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ELŐSZÓ
Napjainkban egyre nő azoknak a hátrányos társadalmi helyzetű emberek-
nek a száma, akik vagy nem rendelkeznek szakképzettséggel, vagy csak 
nehezen találnak eredeti szakmájukban állást. A felnőttképzés ezeknek 
az embereknek kíván lehetőséget nyújtani arra, hogy különböző tanfo-
lyamokon vegyenek részt.
Európa különböző régióiból származó tapasztalatok és kutatások ered-
ményei szerint a felnőttképzés és az élethosszig tartó tanulás ajánlotta le-
hetőségekkel azok élnek, akik már rendelkeznek valamiféle szakképzés-
sel. A szociálisan hátrányos helyzetűek közül különösen kevesen vesznek 
részt ilyen képzéseken és gyakran nehézséget okoz számukra a kurzusok 
elvégzése. 
Valójában minden egyes személy és szervezet, mely a felnőtt oktatás te-
rületén végzi tevékenységét felelőséggel tartozik ezen lehetőségek aján-
lásában mindazon tanulók számára, akiknek elengedhetetlen szükségük 
van erre. A politikusok, a döntéshozók és más, az oktatásért felelős sze-
mélyek feladataként fogalmazódik meg a jelen helyzet figyelembevétele 
és az Élethosszig Tartó Tanulás területén felmerülő egyenlőtlenségeket 
eloszlatása.  

A PROJEKT
Az Európai szintű Pro-Skills projekt az úgynevezett alapvető készségek, a 
szociális és személyes készségek fejlesztése által, melyek az élethosszig 
tartó tanulás előfeltételét képezik, nagymértékben hozzájárult a szociáli-
san hátrányos helyzetű emberek élethosszig tartó tanulásának elősegí-
téséhez.
Az Európai Bizottság a Grundtvig Program által támogatta a projektet, 
mely hét európai ország szervezeteinek és partnereinek, különböző te-
vékenységi területeiről származó tapasztalatait ötvözte: felnőtt oktatás, 
addikció megelőzés, egészségfejlesztés és sport tudomány.
A képzési lehetőségekhez való egyenlő hozzáférés biztosítása érdekében 
minden egyes állampolgár részére, felkérjük Önt, hogy kapcsolódjon a 
Pro-Skills ötletéhez. A brosúra azokat az oktatáspolitikai elvárásokat 
mutatja be, melyek a Pro-Skills projekt részeként, 2008. júniusban, 
Luxemburgban megszervezett Európai Konferencia eredménye-
ként fogalmazódtak meg, s melyek az Élethosszig Tartó Tanulás 
és az alapvető készségek fejlesztésének szükségességére, illetve 
fontosságára helyezik a hangsúlyt.
További információk, gyakorlati útmutatók és konkrét tréning modulok 
megtekinthetők a Pro-Skills képzési tervében a www.pro-skills.eu webol-
dalon. 
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A FELNŐTT OKTATÁSPOLITIKA ÉS  
AZ ÉLETHOSSIG TARTÓ TANULÁS  
ELVÁRÁSAI

Alapul véve az előzőekben említett ismereteket és tapasztalatokat, a Pro-
Skills partnerei és a 2008. júniusban, Luxemburgban megszervezett Pro-
Skills Európai Konferencia résztvevői a következő oktatáspolitikai és az 
élethosszig tartó tanulást támogató elvárásokat fogalmazták meg:

 Minden egyes embernek joga van a képzési lehetőségek egyen-
lő hozzáféréséhez. A szociális hátrányosság és annak következmé-
nyei nem csökkenthetik az emberek Élethosszig Tartó Tanulás igény-
bevételének lehetőségét.

 A szolgáltató felelőséggel tartozik az egyenlő hozzáférés bizto-
sítását illetően. Az oktatás területén tevékenykedő szervezetek és 
hatóságok, valamint azok, akik kapcsolatban állnak a potenciális cél-
csoporttal, figyelembe kell venniük és fel kell oldaniuk a célcsoportjuk 
szabad hozzáférését akadályozó tényezőket.

 Minden egyes tanulóban erősíteni kell az önszabályozó tanulást. 
A felnőtt tanulóknak, kivételesen szükségük van a saját egyéni tanulási 
folyamat független módon történő megtervezésére és megvalósításá-
ra és a saját döntési lehetőség meglétére.

 Az egyéni, szociális és önmenedzselési készségeket integrálni kell 
minden egyes oktatási formában. Az egyéni, szociális és önmene-
dzselési készségeket (úgynevezett alapvető készségek) minden 
egyes tanulási folyamat lényegét képezik: Élethosszig Tartó Tanulás, 
aktív állampolgári magatartás és mentális egészség. Tehát ezek egy-
aránt részét kell, hogy képezzék úgy a korai gyermekkor és serdülő-
kor minden egyes oktatási folyamatainak, mint a különböző oktatási 
formák curriculumainak. Szükségletként merül fel a felnőttek hiány-
zó alapvető készségeiknek védett környezetben történő fejlesztése, 
gyengeségeik korai felismerése, valamint biztosítani kell számukra a 
képességeiknek megfelelő képzési formákat.

 Több jól kidolgozott képzési lehetőség szükséges a szociálisan 
hátrányos helyzetűek Élethosszig Tartó Tanuláshoz való egyen-
lő eséllyel történő hozzáférés biztosítása érdekében. Sajnálatos 
módon a felnőtt képzési lehetőségek ritkán elérhetőek azok számára, 
akiknek valójában szükségük lenne rá: szociálisan hátrányos helyze-
tű emberek. Az új képzési megközelítések, a produktív, kooperatív és 
tapasztalatalapú tanulás hasonló hatékonysággal képesek kielégíteni 
a célcsoportok szükségleteit, mint bármilyen más képzési forma és 
nagymértékben hozzájárulnak e hiányosság áthidalásához.
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 Az alapvető készségek képzése nem csupán az oktatási in-
tézmények feladata, hanem minden egyes olyan szervezeté, 
amely szociálisan hátrányos helyzetű személyekkel foglalko-
zik. A szociális munka, egészségügy és szabadidő eltöltés területén 
tevékenykedő szervezeteknek fel kell használniuk a célcsoportjaik-
kal kialakult kapcsolatokat az alapvető készségek fejlesztését célzó 
speciális képzések ajánlása érdekében. A civil szervezeteknek több 
figyelmet kell szentelniük a non-formális képzések előnyeinek.

 Az alapvető készségek szakszerű oktatása érdekében a hátrá-
nyos helyzetű emberekkel és általában az oktatásban dolgo-
zó szakembereknek, célzott szakképzéseket kell elvégezniük. 
Ezért az alapvető készségek képzése és a célcsoport képzési mód-
jával kapcsolatos új oktatási megközelítések részét kell, hogy képez-
zék minden egyes professzionális oktatási curriculumnak: szociális 
munkás szak, tanárképző, nevelőképző stb. A civil szervezetek ön-
kéntes képzéseinek képzéstervét fejleszteni és optimalizálni kell.

 Fontossá vált az e területen tevékenykedő szervezetek háló-
zatépítése. A szakemberek, szervezetek és intézmények kapaci-
tásnövelése és hálózatépítése elengedhetetlen az Élethosszig Tartó 
Tanulás és az alapvető készségek fejlesztő képzés ötletének helyi, 
illetve regionális szinten történő elterjesztése érdekében.
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Háttér információk az Élethosszig Tartó 
Tanulás és az alapvető készségekről

ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS 
2000 márciusában az Európa Tanács meglehetősen ambiciózus 
célt tűzött ki maga elé, miszerint az Európai Közösség váljon „ [...] 
a világ  legversenyképesebb és legdinamikusabb tudás-alapú gaz-
dasági övezetévé,” olyan gazdasági övezetté, amely [...]több és 
jobb munkalehetőséget teremtve, illetve nagyobb társadalmi ösz-
szefogást elősegítve képes a fenntartható gazdasági fejlődésre.” 

Az élethosszig tartó tanulás e cél elérésének egyik alapvető straté-
giája „[...]nemcsak a versenyképesség és foglalkozathatóság 
tekintetében, hanem társadalmi beilleszkedés, aktív állampol-
gári magatartás és egyéni fejlődés szempontjából is.”

Miért olyan fontos az élethosszig tartó tanulás és a hozzá kapcso-
lódó oktatási megközelítés? 

 Az ismeretek mennyiségének robbanásszerű növekedése és az 
új információs technológiák: Az elmúlt évtizedek technológiai, tudo-
mányos és társadalmi fejlődése az ismeretanyag rendkívüli bővülését 
és bizonyos ismeretek gyors elavulását eredményezte. Az Internetnek 
és a multimédiás eszközök elterjedésének köszönhetően a tanulók óri-
ási ismeretanyaghoz és tudáshoz juthatnak. Annak érdekében, hogy 
hatékonyan ki tudja használni ezeket az új lehetőségeket, megfelelően 
kell megszervezniük és irányítaniuk a tanulási folyamatot.

 Aktív állampolgári magatartás: Az élethosszig tartó tanulás lehető-
vé teszi, hogy az állampolgárok tevékenyen részt vegyenek a társa-
dalmi és gazdasági életben, így pedig lényeges hatást gyakorolnak 
arra a közösségre, ahol élnek. A képzett munkaerő gazdasági előnyei 
mellett, az élethosszig tartó tanulás elsősorban a társadalmi beillesz-
kedést segíti elő, ami pozitívan befolyásolja a társadalmi összefogást, 
valamint az egyén mentális egészségét is.

 Mentális egészség: A tanulás, az egyén környezetével való aktív kap-
csolata és az a készség, hogy az ember a saját kezébe vegye önkép-
zésének irányítását, mind fontos jelei a mentális egészségnek, „olyan 
egészséges állapot, amelyben az egyén maximálisan ki tudja aknázni 
képességeit, kezelni tudja az átlagos szintű stresszt és feszültséget, 
eredményesen és hatékonyan tud dolgozni, és közreműködik  a helyi 
közösség életében” (WHO 2001). Ebben az értelemben összefonódik 
az egészséges életmód támogatása, illetve a tanulásra való ösztön-
zés. 5



ALAPVETŐ KÉSZSÉGEK ÉS AZ ÉLET-
HOSSZIG TARTÓ TANULÁS SORÁN 
BETÖLTÖTT SZEREPÜK
Az élethosszig tartó tanulás meglehetősen összetett dolog: a tanuló-
nak fontos és reális célokat kell kitűznie maga elé, a lehetőségeknek 
és ajánlatoknak utána kell járnia, ki kell választania a legmegfelelőb-
bet, esetleg intézményekkel, tanárokkal, oktatókkal is fel kell vennie a 
kapcsolatot, sikeresen meg kell állnia a helyét a tanulás során, fenn kell 
tartania a motivációját, valamint meg kell birkóznia a felmerülő nehéz-
ségekkel és akadályokkal. Alapvető készségek és megfelelő eszközök 
nélkül nagyon nehéz, sőt, csaknem lehetetlen megszervezni és megva-
lósítani ezeket a folyamatokat.
Óriási pénzösszegeket költünk a hátrányos helyzetű emberek 
képzésére, azonban többnyire figyelmen kívül hagyjuk az alapve-
tő készségeket és a szociális kontextus, így azok hatékonysága 
elenyésző lesz.

Az alapvető készségek három kategóriáját különböztetjük meg:
•  személyes készségek, mint érzelmi kontroll, felismerés és identitás 

kontroll, 
•  szociális készségek, mint együttműködési és kommunikációs kész-

ségek, 
•  önmenedzselési készségek, mint célok kiválasztása, források és 

akadályok kiszámolása, hatékony tervezés stb.  

Szakmai 
készségek

Kulcsfontosságú 
készségek

Önmenedzselési készségek
Személyes készségek 

Szociális készségek

A tanulás 
legáltalánosabb alapja

Speciális feladat 
és munka

A szakképzés és 
továbbtanulás alapja
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Az alapvető készségek a tanulással, illetve az önhatékonysággal 
kapcsolatos motivációra is kihatnak. A motiváció érzelmi és kognitív 
folyamatok bonyolult kölcsönhatása. Az ember a vélhető elvárásoknak 
megfelelően méri fel a készségeit és képességeit, valamint mérlegeli 
az alternatív megoldások sikerességének lehetőségeit is (önhatékony-
ság).

A puszta szándék nem elég ahhoz, hogy valóban tegyünk is valamit egy 
cél érdekében. A döntés meghozatalával egyidejűleg a készségek át-
formálják a szándékot konkrét akcióvá, a folyamat végrehajtása során 
hatalmas jelentősége van a motiváció fenntartásának.  Az egyénnek 
mozgósítania kell a rendelkezésre álló forrásokat, meg kell birkóznia a  
váratlan nehézségekkel és ugyanakkor tudnia kell igazolni szándékát 
más lehetőségekkel szemben.

A motiváció egy további aspektusa a személyes értékekhez és identi-
táshoz kapcsolható. E szerint több a motiváció a tanulásra, illetve arra, 
hogy új helyzetekben próbálja ki magát az ember, ha a tanulás céljai és 
módszerei összeegyeztethetőek az egyén személyiségével. Az oktató 
számára különösen nagy kihívást jelent az élethosszig tartó tanulás ér-
tékeinek beépítése a célcsoport értékrendszerébe, saját morális beállí-
tottsága figyelembevétele nélkül.

A Pro-Skills csapata a szociálisan hátrányos helyzetű emberek alapvető 
készségeinek fejlesztését négy pilóta tréning keretén belül valósította 
meg. A képzési terv hatékonynak és értékesnek bizonyult.
Az alapvető készségek folyamatos fejlesztését és széleskörű elterjesz-
tését illetően hatalmas jelentősége van az oktatáspolitikai változások-
nak és az alapvető készségek curriculumkénti bevezetésének a külön-
böző képzési rendszerekbe.  

Személyes 
készségek

Szociális 
készségek

Menedzsment 
készségek

Élethosszig 
tartó tanulás

Ön-
hatékonyság

Motiváció és
kitartás
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