy lépést tartsanak ezekkel 
a munkaerő-piaci irányvonalakkal, másrészt a dol-
gozó felnőtteknek nincs idejük a nappali oktatásba 
való visszatérésre, amivel korszerűsíthetnék a tu-
dásukat, készségeiket és kompetenciáikat – nyilat-
kozta Mázár Ildikó, a máltai Knowledge Innovation 
Centre kutatási-fejlesztési munkatársa.

Az egyes országok különféle hagyományokkal 
és rendszerekkel rendelkeznek a tanulási ered-
mények elismertetése terén. Az európai kísérleti 
vagy már évek óta működő projektek ellenére az 
elismerési eljárások és a hozzájuk kapcsolódó 
gyakorlatok a különböző országokban továbbra 
is jelentős változatosságot mutatnak.

A validáció mindig is időigényes folyamat volt, 
mivel be kell mutatni a végzettséget igazoló ok-
mányokat, igazolásokat, ezeket le kell fordíttatni 
hivatalosan is, majd össze kell hasonlítani az 
adott ország követelményeivel és értékelni kell, 
mielőtt az elismerésre sor kerül. Ezen felül sok-
szor hiába rendelkezik az egyén az elismerést 
igazoló dokumentumokkal, bizonyítványokkal, 
szakmai referenciákkal, a munkáltatók gyakran 
figyelmen kívül hagyják ezeket.

A nem formális tanulást igazoló tanúsítványok 
érvényesítési folyamatai nemcsak az uniós orszá-
gok között vagy világviszonylatban, hanem még 
ugyanazon országon belül, az egyes intézmények 
között is eltérnek. A probléma gyökere a biza-
lom és az átláthatóság hiánya.

Ennek oka főleg az, hogy az elismerés során 
a szakértelem a formális rendszerhez (tanárok-
hoz, tananyaghoz, vagy a felelős intézményhez) 
kapcsolódott, azonban mára már nagyon sokféle 
olyan lehetőség áll rendelkezésre a tudás és kész-
ségek megszerzésére, amelyek forrása és kör-
nyezete teljesen eltér a formális utaktól – foglalta 
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össze Margarita Teresevičienė, a litván Vytautas 
Magnus Egyetem professzora, aki egy nyílt forrá-
sú tanagyaghoz kapcsolódó elismerési eszköz ki-
dolgozásában vett részt.

A tanulási környezetek az elmúlt évtizedben 
vagy még régebb óta a technológiai haladásnak 
köszönhetően folyamatosan változnak.

„A diákok már nem akarnak egy osztályterem-
ben ülni és előadást hallgatni, ez a típusú okta-
tási módszer már nem köti le őket eléggé. Ideje 
az oktatásnak felzárkóznia a rendelkezésre álló 
technológiai lehetőségekhez. Elengedhetetlen, 
hogy a diákok bárhonnan dolgozhassanak, rugal-
masabb legyen az időbeosztásuk, és az oktatás 
kifejezetten rájuk legyen szabva” – hangsúlyozza 

Teresevičienė.
Az új technológiák segíthetnek a vi-

lágszerte elfogadott, egységes módsze-
rek kialakításában. Miközben az elis-
mertetés digitális formái még mindig 
leginkább tesztüzemmódban vannak, 
az elmúlt években számos, a virtuális, 
nem formális és informális tanulás ré-
vén szerzett kompetenciák érvényesí-
tését és elismerését célzó projekt látott 
napvilágot.

„A diákok már nem akarnak egy osz-
tályteremben ülni és előadást hallgatni, 
ez a típusú oktatási módszer már nem 
köti le őket eléggé. Ideje az oktatásnak 
felzárkóznia a rendelkezésre álló tech-
nológiai lehetőségekhez. Elengedhetet-
len, hogy a diákok bárhonnan dolgoz-
hassanak, rugalmasabb legyen az 
időbeosztásuk, és az oktatás kifejezet-
ten rájuk legyen szabva”



„Az önképzés egyre inkább  
a digitális környezetek felé moz-
dul el, ennél fogva egyre több 
technológiai lehetőség is áll 
rendelkezésre a tanulás értéke-
léséhez és érvényesítéséhez.  
A különféle digitális azonosítási 
és hitelesítési technológiák lehe-
tővé teszik a valódi bizonyítvá-
nyok online formában történő 
kibocsátását. Az egyre népsze-
rűbb eszközök egyik példája  
a digitális kitűző” 
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Ilyen projekt a ReOpen, vagyis a Recognition of 
Valid and Open Learning1 platform, amely a nem 
formális tanulás elismerését segítő eszközöket 
biztosít, mint például végzettséget igazoló okira-
tok, digitális kitűzők (digital badges), tanulási 
utak elismerése, vagy értékelési-mérési eszközök. 
A digitális kitűzők a tanuló különféle környezet-
ben, például esti tanfolyamokon, vagy szakmai 
továbbképzéseken megszerzett tudását, készsé-
geit és kompetenciáit ismerik el.

„Az önképzés egyre in-
kább a digitális környeze-
tek felé mozdul el, ennél 
fogva egyre több technoló-
giai lehetőség is áll rendel-
kezésre a tanulás értékelé-
séhez és érvényesítéséhez. 
A különféle digitális azono-
sítási és hitelesítési techno-
lógiák lehetővé teszik a va-
lódi bizonyítványok online 
formában történő kibocsá-
tását. Az egyre népszerűbb 
eszközök egyik példája a 
digitális kitűző” – magya-
rázza Teresevičienė.

Az európai álláskeresők 
számára az Europass port-
folió egy további hasznos 
eszköz. Ez magában fog-
lalja a szakképzettség igazolására használható 
Europass bizonyítvány-kiegészítőt, valamint más, 
az EU által támogatott dokumentumokat és ön-
értékelő eszközöket is. Az Europass rendszer 
2020-tól új formában jelentkezik, amely szintén 
az online elérhető validilási formákat vezeti majd 
be a végzettségek igazolására. További biztató jel 

1  Recognition of Valid and Open Learning: http://reopen.eu/
2  https://oepass.eu/
3  https://microcredentials.eu/
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az olyan ingyenes, nyílt forráskódú eszközök fej-
lesztése, mint az Európai Unió által finanszírozott 
OEPass2 projektben létrehozott Learning Passport 
és a MicroHE3 projektben kidolgozott Credentials 
Clearinghouse.

A technológiai fejlesztések kulcsfontosságúak 
az elfogadott validálási technikák létrehozásához 
– mondja Lisa Brown, a felnőttképzési technológi-
ákra specializálódott GoNextEd munkatársa.

„Az innováció egy-
szerűsített és elérhe-
tő eszközöket tesz le-
hetővé a diákok sze- 
mélyazonosságának 
online vizsgákon tör- 
ténő igazolásához” 
– magyarázza. „A 
mikrokreditek nö-



56
Külföldi kitekintés

vekvő népszerűsége révén a tanulók különféle 
forrásokból és környezetben gyűjthetik össze ta-
nulási eredményeiket. A blokklánc-technológia 
a nyílt tanulás valid és megfizethető elismerését 
nyújtó feltörekvő gyakorlata.”

A szakaértő digitális bizonyítványokkal kap-
csolatos fő kérdései a korlátozott kimenet, a vali-
dáció alapjául szolgáló információkhoz való hoz-
záférés, illetve a bizonyítványok és igazoló okira - 
tok adataira vonatkozó technikai szabványok hi-
ánya.

„Az érvényesítés egy igazi kétélű kard, mert 
mindenki keresi a megoldást, de senki sem találja 
igazán. Egyes megoldások jelenleg csak kipipálás-
sal igazolják egy teljes, vagy részanyag elvégzését. 
Az is a validáció egyik formája, ha a tanuló kívül-
ről megtanul egy elég hosszú könyvet, hogy átmen-
jen a vizsgán. Egyelőre nem áll rendelkezésre világ-
szerte jóváhagyott módszertan” – mondja Lisa 
Brown.

Amennyiben a validációs eljárás sikeres, szá-
mos előnyt hordoz a tanuló számára. 

Az érvényesítés és elismerés pozitívan hat az 
emberek önismeretére, önbecsülésére, és fokoz-
za a tanulási hajlandóságot. Bármilyen típusú ta-
nulásnak sikerélményt kell nyújtania a tanulók 
számára.

A szakértők szerint ezért nagy szükség van az 
érvényesítés és elismerés digitális egységesíté-
sére. „A jövőben a felnőtt tanulók egyre kevésbé 
fognak kötődni oktatási intézményekhez, a tanu-
lási eredményeiket különböző helyekről gyűjtik 
majd össze, miközben a megszerzett tudás és 
kompetenciák érvényesítésének digitálisnak és 
egy adott, online bármikor elérhető helyre gyűjt-
hetőnek kell lennie. Az embereket tájékoztatni 
kell az érvényesítés és elismerés költségeiről és 
előnyeiről, valamint arról, hogyan befolyásol-
hatja ez a folyamat a tanulási és foglalkoztatási 
lehetőségeiket. Az útmutatás és a tanácsadás 

különös jelentőséggel bír a hátrányos helyzetű 
csoportok elérése és a bennük rejlő potenciál 
kiaknázása szempontjából”– mondja Margarita 
Teresevičienė.

Az érvényesítéshez és elismeréshez olyan in-
tézkedéseket kell kidolgozni, amelyek lehetővé 
teszik az egyén számára, hogy a legköltséghaté-
konyabb módon jusson hozzá és tehesse látható-
vá tanulási eredményeit. Ez az irány a technoló-
giák fejlődésével változni fog, míg a tanulókat az 
érvényesítés és elismerés terén segíteni hivatott 
eszközök behozzák a lemaradásukat.

Szerzők: Pia Heikkilä  
European – Lifelong Learning Magazine

Forrás: https://elmmagazine.eu/adult-educa-
tion-validation/validation-processes-set-to-ga-
in-from-21st-century-innovations-challen-
ges-in-certification-still-hampering-learners/
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