
nyos értékek mellett elkötelezettek va-
gyunk, és ezek az értékek elkerülhetetle-
nül meghatározzák mindenkori értelmezé-
si horizontunkat?

A mûveltség gerincét persze mindenkor a
„cognitio rerum necessarium”, a szükséges
dolgok ismerete alkotta. De meghatározha-
tó-e, és mi módon, hogy melyek a szükséges
dolgok? Ez a kérdés áll napjaink közokta-
tás-politikai vitáinak középpontjában és írá-
som csak e kérdés világosabb felvetéséhez
kívánt hozzájárulni.

Jegyzet

(1) Elõadás a 2003. november 7–8-án Debrecenben
megrendezett III. Kiss Árpád konferencián.
(2) Neisser, Ulric (1984): Megismerés és valóság.
Gondolat, Budapest.
(3) Arató László megfigyelése. (Dialógus a szaka-
dékban. [2000] Beszélõ, augusztus)
(4) Szent Ágoston (é.n.): A keresztény tanításról. (III.
1.). Ford.: Böröczki Tamás. Paulus Hungarus –
Kairosz Kiadó, Budapest. 153. 
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„Adult Learners’ Week” a világban

A világon az első Felnőtt Tanulók Hetét a nyolcvanas évek végén
rendezték az Egyesült Államokban az Amerikai Oktatásfejlesztési
Szövetség (AAAE) (1) jóvoltából, de az Írás és Olvasás Nemzetközi
Napját (ILD), amely azóta is a világ számos országában a Felnőtt

Tanulók Hetének középpontjában áll, már 1967-ben ünnepelték első
alkalommal.

A z Egyesült Államokban a rendez-
vénysorozat reprezentatív esemé-
nye a „Kongresszusi Villásreggeli”

volt, amelynek középpontjában itt is a je-
lentõs eredményeket felmutató, felnõtt ko-
rú, aktív tanulók álltak, õket látták vendé-
gül a kormány tagjai. A nagy erkölcsi elis-
meréssel járó meghívás jelképezi az állami
szerepvállalást, és a rendezvényt a köz-
életben a lehetõ legmagasabb szintre eme-
li. Ami elsõsorban megkülönbözteti a ten-
geren túl zajló ünnepet az európai kezde-
ményezésektõl, az a profitorientált, szol-
gáltató szektor lényegesen nagyobb mérté-
kû részvétele. Az AAAE a rendezvényso-
rozat kapcsán nem mûködik szorosan
együtt az UNESCO-val mint a nemzetkö-
zi program elsõdleges létrehozójával és
mûködtetõjével.

A fontos európai csomópont a rendez-
vénysorozat életében a NIACE által 2000
májusában összehívott, szélesen reprezen-
tált nemzetközi konferencia volt, melyen
az eddig történteket összegezték és új táv-
latok kialakításával foglalkoztak. A világ
minden tájáról érkeztek ide felnõttképzési

szakemberek, Dél-Afrikától Svédországig,
országuk – egymástól igen eltérõ – felnõtt-
oktatási problémáival, a már tapasztalattal
rendelkezõ országok eredményeire szá-
mítva. Az itt zajló tapasztalatcserének és
innovatív munkának az egyik legkézzel-
foghatóbb eredménye a „The Learnings
Festivals Guide”, mely alcíme szerint
nemzetközi együttmûködés keretében lét-
rehozott kommunikációs eszköz a Felnõtt
Tanulók Nemzetközi Hetének elõmozdítá-
sára. Az angol nyelvû megjelenéssel egy
idõben a kiadvány elérhetõvé vált német,
francia és spanyol nyelven is, azóta több
ország saját anyanyelvén is közreadta. Az
alig harminc oldalas – az UNESCO jóvol-
tából fotókkal díszített – füzet kilenc téma-
körben tárgyalja a megrendezéssel kapcso-
latos legfontosabb tudnivalókat. Vázlat
jellegû szemlélete által valóban csak a leg-
fontosabb elméleti alapokat összegzi, s eh-
hez minden ország számára nyitott a ren-
dezvény arculatának, fõ tematikai vonalá-
nak, még – bizonyos értelmezési határok
között – a programsorozat nevének meg-
határozása is. 



A Tanulás Ünnepének megközelítés-
módja országonként a legfõbb oktatási
problémák függvényében változik, meg-
tartva a közös meghatározó alapelveket és
elemeket. Az Útmutató a következõket
ajánlja megfontolásra:

– Rendezvények, események. A rendez-
vények alapcéljai, a célcsoport meghatáro-
zása és a módszerek kiválasztására vonat-
kozó ajánlások.

– Média. A megfelelõ médiumok kivá-
lasztására és a hatékony megszólításra
nyújtható tanácsok nagyon rövid összeg-
zése. Ez a fejezet az Útmutató egyik gyen-
ge pontjának tekinthetõ, mivel az egyik
legnehezebb szervezési kérdést csak nagy
általánosságban tárgyalja, rendszertelenül
kiragadott példákkal. A felnõttoktatás a
legtöbb országban nem tartozik a média
elsõdleges témái közé, s az írott és elektro-
nikus sajtó képviselõinek meggyõzése sok
erõfeszítést igénylõ szakmai feladat. A ki-
adványnak ezt a hiányosságát próbálta ké-
sõbb a NIACE pótolni, amikor terjeszteni
kezdte a brit illetõségû „The Media Trust”
nevet viselõ, non-profit szervezeti kom-
munikációval foglalkozó szervezet füze-
tét, a médiára vonatkozó tippjeivel.

– A tanulók hangja. A példaképül állított
sikeres felnõtt tanulók által közvetített
üzenet fontossága és az erre vonatkozó ja-
vaslatok.

– Reklám. A reklámanyagokra mint a ha-
tékonyság növelésére és az ünnep színesítõ
elemeire vonatkozó ötletek. Itt kerül sor a
vizuális PR-eszközök számbavételére is.

– Partneri együttmûködés. Az együtt-
mûködés hasznának, a lehetséges partne-
rek típusainak, meggyõzésének és az ön-
kéntes munkának a tárgyalása.

– Információs telefonszolgálat. A felnõtt
tanulói forróvonal mûködtetésének kérdé-
sei és információs adatbankjának létreho-
zása a fejezet témája.

– Szponzorálás. Az anyagi és természet-
beni támogatások megszerzésére irányuló
javaslatok összegzése.

– Értékelés. A megfigyelési mutatók és
eszközök meghatározása.

A kiadvány tartalmaz további kapcsolat-
felvételi lehetõségeket, illetve a szerkesz-

tésben közremûködõ nemzetközi munka-
csoport célul tûzte ki a folyamatos ötlet-
börze, tapasztalatcsere és kommunikáció
fenntartását, hiszen az Útmutató csak az
elsõ lépés volt a közös erõfeszítések támo-
gatása érdekében. Az „Adult Learning
Australia” munkacsoportja vállalta, hogy
létrehozza és mûködteti az erre a célra lét-
rehozott internetes fórumot, melyen bárki
segítséget, információt kérhet, vagy meg-
oszthatja véleményét, javaslatát.

Az általános nemzetközi program utolsó
eseménye, a Felnõtt Tanulók Nemzetközi
Hete 2000-ben a Hannoveri Expón került
sorra, azaz olyan világszintû esemény kere-
tén belül, melynek alapgondolata megegye-
zik az ünnep elsõdleges céljaival. A ,Tanuló
társadalom építése – Tudás, információ és
emberi fejlõdés’ címmel rendezték meg az
Egyesült Nemzetek a VII. számú Globális
Párbeszédet szeptember 6. és 8. között. A
záró nap végén a „Platform a jövõért” elne-
vezésû rendezvény adott helyet az „Írás és
Olvasás Nemzetközi Napjának”, valamint a
Felnõtt Tanulók Nemzetközi Hete elindítá-
sának. Az UNESCO fõtitkára, Koïchiro
Matsuura beszédében felhívta az ENSZ-fõ-
titkár, Kofi Annan figyelmét arra, hogy se-
gítse elõ valamennyi tagállam csatlakozását
az ünnephez, s felkérte azon országokat,
melyek már tapasztalattal rendelkeznek a
rendezvénysorozat lebonyolításában, hogy a
szervezeten keresztül segítsék elõ a tapasz-
talatok és információk közzétételét.

Nemzetközi áttekintés

A következõkben a nemzetközi munká-
ban részt vevõ országok kerülnek bemuta-
tásra, a felsorolás szempontjából teljesség-
gel (2002-es állapot). Elõfordul, hogy né-
hány érdekelt nem-kormányzati szervezet
kizárólag közvetlen, szakmai környezeté-
ben valósította meg a kampányt. Ennek el-
lenére fontos, hogy megemlítsük õket, s
így láthatóvá váljon az a meglepõ méretû
hálózat, mely a programsorozat törekvése-
it magáénak vallja. Mindannyiukban kö-
zös azonban, hogy felvették a kapcsolatot
az UNESCO illetékes titkárságával, s ada-
taikat ezúton tették hozzáférhetõvé.
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Ausztrália  úttörõként megszerzett ta-
pasztalatait már a 2000-ben lezajlott nem-
zetközi konferencián is igen értékesnek
ítélték a résztvevõk. Nem véletlen, hogy
õk vállalták a már említett elektronikus fó-
rum és levelezõlista fenntartását is. Az
„Adult Learning Australia” intézete 1995
óta koordinálja az egyre szélesebb körû
feladatokat. Rendezvénysorozatuk külön-
leges arculatát az adja, hogy figyelmet for-
dítanak minden népcsoport és kulturális
közösség bevonására. Ennek érdekében
szervezési struktúrájuk is egy jól mûködõ
hármas tagoltságon alapszik – nemzeti, ré-
giók, illetve városok szintjén mûködõ és
kis, helyi rétegekben mozgó, egymásnak
mellé- és fölérendelt viszonyban. Elsõdle-
ges céljuk az országszerte zajló felnõttok-
tatási lehetõségek bemutatása, legyen az
írás- és olvasás-oktatás, szakmai tanfo-
lyam, idõseknek szóló Internet-használati
tanfolyam. Nagy figyelmet fordítanak a
különbözõ kommunikációs rendszerek és
eszközök használatának oktatására, mivel
az ország méretébõl is adódóan a távokta-
tás jelentõs szerephez jut. 2001-ben a jel-
mondat is ezt támasztotta alá, „Vegyük fel
a kapcsolatot”. Ünnepüknek minden év-
ben szerves része a díjátadási ceremónia,
ahol az oktatási miniszter adja át a felnõtt
tanulói elismeréseket. Egyik legsajátosabb
programjuk a bevándorolt népcsoportok
kultúrájának integrálása az ausztrálok
mindennapi életébe. Különbözõ, orszá-
gukra jellemzõ tevékenységeket elsajátító,
gyakorlati tanfolyamok megtartására kérik
fel a betelepülteket,  így került sor például
olasz származású mesteremberek tésztaké-
szítõ tanfolyamára is Nyugat-Ausztráliá-
ban. Fõkoordinátoruk, John Cross 2002-
ben az Európai Felnõttképzési Társaság
konferenciáján Budapesten járt, ahol alka-
lom nyílt arra is, hogy konzultáljon az
MNT képviselõivel.

Ausztria 1999-ben csatlakozott a kezde-
ményezéshez, s sajátos oktatás- és humán-
politikájának köszönhetõen nem a civil
szektor indította be a programsorozatokat.
Az Oktatási, Tudományos és Kulturális
Minisztérium a fõ rendezõ a kezdetektõl,
de az oktatási terület igen sok képviselõje

csatlakozott hozzá. Az 1999-es statisztika
szerint 289 intézmény csaknem 400 prog-
ramot szervezett, mintegy 60 000 fõt meg-
mozgatva. (2) Témáik általánosak. 2001-
ben a felnõttoktatási információk terjesz-
tésének módozatai álltak a középpontban,
tavaly pedig nem önálló tárgykörrel, ha-
nem az „Idegen Nyelvek Európai Évéhez”
illeszkedve szervezték akcióikat.

Belgium flamand területein a Flamand
Közösség Minisztériumának Felnõttokta-
tási Fõosztálya már az 1970-es években
rendszeres kampányokat tartott a nem for-
mális oktatásban való részvétel növelése
érdekében. Ekkor hoztak létre egy olyan
telefonvonalat, melyen az alfabétizációs
programról nyújtottak felvilágosítást, s
amelybõl késõbb kialakult a Felnõtt Tanu-
lók Hetének úgynevezett forródrótja.
1996-ban a már megkezdett munkához
kapcsolódott a Flamand Felnõttoktatási
Centrum mint kormányzaton kívüli szer-
vezet, és meghonosította a nemzetközi ün-
nepet, „Ragadd meg az alkalmat!” jelmon-
dattal. Szervezésükben igen céltudatosak,
programjaik megtervezésekor nagymér-
tékben szem elõtt tartják a célcsoport igé-
nyeit, így 2000-es programjaikat összekö-
tötték egy nagyszabású, a felnõttkori tanu-
lást felmérõ kérdõíves kutatással is, me-
lyet a kormányzati szektor is fontos forrás-
ként használt a felnõttképzés-politika fej-
lesztéséhez.

Botswanában 1998-ban az UNESCO el-
nökének látogatása nyitotta meg az elsõ
rendezvénysorozatot, amelynek programja-
in akkor még csak 200 tanuló vett részt. Há-
rom évvel késõbb, a Nemzeti Felnõttoktatá-
si Társaság (3) és két minisztérium aktív
munkájának köszönhetõen, több ezer em-
ber vett részt a közkedvelt tanulmányi túrá-
kon, melyeken bemutatják az érdeklõdõk-
nek a mindennapi életet szolgáló intézmé-
nyek mûködését. Így például egy bank
vagy egy meteorológiai állomás tevékeny-
ségét, s az a céljuk ezzel, hogy kedvet és
igényt teremtsenek a tanulásra. Rendezvé-
nyeik másik fontos megközelítése az egész-
ségnevelés és az AIDS elleni küzdelem.

2002-ben Brazíliában a harmadik „Mû-
veltség Hetén” a „Solidarity in Literacy”
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nevet viselõ civil szervezet a nemzeti
UNESCO irodával közösen vállalta a ko-
ordinációt, s számos szakmai eseményt
hoztak tetõ alá, az általános mûveltség és
az analfabétizmus felszámolására kon-
centrálva. Brazíliában a fesztivál a poten-
ciális felnõtt tanulók felkutatását tekinti je-
lenlegi legfontosabb missziójának.

Ciprus még csak egy országos fesztivált
tudhat maga mögött, ez közel három héten
át zajló programokat jelentett, amelyeket
figyelemmel kísért egy nemzetközi mun-
kacsoport. Az ország egész területén mû-
ködõ oktatási központok színházi és tánc-
bemutatókkal, nyílt napokkal és kiállítá-
sokkal igyekeztek felhívni magukra a fi-
gyelmet. A Nicoziában megtartott nyitó-
rendezvényen 2000 ember vett részt, ami
valóban nagy számnak tekinthetõ egy be-
vezetõ program esetében. Az ünnep fõko-
ordinátori szerepét a Kulturális és Oktatá-
si Minisztérium tölti be a civil szektor erõs
támogatásával.

Dánia a felnõttoktatás egyik „õshazája”,
már évtizedek óta alkalmakat teremtett ar-
ra, hogy minél szélesebb körben megis-
merhessék az iskolán kívüli tanulási lehe-
tõségeket. Így bevezetett dátum az „Írás és
Olvasás Nemzetközi Napja”, illetve híres
szülöttük, Grundtvig püspök születésének
az évfordulója. Ennek ellenére eddig csak
egy alkalommal, 2001-ben rendezték meg
a Felnõtt Tanulók Hetét, a Dán Felnõttok-
tatás-Kutatási és Fejlesztési Intézet
koordinálásával. (4) A Dániában kimagas-
lóan jól mûködõ népfõiskolai rendszer füg-
getlenül a nemzetközi fejlesztésektõl rend-
szeres tájékozódási pontokat nyújt az érin-
tetteknek, így teljesítve a kampány céljait.

Dél-Afrika 1996-ban rendezte meg „Ta-
nuljunk, hogy éljünk – Dolgozzunk és ta-
nuljunk együtt” címmel az elsõ Felnõtt Ta-
nulók Hetét, azzal a céllal, hogy felhívják
a figyelmet a jobb munkakörülmények és
munkalehetõségek elérésére a felnõttkori
tanulás révén. Emellett egészségnevelõ
megmozdulásokat és sportprogramokat is
szerveztek. A Felnõttoktatók és Trénerek
Dél-Afrikai Egyesülete (5), a kampány
gazdája, tavaly „Nyissuk ki a kaput a tanu-
lás számára” felszólítással a helyi tanulási

kezdeményezések elõsegítését tette meg
legfontosabb céljává.

Egyiptom 1998-tól kezdõdõen teremt
lehetõséget a programsorozattal a felnõtt
tanulóknak és oktatóinak a nagyobb nyil-
vánosság elérésére. Arculatukat jól szerve-
zett médiakampány jellemzi, amely tuda-
tosítja, hogy a kormányzati és a civil szek-
tor lehetõséget kíván teremteni minden
mûvelõdni vágyó számára. Kiemelten ke-
zelik a jól kiválasztott egyéni orientáció
kérdéskörét és a nõk – különösen a vidé-
ken élõk – hozzáférését az oktatáshoz.
2001 szeptemberében a Nemzeti Mûvelõ-
dési és Felnõttoktatási Intézet információ-
szolgáltató karavánt indított el Kairóból,
hogy egy hónapon át az ország minden
pontján megismertesse az érdeklõdõkkel
az élethosszig tartó tanulás fontosságát.

Észtországban a hagyományteremtés
1998-ban kezdõdött számos kormányzati
irányításon kívül esõ szervezet tevékeny-
kedésével, míg az ünnepre 1999-re köz-
ponti támogatás is jutott az Észt Felnõttok-
tatók Társasága (6) jóvoltából. Kampánya-
ik középpontjában a tanulásra való buzdí-
tás érzelmi megközelítése áll. Tavalyi
szlogenjük, „A tanulásban rejlik a gazdag-
ság” is erre utal. A szlogen a fesztivál fó-
kuszában álló idegen nyelvi képességek és
a globalizáció követeséhez szükséges is-
meretek munkaerõpiaci értékére is utal.

Finnország 1998 óta minden évben meg-
ünnepli felnõtt-tanulói és -oktató teljesít-
ményét, az európai tapasztalatoknak meg-
felelõ tematikákkal és programformákkal.
A nemzeti Szakmai Felnõttoktatási Tár-
saság (7) tölti be a fõkoordinátori funkciót,
s rendszeresen szervez nemzetközi tapasz-
talatcseréket a fesztivál keretében. Felnõtt-
oktatás-politikájukban fontos szerepet ját-
szik a finn és svéd nemzetiségû bevándor-
lók bevonása, s az õ nyelvoktatásuk is ki-
emelt témaként szerepelt 2001-ben. 2002-
ben szervezték meg a „7 napos Felnõttok-
tatási Centrum” nevet viselõ programjukat,
ahol Helsinki vasútállomásai, pályaudvarai
adtak helyet naponta más és más oktatási
intézmény bemutatkozásának.

Hollandiában 2003-ban harmadik alka-
lommal került sor a programsorozatra, már
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igen széles rétegeket megmozgatva. A
Holland Oktatási és Fejlesztési Központ
(8) segítségével a kapcsolódó intézmé-
nyek több, mint 40 városban szerveztek
akciókat. Míg a két elsõ évben nem vá-
lasztottak központi témát az ünnep meg-
szervezéséhez, addig tavaly már differen-
ciáltan az általános oktatás akkreditá-
ciójára koncentrálódott a szakmai munka. 

Jamaica az egyik „veterán” ország az
együttmûködõk táborában, sõt közremû-
ködése igen fontos volt már a nemzetközi
munka beindításakor is. Az elsõ jamaicai
„Felnõtt Oktatás Hetét” 1995-ben tartot-
ták. Egyik legérdekesebb programpontjuk
a városok-szerte szervezett „Sétáljunk
együtt!” elnevezésû rendezvény, amely az
érdeklõdõk történeti helyismeretét volt hi-
vatott elmélyíteni. 

Japán 2001-ben már a tizenharmadik ta-
nulási fesztivált rendezte meg, amelyen az
élethosszig tanuló társadalom létrehozásá-
nak új távlatai álltak a középpontban. A
hosszú évekre visszanyúló, ám kevéssé
hirdetett eseménysor csupán helyi kezde-
ményezésekbõl áll. A nemzeti UNESCO
iroda, valamint az oktatási, kulturális,
sportcélú, tudományos és technikai fej-
lesztésekben érdekelt kormányzati szerep-
lõk évente más-más régióba (provinciába)
teszik az ünnep helyszínét.

Kanadában 2002 szeptemberében igen
nagyszabású fesztivált rendeztek. Az
UNESCO kanadai szervezete széles társa-
dalmi csoportokat vont be. Programjaik
megszervezéséhez nagymértékben fel-
használták a világháló adta lehetõségeket.
Az információszolgáltatáshoz egy tájékoz-
tató anyagot állítottak össze, összegyûjtve
a legfontosabb nemzetközi híreket, címe-
ket, internetes elérhetõségeket az ünneppel
kapcsolatban. Ezekbõl a tájékoztatókból
25 000 darabot küldtek szét Kanada-szer-
te. A többnyelvû országban Québec tarto-
mány mint független közigazgatási egység
önálló programot szervezett. 

Németországban az elsõ „Lernfest”
1998 májusában valósult meg, a szövetségi
és a tartományi oktatási minisztériumok
koordinálásával. A részt vevõ oktatási sze-
replõk körét múzeumok, egyházi szervezõ-

dések, for-profit oktatási szolgáltatók is
színesítették. Kezdetektõl a „Formálni –
Felszabadítani – Oktatni” jelmondat köré
szervezik programjaikat az ország egész
területén. 2001-ben központi koordináció
nélkül Krefeld, Bonn és Ludwigshafen ré-
giója szeptember 8-án és 23-án szakmai ta-
lálkozót szervezett az idegen nyelvek okta-
tása témakörében „Nyelvek – Kommuni-
káció – Megértés” címmel Bambergben.

Norvégiában 1998-tól ügyeltek arra,
hogy a programsorozatok tematikusan il-
leszkedjenek egymáshoz. Ehhez minden
évben jól körvonalazott tárgyköröket dol-
goztak ki, így zajlott le a „Nyitás a tanulás
felé”, a „Motiváció, Részvétel és Demok-
rácia”, a „Rugalmas oktatást nekem, neked
és az egész országnak” és a „Tanulás, ami
én vagyok” jelszavakkal kísért kampány. 

Új-Zéland 1998-óta ad otthont a maori
nyelvû, „He Tanga Maturanga” elnevezésû
rendezvénynek. Különösen ügyelnek a
maori õslakosok és az európai lakosok kö-
zötti partneri együttmûködés erõsítésére,
valamint arra, hogy felhívják a figyelmet
azokra a társadalmi igazságtalanságokra,
melyek a felnõttkori tanulás kiszélesedé-
sének útjában állnak.

Nagy-Britanniában sikerült megvalósí-
tani a legszélesebb intézményközi együtt-
mûködést, valamint elérni a többszintû
nyilvánosságot. A leicesteri illetõségû
NIACE intézet (9) immáron 10 éve dolgo-
zik az Adult Learners’ Week megvalósítá-
sán és világszintû kiszélesítésén. Ötleteik
és lehetõségeik, melyekkel a tanulás fon-
tosságának hírét terjesztik, gyakorlati úton
teremtettek módszertant és követendõ pél-
dát mindazok számára, akik saját orszá-
gukban kívánják meghonosítani az ünne-
pet. Összefogták, célirányosan használták
a különbözõ médiumokat, rendezvényeik
többarcúak, hogy minden tanuló csoportot
a leginkább egyéni módon érjenek el. 

A „Sign Up Now” nevet viselõ kam-
pány arra a szerepre összpontosít, melyet a
hatékony és meggyõzõ hirdetések tölthet-
nek be. Évente tanulni vágyók ezrei sze-
retnének személyes érdeklõdésük vagy
kvalifikációjuk növelése érdekében tanfo-
lyamot kezdeni vagy egy tanulókörhöz
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csatlakozni. A koncentrált média-megjele-
nések és a széles körû tájékoztatási, re-
gisztrációs lehetõségek arra biztatják az
érdeklõdõket, hogy még ma jelentkezze-
nek, még ma kezdjék meg azt a folyama-
tot, amelynek eredménye akár az életpálya
megváltozása is lehet. A kapcsolat megte-
remtése nemcsak az intézmény és a tanuló
kapcsolatfelvételére, hanem szervezeti
együttmûködésre is buzdít. 

A Felnõtt Tanulók Hetének, így a prog-
ramjaihoz kapcsolódó összes kampányá-
nak is az egyik legfontosabb eszköze a Ta-
nulói Forróvonal, az úgynevezett „Learn-
direct”, amely  országos információszol-
gáltató és segítséget nyújtó telefonvonal,
egyfajta kék vagy zöld számmal hívható
„tanulási tudakozó”. A telefonvonal egész
évben hívható,  konkrét és helyi tanulási
lehetõségrõl, képzésrõl, bekapcsolódási
feltételekrõl nyújtva többszintû, országos
lakossági tájékoztatást és tanácsadást, bár-
mely helyi információt képes felkínálni. A
felkészült operátorok tájékoztató anyago-
kat postáznak, helyi szervezetekhez irá-
nyítják az érdeklõdõket vagy konkrét tan-
folyamokat ajánlanak a lakóhelyhez és a
tematikához illeszkedõen. A 2000-ben
megrendezett Felnõtt Tanulók Hete idején
például csaknem 70 000 hívás érkezett, s
ebbõl még azon a héten 1000 felnõtt tanu-
ló jelezte részvételi szándékát valamely

oktató szervezetnél (10), s a forróvonal ha-
tása tavasszal zajló kampány hatása a
szeptemberi tanévkezdéskor is érzékelhetõ
volt. Így megállapítható, hogy a rádiók-
ban, egyetemeken, televízióban, munka-
ügyi központokban is reklámozott telefon-
vonal megtalálta célcsoportját. (1. ábra)

A „Discover…” címet viselõ folyóirat a
Nemzetközi Felnõtt Tanulók Hetének hír-
levele, mely évi két-három alkalommal je-
lenik meg és tájékoztatást nyújt az egész
évben zajló elõkészületekrõl, a konferen-
ciákról, média-megjelenésekrõl. Szintén
folyamatos tájékoztató fóruma volt a hét-
nek a „Making a difference” elnevezésû,
sokkal szerényebb kivitelû hírlevél, amely
1999-tõl nyújt információforrást a regio-
nális koordinátoroknak és a helyi partne-
reknek az operatív munkához.

Fontos szerepet töltenek be az országos
programsorozatban a felnõttoktatói és fel-
nõtt-tanulói díjak („Adult Learners’
Awards”). Kiosztásuk egyre nagyobb saj-
tóvisszhanggal jár és valóban rangos elis-
merésnek számít. A díjat a NIACE hozta
létre, s több kategóriában osztják ki:

– egyéni felnõtt tanulói díjak;
– új tanulási lehetõségek díja;
– felnõttoktatók díja;
– globális oktatási lehetõségek díja;
– felnõtt tanulócsoportok díja;
– tanuló családok díja.
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1. ábra. A 2000-es nagy-britanniai rendezvény alatt érkezett telefonhívások életkor szerinti megoszlása (11)



A díj egyaránt jár jelentõs pénzössze-
gekkel és társadalmi nyilvánossággal. Az
új tanulási lehetõségek díja például 5000 £
volt tavaly, a szponzorok támogatásának
köszönhetõen. A tavalyi év nyerteseirõl a
NIACE  videófilmet készített.

A nyilvánosság és a támogatók tekinte-
tében a Felnõtt Tanulók Hete igen nagy si-
kereket tudhat maga mögött, mely a kitar-
tó és sikeres munka, a jól mûködtetett PR-
gépezet és a társadalmi igény következmé-
nye. A szponzorok több csoportra oszla-
nak, hiszen a „Sign Up Now”, valamint az
egyéni és csoportos díjak önálló program-
ként léteznek, saját támogatókkal. Ehhez
csatlakoznak a médiapartnerek, amelyek
körében kereskedelmi és közszolgálati te-
levíziók, rádióállomások egyaránt megta-
lálhatóak. A tanulási forródrót ingyenes hí-
vószámának költségeit telefontársaságok
támogatják. Olyan anyagi bázist sikerült
tehát felépíteni, amely profitorientált cé-
lokat és szervezeteket is magához vonz. 

Közép-Kelet Európa rendezvényei (12)

Ebben a régióban a szlovén példa muta-
tott utat a lebonyolításra vállalkozó szer-
veteknek, sõt a kilencvenes évek közepe
óta igen sok gyakorlati és elméleti útmuta-
tást is kaphattak az érdeklõdõk a térség
nemzetközi konferenciáin. Ezen együtt-
mûködések és a helyi fejlesztések követ-
keztében 2001-ben a következõ országok
csatlakoztak a világszintû szervezõdéshez,
pozitív változásokat indítva el ezzel a tér-
ség felnõttképzés-politikájában.

Szlovénia az elsõ, 1996-ban megrende-
zett programsorozat óta kezdeményezõ
szerepet tölt be a tanulás ünnepe mozga-
lomban, s világszinten is az elsõ öt meg-
rendezõ közé tartozott. Fesztiváljuk még a
hamburgi dekrétumok elõtt elkötelezõdött
az élethosszig tartó tanulás kiszélesítése
mellett, s az 1996-os esztendõt a tanulás
évének proklamálták az országban, „Szlo-
vénia, a tanuló ország” jelmondattal. Mun-
kájuk az elmúlt hét év alatt látható ered-
ményeket hozott. Az elsõ évhez képest tíz-
szer annyi szervezõ intézmény ötször több
programot rendezett 2001-ben, s ennek

egyik oka, hogy a figyelemfelkeltésre is
igen nagy energiát fordít a fõkoordinációt
ellátó Szlovén Felnõttképzési Intézet.
2001-ben több, mint 1300 média-megjele-
nés népszerûsítette a fesztivált országos
szinten, míg az elsõ évben mindössze 163.
(13) (Kedvezõtlen az összehasonlítás a
magyar tapasztalatokkal, hiszen a társadal-
mi célú televíziós spotok vetítésétõl elte-
kintve nálunk csupán néhány apró hír fog-
lalkozott a hazai programsorozattal.)

A felsorolt adatokból következik, hogy
igen nagy látogatói számot tudhat magáé-
nak a szlovén ünnep napjainkban is. Leg-
utolsó adataik szerint az összes program
látogatóinak száma eléri a 40 000 fõt, míg
ez a szám 1996-ban 10 000 körül mozgott.

Szlovénia a nemzetközi munka tekinte-
tében is sokat vállalt, mikor létrehozott egy
olyan tájékoztató honlapot, melyhez csatla-
kozik a Felnõtt Tanulók Hete – Novicke
hírlevele is. Az elektronikus levelet világ-
szerte több, mint ezer példányban küldik
szét. Ezeken az információs csatornákon
alakítottak ki a rendezõk aktív partneri vi-
szonyt Horvátország felnõttképzést folyta-
tó szervezeteivel, az észtországi szervezõk-
kel, illetve a dél-keleti országok érdekelt
intézményeivel. A fesztivál igazán haté-
kony elterjesztésé érdekében, német
együttmûködéssel összeállítottak egy mun-
kaanyagot, mely a szlovén „know-how”-t
volt hivatott elterjeszteni és a rendezvény-
sorozatot életre kelteni a környezõ orszá-
gokban. Ez a dokumentáció állt a közép-
pontjában annak a Macedóniában rendezett
konferenciának, melyet a Szlovén Felnõtt-
oktatási Intézet szervezett. Résztvevõk ér-
keztek Albániából, Bosznia-Hercegoviná-
ból, Koszovóból, Macedóniából, Romániá-
ból. A konferencia a munkacsoportokra
osztott tapasztalatcserén és „brain storm-
ing”-on alapult, sikerességét bizonyítja,
hogy 2001 júniusában az albán szervezõk
hívták tanácskozásra a szlovén munkacso-
portot, hogy együtt állítsák össze az októ-
beri, elsõ fesztivál programterveit.

Albánia 2001-ben került fel a résztve-
võk listájára, s rendezvényük központi té-
májának az információátadás technológiai
újításait, valamint a tradíció és kultúra ál-
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talános szerepét választották a program-
szervezõk. Központi rendezvényük egy
olyan szakmai fórum volt, ahol a felnõtt-
oktatást mint az anyagi nehézségek legyõ-
zésének egyik eszközét állították a közép-
pontba. Sajnos munkaerõhiányból és szer-
vezési nehézségekbõl adódóan az ünnep
elsõsorban csak a fõvárosban, Tiranában
zajlott, de az elsõ tapasztalatok összegzése
után a szervezõk tervet dolgoztak ki az
egész Albániát átfogó ünnepi hétre. 

Az Országos Felnõttoktatási Központ
nagy hangsúlyt fektet mindezeken kívül az
utólagos értékelésre és az eredmények de-
monstrálására is, melyekbõl kiderül, hogy
az elsõ év 7000 érdeklõdõt mozgatott meg.
A lebonyolításhoz szükséges anyagi bázist
szponzorok és támogatók bevonásával si-
került elõteremteni, melyek között szere-
pel a Soros Alapítvány, a helyi német és
osztrák konzulátus, valamint számos okta-
tásban érdekelt és kívülálló cég.

Bosznia-Hercegovinában a tuzlai ille-
tõségû közhasznú szervezet, az „Amica
Educa” – mely pszichológiai és szocioló-
giai módszerek segítségével próbál élet-
vezetési tanácsokat adni a rászorulóknak,
hogy javíthassanak életminõségükön –,
2000-ben vállalta fel az országos feszti-
vál megszervezését több, mint negyven
hasonló érdekeltségû intézmény bevoná-
sával. A következõ évben már élvezhették
a Német Népfõiskolai Szövetség helyi
irodájának támogatását is, így területi
megosztottsága, tartományi elszigeteltsé-
ge, mely az elsõ évet jellemezte, meg-
szûnt. 2001 októberének elsõ hetében 5
napon át 12 régióban zajlottak a progra-
mok. A pontosan egyeztetett, tehát végig
erõs partneri együttmûködést kívánó
munkából egy  multietnikus projekt nõtte
ki magát, mely példamutató próbálkozás
a különbségek legyõzésére, a különbözõ
népcsoportok egymáshoz közelítésére.
(Ilyen irányú törekvések jellemezték a
magyar rendezvényt is, mikor a kiváló
felnõtt tanulói életutak bemutatásakor ki-
emelten válogatott a roma származású ta-
nulók csoportjaiból, illetve több, a roma
kulturális értékeket bemutató program-
nak is otthont adott.)

A bosznia-hercegovinai rendezvényso-
rozaton az etnikumok közti együttmûkö-
dés építésén kívül a következõ témakörök
kaptak fontos szerepet:

– törvényjavaslatokkal kezdeményezni
a közmûvelõdési rendszer fejlõdését a fel-
nõttképzés területén, és az ehhez szüksé-
ges infrastruktúrához kormányzati forrá-
sok elkülönítésére szólítani fel az oktatás-
politika vezetõit;

– az idegen nyelvek elsajátításának fon-
tossága, a nyelvoktatási hálózat feltérké-
pezése és racionalizálása.

A Felnõtt Tanulók Hetét sikerült kiter-
jeszteni szinte egész Bosznia Hercegovi-
nára és az itteni munka lendületet adott a
környezõ országoknak is. A központi ko-
ordináció lehetõvé tette az egyenjogú rész-
vételt a különbözõ szervezetek és területi
egységek számára. Megvalósult a felnõtt-
képzéssel foglalkozó szervezetek és intéz-
mények elszigetelten dolgozó munkacso-
portjainak összevonása az egységesebb
koordináció érdekében.

Véleményem szerint a bosznia-hercegovi-
nai ünnepi hét mutatja a legnagyobb hason-
lóságot a hazai példával. Dinamikusan fejlõ-
dõ és önmagára kritikusan reflektáló szemlé-
lete egyezik a magyar koordinációs testület
hozzáállásával. Elsõdleges célkitûzései,
problémafelvetései és a rájuk adható vála-
szok szintén azonosak, eltekintve az igen sú-
lyos etnikai kérdések megoldási kényszeré-
tõl. Ennek tükrében a két ország között part-
neri viszony kialakítása és rendszeressé tehe-
tõ kölcsönös meghívások, közös konferenci-
ák rendezése igen ígéretes lenne.

Romániában 2001. november 7. és 11.
között második alkalommal vállalkozott a
Német Népfõiskolai Szövetség Román
Együttmûködési Intézete a programsorozat
megvalósítására, több, mint ötven más
együttmûködõvel. A rendezvényeknek a
bukaresti expo területe adott otthont mint a
„Nemzeti Továbbképzési Piac” helyszíne.
A rendezvénysorozat „A lehetõségeid fesz-
tiválja” jelszóval próbálta elérni érdeklõ-
dõit, igen tágan értelmezve a célt, mivel a
felnõttképzésnek Romániában eddig nem
alakult ki a jól körülhatárolható célcsoport-
ja. Elsõdleges elképzelésük az volt, hogy a
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formális oktatáson kívüli képzési formákat
pragmatikus érvekkel, a felnõtt ember
egészséges kíváncsiságával, az új informá-
ció-technológiai fejlesztések iránti érdek-
lõdéssel és azzal a tudattal kössék össze,
hogy a megszerzett tudás az egyén és az
egész társadalom számára az egyik legfon-
tosabb fejlõdési forrást jelenti.

Mindez gyakorlati téren két érdeklõdési
területre bomlott. Egyrészt felkínálni az
élethosszig tartó tanulás lehetõségeit az
egyén és az oktató intézmények számára
egyaránt, másrészt példákon keresztül be-
mutatni a résztvevõk számára, hogy a mo-
dern társadalmakban szükséges képessé-
gek elsajátítása megéri az erõfeszítéseket.

Bulgáriában a felnõttképzésnek a 19.
századig visszanyúló hagyományai van-
nak. Ekkor jöttek létre azok az olvasókö-
rök, melyek jelenleg is betöltik a kulturális
központok szerepét, s a bolgár fesztivál
helyszíneit is adják. 2001-ben csupán két
szakmai jellegû nap jelentette a fesztivál
meghonosítását az országban, de a követ-
kezõ évben már 50 rendezõvel, 250 külföl-
di meghívottal valóban széles körû prog-
ramsorozatot sikerült produkálni. A kelet-
európai gyakorlathoz igazodóan itt is a Né-
met Népfõiskolai Szövetség helyi irodájá-
nak segítségével folyt a szervezés, de a
kormányzati szektor is erõsen bekapcsoló-
dott, hat minisztérium aktív részvételével.

A fesztivál kiemelt szakmai találkozási
pont a bolgár közmûvelõdés intézményei
számára, ahol 2002-ben a fókuszban az
alap- és szakmai képzés, valamint az egyé-
ni tanulói életutak kidolgozásának fórumai
álltak. A munkanélküliek különösen nagy

száma miatt figyelmet fordítanak arra,
hogy a gazdaság profilváltásaira gyorsan
tudjon válaszolni a munkaerõpiac, s a
munkapiac strukturális forradalmának ma-
gas költségei ellenére legyen állandó kor-
mányzati forrás a felnõttképzés számára.

Hasonlóan a magyar irányvonalakhoz,
oktatáspolitikájuk legnagyobb kihívásai az
idegennyelv-oktatás és az elektronikus, in-
formációs eszközök használatának kiszé-
lesítése, valamint az aktív állampolgári lét
megvalósítása, a vállalkozói, szociális és
általános jártasságok elsajátítása.
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Szemle

Felnõttoktatási vademecumok!

Az élethosszig tartó oktatást szerve-
zõ intézmények és oktatók számá-
ra is elengedhetetlen a módszertani

fejlõdés, továbbképzés. A már nálunk is
gazdag és egyre szélesedõ felnõttképzési
piacon csak annak az intézménynek/okta-
tónak van létjogosultsága, amely/aki ké-
pes professzionalizálni az általa szerve-

zett/vezetett oktatási, tanulási folyamatot.
A ,Felnõttoktatás, továbbképzés és élet-
hosszig tartó tanulás’ címû kiadványsoro-
zattal a Német Népfõiskolai Szövetség
Nemzetközi Együttmûködési Intézete se-
gítséget kíván nyújtani a magyar felnõtt-
oktatás elméletének és gyakorlatának fej-
lõdéséhez. 


