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Bevezetés 
Az Erasmus+ STEMS projektpartnerek alapvetően azért kezdeményezték projektjavaslatukat, hogy 

felhívják a figyelmet és intézkedéseket hozzanak az ALE személyzetének szakképzése terén, hogy az 

európai civil társadalom kiáltványában1 és a közelmúltban elfogadott uniós nyilatkozatban foglalt 

elvekkel összhangban minőségi tanulást és felnőttoktatást fejlesszenek.2  Ezek a dokumentumok 

                                                           
1 EAEA 2019 Kiáltvány a felnőttkori tanulásról a 21. században: A tanulás ereje és öröme - Forrás: 
eaea_manifesto_final_web_version_290319.pdf 
2 Nyilatkozattervezet a felnőttkori tanulásról és oktatásról 2030-ig az Európai Unióban - A 2030-ig szóló 
nyilatkozat (DeALE) a "Felnőttkori tanulás és oktatás - A jövőbeli kihívásokra adott rugalmas válasz" című, 2021. 
szeptember 8-ánth tartott konferencia vitáit zárja le. A szociális partnerekkel és az érdekelt felekkel folytatott 
megbeszéléseken részt vevő számos ALE-szakember gazdagította az európai ALE szakpolitikák kialakításában, 

https://eaea.org/wp-content/uploads/2019/04/eaea_manifesto_final_web_version_290319.pdf


egyértelműen hangsúlyozták a felnőttoktatók készségei és kompetenciái fejlesztésének 

szükségességét, hogy megfelelő módszereket alkalmazhassanak a magas színvonalú szolgáltatás 

nyújtása és a sikeres tanulói élmény lehetővé tétele érdekében. 

A szakmaiság szerepe és hatása az ALE-ben nemzetközi és EU-kontextusban - háttér és 

perspektívák 
A felnőttoktatók és -képzők szakmai fejlődése és képzése a modern felnőttoktatás és -képzés kérdései 

közé tartozik az 1970-es évek eleje óta, amikor több, ezen a területen tevékenykedő nemzetközi 

szervezet kutatási és fejlesztési együttműködéseket indított a tapasztalatok és a gyakorlat 

összegyűjtése és megosztása érdekében. A szakmai fejlődést azonban már az 1920-as években 

jelezték, mint a hatékonyság és eredményesség egyértelmű mutatóját az oktatási környezet, a 

módszerek, a tanulási tartalom és az eredmények rendszerszintű fejlesztése révén. A társadalmi 

elismerésen túl maguknak a felnőttoktatóknak is be kellett bizonyítaniuk, hogy a felnőtt tanulók 

ismereteiben és készségeiben elért jobb eredmények csak a képzett és jól felkészült oktatók 

bevonásával érhetők el, akik a minőségi felnőttkori tanulás kialakításában részt vevő szakemberek, 

rugalmasabb tér- és időbeli szempontok alapján. 

Az OECD világosan jelezte, hogy a holnap oktatása inkább egy olyan iskolai folyamatosságot jelent 

majd, amelynek különböző formái megfelelnek a munkaerőpiac és a társadalmi környezet változó 

igényeinek, és amelynek eredményeképpen az oktatás és az egész életen át tartó tanulás ismétlődővé 

válik.3 Az UNESCO ezt a szakaszt a tanuló társadalom koncepciójával jelölte meg, hogy új utakat nyisson 

az oktatás világa számára, amely a kor egyre gyorsuló változásaira kell, hogy reagáljon.4 Az UNESCO az 

évtized közepén adta ki első nemzetközi ajánlását a felnőttoktatás fejlesztéséről, és a 

felnőttoktatásban dolgozók szakmai fejlesztésére és képzésére szólított fel. Ez a híres 1976-os nairobi 

ajánlás kutatásokat és nemzetközi együttműködéseket generált a minőségi szempontoknak a 

felnőttoktatás területére való integrálása érdekében, és az érdekelt felek (sztékholderek) között több 

előre meghatározott, tervezett és alaposabb partnerséget követelt meg annak érdekében, hogy a 

felnőttkori tanulás elismert tevékenységgé váljon, amely a jobb foglalkoztathatósághoz, valamint a 

kölcsönösségen, bizalmon és elkötelezettségen alapuló aktív, felelős és polgári szerepvállaláshoz 

vezet.5 

Rövid időn belül a Római Klub jelezte, hogy a tanulás új perspektívákat nyit ahelyett, hogy a 

változásokat elszenvednénk, és ezáltal a tanulást korlátok nélküli tevékenységnek és létformának 

nevezte.6 A felnőttoktatással kapcsolatos kritikai aggodalmakkal együtt a sokféle megközelítésű 

reflexiók, valamint további interdiszciplináris megközelítések azt követelték, hogy tegyünk egyértelmű 

lépéseket a felnőttoktatási szakma folyamatos fejlesztése, és következésképpen a felnőttoktatók és -

képzők képzése felé, a tanulásban való részvételt és a teljesítményt összekötő politikai célkitűzésekkel 

támogatott, tervezett programok révén. Ez több nemzetközi párbeszéd és konferencia kimenetének 

javulását eredményezte, miszerint az életút-tanulás mint az EU és intézményei számára jó lehetőség 

körvonalazódjon, hogy a tagállamok számára széles keretet kínáljanak az új oktatási és képzési 

                                                           
fejlesztésében és végrehajtásában való részvétellel kapcsolatos meglátásokat.  Forrás: https://conference-
ale.eu/declaration/ 
3 OECD (1973) Recurrent Education: Az egész életen át tartó tanulás stratégiája Párizs, Brüsszel: OECD 
4 UNESCO - A Faure-jelentés (1972) Learning to be. Az oktatás világa ma és holnap Párizs: Forrás: UNESCO: Az 
oktatás világa ma és holnap - UNESCO Digitális Könyvtár 
55 UNESCO (1976) Ajánlás a felnőttoktatás fejlesztéséről Párizs: Forrás: UNESCO: A felnőttképzés fejlesztéséről 
szóló ajánlás - UNESCO Digital Library 
6 Culb of Rome (1979) A tanulásnak nincsenek határai. Az emberi szakadék áthidalása Róma: Római Klub - 
Forrás: Római Klub: Római Klub: No Limits to Learning - Római Klub   

https://conference-ale.eu/declaration/
https://conference-ale.eu/declaration/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000223222
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000223222
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000027807
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000027807
https://www.clubofrome.org/publication/no-limits-to-learning-1979/


programok kidolgozásához, amelyek az európai polgárok, mint korunk tanulói javát szolgálják. Az EAEA, 

az Európai Felnőttképzési Szövetség az OECD és az UNESCO képviselőivel együtt meg tudta győzni az 

Európai Bizottságot, hogy 1995-ben kezdeményezzen egy felnőttképzési programot, amelyet később, 

1999-ben a GRUNDTVIG programba integráltak, hogy nyíltan és közvetlenül támogassa a 

felnőttoktatás és -képzés minőségi fejlesztését az 1993-ban a Maastrichti Szerződésben meghatározott 

oktatási és képzési elvekkel összhangban. Az 1995-2000 közötti időszak az irányelvek változását 

jelentette, amely az EB 1995-ös kiadványával, az u.n. oktatási fehér könyvvel kezdődött és 2000-ben 

az egész életen át tartó tanulásról szóló memorandumban csúcsosodott ki, amely a 

foglalkoztathatóságot és az aktív polgári szerepvállalást a felnőttkori tanulás és oktatás 

mozgatórugójává tette.  

Ezekre az időkre nagy hatással voltak az UNESCO felnőttképzési mozgalmai a CONFINTEA folyamaton 

keresztül. Az 1997-ben Hamburgban megrendezett CONFINTEA V. Felnőttoktatási Világkonferencia 

rávilágított a felnőttoktatók szakmai fejlődésének szükségleteire és szükségszerűségeire. Nyilatkozata 

világosan kifejezte ezt az aggodalmat és erős elkötelezettséget a terület minőségi fejlesztése iránt a 

tudományos fejlődés, a nemzetközi kutatás és innováció révén.7 Közvetlenül a millenniumi fejlesztések 

után a 2000. évi, a szenegáli Dakarban megrendezett Oktatási Világfórumon a felnőttoktatás 

professzionalizálására és szakmai fejlődésére helyezték a hangsúlyt. 

Az Európai Unióban a tagállamok és felnőttoktatási szakértőik és kutatóik számos oktatási és képzési 

programot, például a SOCRATES Erasmus, a Grundtvig és a Leonardo da Vinci programot használták fel 

arra, hogy a felnőttoktatásban bevált gyakorlatok példái alapján minőségi eszközöket és módszereket 

dolgozzanak ki a további megvalósításhoz. Az Európai8 Bizottság 2006-os és 2007-es közleményei 

emellett koncentráltan foglalkoztak az ALE minőségének javításával, jelentős figyelmet fordítva az ALE 

személyzet minőségfejlesztésére, mivel ezt a folyamatot az EAEA és annak 2006-os, Felnőttképzési 

trendek és kérdések című politikai dokumentuma támogatta. 9 

Az ALE munkatársainak szakmai fejlődésére összpontosító számos projekt közül néhány olyan 

kulcsfontosságú projektet szeretnénk kiemelni, amelyek erősen befolyásolták munkánkat és 

megközelítéseinket: 

 Jó felnőttoktató Európában (AGADE) (2004-2006): A projekt észt, ír, litván, lett, norvég, 

portugál, svéd és magyar partnerekkel közösen kidolgozta az európai felnőttoktatókra 

vonatkozó minimumszabályokat, valamint egy erre épülő képzési program tantervét. A 

szabványok a felnőttoktató négy különböző szerepére vonatkoznak: Tanár, vezető, facilitátor 

és tréner. Összesen 16 kritériumot dolgoztak ki, amelyeket vagy az egyes személyekre 

vonatkozó, vagy a szakmai területre vonatkozó egyéb kritériumokként csoportosítottak. 

"A jó felnőttoktató Európában" - tantervfejlesztési projekt: AGADE No 114092 - CP - 1 - 2004 - 

1 - EE - GRUNDTVIG - G11 

 ALPINE - Felnőttoktatási szakmák Európában Tanulmány a jelenlegi helyzetről, trendekről és 

problémákról (2008) Európai összehasonlító tanulmány, amely a felnőttoktatás és -képzés 

szakmai fejlődésének néhány kihívást jelentő kérdését vizsgálja.  

A tanulmányt az Európai Bizottság finanszírozta - projekt száma: B3276. 

                                                           
7 UNESCO (1997) CONFINTEA V: A hamburgi nyilatkozat Párizs: UNESCO - Forrás: UNESCO: Felnőttképzés: a 
Hamburgi Nyilatkozat; a jövő menetrendje - UNESCO Digital Library 
8 Az Európai Bizottság közleményei a felnőttkori tanulásról (2006 és 2007) - Brüsszel: EK - Forrás: Európai 
Bizottság: EUR-Lex - c11097 - HU - EUR-Lex (europa.eu); https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ac11102. 
9 EAEA (2006) Felnőttoktatási trendek és kérdések Brüsszel: EAEA 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000116114
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000116114
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ac11097
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ac11102
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ac11102


 A felnőttoktatási szakemberek kulcskompetenciái (2010) A holland Research voor Beleid 

intézet által végzett, az egész EU-ra kiterjedő tanulmány célja az európai felnőttoktatókkal 

szemben támasztott kulcskompetencia-követelmények meghatározása és a "Felnőttoktatási 

szakemberek kulcskompetenciái" referenciakeret létrehozása volt. A referenciakeret a 

felnőttképzés teljes szakmai területét lefedi, beleértve az összes lehetséges szakmai szerepet 

és funkciót. Magán a projekten belül nem tettek különbséget a felnőttoktatás részterületei, 

vagy az egyes szakmai szerepek tekintetében. A referenciakeret azonban kiindulópontot 

biztosít ehhez. 

Ezt a tanulmányt az Európai Bizottság, DG EAC finanszírozta - projekt száma: B3542. 

 

 A nemzetközi felnőttoktatás és -képzés kulcsfontosságú szakmai szervezetei - mint az EAEA, a 

DVV-International és a DIE-Bonn - közötti együttműködés legújabb projektjének 

eredményeként a Curriculum GlobALE egy másik fontos minőségi anyagforrás, amely nagy 

hatással volt a STEMS projektre, hogy miként lehet megfogalmazni néhány releváns és 

kiemelkedő kérdést az ALE személyzet szakmai fejlődésében.10 

Hadd hangsúlyozzuk itt, hogy nagymértékben egyetértünk a Curriculum Globale kijelentésével, 

miszerint "az államnak a civil társadalommal együtt megfelelő rendszereket kell biztosítania ahhoz, 

hogy az egyének részt vehessenek az egész életen át tartó tanulásban. Közvetett szinten a személyzetet 

képezni kell, és megfelelő munkakörülményeket kell biztosítani számukra, beleértve az ésszerű díjazás 

biztosítását".11 Ez a nagyon is fontos összefüggés megmagyarázza, hogy miért és milyen okból kell 

tovább fejlesztenünk a felnőttkori tanulás és oktatás minőségét az ALE oktató és képző személyzet 

ismereteinek és készségeinek/kompetenciáinak növelésével. 

Összegyűjtöttük és elemeztük a felnőttkori tanulás és oktatás néhány aspektusát a STEMS projektben 

képviselt országokban, nevezetesen Bulgáriában, Horvátországban, Csehországban, Magyarországon 

és Romániában, hogy átfogó képet kapjunk arról, hogy milyen konkrét kérdések lehetnek hatással az 

ALE-személyzet szakmai fejlődésére, és melyeket kellene kiemelni a szakpolitikai ajánlásokban. 

Végezetül hadd említsünk meg néhány friss statisztikai adatot a felnőttek tanulásban és oktatásban 

való részvételéről. Az EUROSTAT alábbi két táblázata világosan megmagyarázza, hogy az ALE-részvétel 

olyan eszköz, amelynek szélesebb körű társadalmi/politikai és gazdasági elismerésre van szüksége 

ahhoz, hogy hozzájárulhasson a gazdasági versenyképességhez és a társadalmi átmenethez a STEMS-

ben képviselt országokban. 

 

                                                           
10 Forrás: DVV International: international.de): Curriculum globALE (dvv-international.de) 
11 DVV International-DIE (2015) Curriculum GlobALE Bonn: DIE/DVV-International, 12. o. - Forrás: DIVE, DVIN, 
DVIN, DIVE, DIVE, DIVE: RLY_Broschüre_globALE_11.11.2015_TABs.indd (dvv-international.de) 

https://www.dvv-international.de/en/ale-toolbox/teaching-and-training/curriculum-globale
https://www.dvv-international.de/fileadmin/files/Inhalte_Bilder_und_Dokumente/Materialien/Curriculum_globALE/Curriculum_globALE_2nd_Edition_English.pdf


 

 
 

Az ALE szakmaiságának jogi háttere a STEMS-ben képviselt országok vonatkozásában  
Miután megvizsgáltuk a STEMS-ben képviselt, megkülönböztetett országok (BG, CRO, CZ, HU, RO) ALE-

rendszereinek jogi eszközeit, azt a következtetést kell levonnunk, hogy az ALE viszonylag jól 

szabályozott a STEMS által lefedett öt országban.  

Bulgáriában a szakképzés és a felnőttoktatás terén számos reform történt, amelyekről az EURYDICE 

adatbázisában beszámoltak. 

A szakoktatás és szakképzés területén folyamatban lévő reformok továbbra is a minőség javítását és a 

szakképzés irányítási rendszerének létrehozását célozzák, valamint az oktatási ágazat és a 

munkaerőpiac közötti híd kiépítését. Konkrétabban a cél a szakképzés fejlesztése a tantervek 

korszerűsítése révén, a gazdasági ágazatokat képviselő szervezetek közreműködésével, a munkaalapú 

tanulás (duális képzési rendszer) és a valós munkahelyi gyakorlaton és a képzési vállalkozásokban 

történő képzés támogatása. Az erőfeszítések a szakképzés és a régiók társadalmi-gazdasági fejlődése, 

valamint a gazdaság stratégiai ágazatai közötti szoros kapcsolat megteremtésére összpontosulnak.    

Ennek megfelelően a felnőttkori tanulás területén folyamatban van a 2014-2020 közötti időszakra 

vonatkozó nemzeti stratégiának a megvalósítása, az "Együtt a felnőttkori tanulásért" nemzeti 

platformot a felnőttkori tanulás nemzeti információs rendszerével együtt frissítik.12 Az aktualizált 

európai felnőttképzési menetrend végrehajtását célzó nemzeti program előkészítése érdekében 

folyamatban van a 614188-EPP-1-2019-1-BGEPPKA3-ALAGENDA projekt végrehajtása, mivel az 

erőfeszítések a felnőttek készségeinek javítására, valamint az ágazat 2030-ig történő fejlesztésére 

irányuló javaslatok előkészítésére irányulnak. A következő intézkedés a 2014-2020-as időszakban 

végrehajtott felnőttképzési politika hatásának értékelése.13 

A szakképzési programokat ezt követően folytatják; például az EQF 3. és 4. szintű textilgyártó és 

textiltechnikus képesítések folyamatos szakképzésnek minősülnek. Az óvodai és iskolai oktatásról szóló 

törvény és a szakképzési törvény szerint a szakképesítések megszerzését állami oktatási szabványok 

szabályozzák. Ezek a szabványok a legtöbb szakképesítésre vonatkoznak. A szakképesítések minden 

szinten (EQF 2-5) tanulási eredményeken alapulnak. A szakképzés európai kreditrendszere (ECVET) [3] 

elveit követve a legújabb képesítések tanulási eredmények egységeiből állnak, bár a kreditrendszer 

még nem alakult ki teljesen. 

A szakképzésben a nem formális és informális tanulás érvényesítésének jogalapja 2015 óta létezik, és 

kidolgozták az eljárásokat és a minőségbiztosítási kritériumokat. A bolgár képesítési keretrendszer 

                                                           
12 Source: https://lll.mon.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0-
%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/?lang=en 
13 Forrás: Nemzeti reformok a szakképzésben és a felnőttoktatásban | Eurydice (europa.eu) 

https://lll.mon.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/?lang=en
https://lll.mon.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/?lang=en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/national-reforms-vocational-education-and-training-and-adult-learning-9_en


végrehajtása megkönnyíti az érvényesítési szabályok bevezetését.14 A felnőttoktatási struktúrákat a 

nemzeti kormányzat még nem támogatta erőteljesen, és az érdekelt felek közötti párbeszéd alapján 

javítani kellene a készségek és a felnőttek igényeinek összehangolását. A bolgár felnőttoktatás egyik fő 

kihívása a 4. fenntartható fejlődési cél elérésére irányuló nemzeti stratégia megszilárdítása.15 E 

folyamat részeként jó esély van arra, hogy az EU által finanszírozott, az egész életen át tartó tanulás és 

művelődés stratégiai fejlesztésén alapuló programok révén tovább ösztönözzék az ALE személyzetének 

szakmai fejlődését. 

 

 

Ami Horvátországot és az ALE jogi eszközeit illeti, ez a terület meglehetősen szabályozott a hivatalos 

struktúrákra vonatkozó jogi szabályozások révén. A felnőttoktatásról szóló 2007. évi törvény alapján a 

formális oktatásban alkalmazott tanároknak rendelkezniük kell tantárgyi szakmai és pedagógiai-

tanítási kompetenciákkal ahhoz, hogy az általános és középiskolákban gyermekekkel 

foglalkozhassanak.  

A nem formális felnőttoktatásban dolgozók számára nincsenek szabályozott feltételek, képesítések és 

kompetenciák, következésképpen az andragógiai kompetenciák nem kötelezőek a felnőttoktatás 

rendszerében való munkavégzéshez. Az andragógiát még mindig pedagógiai tudományágként 

értelmezik, még akkor is, ha a felsőoktatási intézmények, különösen a zágrábi, az eszéki, a spliti és a 

zadari egyetem a pedagógia BA- és MA-képzések részeként kurzusokat kínálnak ezen a területen. Bár 

a nemzeti dokumentumok szerint a felnőttoktatásban a felnőttoktatók kompetenciáinak elégtelensége 

a felnőttoktatás kiemelt kihívása, a megfelelő továbbképzési programok biztosítása és folyamatossága 

elmarad a tényleges igényekhez képest. A felnőttoktatóknak szóló ilyen továbbképzési programokat 

országos szinten egyszeri alapon, tematikus konferenciák és műhelytalálkozók formájában szervezik, 

amelyek az ismeretek elsajátítására és a hozzáállás fejlesztésére összpontosítanak. Az ilyen 

eseményeken való részvétel azonban a képzők, oktatók és intézményeik felelőssége, és ezt általában 

befolyásolja az a tény, hogy ez nem feltétele a foglalkoztatásnak.16   

A felnőttképzésről szóló törvény (OG 17/07, 107/07, 24/10) és a Szakképzési és Felnőttképzési 

Ügynökségről szóló törvény (OG24/10) szerint ez az ügynökség végzi a felnőttképzés területén 

dolgozók szakmai képzését. A közelmúltban a horvát kormány új menetrendet és stratégiákat 

dolgozott ki a jövő időszakra. Emellett a kormány elkezdte a felnőttoktatás új tantervének kidolgozását, 

amely az alapkészségekre és azok nyújtására összpontosít.17 

Az új felnőttképzési törvény kiigazítását követően a horvátországi oktatási szolgáltatók számára 

kihívást jelenthet az új szabályozásoknak való megfelelés. Ugyanakkor még mindig nem világos, hogy 

az új törvény hogyan változtatja meg a nem formális felnőttoktatás jelenlegi helyzetét. A törvény 

továbbképzési kötelezettséget ír elő a tanárok és oktatók számára. Jelentős változás a korábban az 

életben vagy a munkában szerzett ismeretek és készségek elismerése, ami nagyobb mobilitást tesz 

lehetővé az egész életen át tartó tanulás rendszerén belül.18 

 

                                                           
14 Forrás: Bulgária (europa.eu) 
15 Forrás: Bulgária | EAEA országjelentések 
16 Forrás: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED568088.pdf#page=150 
17 Forrás: Horvátország | EAEA országjelentések 
18 Forrás: Oktatási és képzési monitor 2020 (europa.eu)   

https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/bulgaria
https://countryreport.eaea.org/bulgaria
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED568088.pdf#page=150
https://countryreport.eaea.org/croatia
https://op.europa.eu/webpub/eac/education-and-training-monitor-2020/countries/croatia.html


A Cseh Köztársaságban a felnőttoktatással kapcsolatos kérdéseket számos különböző jogszabály 

szabályozza. Egyetlen integrált jogi szabályozás azonban nem létezik, így némileg nehéz tisztázni, hogy 

a rendeletek pontosan hogyan érvényesülnek a gyakorlatban. A jelenlegi szabályozás a következő 

törvényekből áll: 

1. Az oktatási törvény. 

2. Felsőoktatási törvény, amely az egész életen át tartó tanulási programokra vonatkozó rendelkezést 

tartalmazza. 

3. A továbbképzési eredmények ellenőrzéséről és elismeréséről szóló törvény, amely rendelkezik a 

Nemzeti Képesítési Keretrendszerről, mint a teljes és részképesítések, valamint azok minősítési és 

értékelési szabványainak nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartásáról. A felnőttoktatást iskolák, 

felsőoktatási intézmények és egyéb intézmények, például az illetékes minisztériumok által igazgatott 

oktatási intézmények, kulturális intézmények, magán oktatási intézmények stb. végzik.19 

 

Szintén érinti a továbbképzési eredmények (rész- vagy teljes képesítések) ellenőrzésére vonatkozó 

engedély megadásának és visszavonásának szabályait, valamint a részképesítés értékelésének és 

megszerzésének szabályait, továbbá az államigazgatási szervek felelősségét a továbbképzés 

ellenőrzésében és elismerésében. 

A munkavégzéssel kapcsolatos szabályozások közé tartozik a Munka Törvénykönyve, a Foglalkoztatási 

Törvény és az Oktatási, Ifjúsági és Sportminisztérium kapcsolódó rendeletei. A Munka Törvénykönyve 

szerint a munkáltató felelős az alkalmazottai szakmai fejlődéséért. A munkáltató jogosult arra is, hogy 

a munkavállalót tanfolyamokon való részvételre kötelezze, a munkavállalók pedig kötelesek 

képzettségüket a maguk és a munkáltatójuk között megállapodott munkateljesítmény színvonalán 

tartani és fejleszteni.  

A magyarországi ALE tükrözi, hogy az iskolarendszerű oktatás célja az általános, középfokú vagy 

felsőfokú végzettség és/vagy szakképesítés megszerzése, amelyet a nemzeti köznevelési törvény (Act 

CXC of 2011 on National Public Education), a felsőoktatási törvény (Act CCIV on National Higher 

Education), illetve a szakképesítés esetén a szakképzési törvény (Act CLXXXVII of 2011 on Vocational 

Education and Training) 

Az iskolarendszeren kívüli képzésekre alapvetően a felnőttképzési törvény (Act LXXVII of 2013 on Adult 

Education).  Az egyéb jogszabályokban szereplő szakképzésekre mindkét rendeletnek vonatkoznia kell. 

A szakképzés törvényi és rendeleti szabályozását a Act on Vocational Education and Training and the 

Act on the Employment Enhancement and Unemployment Care (1991. évi IV. törvény). 

Ami a magyarországi ALE személyzet szakmai fejlődését illeti, a 2013. szeptember 1-jétől hatályos, a 

felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapvetően megváltoztatta a korábbi felnőttképzési 

rendszert. A felnőttképzési törvény nem tartalmaz külön rendelkezéseket a pedagógusok 

továbbképzésére és folyamatos szakmai fejlődésére vonatkozóan. Az iskolarendszerű felnőttképzés 

esetében a pedagógusok folyamatos szakmai továbbképzését az érintett iskolatípusra vonatkozó 

általános rendelkezések szabályozzák, további speciális folyamatos szakmai továbbképzési előírások 

nincsenek.20 

Romániára hivatkozva, a 375/2002. sz. törvény, a 129/2000 számú kormányrendelet jóváhagyásáról, 

ami a felnőttek szakmai képzéséről szóló rendelet (módosítva és kiegészítve az 522/2003 számú GD-

vel, a 887/2004 számú GD-vel, az 522/2003 számú GD-vel, az OG no. 791/2004), meghatározza a 

                                                           
19 Forrás: Szervezet és irányítás | Eurydice (europa.eu) 
20 Forrás: Felnőttképzés | Eurydice (europa.eu) 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100190.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100190.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100204.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100204.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1900080.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1900080.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300077.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300077.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99100004.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99100004.TV
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/organisation-and-governance-21_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/adult-education-and-training-35_en


szakképzési rendszer általános kereteit és sajátos működési feltételeit: a felnőtt szakképzés területén 

használt fogalmak meghatározása; a folyamatos képzés céljai, a megszerzett szakmai kompetenciák, a 

szervezés módja, a képzési szolgáltatók engedélyezése, a programok értékelése és tanúsítása, a 

finanszírozás módja.21 Ezen túlmenően a romániai felnőttoktatás és -képzés fejlődése segítette a 

speciális oktatási és képzési programok révén a szakképzés megkezdésének, minősítésének, 

tökéletesítésének, szakosodásának, átképzésének, szakmai fejlődésének, minősítésének vagy a 

képesítés megváltoztatásának előrelépéseit, figyelmet fordítva a kreditátvitelre, a megszerzett 

kompetenciák értékelésére és tanúsítására.  

Az egész életen át tartó tanulásnak Romániában a törvény szerint biztosítania kell a kompenzációs 

oktatás, a szakmai továbbképzés, az állampolgári nevelés és a személyes nevelés dimenzióit az aktív 

polgári szerepvállalás erősítése érdekében. 22 

Példák a felnőttoktatók szakmai készségeinek és kompetenciáinak fejlesztésére 

vonatkozó bevált gyakorlatokra - rendelkezések, programok 
Bulgáriában, a Bolgár Köztársaságban a felnőttoktatói szakma nem tartozik a hivatalosan kidolgozott 

és elismert szakmák közé. A felnőttek oktatásában és képzésében dolgozó tanárok és oktatók 

képzésének nincs szervezett nemzeti rendszere sem. A felnőtteknek szóló oktatási programok azonban 

támogatják a felnőttoktatás kilenc fő kulcskompetenciájának elsajátítását és folyamatos fejlesztését: 

 bolgár nyelvi kompetenciák; 

 idegen nyelvi kommunikációs készségek; 

 matematikai kompetenciák és alapvető kompetenciák a természettudományok és technológiák 

területén; 

 digitális kompetencia; 

 tanulási készségek; 

 szociális és polgári hatáskörök; 

 proaktivitás és vállalkozó szellem; 

 kulturális tudatosság és a kreativitáson keresztül történő kifejezőkészség; 

 a fenntartható fejlődést és az egészséges életmódot támogató készségek. 23 

 

Nem kormányzati szervezetek, alapítványok és egyesületek, amelyekre az egyesületekről szóló törvény 

vonatkozik, amely szabályozza a nonprofit szervezetek jogállását Bulgáriában. A nem kormányzati 

környezet minőségének két példája a felnőtt tanulók készségeinek és kompetenciáinak képzett oktatók 

és trénerek bevonásával történő növelésére vonatkozik:   

- A Znanie Egyesület a bolgár felnőttképzésben részt vevő egyesületek egyik legnagyobb hálózata, az 

úgynevezett "Federation of Societies for Support of Knowledge" (FSSK). Ez az ernyőszervezet 30 

regionális egyesületnek az ernyőszervezete, amelyeket általában röviden "Znánie egyesületeknek" 

neveznek. A Szövetség és tagszervezetei tanfolyamok, szemináriumok és egyéb oktatási 

tevékenységek széles skáláját kínálják olyan területeken, mint a nyelvek és a számítástechnika, az üzleti 

élet, a könyvelés, a bankszektor, a mezőgazdaság, az idegenforgalom, a kultúra, az átképzés, a 

tanúsítási rendszerek, a szakképzés és a tanárok továbbképzése. Az emberi jogokról, a 

környezetvédelemről, a közszolgálatról stb. szóló tanfolyamokat is szerveznek. 

                                                           
21 Forrás: Felnőttképzés | Eurydice (europa.eu) 
22 Forrás: https://lege5.ro/Gratuit/geztsobvgi/invatamantul-profesional-lege-1-2011?dp=gq2tomrwgyydo; 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=24156;  

23 Forrás: Felnőttképzés | Eurydice (europa.eu) 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/adult-education-and-training-64_en
https://lege5.ro/Gratuit/geztsobvgi/invatamantul-profesional-lege-1-2011?dp=gq2tomrwgyydo
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/adult-education-and-training-12_en


- Tudományos-műszaki egyesületek - A tudományos-műszaki egyesületek egy másik hálózatot 

alkotnak. Ezeket egy ernyőszövetség, az FNTS (Tudományos-technikai Egyesületek Szövetsége) fogja 

össze. Ennek a szövetségnek és tagegyesületeinek tagjai mérnökök, vállalkozók, akadémikusok, 

gazdálkodók, technikusok, diákok stb. Az FNTS saját szakképzési központján keresztül vesz részt a 

felnőttképzési piacon. NAVET-engedélye több mint 100 különböző szakmára terjed ki, főként a 

műszaki, újabban pedig a mezőgazdasági és az építőipari szakmákra is.24 

Horvátországban a gyakorlati változások azt tükrözik, hogy a Szakképzési és Felnőttképzési Ügynökség 

számos kezdeményezést tett a felnőttképzésben dolgozók szakmai fejlődésére, az andragógiai 

személyzet számára szükséges tartalmakra és kompetenciákra vonatkozóan.  

Az elmúlt öt év jelentős előrelépése kétségtelenül a Curriculum GlobALE program. Az e programon 

alapuló oktatási programok célja a felnőttoktatásban dolgozó tanárok professzionalizálásának javítása, 

a felnőttoktatás valamennyi szolgáltatójának támogatása, valamint a felnőttoktatásban dolgozó 

tanárok közötti tudáscsere és kölcsönös megértés ösztönzése. 

Kiemelendő a szakoktatók szakmai továbbképzésének új modelljének kidolgozása az ESZA "A 

szakoktatási és szakképzési tanárképzési rendszer korszerűsítése" című projekt keretében, amelynek 

egyik modulja kizárólag az andragógiai kompetenciák megerősítését célozza, hogy a tanárokat a felnőtt 

tanulókkal való munkára képezzék. Emellett érdemes megemlíteni a Nemzetközi Andragógiai 

Szimpóziumot, amelyet az Ügynökség minden évben megszervez, és amely lehetőséget ad 

mindenkinek, aki a felnőttoktatás területén dolgozik, hogy megismerkedjen a felnőttoktatás legújabb 

trendjeivel és a felnőttoktatás aktuális politikáival nemzeti és európai szinten. 

Felismerve a felnőttoktatásban érdekelt valamennyi szereplő közötti együttműködés és partnerség 

fontosságát, a felnőttoktatási intézmények az Ügynökség támogatásával helyi szinten szakmai 

továbbképzést szerveznek és folytatnak. Az Ügynökség e képzések résztvevői számára szakmai 

továbbképzési tanúsítványt állít ki. Továbbá, tiszteletben tartva a felnőttoktatásban érintett 

valamennyi érdekelt fél igényeit és problémáit, az Ügynökség regionális szintű szakmai képzést szervez 

és bonyolít le, ahol a résztvevők lehetőséget kapnak a közös megbeszélésekre és a rendszer 

minőségének további fejlesztését célzó jövőbeli iránymutatásokat meghatározó konstruktív 

javaslatokra. 25 

A Szakképzési és Felnőttképzési Ügynökség 2021-ben az ESZA-projekt keretében az Egész életen át 

tartó tanulás előmozdítása II. fázis keretében több andragógiai workshopot kíván tartani az 

andragógiai dolgozók kompetenciáinak erősítése című tevékenység részeként. Ez egy új szakmai 

továbbképzési koncepció (választható modulok, MI3 Strengthening the competences of andragogic 

workers), amelyet a Curriculum globALE program szerint fejlesztettek ki, és amelyet több mint kétszáz 

résztvevő sikeresen elvégzett 2015 és 2018 között. A Szakképzési és Felnőttképzési Ügynökség három 

műhelyciklust tart, egyenként 25 résztvevő számára (összesen 75 résztvevő). A műhelyciklus 336 

órányi szakmai továbbképzést foglal magában, amely 18 nap aktív műhelymunkában való részvételt, 

önálló munkát és záró műhelymunkát foglal magában. A járványügyi helyzettől függően a workshopok 

részben személyesen, részben pedig online kerülhetnek megrendezésre. A program befejeztével a 

résztvevők 336 óra időtartamú AVETAE szakmai továbbképzési tanúsítványt és Curriculum globALE 

tanúsítványt kapnak.26 

                                                           
24 Forrás: ibid. 
25 Forrás: Andragógiai képzés - ASOO - Szakképzési és Felnőttképzési Ügynökség 
26 Forrás: Felhívás andragógiai műhelyekre vonatkozó szándéknyilatkozat benyújtására - ASOO - Szakképzési és 
Felnőttképzési Ügynökség 

https://www.asoo.hr/en/professional-development/andragogical-training/
https://www.asoo.hr/en/2021/01/15/call-for-expression-of-interest-for-andragogic-workshops/
https://www.asoo.hr/en/2021/01/15/call-for-expression-of-interest-for-andragogic-workshops/


 

A cseh példák olyan példákat mutatnak, amelyekben az ALE minőségi fejlesztése közvetlen 

intézkedések révén komoly aggodalomra ad okot: 

 A Cseh Köztársaság Felnőttképzési Intézményeinek Szövetsége 1997-ben alakult. Ez a szövetség védi 

tagjai érdekeit és igényeit, biztosítja tagjai és az általuk nyújtott szolgáltatások szakmai minőségét, és 

együttműködik az állami szervekkel a felnőttoktatásra vonatkozó jogszabályok előkészítésében és 

végrehajtásában.  

A Harmadik Kor Egyetemeinek Szövetsége 1993-ban alakult, és kezdeményezi a Harmadik Kor 

Egyetemeinek létrehozását, valamint koordinálja tevékenységüket.   

A Nemzeti Távoktatási Központ 1995 óta létezik a Felsőoktatási Tanulmányok Központjának részeként. 

Feladata a távoktatás fejlesztésének és az IKT oktatásban való alkalmazásának támogatása. 

 

Magyarországon az iskolarendszeren kívüli felnőttképzést a felnőttképzési törvény szabályozza. Ez 

magában foglalja az intézményrendszert és az irányítást is, ugyanakkor nem határoz meg kritériumokat 

az intézményvezetésre vonatkozóan. A felnőttképzési tevékenység folytatása azonban bejelentéshez 

vagy engedélyhez kötött, és a szakmai tevékenységért felelős szakmai vezetőnek a felnőttképző 

intézményben alkalmazottként kell dolgoznia. A szakmai vezető köteles: 

 andragógiai főiskolai vagy egyetemi diplomát szerezzen; 

 vagy pedagógiai főiskolai vagy egyetemi végzettség és legalább 3 év szakmai tapasztalat a 

felnőttképzésben; 

 vagy pedagógiai főiskolai vagy egyetemi végzettség és legalább 5 kreditpont a felsőoktatási 

képzésből a felnőttképzés képzési és kimeneti követelményeire vonatkozóan. 

Az egyéni vállalkozóként vagy egyéni cégként működő felnőttképző intézmény szakmai vezetője 

egyben az egyéni vállalkozó vagy egyéni cég tulajdonosa is lehet, ha megfelel a szakmai vezetővel 

szemben támasztott képesítési vagy szakmai tapasztalati követelményeknek. 

A felnőttképzési szakértőknek részt kell venniük a felnőttképzési programok és intézmények 

engedélyezési folyamatában és felügyeletében. A szakértői tevékenység folytatásának feltételeit a 

felnőttképzési törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet (12.§) szabályozza. A felnőttképzési 

szakértőknek a tevékenység megkezdésétől számított 6 hónapon belül, majd ezt követően 2 évente 

továbbképzésen kell részt venniük és vizsgát tenniük. 

Az ALE személyzet szakmai fejlődésének jó példája a felsőoktatási intézmények szerepe abban, hogy a 

Magyar Egyetemi LLL Hálózat - MELLearN - révén országos LLL konferenciákon és workshopokon 

keresztül folyamatos szakmai programot biztosítanak az ALE személyzet számára. 27 

 

Ami Romániát illeti, több példa is van, ezek közül kettőt emelhetünk ki: 

Szakképzési központok, tanüzemek 
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Az infrastruktúra (épületek, elméleti és gyakorlati képzési létesítmények) jelenlegi állapotát tekintve 

ez jelentős beavatkozásokat, rehabilitációt vagy korszerűsítést igényel. A szükséges műhelyek, irodák 

egy részéből hiányoznak a laboratóriumok. Számos egység felszereltsége elavult, a meglévő műhelyek 

közül sokan nem részesültek abban, hogy 1990 után nem történt megfelelő beruházás a 

berendezésekbe. A legtöbb esetben az 1990 utáni dotáció az önfinanszírozás, adományok vagy 

szponzori támogatások révén elérhető összegre korlátozódott - mennyiségi és minőségi szempontból 

egyaránt elégtelen. Úgy érzi, hiányzik a modern berendezések és szimulációs berendezések szükséges 

az oktatás hatékony, diákközpontú. 

Jelenleg kevés partnerség van a vidéki környezetben működő mezőgazdasági vállalatok/gazdaságok és 

a szakképzési és mezőgazdasági oktatási egységek között. Az iskola és a mezőgazdasági üzemek közötti 

fenntartható partnerségnek hosszú távú kötelezettségvállalásokra kell épülnie, és minden érintett fél 

számára valódi előnyökkel kell járnia. Az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek megvalósításával 

összefüggésben, az intelligens és fenntartható növekedés támogatása érdekében a szakmai és műszaki 

oktatás fejlesztése helyi és regionális prioritás. A Nemzeti Vidékfejlesztési Program (NRDP) életképes 

finanszírozási forrást jelenthet a mezőgazdasági középiskolákhoz tartozó didaktikai gazdaságok 

rendezéséhez és dotációjához. 

A bevált gyakorlatok példái a következő dimenziókat tükrözik: 

2.1. Rugalmas képzési megállapodások elérése, az esélyegyenlőség biztosítása; 

2.2. A humán tőke képzettségi szintjének növelése és újak képzése 

a vállalkozások technológiai és szervezeti változásaihoz való alkalmazkodáshoz szükséges készségek; 

2.3. Szakmai átképzés a munkaerőpiac igényeinek megfelelően; 

2.4. A formálisan és informálisan megszerzett szakmai tapasztalat és készségek elismerése és tőkésítése; 

2.5. A képzési kínálat diverzifikálása és a célcsoportok igényeihez való igazítása, például távoktatási programok, 

tanácsadás stb. révén; 

2.6. Speciális támogatási intézkedések biztosítása a hátrányos helyzetűek számára a szakképzésben való 

részvételi arány növelése érdekében; 

2.7. Az egész életen át tartó tanulás elősegítése; 

2.8. Az ismeretek frissítése és a szakmai képzés javítása a szakma alapszakmájában, valamint a kapcsolódó 

szakmákban; 

2.9. Az egyének társadalmi integrációjának elősegítése törekvéseiknek megfelelően szakmai és munkaerő-piaci 

igényeiknek megfelelően; 

2.10. A munka erejének növeléséhez hozzájárulni képes emberi erőforrások képzése;28 

 

Az ALE-személyzet szakképzésének minőségi fejlesztését célzó nemzetközi 

együttműködések hatása 
Bulgáriában a nemzeti stratégia konszolidálása az ENSZ 2030. fenntartható fejlődési menetrendjének 

eredményeire és annak a minőségi oktatásra és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos 4. 

céljára vonatkozó nemzeti stratégiájának nemzetközi hatása az ALE fejlődésére vonatkozik. Az 

Erasmus+ által finanszírozott programoktól való erős függés is jelzi, hogy szükség van a minőségi 

kérdésekkel kapcsolatos reformokra és beavatkozásokra, mint például az ALE személyzet szakmai 

fejlődésére, különösen a digitális készségek, validációs készségek stb. minőségének javítására.29 

 

                                                           
28 Forrás: http://elemzo.hargitamegye.ro/wp-content/uploads/2016/03/PlanDeActiuneVET_2o16.pdf 
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Horvátország esetében a nemzetközi együttműködések projektalapú példái a következő képet 

mutatják: 

Az Egész életen át tartó tanulás előmozdítása (PLL) projektet, amelynek összértéke 11.506.369,61 

HRK, az Európai Szociális Alap (ESZA) finanszírozza a 2014-2020-as Hatékony emberi erőforrások 

operatív program (OP HRM 2014-2020) keretében. A projektgazda a Szakképzési és Felnőttképzési 

Ügynökség (AVETAE), a projekt megvalósítása a 2016-2019 közötti időszakban történt.30 

A projekt célja és célkitűzései: A projekt célja az volt, hogy az egész életen át tartó tanulás és a 

felnőttoktatás fontosságának népszerűsítésére és a felnőttoktatásban érdekeltek kapacitásának 

megerősítésére irányuló célzott tevékenységekkel reagáljon arra a feltárt problémára, hogy a horvát 

állampolgárokat nem vonják be eléggé az egész életen át tartó tanulás rendszerébe, figyelembe véve, 

hogy az egész életen át tartó tanulás nemzeti stratégiai cél. A fentiek alapján a PLL projekt céljait az 

alábbiak szerint határozták meg és tűzték ki: Az egész életen át tartó tanulás fontosságának és 

különböző lehetőségeinek népszerűsítése a Horvát Köztársaságban; A felnőttoktatási rendszerben 

érintett valamennyi érdekelt fél kapacitásának megerősítése nemzeti és helyi szinten. A projekt 

tevékenységei nyolc elemen belül szerveződnek: Az egész életen át tartó tanulás és a felnőttoktatás 

átfogó és folyamatos népszerűsítésének megtervezése a Horvát Köztársaságban; Az egész életen át 

tartó tanulás népszerűsítését célzó kampány végrehajtása; Az egész életen át tartó tanulás hetének 

megszervezése; A Nemzetközi Andragógiai Szimpózium megszervezése; Az AVETAE / MoES 

alkalmazottai számára szervezett és végrehajtott képzés; Az andragógiai dolgozók kompetenciáinak 

megerősítését célzó program kidolgozása és végrehajtása; Promóció és láthatóság; Projektirányítás és 

adminisztráció.  

PROJEKT EREDMÉNYEI: Az 1. elem keretében végzett tevékenységek célja az volt, hogy stratégiai alapot 

teremtsenek az egész életen át tartó tanulás valamennyi formájának előmozdításához a Horvát 

Köztársaságban, valamint hogy elemezzék a jelenlegi gyakorlatokat, tanulmányozzák a más 

országokban alkalmazott példákat, és első alkalommal stratégiákat javasoljanak az egész életen át 

tartó tanulás folyamatos előmozdítására. Ennek az elemnek a részeként átfogó felmérést végeztek a 

Horvát Köztársaságban a felnőttoktatásról, amely alapján elkészültek és kinyomtatásra kerültek a 

kutatási eredmények és az egész életen át tartó tanulás 2017-2020 közötti időszakra szóló stratégiai 

keret az egész életen át tartó tanulás előmozdítására: az LLW négy ünnepélyes megnyitója, négy LLW-

vásár, a Felnőttoktatás a Horvát Köztársaságban 2017-ben című kutatás eredményeinek és az Egész 

életen át tartó tanulás 2017-2020 közötti időszakra szóló stratégiai keretének bemutatása; két 

konferencia a következő témákkal: Kinek van szüksége felnőttoktatásra? és Minőségirányítás a 

felnőttoktatásban, 75 regionális rendezvény, két regionális konferencia, az elért projekteredmények 

bemutatása és a projekttevékenységek ismertetése. Létrejött egy nyolc regionális koordinátorból álló 

hálózat is, amelynek célja a tanulással és oktatással kapcsolatos tevékenységek decentralizálása, azaz 

a Horvát Köztársaság valamennyi régiójának és megyéjének bevonása a projekttevékenységekbe. A 

projekt keretében négy országos oktatási kampányt tartottak Élethosszig tartó tanulás hete címmel, 

amelyek során számos ingyenes rendezvényt (workshopok, előadások, kerekasztal-beszélgetések, 

szemináriumok stb.) szerveztek a Horvát Köztársaság egész területén, a regionális koordinátorokkal és 

felnőttképzési intézményekkel együttműködve (a következők szerint: 2016. - 700 rendezvény; 2017.- 

722 rendezvény; 2018.- 898 rendezvény; 2019.- 747 rendezvény). Több tízezer polgár vett részt ezeken 

a rendezvényeken. A polgárok tájékoztatása arról, hogy hogyan válhatnak az egész életen át tartó 

tanulás részévé, és motiválásuk e lépés megtételére minden egyes egész életen át tartó tanulás 

                                                           
30 Forrás: Az egész életen át tartó tanulás előmozdítása - ASOO - Szakképzési és Felnőttképzési Ügynökség 

https://www.asoo.hr/en/projects-and-cooperation/esf-projects/promotion-of-lifelong-learning/


hetének gerincét képezi, és minden kampányról erőteljesen beszámolt a média. A kampány 

tevékenységeit promóciós anyagok és a kampány eredményeiről szóló brosúrák kísérték.  

A projekt részeként továbbá összesen négy nemzetközi andragógiai szimpóziumot tartottak, amelyek 

lehetővé tették, hogy a felnőttképzésben dolgozó szakemberek megismerkedjenek az andragógia 

legújabb trendjeivel, a felnőttképzési politikák aktuális eseményeivel nemzeti és európai szinten, 

valamint a bevált gyakorlatok és tapasztalatok példáival Európa-szerte. A szimpóziumok mindegyikén 

több mint 200 résztvevő vett részt.  

A felnőttoktatásban dolgozó tanárok professzionalizálódásának javítása és a tudáscsere ösztönzése 

céljából nyolc andragógiai műhelyfoglalkozásra került sor összesen 259 résztvevő, azaz a 

felnőttoktatási intézmények képviselőinek részvételével. A képzések a Curriculum globALE program 

keretében zajlottak, amely öt tematikus alapmodulból áll, amelyek tizennyolc munkanapon, azaz 336 

órán át tartottak, és a következő témákat érintették: Hozzáférés a felnőttképzéshez; Tervezés, 

szervezés és értékelés a felnőttképzésben; Felnőttkori tanulás és tanítás; Kommunikáció és 

csoportdinamika a felnőttképzésben és A felnőttképzés módszerei.31 

 

A Cseh Köztársaságban a közelmúltban projektek révén népszerűsítették a nemzetközi partnerségeken 

alapuló programokat, amelyek a felnőttoktatókat és -képzőket segítik a felnőtt tanulókkal kapcsolatos 

szakmai tevékenységük végzésében, és követendő példaként szolgálnak: 

Tanárképzés a külföldiek gyermekeinek befogadására 

A Külföldiek gyermekeinek befogadására irányuló tanári képzés (TTI) projektet a Cseh Köztársaság 

Nemzeti Továbbképzési Intézete (NIDV) nyújtotta be. Ez egy húsz hónapos stratégiai partnerségi 

projekt volt, amelyet jól tapasztalt szervezetek együttműködésével hoztak létre. A projektpartnerek az 

olasz Associazione CEMEA Napoli, a Szlovák Állami Pedagógiai Intézet (SPU) és a görög 1. Trikálai 

Általános Líceum voltak. A megvalósított projekt célja a tanárok módszertani támogatásának elveinek 

kidolgozása volt a Cseh Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, Olaszország és Görögország iskoláiban és 

más oktatási intézményekben tanuló külföldi gyermekek/ tanulók oktatásában és befogadásában. 

Elsősorban az általános iskolai (általános iskola) és középiskolai (gimnázium, középiskola) oktatásra, 

valamint az iskolai és egyéb érintett egységek nem formális, szabadidős tevékenységeire összpontosít. 

A projekt célja nem csupán a partnerszervezetek szakemberei számára inspiráló tapasztalatcsere volt, 

hanem egy közös, jelenlévő, hasznos, gyakorlatias, szabadon hozzáférhető eszköz létrehozása azon 

tanárok/munkavállalók számára, akik olyan helyzetbe kerülnek, amikor tanítási gyakorlatuk során a 

külföldi gyermekek bevonásával kell foglalkozniuk. A projekt főbb eredményei a következők voltak: A 

bevándorló gyermekek formális és nem formális oktatásba való integrációjának jelenlegi helyzetének 

elemzése; E-learning modul/program, amely módszertani megközelítést kínál a tanulók - külföldiek 

iskolai integrációjának folyamatához és a kérdőíves felmérés. Az e-learning külön modulokra tagolódik, 

illetve alábbra tagolódik. A modul egy olyan eszköz, amely inspiráló gyakorlati példákat és 

információkat hoz (a NIDV honlapján vagy a Külföldi tanulók gyermekeit oktató pedagógusok segítő 

portálján közzétett), Moodle környezetben készült, és így online elérhető. További eredmények a 

tananyagok, prezentációk, webes hivatkozások.  

A nemek közötti esélyegyenlőséget szem előtt tartó 

"A nemek közötti egyenlőségre érzékeny oktatás felé" című hároméves projektet három uniós ország 

öt szervezete - a Masaryk Egyetem (Cseh Köztársaság), a NORA Gender Információs Központ (Cseh 
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Köztársaság), a Magyar Női Lobby (Magyarország), az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

(Magyarország) és a Verein EfEU (Ausztria) - stratégiai partnerségben valósította meg. 

A konzorcium olyan szervezetekből állt, amelyek széleskörű tapasztalattal rendelkeznek a (leendő) 

tanárokkal, a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos kérdésekkel és/vagy a drámatechnikákkal 

kapcsolatos munkában. A nonprofit szervezetek és egyetemek egyedülálló együttműködése volt. A 

projekt fő célja az volt, hogy a jelenlegi és leendő tanárok nemi érzékenységét növelje a nemi érzékeny 

oktatás módszertanának kifejlesztése, kísérleti alkalmazása és terjesztése révén. A projekt a jelenlegi 

és leendő tanárokat célozta meg, és célja az volt, hogy segítse őket abban, hogy fejlesszék 

kompetenciáikat a nemek sokféleségének és a nemek közötti egyenlőségnek az osztálytermeikben való 

kezelésében. 

A projekt során három, egymással összefüggő szellemi eredmény született: 1) Átfogó összehasonlító 

kutatási tanulmány, amely feltérképezi a nemek közötti egyenlőség helyzetét az oktatásban a három 

érintett országban 2) Kézikönyv a tanárképzők számára, amely több mint ötven hasznos tevékenységet 

ír le a (leendő) tanárok nemi érzékenységének fokozására, és amely öt különböző, a nemek közötti 

egyenlőségre érzékeny oktatásról szóló tanfolyam forgatókönyvét tartalmazza 3) Öt figyelemfelkeltő 

videó az oktatásban a nemek közötti egyenlőtlenség különböző aspektusairól. 

 

Örömteli felnőttképzés a kiterjesztett 

A kétéves JoyAR partnerségben uniós9 partnerek vesznek részt azzal a céllal, hogy megosszák 

egymással a kiterjesztett valóság (AR) néven ismert technológiával kapcsolatos ismereteiket, és 

feltárják, hogyan lehet ezt a technológiát örömteli felnőttoktatási és képzési környezetek létrehozására 

használni. A JoyAR konzorcium számos transznacionális mobilitáson keresztül és az AR oktatásban való 

jelenlegi alkalmazásának áttekintését követően számos esettanulmányt készített, hogy segítsen a 

partnereknek és másoknak is értékelni az AR által az oktatásban érdekeltek számára nyújtott 

előnyöket. E tudásbázis kialakítása során két, az AR műszaki alkalmazásokban való alkalmazásában már 

jártas partner megosztotta tudását a konzorcium többi tagjával. 

Rozvoj vzdělávání dospělých v Tachově 

A "Tachovi felnőttképzés fejlesztése" projektet az új európai oktatási módszereknek és eszközöknek 

való megfelelés, valamint a saját képzéseink kifejlesztésének igénye hozta létre, hogy azok vonzóak 

legyenek a közönség számára, és megfeleljenek az európai szabványoknak. A projektben a Regionális 

Képzési Központ három munkatársa vesz részt külföldi oktatási intézményekben. A projekt célja, hogy 

az alkalmazottak a rövid távú képzések keretében európai országokban képezhessék magukat. A cél az 

alkalmazottak kompetenciáinak fejlesztése, valamint európai tudatosságuk fejlesztése. A projektben 

három munkavállaló vesz részt; ezek a kiválasztott munkavállalók aktívan részt vesznek a központ 

képzési kurzusainak létrehozásában. A projekt tevékenységei közé tartozik minden egyes munkavállaló 

egy-egy mobilitása egy kiválasztott, uniós országokba irányuló képzésen. Ezekre a tevékenységekre a 

tervek szerint kerül sor. Amikor a központ alkalmazottai visszatérnek a képzésekről, új ismereteiket 

összehasonlítják a központ meglévő oktatási módszereivel és eszközeivel. A projekt potenciális hosszú 

távú haszna nem csak a szolgáltatásnyújtás minőségének javítása, és ezt követően a versenyképesség 

javítása, hanem az európai dimenzió átvitele egy közoktatási központba Tachovban, a Cseh Köztársaság 

egyik periférikus régiójában. 

 

 



Új technológiák, módszerek és készségek a hatékony idegennyelvi felnőttoktatáshoz 

A projekt fő célja a modern technológiák, alkalmazások, online eszközök, új módszerek és trendek 

átadása a nyelvoktatás területén, valamint ezek bevezetése a közös nyelvoktatásba. Cél továbbá az e-

learninghez megfelelő eszközök és platformok feltérképezése, valamint a kevert tanulás formájában 

tartott nyelvtanfolyamok koncepciójának megalkotása. 

Ezeket a célokat a fent említett területekre összpontosító, kiválasztott mobilitásokban való részvétel 

révén érik el. Ezek a mozgósítások a következők:  

 Képességfejlesztés az IKT-képességek terén - a technológia felhasználása - tanfolyam az oktatásban 

általánosan alkalmazható eszközökre összpontosít, pl. blog, videó, online gyakorlatok, virtuális identitás 

stb.  

 Fedezze fel a legjobb alkalmazásokat és eszközöket az e-tanuláshoz, távoktatáshoz és webdesignhoz - 

tanfolyam, amelynek középpontjában az e-tanulás platformjaival való munka, a vegyes tanulás 

megfelelő formájának beállítása, multimédiás tartalomkészítés, alkalmazások használata stb. áll.  

 Nyelvtanítás a digitális korszakban: a legjobb alkalmazások, webes platformok és IKT-források a 

nyelvtanításhoz - tanfolyam, amely kifejezetten a nyelvoktatásban használt alkalmazásokra, 

platformokra, eszközökre és IKT-forrásokra összpontosít.32 

Magyarországon a szakmai fejlesztések mélyreható nemzetközi példája a Pécsi Tudományegyetem, 

amely részt vett az Erasmus+ INTALL projektben és annak Felnőttképzési Akadémiáján, és közvetlenül 

bevont számos ALE szakértőt, kutatót, felnőttképzési MA-hallgatót és doktoranduszt Magyarországról, 

hogy összegyűjtse és megossza a tudást és fejlessze a minőségi felnőttképzéshez szükséges 

készségeket. 33 

A nemzetközileg irányított romániai gyakorlat szerint a következő példákat kell megemlíteni: 

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (INA) olyan szakképzési programokat szervez (továbbképzés és 

szakképzés), amelyek innovatív módon, a képzési igények gondos elemzésével létrehozott és a nemzeti 

és nemzetközi stratégiai dokumentumok követelményeihez igazított különböző témákkal foglalkoznak, 

amelyek célja a modern és hatékony közigazgatás követelményeivel lépést tartó készségek képzése és 

fejlesztése.34 

Az Európai Alapok Minisztériuma a 2014-2020-as Humántőke Operatív Program Irányító Hatóságán 

keresztül pályázatot hirdet "Képzési program és folyamatos szakmai továbbképzés az 

egészséggazdaság területén" - Egészséggazdaságtan és méltányosság a szolgáltatásokhoz és 

technológiákhoz való hozzáférés terén, 4. prioritási tengely: Befogadás és szegénység elleni küzdelem, 

4.8. specifikus célkitűzés: Az egészségügyi szakemberek képzettségi szintjének javítása.35 

A jogi reformok mind a mai napig folytatódnak, különösen a 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó 

nemzeti fejlesztési tervvel és a 2007-ben induló, az emberi erőforrások fejlesztésére irányuló ágazati 

operatív programmal, amelyek célja a lisszaboni menetrendben az oktatás, a képzés és a foglalkoztatás 

terén meghatározott referenciaértékek elérése. Az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos egyes 

célkitűzések kifejezetten megtalálhatók az ágazati stratégiai dokumentumokban is, mint például: A 

2004-2010 közötti időszakra vonatkozó nemzeti foglalkoztatási stratégia, a 2005-2010 közötti 
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időszakra vonatkozó rövid és középtávú szakképzési stratégia, valamint az Oktatási és Kutatási 

Minisztérium 2006-2008 közötti időszakra vonatkozó stratégiai iránymutatásai. A felnőttképzés 

megszervezéséért és akkreditálásáért felelős legfontosabb minisztériumok az Oktatási Kutatási és 

Innovációs Minisztérium (korábban Oktatási, Kutatási és Ifjúsági Minisztérium), a Munkaügyi, Szociális 

Szolidaritási és Családügyi Minisztérium, valamint a Kulturális Minisztérium - a nyújtott program 

típusától függően. Összességében három különböző irányítási szint létezik.  

A minisztérium központi irányítása mellett a felelősség megoszlik a regionális, önkormányzati és helyi 

szintek között, különösen a formális oktatási rendszer tekintetében.  Az Oktatási Minisztérium 

általános felelősséggel rendelkezik a romániai oktatásért, beleértve az ALE-t (felnőttoktatás és 

felnőttképzés) is. 

A szakoktatás és szakképzés (VET) nagy hagyományokkal rendelkezik Romániában, részben más 

kommunista rendszerek által átvett modellek által inspirálva, és a hagyományos középiskolai 

oktatással szemben a műszaki és szakképző iskolákat részesíti előnyben. A Ceauşescu-korszakban 

például a diákok 92%-a vett részt valamilyen középfokú szakképzésben. Hagyományosan nagy 

hagyománya volt annak, hogy az iskolák együttműködtek a vállalkozásokkal, hogy képzési 

lehetőségeket és tanulószerződéses gyakorlati helyeket biztosítsanak a tanulók számára, majd a 

tanulmányok befejezése után munkát is biztosítottak a szakképzett diákoknak. A vállalatok tanárokat 

is biztosítottak a gyakorlati képzésekhez, és nagyon fontos szerepet játszottak a romániai szakképzési 

rendszer támogatásában. 

Az ALE személyzet motivációi a felnőtt tanulók tanításával/képzésével kapcsolatos 

készségek és kompetenciák fejlesztésére 
Bulgáriában az európai projektek lehetőséget biztosítanak a felnőttoktatók számára, és motiváló 

keretet és kezdeményezéseket jelentenek a kompetenciák fejlesztésére és korszerűsítésére a 

növekvő társadalmi és gazdasági igényeknek megfelelően, hogy a felnőttoktatásban nyújtott 

szolgáltatások mind a tartalom/formák, mind a módszertanok tekintetében minőségi szabványok 

szerint javuljanak.36 

Horvátországban a felnőttoktatási tevékenységet 2007 óta a felnőttképzési törvény szabályozza, amely 

szerint "a felnőttoktatás a felnőttoktatók szakmai és erkölcsi felelősségének elvein és az oktatási 

kínálat minőségének biztosításán alapul", míg "a programot tanárok, professzorok, szakmai 

munkatársak, előadók, edzők, koordinátorok és mások" végzik, akiknek "teljesíteniük kell a 

programban előírt feltételeket", és "joguk és kötelezettségük van a szakmai és andragógiai fejlődésre" 

(Hivatalos Közlöny 17/07, 107/07, 24/10). Ugyanezen törvény szerint a Szakképzési és Felnőttképzési 

Ügynökség felelős az andragógiai szakmai továbbképzési programokért. A felnőttoktatók 

munkanormáját az oktatási tevékenységekről szóló rendeletek (Hivatalos Közlöny 17/08) határozzák 

meg, és ez a folyamatos szakmai fejlődés strukturális támogatásának egyik legfontosabb formáját 

jelenti, mivel a tanárok Horvátországban, csakúgy, mint a legtöbb európai országban, idejük több mint 

felét tanítással töltik, míg a fennmaradó időt más tevékenységekre fordítják, amelyek között a szakmai 

fejlődés is szerepel. A formális felnőttoktatási rendszerben a kezdők számára egy tanulói időszakot (12 

hónap) írnak elő, amely alatt a tanuló bevezetést kap a munkába, majd licencvizsgát tesz. 

Az oktatáspolitikánkat érintő legújabb dokumentumban, az Oktatási, Tudományos és Technológiai 

Stratégiában (2014) a rendszer professzionalizálásának perspektíváját láthatjuk a következők 

létrehozásán és megvalósításán keresztül: (1) az egész életen át tartó szakmai fejlődés rendszerének, 

a felnőttoktatók engedélyezésének és a képesítési előírások kidolgozásának; (2) a pszichológiai, 
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https://countryreport.eaea.org/bulgaria/bulgaria-reports-2019/Challenges%20and%20recommendations%20in%20Bulgaria%202019


didaktikai-módszertani, andragógiai és kiegészítő oktatás és képzés programjának; és (3) az egész 

életen át tartó szakmai fejlődés rendszerének meghatározását megelőző projekteknek, a 

felnőttoktatók engedélyezésének és a felnőttoktatók képesítési előírásainak kidolgozásának (MZOSz, 

2014).37 

A cseh környezet tükrözte, hogy a motiváció és a motivációs tényezők nagymértékben egyéni jellegűek, 

és a pedagógusok személyiségétől, valamint a munkahelyi és magánéletük aktuális helyzetétől 

függnek. A Cseh Köztársaságban a pedagógusoknak (különösen az állami iskolákban) számos 

lehetőségük van képzettségük fejlesztésére. Számos oktatási programban vehetnek részt, amelyeket 

gyakran uniós projektek finanszíroznak. A pedagógusok gyakran elfoglaltak és mentálisan túlterheltek, 

és egyes oktatási szolgáltatóknak nehézséget okoz, hogy elegendő résztvevőt találjanak a képzési 

programjaikra. A Cseh Köztársaságban a Munka Törvénykönyve szerint az oktatási intézmények 

alkalmazottai kötelesek fenntartani és fejleszteni képzettségüket a munkáltatójukkal közösen 

megállapított munkavégzési színvonalnak megfelelően. Példák a motivációs tényezőkre: 

 Szakmai készségek fejlesztése. 

 Új módszerek és technikák elsajátítása. 

 A tanítás hatékonyságának és a hallgatói eredményeknek a javítása. 

 A tanítás hatékonyságának javítása és a munka megkönnyítése. 

 Valamilyen jutalom, például fizetésemelés. 

 A munkahely elvesztésétől való félelem enyhítése. 

 Jobb kapcsolatok kialakítása a kollégákkal az oktatási tevékenységekben való részvétel révén. 

 Gyakorlati tapasztalatok cseréje más pedagógusokkal. 

 

 

Magyarországon az ALE oktatói számára a szakmai továbbképzési programokban való részvételre a 

következő főbb motiváló tényezők a legfontosabbak:  

 Növekvő szervezeti elismerés a minőséggel kapcsolatos aggályokra hivatkozó közmegbecsüléssel;  

 Ismeretek és készségek bővítése a hatékonyabbá válás érdekében; 

 Jobbá válni a munkában és sikeresebbé válni a karrierben; 

 Minőségi tapasztalatok gyűjtése és megosztása, valamint az ALE-munka fókuszpontjai, hogy a szakma 

iránti mélyebb elkötelezettséget eredményezzen; 

Romániával kapcsolatban a következő motivációs tényezőket kell megemlíteni: A fő motivációs 

tényező, amely a tanárokat a szakmai továbbképzési programokban való részvételre ösztönzi, a 

szakmai előmenetel. Sok esetben a további előléptetéshez további tanúsítványok szükségesek, 

amelyeket csak meghatározott tanfolyamok elvégzése és a záró minősítő vizsga letétele után lehet 

megszerezni. A másik motivációs tényező az oktatók számára a saját személyes vágyuk, hogy 

folyamatosan fejlődjenek, és képesek legyenek magas színvonalon teljesíteni, valamint minőségi 

információkat átadni új, innovatív és érdekes módon. A generációk közötti szakadék mindig döntő 

tényező a tanárok motivációjában, hogy részt vegyenek a szakmai továbbképzési programokban. 

Manapság már nem elég a minőségi információ birtoklása, mivel a régi tanítási módszerek nem biztos, 

hogy elég vonzóak ahhoz, hogy a mai diákok koncentráltak és lelkesek maradjanak a tanulás iránt. 
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Szakpolitikai ajánlások az ALE professzionalizálásának mint kulcsfontosságú minőségi 

kérdésnek a hangsúlyosabbá tételéről  
A STEMS projekt arra a felismerésre jutott, hogy fontos egy külön dokumentumban felvázolni és 

kialakítani egy IO3-alapú ajánláscsomagot, hogy kiemeljen néhány országspecifikus tendenciát és 

kérdést a bolgár, horvát, cseh, magyar és román valóság/gyakorlat keretében, és következésképpen 

kiemelje a következtetéseket, mint a nemzeti és európai szinten és perspektívákban 

továbbgondolandó gondolatokat. A felnőttkori tanulás és oktatás jelentősen megváltozott az elmúlt 

tizenöt évben Európában, és ez a változás felgyorsította a részvétel/befogadás/egyenlőség, a tanulási 

teljesítmény, valamint az együttműködés és a partnerségek néhány kihívást jelentő kérdését. A 

felnőttoktatóknak és -képzőknek azonos szerepük van abban, hogy segítsék a felnőtt tanulókat abban, 

hogy saját jövőjüket építsék a munka világában és a közösségükben, ahol élnek és ahová tartoznak.  

Ez a kérdés a hozzáférés és a lehetőségek kihívásaival kapcsolatos, amely szerint a felnőttoktatás és -

képzés felelőssége - a STEMS-partnerek közösen megállapodtak -, hogy javítsák a tanulási 

lehetőségeket a különböző hátterű, tanulási tapasztalatú és képességű, kiszolgáltatott csoportok 

számára. A felnőttoktatók szakmai fejlődésének megfelelő eszközöket és módszereket kell magában 

foglalnia a felnőttoktatásban és -képzésben való befogadás megvalósításához, valamint a tanulóra és 

a tanulók szükségleteire összpontosító oktatáshoz. A fent említett nyilatkozattal és kiáltvánnyal 

összhangban utalnunk kell az ENSZ fenntartható fejlődési célokról szóló 2030-as menetrendjére és 

annak 4. céljára, amely a befogadó és méltányos minőségi oktatás biztosítását és az egész életen át 

tartó tanulás lehetőségeinek előmozdítását célozza mindenki számára. 38 

Ez a kezdeményezés 2015-ben indult, és az UNESCO ugyanebben az évben kiadott, az ALE-ről szóló 

ajánlása (RALE) erőteljesen támogatta, amely a CONFINTEA VI és a belémi cselekvési keret (2009) 

céljain alapul, 39hogy erősítse az ALE-el kapcsolatos minőségi szempontokat a gazdasági fejlődés és a 

társadalmi kohézió érdekében mind globális, mind helyi dimenzióban.40 A RALE egyértelműen a 

képzésre és a szakmai fejlődésre helyezte a hangsúlyt.   

Mi a STEMS közösségben úgy gondoljuk, hogy a felnőttoktatók és oktatók bizonyos készségeinek és 

kompetenciáinak szakmai fejlesztése elengedhetetlen a modulok/szakaszok formatív szerkezetébe 

foglalt speciális képzési anyagok révén, amelyeken keresztül a felnőttkori tanulás jobban megérthető 

és fejleszthető. 

Fel kell ismerni, hogy Bélanger (2012) szerint a felnőttoktatók és -képzők felelőssége az, hogy segítsék 

a felnőtteket abban, hogy önépítés és társadalmi átalakulás révén önirányított tanulókká váljanak, akik 

a kritikus gondolkodás, a kapcsolatteremtés és a döntéshozatal képességeivel rendelkeznek.41 A STEMS 

minden bizonnyal segíteni fogja az ALE személyzetét a felnőtt tanulók tanításában, képzésében és 

mentorálásában, hogy élethosszig tartó tanulókká váljanak, és folytassák a tanulást a generációk 

közötti és interkulturális elkötelezettséggel. A STEMS projekt eredményei lehetővé tették a 
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projektpartnerek számára, hogy megfogalmazzanak néhány kulcsfontosságú kérdést a szakma és a 

professzionalizáció tekintetében az ALE-ben, és a szakpolitikai ajánlások összefoglaló jegyzeteiként az 

alábbiak szerint viszonyítsák a projekt releváns eredményeinek hatását és hasznosságát e terület 

minőségi fejlődéséhez: 

1. A jogi megfontolásoknak elő kellene mozdítaniuk a részvételt, a teljesítményt és a 

partnerségeket a felnőttkori tanulás és oktatás terén. E tekintetben az EU tagállamainak 

jogszabályainak egyértelműen hangsúlyozniuk kell az ALE személyzet szakmai fejlődését, hogy 

a terület minőségének javítása érdekében integratív politikák, finanszírozás és jogszabályok 

révén javuljon. Ezért a jogi eszközök hatása további összehasonlító vizsgálatot igényel, hogy a 

vonatkozó uniós jogszabályokban megfogalmazott elvekkel és célokkal összhangban 

leírhatóak legyenek a választási lehetőségek és korlátok.   

2. A felnőttek korábbi tanulásának elismerésére, érvényesítésére és akkreditálására figyelmet 

kell fordítani az ALE személyzetének készség- és kompetenciakeretében, amelyet a felnőtt 

tanulók érdekében fejleszteni kell az ALE szolgáltatásainak inkluzív és méltányos formái terén.   

3. Az EKKR minőségi szabványainak tükrözniük kell azt az elvet, hogy az ALE személyzetének 

munkáját az érintett érdekelt felekkel partnerségben, különösen a felsőoktatási 

intézményekkel együttműködve végzett folyamatos szakmai fejlődés révén a közvélemény 

elismertségének növelésére kell törekedni.   

4. A felnőttoktatással kapcsolatos útmutatási és felvilágosító tevékenységeknek kapcsolódniuk 

kell az ALE személyzetének szakmai fejlődéséhez a vonatkozó készségek minőségének javítása 

terén, amelyek szükségesek az ilyen szolgáltatások és tevékenységek nyújtásához, hogy a 

felnőttek rugalmasan reagálhassanak a tanulási képességeket érintő társadalmi, gazdasági és 

környezeti kihívásokra.   

5. A pályaorientáció és az életvezetési készségek fejlesztésére irányuló támogatási 

rendszereknek egyaránt ki kell használniuk a professzionalizálódást és a szakmai fejlődést az 

ALE-ben, ezért átfogó megközelítéseknek kell támogatniuk a felnőttek kiegyensúlyozott 

készségfejlesztését mind a munkaügyi, mind a közösségi dimenzióban.  

6. A tanulási közösségek és az aktív polgárok összekapcsolását a minőségi ALE révén szakmailag 

elkötelezett és felelős oktatóknak, oktatóknak és mentoroknak kell kialakítaniuk és 

megvalósítaniuk. Az egész életen át tartó tanulás szervezett kereteinek ilyen kulcsfigurái, 

akiket a technológiai fejlődés és a tisztességes élet és tanulás szempontjából érzékeny 

környezet egyaránt támogat.  

7. Az EPALE-platformnak jó adattárat/adatbázist kellene biztosítania az ALE szakképzésben 

alkalmazott gyakorlatokról, pedagógiai/andragógiai és didaktikai megközelítésekkel és 

módszerekkel. 


