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Bevezetés 

Alsómocsolád község az elmúlt években komoly erőfeszítéseket tett azért, hogy lakói 

számára gazdasági-, társadalmi-, és szociokulturális helyzetüknek megfelelően támogatást nyújtson 

ahhoz, hogy a településen jobb életkörülmények és egy összetartó közösség jöjjön létre. A települési 

civil szervezetek e cél elérése érdekében már eddig is törekedtek arra, hogy a képzések széles 

palettáját tárják fel és szervezzék meg az alsómocsoládiak számára, segítve munkaerő-piaci 

elhelyezkedésüket, vagy megélhetésüket. 

A különböző munkaerő-piaci kutatások azt prognosztizálják, hogy a munkavállalóknak életük során 

legalább két-három szakmát kell elsajátítaniuk, és olyan kompetenciakészlettel kell rendelkezniük, 

amely képessé teszi őket a rugalmas alkalmazkodásra. Ezekre a kihívásokra való felkészülésben 

jelentős szerepe lehet a helyi közösségeknek, amelyek hatékonyan képesek a tanulás presztízsét 

növelni, a tanulást helyben megszervezni, a tanulásban való részvételt erősíteni. Az 

önkormányzatoknak a helyi erőforrások mozgósításában és összehangolásában, a munkaerő-piaci 

igények felmérésben, a tanulási partnerségek és programok kialakításában lehet meghatározó 

szerepe. A települési élethosszig tartó tanulási stratégia megalkotásának célja éppen ezért az, hogy az 

önkormányzat élére állva a közösségi tanulás megszervezésének, irányt szabva a fejlesztési területek 

kijelölésének jelentős erőforrásokat mozgósítson saját intézményi hálózatában, a civil szféra 

területén, és a tudományos alkotóműhelyekben. A helyi önkormányzatok szerepvállalásának és aktív 

közreműködésének eredményeként olyan tanulói közösségek jöhetnek létre, amelyekben a tagok 

képesek a saját és a mások tapasztalataiból is tanulni, kreatívan fogják fel helyzetüket, megérthetik 

problémáikat és reflektálhatnak erre. Ezekben a közösségekben a tanulást társadalmi összetartó 

erőként, a megújulás és a gazdasági fejlődés eszközeként használják. 

Alsómocsolád élethosszig tartó tanulási stratégiája figyelembe veszi az Európai Unió azon 

állásfoglalást, amely szerint az egész életen át tartó tanulás az iskolai előkészítéstől a nyugdíj utáni 

korig terjedően magában foglal minden formális, nem formális és informális tanulást, jelent minden 

olyan tanulási tevékenységet, amely tudás, készségek és képességek fejlesztése céljából történik, 

személyes-, állampolgári-, társadalmi és/vagy foglalkoztatási szempontú. 

A lifelong learning globális szemlélete teszi lehetővé, hogy a nemzetközi színterek mellett 

kialakuljanak a nemzeti-, regionális-, helyi és térségi szintű tanulást támogató kezdeményezések. Az 

Európai Unió a stratégiai gondolkodást a 2000. október 30-án nyilvánosságra hozott „Memorandum 

on Lifelong Learning” („Memorandum az egész életen át tartó tanulásról”) dokumentumában 

jeleníti meg. A stratégai elfogadása után a tagállamok megalkották saját nemzeti stratégiájukat az 

egész életen át tartó tanulásról. Magyarország 2005-ben készítette el az első stratégiát a 2007-2013 
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közötti-, majd a  

2014-2020 közötti időszakra „Az egész életen át tartó tanulás keretstratégiája” címmel, és azt az 

oktatás és gazdaságpolitika egyik meghatározó cselekvési programjaként mutatta be. 

Alsómocsolád Élethosszig tartó Tanulási Stratégiája az Európai Unió és a Magyar Kormány 

hivatalos állásfoglalásainak iránymutatása alapján készült. A stratégiai dokumentum áttekinti a 

Lifelong Learning fogalomrendszerének kialakulási szükségletét, a hivatalos uniós és magyar 

direktívákat. Bemutatásra kerülnek azok a nemzetközi trendek és hazai jó gyakorlatok, amelyek az 

említett állásfoglalásokat figyelembe véve jöttek létre. A települési folyamatok helyzetelemzése 

kiterjed Alsómocsolád társadalmi-gazdasági környezetére, a tanulási képzési lehetőségekre, az 

élethosszig tartó tanulás eszméjének helyi befogadására. 

A kutatás része a település véleményformáló szereplőivel készített interjú, amely feltárja a 

szükségleteket, a kulcsproblémákat, az igényeket. A stratégiai terv elkészítését megalapozták azok a 

műhelymunkák, amelyekben a résztvevők divergens gondolkodása során kerültek felszínre 

lehetőségek és módszerek. A Stratégia elvi leírása mellett megfogalmazásra kerülnek a célok, a 

jövőkép, az alkalmazható módszerek, a tervezett tanulási programok és a számításba jöhető 

partnerek. A stratégiai dokumentum cselekvési és kommunikációs tervet tartalmaz.  
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1. Az egész életen át tartó tanulás paradigmája 

Az élethosszig tartó tanulás eszméje olyan nemzetközileg meghatározó szervezetek, mint az 

OECD, az UNESCO, az Európa Tanács, az Európai Bizottság oktatáspolitikai koncepció-

változásainak eredményként vált az egyik legfontosabb pedagógiai paradigmává. Európában 1996-

ban az Európai tanulás éve projekt az élethosszig tartó tanulást a XX. század társadalmi és gazdasági 

változásaira adható lehetséges megoldásként jelenítette meg. A lifelong learning szemlélete az egyén 

fejlődését célozza meg, amely kiterjed a magánéletre, a szakmai életútra és a társadalomban betöltött 

szerepre is. Az egész életen át tartó tanulás egységes keretbe foglalja a közoktatás, a felsőoktatás, a 

felnőttoktatás és felnőttképzés rendszerét, megújítja annak szemléletét, az egyének szellemi és 

értelmi fejlődését folyamatként látja. A tanulást az élet fontos részeként tekintő megközelítés 

magában foglalja az esélyegyenlőséget, a fennmaradást és magmaradást, a sikerességet és 

eredményességet. A lifelong learning globális szemlélete tette lehetővé, a koncepció paradigmává 

válását, hozzájárulva ezzel ahhoz, hogy a nemzetközi színterek mellett kialakuljanak a nemzeti-, 

regionális-, helyi és térségi szintű tanulást támogató kezdeményezések. 

1.1. Az egész életen át tartó tanulás fogalomrendszere 

A lifelong learning fogalmának megértéséhez tisztában kell lennünk azzal, hogy az alapokat a 

lifelong education (az egész életen át tartó oktatás-nevelés) fogalmának megjelenése és fejlődése 

teremtette meg. A felnőttek tanulási környezetét vizsgáló kutatások eredményeként alakult ki a 

vélekedés, amely szerint az iskolarendszer célja a folyamatos nevelés biztosítása mellett az, hogy 

rávegye az egyéneket a folyamatos tanulás igényének és szükségességének mások számára történő 

közvetítésére1. A szemlélet csírái az 1960-as évek elején jelentek meg, amikor az UNESCO központi 

kérdésként kezdte kezelni az oktatás-, a tudomány-, és a kultúra világának modernizációját, 

megújítását. Kiemelt szerephez jutott a felnőtt korú lakosság oktatáshoz és képzéshez jutásának 

kiterjesztése. Az új fogalom (lifelong learning) elterjedésének éppen a felnőttoktatás dinamikus 

fejlődése, funkcionális megújulása adott lendületet. Az 1970-es években az UNESCO bizottságot 

állított fel, amelynek feladata az oktatás, képzés és művelődés állapotának nemzetközi elemzése lett. 

Az elkészült jelentés az oktatás/nevelés felelősségét egyszerre jelenítette meg a politikai,- gazdasági 

és az ahhoz kapcsolódó ökológiai és társadalmi kihívásokkal összefüggésben. A szervezet 

világkonferenciáján elhangzott összefoglaló a „Bevezető az egész életen át tartó tanulásba” címet 

viselte, ezt az időpontot tekinthetjük határpontnak a fogalom használata szempontjából. Az 1970-es 

években kezd el intenzív szerepet játszani az oktatás kérdésében az OECD is. 

A szervezet gazdasági orientációjából következően oktatáspolitikájában a foglalkoztathatóság, 

                                                           
1 Németh Balázs: A lifelong learning paradigma 
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fenntarthatóság, innováció és változás fogalma szerinti megközelítés válik uralkodóvá. 

A társadalmi dimenziók helyett az egyéni képességek, kompetenciák, az egyéni tapasztalatszerzés, a 

szakértelem, a motiváció, az egyéni felelősséget megjelenítő egyéni tanulás kerül a középpontba, 

ezáltal a társadalmi aspektus helyett a learning fogalom került előtérbe, és ezzel az egyéni fejlődést 

szolgáló funkciók erősödtek meg. Előtérbe kerül az egész életen át tartó tanulás hasznának 

megértése és megértetése. A felosztás az alábbi megközelítést eredményezte: 

1. Egyéni/személyes (nem gazdasági) haszon: 

- intellektuális haszon 

- személyes haszon 

- kulturális haszon 

- fogyasztási haszon 

2. Társadalmi haszon 

- közvetlen haszon 

- közvetett haszon 

Az OECD fokozatosan erősödő szerepvállalása az oktatáspolitikai kérdésekben azt erősítette, 

hogy a lifelong learning szemlélet a tanulás komplex értelmezésével a személyiség fejlődésére, a 

társadalmi beilleszkedésre, valamint a gazdasági szerepvállalásra helyeződik a hangsúly. A kifejezés 

értelmezésében azt a jellegzetességet is hangsúlyoznunk kell, hogy az egyén a munkaerőpiacra való 

belépéskor meglévő tudással már nem képes megtartani társadalmi és gazdasági pozícióját, ezt csakis 

folyamatos és önálló fejlődésen, képzésen, művelődésen keresztül teheti meg Ez a megközelítés az 

általános műveltségre épülő szakmai műveltség megszerzését és folyamatos megújítását feltételezi, 

amely egyúttal az önálló tanulás iránti igény és képesség kialakítását is megkívánja. Az OECD 1996-

ban megjelent Lifelong Learning for All elnevezésű programja az élethosszig tartó tanulás alapvető 

céljaként a személyiségfejlődést, a szociális összetartást és a gazdasági növekedést jelölte meg. 

Az új tanulási szemlélet középpontba kerülését bizonyítja, hogy ugyanebben az évben jelenik meg az 

UNESCO Oktatás: rejtett kincs című kiadványa, amely szerint az oktatás feladata, hogy a 

gyermekkortól kezdve egész életen át segítsen mindenkinek abban, hogy ismereteket szerezhessen a 

világról, a többi emberről és saját magáról. 

Az élethosszig tartó tanulás fogalomrendszerének kialakulásához vezető szakmapolitikai 

intézkedéseket összefoglalva az alábbi definíciók írják le ezt a tanulási formát: 

Az OECD meghatározása szerint: Az egész életen át tartó tanulás az egyéni és társadalmi fejlődés valamennyi 

formáját átöleli, függetlenül attól, hogy az milyen környezetben - formális módon iskolákban vagy szakképzési, 
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felsőoktatási és felnőttoktatási intézményekben, vagy nem formális módon a családi otthonban, a munkában vagy más 

közösségekben - folyik. Ez a megközelítés a rendszer minden elemére kiterjed: figyelme életkortól függetlenül egyformán 

összpontosít a standard tudásra és minden olyan készségre, amelyre minden embernek szüksége van. Arra helyezi a 

hangsúlyt, hogy minden gyermeket már az élete kezdetén fel kell készíteni, és érdekeltté tenni a tanulásban, és arra irányítja 

az erőfeszítéseket, hogy minden olyan felnőtt, függetlenül attól, hogy van-e vagy nincs munkája, akinek átképzésre vagy a 

készségei megújítására van szüksége, erre lehetőséget kapjon. 

Az Európai Unió szerint: 

Az egész életen át tartó tanulás az iskolai előkészítéstől a nyugdíj utáni korig terjedően magában foglal minden 

formális, nem formális és informális tanulást. Tehát az egész életen át tartó tanulás fogalmába minden olyan tanulási 

tevékenység beleértendő, amely tudás, készségek és képességek fejlesztése céljából történik, személyes, állampolgári, 

társadalmi és/vagy foglalkoztatási szempontból. 

Az egész életen át tartó tanulás egyik legfőbb indoka az, hogy a technológiai, társadalmi fejlődés 

jelenlegi szakaszában az első szakma, oklevél megszerzése nem nyújt élethosszig tartó foglalkoztatási 

biztonságot, a tudás, az ismeretek gyors elavulása miatt új, korszerűbb tudások folyamatos 

megszerzése szükséges ahhoz, hogy viszonylagos biztonsággal váljon sikeressé az egyén életútja, 

illetve a gazdaság. Ennek a megközelítésnek az elfogadása azt jelenti, hogy az egész életen át tartó 

tanulás csak akkor lehet sikeres, ha a pályaorientációs tanácsadás kevesek kiváltsága helyett mindenki 

számára elérhetővé válik, amelybe beletartoznak a tájékoztatással, a tanácsadással, a kompetencia-

felméréssel, a támogatással, valamint a döntéshozatali és életpályamenedzsment készségek 

oktatásával kapcsolatos egyéni és csoportos tevékenységek. Az egész életen át tartó tanácsadás 

(Lifelong Guidance LLG) olyan szolgáltatások összességét jelenti, amelyek mindenki számára 

életkortól és élethelyzettől függetlenül hozzáférhetőek: információnyújtás, tanácsadás, 

helyzetértékelés, oktatási, jogi tanácsadás. E tevékenység célja az értelmes, jól hasznosítható tanulás 

és a munka lehetőségeihez való hozzásegítés. Az egyéni életpályák tervezéséhez és a szükséges 

kompetenciák megszerzését biztosító tanulási utakhoz való hozzáféréshez támogatás nyújtása. Ez a 

tevékenység az oktatási rendszerben, a képzési formákban, a munkahelyen, a közösségi színtereken 

és egyéni keretek között is megvalósulhat. A tanácsadást végző szakértő személy támogatást nyújt az 

egyénnek, amellyel az adott esetben és szituációban az egyént hozzásegíti célja eléréséhez, 

problémájának megoldásához. Összegyűjti az adott helyzet pontos külső körülményeit, okait, pontos 

információkat gyűjt az egyén/célcsoport helyzetéről, adottságairól, körülményeiről, a meglévő 

kompetenciák köréről. Helyzetelemzést készít, felméri a lehetőségeket, meghatározza a célokat és 

irányokat, kidolgozza az egyén/célcsoport bevonásával a lehetséges stratégiát, cselekvési tervet, a 

szükséges tanulási utakat, munkahelykeresési, korrekciós feladatokat. Felkészít a tervek 
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megvalósítására, külső kapcsolatok, a hálózat, a munkaerő-piaci kapcsolatok felhasználásával konkrét 

támogatást nyújt a célok eléréséhez. Módszertanilag lehet egyéni-, csoportos-, számítógéppel 

támogatott tanácsadás. Egyéni személyes tanácsadás: felvilágosítás (információ átadása), önismereti, 

tanulás- és pályatervezési tanácsadás, válságkezelés, egyéni fejlesztési terv elkészítése és ezek 

együttesen. Csoportos pályaorientációs foglalkozás, tréning (adott célcsoport azonos háttérrel és 

céllal történő foglalkoztatása). Számítógéppel támogatott tanácsadás. 

Módszerek (differenciált módszerek alkalmazása a célcsoport, egyén igényeitől függően): 

- párban, 

- kis- és nagy csoportban való foglalkozás, 

- vita, 

- konszenzus létrehozása, 

- probléma megoldása, 

- döntés előkészítés, 

- egyéni fejlesztés. 

 

1.2. Tanulási formák és stratégiák 

A tudásmegszerzésnek az élethosszig tartó tanulással történő összekapcsolását az a 

szociálantropológiai szemlélet támasztja meg, amely szerint az emberi életidő nem osztható fel két nagy 

részre oly módon, hogy az elsőben képesség-kifejlődés tudásfelhalmozás megy végbe, a másodikban 

pedig a megszerzett tudás javak felhasználása. A személyfejlődés alapvető periódusaként ma is a testi-

szellemi, szociális és individuális felnövés időszakát tekintjük, de a társadalomban való életben 

maradáshoz mára már elengedhetetlenné vált az önfejlesztés folytatása. A tanulást alapvető értelemben 

a formális keretek között megvalósuló ismeretszerzésként azonosítjuk, de az egész életen át tartó 

tanulás esetében dominánsan nem formális tanulásról van szó2, helyette inkább a kultúra és az emberi 

élet újszerű kapcsolata kerül előtérbe. Ehhez a megközelítéshez természetszerűleg hozzátartozik a 

kultúra felfogásának az a módosulása, amely a hagyományos értékmegőrzés helyett a mindennapokban 

történő eligazodást, a folyamatos szocializációt helyezi a fókuszba. A tanulás fogalmi tisztázásának 

nehézségei ellenére az egyértelműen kimondható: a tanulás a tudás gyarapodásához vezető folyamatot 

jelöli3. 

                                                           
2 Farkas Éva: A lifelong learning mobilitási eszközök alkalmazása Magyarországon 
3 Móré Mariann: A tudáselismerés vállalati és oktatásszervezési összefüggései 
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Tudás számtalan forrásból származhat, amelyeket ma a formális-, nonformális- és informális tanulás 

néven használ a tudományos közélet. Ezeket a különböző tanulási módokat egyenrangúnak fogadjuk 

el, s ezzel a tanulás eredményét értékeljük, függetlenül attól, hogy a tanulás az alábbi környezetek közül 

melyikben történt. Formális (iskolarendszerű) képzésben folytatott tanulmányok. Nem formális 

(iskolarendszeren kívüli), de szervezett formában lebonyolított képzés. Informális (iskolarendszeren 

kívüli), tapasztalati úton szerzett tudás.  

Az informális tanulás a tanulás eredeti formája, ennek tekinthető a tudatos önképzés, a spontán 

tanulás, valamint a szocializáció. Formális és non-formális keretek között elsősorban tényszerű tudás, 

lexikális ismeret szerezhető meg. A nonformális tanulás klasszikusai szerint a nem formális oktatás 

olyan szervezett oktatási tevékenység, amelynek célja, hogy meghatározott tanulócsoport igényeire 

építve sajátos képzési célokat szolgáljon. A hazai meghatározási kísérletek közül a nonformális tanulás 

legelfogadottabb meghatározása ebbe a körbe tartozónak véli a szervezett és irányított különféle 

tanfolyamokat, szemináriumokat, illetve minden olyan tevékenységet, amelynek célja ismeretek átadása, 

a képességek-, a személyiség fejlesztése. A nem formális képzésre nem mindig jellemző a részvétel 

végbizonyítvánnyal történő elismerése; ebbe a körbe tartozónak vélhetjük a munkaerő piaci 

tréningeket, szakmai továbbképzéseket, civil szervezetek szervezésében történő képzéseket, 

tanfolyamokat. 

Az informális oktatás lehetősége 1946-ban került a pedagógia látóterébe. Ekkor gondoltak először arra, 

hogy az oktatást oda kell vinni, ahol az emberek tartózkodnak, akár pub-okba (Egyesült Királyság), 

tánctermekbe, könyvtárakba, olyan helyre, ahol otthon érzik magukat.  

Az informális tanulásban a tanulás megszokott tanulási környezeten kívül zajlik. 

Kiemelt szerepet játszik benne az önbizalom-, az önbecsülés növekedése, a személyes és társadalmi 

készségek fejlődése, a nagyobb személyes autonómia. Informális úton tanulunk a médiából, az 

internetről, a múzeumokból, a munkavégzéshez kapcsolódóan, de még az iskolai kísérletekből is. Az 

informális tanulás egész életen át tartó folyamat, mert az egyén a napi tapasztalatokból, a környezeti 

hatásokból elsajátít attitűdöket, értékeket és tudást, kezdeményezhetik egyének és lehet közösségi 

folyamat, születhet válaszul képzelt vagy kimondott igényekre. Az informális tanulás strukturálatlan, az 

egyének ennek során olyan ismereteket sajátítanak el, amelyek a munkavégzés szempontjából is 

relevánsak lehetnek, de sok esetben nem tudatosítják a tanulási folyamat eredményét. 

Az OECD egy vizsgálata kitért arra, hogy a különböző oktatási formákat milyen arányban és milyen 

elfoglaltság mellett veszik igénybe a tagállamok állampolgárai. A felnőtt lakosság oktatásban való 

részvétele Magyarországon csupán 9%, az utánunk következő legalacsonyabb értéket Görögország érte 

el 14%-al. Az adatok azt mutatják, hogy az életkor előrehaladtával az olló nyílik. A magyar fiatalok 

oktatásban való részvétele az OECD országok átlagának 32%-a, de az idősebb korosztály - az 55 – 64 
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évesek - esetén ez az arány még a 10%-ot sem éri el. 

A teljes vizsgált korfában a magyarországi felnőtt lakosság az OECD országok átlagának negyedében 

vesz részt valamilyen képzésben4. Ez a kutatás nem tér ki az okok feltárására, nem vizsgálja milyen 

motivációs és kulturális tényezők állnak a tanulási hajlandóság hátterében, de feltételezhetően az egyes 

országokban a tudás, a tanulás értéke, annak beágyazódása közötti eltérések megmutatkoznak a 

statisztikai adatokban. Az OECD azt is vizsgálta mennyi időt tölt a felnőtt lakosság általában 

nonformális tanulással, vagy a munkavégzéshez köthető nonformális tanulással. Ebben a vizsgálatban 

is az utolsó helyen szerepelünk, egyedül Törökország képvisel alacsonyabb értéket egy mutatóban. Az 

OECD fejlett államaiban, fejlett gazdaságaiban töltik a felnőttek tanulással a legtöbb időt. A tanulással 

eltöltött órák száma hazánkban nem éri el az évi 500 órát sem, míg a fejlett államok állampolgárainak 

tanulási aktivitása 1.500 óra feletti tanulással eltöltött időt jelent. Az adatok a nem formális oktatással 

kapcsolatos adatokat tükrözik, de nehéz lenne elképzelni, hogy a formalizált keretek között kiugróan 

magasan teljesítenénk. Magyarországon a különböző tanulási formákban való részvétellel összefüggő 

reprezentatív kutatást a Központi Statisztikai Hivatal tett közzé. A KSH adatai szerint a felmérést 

megelőző 12 hónapban a népesség 20%-a, 1.600.000 fő vett részt valamilyen oktatásban, képzésben a 

15 – 74 éves korosztályban. Az informális tanulásban való 33,3%-os részesedés a képzésben részt 

vevők számához viszonyított érték, amennyiben ezt a teljes lakosságra vetítjük, úgy 7%-os arányt 

kapunk. A nonformális rendszerben való részvétel csökkenésével együtt a képzésben részt vevők közel 

16%-a ebben a korcsoport váltásban kikerül a szervezett oktatásból, s a népesség 4%-a már informális 

keretek között sem szerez újabb ismereteket. A kor előrehaladtával az informális tanulásban való 

részvétel mértéke növekszik, a legidősebb generáció tagjai is úgy vélik, jellemzi életüket valamilyen 

tanulási folyamat. A felmérés egyéb adatai azt mutatják, hogy a formális és nonformális keretekben 

folyó képzésekben inkább a gazdaságilag aktívak vesznek részt, de az eltérés nem számottevő. 

Az iskolarendszeren kívüli oktatásban a munkanélküliek 46,5%-a, a gazdaságilag aktívak 41,5%-a 

kapcsolódik be. Jelentős azonban az eltérés az informális tanulás összefüggésében. 

A munkanélkülieknek csupán 29,6%-a nyilatkozott úgy, hogy ilyen formában is fejleszti önmagát, míg 

a foglalkoztatottak 51,2%-a szerez ismereteket ebben a formában. A teljes népességből 352 ezer fő, az 

érintettek 4,2%-a vett részt iskolarendszeren kívüli képzésben a vizsgálat előtti egy évben. 

Az egész életen át tartó tanulás motivációit, a felnőttkori tanulás céljait és akadályait vizsgálta a 

Felsőoktatási Kutatóintézetben lefolytatott országos reprezentatív felmérés, amelyet a  

18 évnél idősebb hazai lakosság körében végeztek, s kiterjedt a különböző tanulási utak 

feltérképezésére. A válaszadók 10,3%-a állította, hogy formális vagy nonformális keretekben tanult 

                                                           
4 Móré Mariann: A tudáselismerés vállalti és oktatásszervezési összefüggései 
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valamit az elmúlt egy évben. A kutatás egyebek mellett arra is kereste a választ, hogy a megkérdezettek 

milyen tanulási formákat preferálnak. A válaszadók az alábbi sorrendet állították fel: 

   1. hely: munkahelyi képzés 

   2. hely: iskolarendszerű, esti, levelező képzés 

   3. hely: önálló tanulás könyvekből 

   4. hely: tévében megnézett oktatóműsor 

   5. hely: munkahelytől független tanfolyam 

   6. hely. távoktatás 

   7. hely: előadáson való részvétel 

   8. hely: iskolarendszerű nappali képzés 

   9. hely: internetes tanfolyam 

10. hely: magántanár 

A felnőtt lakosság körében 34,7% azoknak az aránya, akik munkahelyi képzés keretében tanulnának 

szívesen, s inkább a mezőny második felében fordul elő a munkahelytől független nonformális tanulási 

mód választása. A kérdőívben lehetőségként megjelölt informális tanulást inkább preferálják a 

megkérdezettek, mint pl. az előadásokon való részvételt. A kutatók összegzése szerint a magyar 

felnőttek alacsony tanulási aktivitása a képzési rendszer és a szolgáltatások rugalmatlanságára vezethető 

vissza, amely mellőzi az egyén tanulási szükségletet, s csak a munkaerőpiaci elvárásokból származtatja a 

képzési rendszer funkcióit. 

A különböző tanulási formák elfogadása mellett nem tekinthetjük elhanyagolható szempontnak a tudás 

megszerzésének fizikai korlátait sem. A tanulási források megsokszorozódását a  

XX. században sokan az internet adta lehetőségekre korlátozzák, holott a tanulási források 

megsokszorozójaként tekinthetünk a tanulóközpontokra, a segítő szolgáltatásokra, amelyek véget 

vetnek a formális tanulás helyhez és időhöz kötöttségének. A tanulási környezet komfortja, a tanulás 

szabadsága elősegítheti a tanulásra késztető motiváció kibontakozását. 

Az élethosszig tartó tanulás elvének elfogadása nyilvánvalóvá teszi, hogy ez a forma nemcsak a tanulás 

időbeli korlátainak megszűnését mondja ki, hanem a tanulás földrajzi és szociális térben való 

kiterjesztését is célként jelölte meg. A területileg és társadalmilag egyenlőtlen tudáselosztás indított el 

olyan fejlesztési programokat, amelyek ezeket a dimenziókat helyzeték a fókuszba. Kutatási 

eredmények bizonyították, hogy azokon a területeken, ahol a tudás sem mennyiségileg sem minőségileg 

nem elegendő, tartalmában nem felel meg a kor követelményeinek, ott van a legnagyobb hiány 

tudásforrásokban és tudásszerzést ösztönző impulzusokban. Az Európai Közösség felismerve a 

problémát a civil szervezetek szerepének erősítését látta az egyik megoldási lehetőségként. Az 1997-
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ben kiadott közlemény megállapítja, hogy ezek a szervezetek a társadalmi élet minden területén fontos 

szerepet játszanak, és egyik meghatározó funkciójuk a szolgáltatások nyújtása: képzési szolgáltatatás, 

tanácsadás, információs szolgáltatás. A civil szervezetek az állampolgárok tevékeny részvételének 

ösztönzésében játszhatnak meghatározó szerepet. Az önszerveződés alapközösségeiben nyílik a 

legjobb lehetőség a tanulás iránti igény felkeltésére és annak ösztönzésére, hogy az állampolgárok 

vegyenek tevékenyen részt a közéletben. A képzéssel foglalkozó nonprofit szervezetek, köztük a civil 

szervezetek különösen a kulcskompetenciákat érintő ismeretek átadásával járulhatnak hozzá az igények 

kielégítéséhez, javítva a képzések minőségének személyi feltételeit és hatékonyságát. 

A nem formális képzést segíti elő a civil szervezetekhez kapcsolódó Európai Felnőttképzési Társaság 

(EAEA), amely helyi-, regionális és nemzetközi szintű kapcsolatrendszerét felajánlva segíti a hálózat 

tagjait. Az EAEA a szocializációs színtereken az élet minden területére kiterjedő tanulásként értelmezi 

az „élethosszig tartó tanulás” kifejezést. A társaság hangsúlyozza azt a szerepet, melyet a civil 

szervezetek játszhatnak az emberek tanulási képességeinek fejlesztésében és az informális tanulás a 

formális tanulással azonos értékűnek elismertetésében. Holosztikus, átfogó szemlélet kialakítását 

szorgalmazza, hidat képez a nem-kormányzati szervezetek és politikusok között, segíti az információk 

terjedését, és kapcsolatokat épít a nemzetközi felnőttképzési szervezetekkel. Az EAEA 2017-re 

meghirdeti a Felnőttkori Tanulás Európai Évét. A Társaság nézőpontja szerint a felnőttkori tanulás, a 

felnőttképzés nemzeti és regionális szinten hozzájárulhat a nagyobb demokráciához és részvételhez, 

valamint az élénk civil társadalom átláthatóságához és fejlődéséhez, a megerősítés és a kritikus 

gondolkodásmód kialakításához. Kutatási eredményeik szerint összefüggés mutatható ki a bizalom, a 

politikai hatékonyság és a képzettségi szintek között. Az alapkészségek alacsonyabb szintje az 

intézmények iránti alacsonyabb bizalmat és a saját befolyási lehetőség megítélésében való alacsonyabb 

szintet is jelentik. Azok az emberek, akik részt vesznek a felnőttoktatásban, azok gyakrabban vállalnak 

önkéntességet. Ha valaki befogadja a tanulás szemléletét, az innovációt, a vállalkozó szellemet és a 

kicsit mélyebb érdeklődést a tanulási tapasztalatok és eredmények fontossága iránt, abból olyan 

élethosszig tartó tanuló lesz, aki az informális, nem-formális és formális tanulás összekapcsolásával 

képes lesz naprakész maradni. Az Európai Felnőttképzési Társaság hazai tagszervezete a Magyar 

Népfőiskolai Társaság (MNT). AZ MNT tevékenységének középpontjában a minőségirányítás 

népfőiskolai sajátosságokat teljesítő kifejlesztése és működtetése, a jó gyakorlatok kiválasztása, 

rendszerezése és elterjesztése, a kompetencia alapú felnőttképzés kialakításához való hozzájárulás áll. A 

gyakorlati munkában a tanulók igényeinek, az előzetes tudás és ismeret felmérését, a kompetenciák 

elismertetésének ösztönzését és a személyes és közösségi tanácsadást és tájékoztatást helyezik előtérbe. 
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A felnőtt ember esetében a sikeres tanulmányok feltétele az egyéni, önálló tanulás, amely logikusan 

épül rá a pedagógussal, oktatóval, instruktorral közvetlen interakcióban megvalósuló oktatási 

folyamatra. Az egyéni tanulást a felnőttoktatás keretében olyan szervezési formaként értelmezzük, 

amelynek révén fontos oktatási tevékenységek valósulnak meg5: 

- önképzés 

- önálló tanulás 

- képzettség megszerzését célzó önirányított önképzés 

A korszerű tudás gyakorlati jellegű és kompetenciákra épül, eltér a korábban elfogadottnak tekintett 

akadémiai tudástól. A kompetencia olyan ismeretek és viselkedésminták együttese, amely a munkaerő-

piacon és az életvitelben is nélkülözhetetlen. Napjainkban a legfontosabb kompetenciák6: 

- problémamegoldó képesség 

- kommunikációs és együttműködési képesség 

- értékelő képesség 

- önállóság 

- felelősségvállalás 

A kompetenciák tudáselemként történő elfogadása alapozza meg az élethosszig tartó tanulás szó 

szerint vett kezdetektől a végig (születéstől a halálig) történő elfogadását. A korai tanulás megkezdése 

egyre elfogadottabbá válik, de az idősek tanulásának biztosítása még korántsem része a köztudatnak. 

A Learnig in Later Life elvet az egész világon sok kétely övezi, amelyet az időskori tévesztés, 

passzivitásba süllyedés, a tanulási képességek megromlása is alátámaszt. Az időskorúak tanulásának 

elősegítését támasztják alá azok a kísérleti eredmények, amelyek az életfunkciók javulását 

bizonyították bármilyen időskori tevékenység esetében. A tanulást tekinthetjük olyan különleges 

„bárminek”7, amely viszonylagossá teszi a szakaszhatárokat, nagyobb folytonosságot teremthet 

valamennyi életkor között, s ezzel csökkentheti a periódusváltások identitástörését. Az időseket 

tanulásra, művelődésre késztető motívumokat a szakirodalom a következőképpen foglalja össze: 

- személyiséget erősítő indok, amely magában fogalja a világ jelenségei iránti érdeklődést 

- az élettapasztalatok újragondolása, amely elégedettséget válthat ki az egyénben az életútjával 

összefüggésben 

- a korábbi foglalkozáshoz kapcsolódó szaktudás fejlesztése 

                                                           
5 Perhács János (2011): Szociálandragógiai 
6 Mertens Dieter (1974): Schlüsselqualifikation Thesen zur für eine moderne Gesellshaft.  
7 Zrinszky László: A tudás, mint andragógiai probléma 
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- a családi helyzettel összefüggő problémák, különösen az egyedül élőknél 

- meglévő társas kapcsolatok fenntartása és bővítése 

- a családi feladatok jobb teljesítése 

- a kereső munka folytatása 

- hobby megtalálása 

- eligazodás új helyzetekben 

A 45 év felettiek felnőttképzési igényeit feltáró kutatás8 eredményei szerint a korcsoport tagjai számára a 

tanulás újrakezdése okozza a legnagyobb problémát. A képző intézményeknek vissza kell vezetni ezt a 

korosztályt a tanuláshoz, újra meg kell tanulni, jegyzetelni, memorizálni. Különösen nagy kihívás ez az 

alacsonyan képzettek számára, akinek az eredeti tanulási képessége sem volt kielégítő. A problémák 

feltárása speciális módszerek alkalmazását vetíti elő a korcsoport számára. Az idősebb korosztály 

esetében nem a tantárgycentrikus, hanem a tanulócentrikus módszereket kell előnyben részesíteni. 

Sajátságos lehetőség a szoros oktató-tanuló viszony. Az idősekre is érvényes az az andragógiai alapelv, 

hogy az érdeklődéssel párosuló rendszeres tevékenység folyamatosan megvalósítandó célokat ad az 

életnek, az elért eredmények pedig az elégedettség érzését teremtik meg. A társas kapcsolatok 

problémásabbak idősebb korban, ezért elsősorban a csoportos munka változatos formái a 

hatékonyabbak, hiszen a tanulási-művelődési szándékot a közös programokon átélt élmények 

megbeszélése erősíti. A kutatási eredmények ugyanakkor azt is megmutatják, hogy a vegyes életkori 

csoportokban folyó tanulás enyhíti a nemzedékek közötti különbségekből adódó korosztályi 

problémákat. Figyelemreméltó szempont az idősebb korosztály oktatásában a hagyományos frontális 

oktatás mellőzése, mert az a korábban megszerzett rossz iskolai tapasztalatokat hívhatja elő, akadályozva 

ezzel az aktív közreműködést. A különböző generációk közötti tanulás (intergenerációs tanulás) jó 

példája a 2011-14 közt zajló Skypa Care modellprogram, amely különféle településeken zajlott és 

egyértelműen bizonyította, hogy megfelelő motivációval iskolai végzettségtől és a település jellegétől 

függetlenül az idősek képesek a Skype használatának elsajátítására. Ennek eléréséhez a nagyon fiatal 

korosztály (14-15 évesek) bevonásával a közösségi munka keretében nyújtott önkéntesség biztosította a 

„tanítási” lehetőséget. Az idős emberek a program eredményeként nemcsak képessé váltak az internetes 

tudás elsajátítására, de a tanítás révén pozitív irányban változtak az intergenerációs kapcsolatok. Az 

idősek családi és személyes kapcsolatai erősödtek, szórakozást, napi elfoglaltságot találtak, az új 

tevékenység folyamatos tanulással járt és kihívást adott életüknek, és sokan betegségük ellenére a 

társadalom integrált tagjai maradtak. 

                                                           
8 Felnőttképzési Kutatási Füzetek 15 
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Az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ elemzése9 azt állítja, hogy az idősebb munkavállalók 

lényegesen kevesebb képzést kapnak, mint más korcsoport tagjai. A tanulmány megállapítja, hogy ez 

nemcsak negatívan hat az érintettekre, hanem hátrányosan befolyásolja a gazdasági teljesítményt és a 

generációk közötti tanulást. A könyv azt is hangsúlyozza, hogy a demográfiai kihívás mindenkit érint a 

társadalomban, s a képzéseket a különböző életfázisban lévő emberek igényeinek megfelelően kellene 

megszervezni. Az Eurobarometer vizsgálata szerint az Európai Unióban az idős emberek nem értik, 

hogy mennyire megváltozott a társadalom az elmúlt évtizedekben, s mekkora felelősségük van abban, 

hogy jobbá tegyék az öregedés élményét.  

A kutatások eredménye szerint a fiatalabb generáció tagjai felelősséget éreznek az idősekért, s nem 

hagynák szüleiket egy idősotthonban. A generációk közötti eltérő vélemények létezése a felmérés szerint 

minden államban meglévő jelenség, de nagyban függ a társadalmi és gazdasági körülményektől. A 

demográfiai átalakulásra, a gazdasági és jóléti minták változására, a tudás alapú társadalom felé való 

eltolódásra egyaránt válasz lehet az intergenerációs tanulás szerepének felértékelése, gyakorlatának 

kidolgozása. A generációk közötti tanulás hozzá tud járulni a különbségek kiegyenlítéséhez, hozzájárulhat 

az egyéni kompetencia fejlesztéséhez, a befogadóbb társadalom kialakításához. Az Eurobarometer 2008-

as vizsgálata szerint az EU állampolgárainak 85%-a támogatja az intergenerációs tanulási programok 

indítását.  

A munkahelyen megvalósuló intergenerációs tanulás kiemelt fontosságát jelzi, hogy az Európai Unió egy 

önálló projektet hozott létre, amely korosztályokon átívelő módon keresi a választ a foglalkoztathatóság 

támogatására: Intergenerational Learning in Organizations IGLOO (I10).  

A 2008-ban indított projekt arra a kérdésre keresi a választ, hogyan kerülhető el az európai munkaerőpiac 

további feldarabolódása, és hogyan hozható létre egyensúly a különböző generációk között. A program 

alapgondolata szerint nagy veszteséget jelent a vállalatok számára, ha a nyugdíjba vonulók hallgatólagos 

tudása elvész és nem adják át szakértelmüket, szaktudásukat a fiatal generáció tagjainak. Ugyanakkor a 

jelen problémájaként azonosítják azt a jelenséget, amely szerint a fiatalabb dolgozók csak ritkán adják át 

korszerű információtechnológiai ismereteiket az idősebbeknek. A program célja, hogy tudatosítsa a 

fiatalok és idősek közötti tudáscsere, az intergenerációs tanulás fontosságát. Az IGLOO jelentése szerint 

a különböző generációk eltérő értékprioritásokat mutatnak. Az idősebb munkavállalók nagy tapasztalattal 

rendelkeznek, munka orientáltak, a stabil foglalkoztatást preferálják. A fiatalok vállalkozó szemléletűek, 

technológiai írástudók, egyre mobilabbak és kisebb szervezeti elkötelezettséget mutatnak, céljuk az 

önmegvalósítás. Ezek a különbségek, az eltérő attitűdök generációs konfliktushoz vezetnek, amely 

csökkenti a vállalat teljesítményét. Kiéleződik a feszültség az átszervezések és leépítések idején, mert a 

generációk versengenek egymással az egyre kevesebb munkahelyért. A program szakértői az 

                                                           
9 Móré Mariann: A tudáselismerés vállalati és oktatásszervezési összefüggései 
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intergenerációs tanulás fontosságának bizonyításához kutatásokat végeztek. Vezető kereskedelmi 

alkalmazottak számára szervezett egyetemi képzés 1.000 tagját elérő kérdőív segítségével azt mutatták ki, 

hogy az informális tanuláson alapuló ismeretekre (megfigyelés, kérdezés, tanácsadás) a válaszolók nagyon 

hatékonyan emlékeztek. A válaszolók szerint a formális tanulás kevésbé hasznosítható az álláskeresés 

során. A vállalatok számára a gyakorlatban szerezhető tanulás jelentősége nagyobb, mint a formális úton 

megszerzett tudás. A vállatokon belül az informális tanulás egyik módja lehet az intergenerációs tanulás. 

Az IGLOO ajánlást készített arról, milyen formái és lehetőségei vannak a generációk közötti 

kapcsolatoknak a szervezetekben. 

- A tanulóidő szakasza: 

Az ekkor megvalósuló intergenerációs kapcsolatban azonnali visszajelzést kap egymástól 

a mester és a gyakornok, az eredmény társadalmilag is értékes.  

A kezdő munkavállaló számára egyértelművé válik a szakértelem fontossága, megtanulja 

értékelni a tapasztalatot, ami elősegíti a tisztelet kialakulását.  

Mester és tanítvány kölcsönösen segítik egymást, amikor az elért haladásról beszámolót 

készítenek. 

- Párbeszédes mentorálás: 

Olyan eszköz, amellyel a problémákat és ellentmondásokat eredményező napi 

gyakorlatot lehet megváltoztatni. Tulajdonképpen egy pedagógia eszköz a munkahelyen, 

amelynek segítségével fiatal munkavállaló egyenlő esélyeket kap, s a közreműködők 

feltárhatják egyéni megérzéseiket. 

- Konstruktív kommunikáció: 

A sztereotípiák feloldására szolgál, a beszélgetések nem a problémákról és igényekről 

szólnak, hanem arról, hogyan lehet hasznosítani a kapacitásokat, mi a közös cél, mi 

érhető el magunk és mások számára. 

- A generációk közötti interakciók fejlesztése: 

A gazdasági szférában meglévő verseny beszivárog a munkahelyre is, ez szembenállást, 

bizalmatlanságot hozhat létre. A szervezetek humánerőforrás politikájukat úgy kell 

alakítsák, hogy demográfiailag heterogén csoportokat hoznak létre, amelyekben 

nagymértékű függőség alakul ki, szükségszerűvé válik a kölcsönös alkalmazkodás. Ebben 

a formai keretben fontos módszer a korosztályos csapatépítő tréning, az idős és fiatal 

munkavállaló párosítása. 

- A tanulási hierarchiák kihívása:  

Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a hatalmi struktúrák és a státuszbeli különbségek 

gátolják a felfelé irányuló és a horizontális tanulást is.  
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A hierarchikusan magas pozíciókat betöltők kizárják önmagukat az intergenerációs 

tanulásból. 

A projekt megemlíti, hogy az Európai Bizottság már 2004-ben kitért arra, hogy a munkahelyen a kor 

relatív fogalom, a képességeken és kompetenciákon van a hangsúly. Amennyiben egy vállalat a 

szakértelemre koncentrál, úgy az életkor csak egy lesz abból a sok szempontból, amely alapján a 

munkavállalókat megítélik. 

Az élethosszig tartó tanulás sajátos megközelítésében a tanulást úgy értelmezik, mint az adott 

területi-társadalmi egységben együtt élők társadalmi aktivitását, amely szerencsés esetben egymást 

gerjeszti. A tanuló régió a regionális fejlesztéspolitikákban megjelenő kifejezés, amely nagyvárosok 

körül növekvő urbanizációs térségeket jelent, amelyek kiemelkednek a környezetükből azáltal, hogy 

mind a térben, mind a helyi társadalomban közelebb hozzák egymáshoz a már meglévő tudásokat, 

intézményesítve azokat (egyetemek, kutatóközpontok), valamint ezeknek a tudásoknak az 

áramoltatását a termelésbe és szolgáltatásokba. A „tanuló közösség” (’learning community’) más 

összefüggésbe helyezi a „tanuló régió” fogalmát, arra a politikai hagyományra utal, amely a 

„közösséghez” a helyi társadalmat, az önellátást és az önkormányzatot kapcsolja. A „tanuló 

közösség” inkább a helyi kezdeményezésekre, az alulról jövő szerveződésekre és a helyi politikai 

demokráciára vonatkoztatható. A tanulás ebben a megközelítésben a közösség számára életkérdés, a 

lemaradás elkerülésének eszköze, a társadalmi átalakulás része. A közösségi tanulás azzal kap 

értelmet, ha maga a közösség vissza tud tekinteni arra a válságra, amely a tanulását gerjesztette, mert 

ennek hiányában a tanulás csak az egyének tudatában jelenik meg. A közösségi tanulás kiemelkedő 

szereplője a civil szektor, amely meghatározó szociális színteret jelenthet az adott településen, egyedi 

megvalósulása lehet a mentorprogram és a tanulókörök, amelyeket civil szervezetek, népfőiskolák, 

egyházak foghatnak össze. Formailag a közösségi tanulás az élmények, tapasztalatok strukturált 

feldolgozásán keresztül megvalósuló tanulás. A közösségi részvétel hozzájárul az egyén 

ismeretszerzéséhez, növeli a tárgyi tudást a társadalmi folyamatokról, olyan kulcskompetenciákat 

fejleszt, amelyek lehetővé teszik a munkavállaláshoz szükséges további alapkészségek megszerzését. 
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2. Az Európai Unió élethosszig tartó tanulási stratégiája 

Az egész életen át tartó tanulás fogalomrendszerének elemzésekor már utaltunk  

1996-ra, amikor mind az OECD, mind az UNESCO kiemelt projektként jelenítette meg az 

élethosszig tartó tanulást. Az Európai Unió a hivatkozott évet „Az egész életen át tartó oktatás és képzés 

éve” néven helyezte középpontba. Az Európai Bizottság ebben az évben jelentette meg Oktatás és 

Tanulás – úton a tanuló társadalom felé (Teaching and Learning – Towards the Learning Society) című Fehér 

Könyvét10, amely az egész életen át tartó tanulás témakörében az európai közösségi politika 

legfontosabb irányadó dokumentuma lett. A Fehér Könyv a  

XXI. század legnagyobb problémájának a társadalmi kirekesztettséget jelölte meg.  

Olyan intézkedéseket javasolt, amelyek lehetővé teszik a különböző társadalmi rétegek közötti 

szakadék (mind anyagi, mind kulturális vonatkozásban vagy a tanuláshoz való hozzáférés 

tekintetében) csökkentését. A Fehér Könyv tételesen felsorolja azokat a kihívásokat, amelyek elé 

Európa néz. Kiemelt szerep jut az információs társadalom által teremtett kihívásoknak, a nemzetközi 

dimenziók megjelenésének, a tudományos és technológiai változások okozta hatásoknak, és olyan 

fogalmak jelentéstartalmának megváltozásának, mint a kreativitás, döntéshozatali képesség, 

készségek és kompetenciák. A tanuló társadalom felépítésével, fejlesztésével kapcsolatos 

szempontokat, kritériumokat a Fehér Könyv öt pontban foglalja össze: 

1. Az új tudás megszerzésének ösztönzése 

2. Az iskola és az üzleti élet szorosabb kapcsolata 

3. A kirekesztés elleni küzdelem 

4. Három közösségi nyelv hatékony ismerete 

5. Az oktatási és képzési beruházások azonos értékűek a termelőfolyamatokba történő 

beruházásokkal 

Az Európai Unió oktatáspolitikájában újabb határpontként a 2000 márciusában megtartott lisszaboni 

értekezletet tekinthetjük, ahol célul tűzték ki, hogy az Európai Uniót a világ legversenyképesebb 

térségévé kell fejleszteni oly módon, hogy versenyképes oktatási-képzési, valamint kutatási és 

fejlesztési bázis járuljon ehhez hozzá. Célkitűzés az olyan korszerű társadalom megvalósítása, 

melyben a tanulási tevékenység nemcsak a foglalkoztathatóságnak, a versenyképesség növelésének, 

de egyben a társadalmi stabilitásnak is alárendelődik.  

A lisszaboni csúcstalálkozón megfogalmazták, hogy mindezen célok elérése érdekében, azaz a 

tanuló- és tudásalapú gazdaság megvalósításában az egész életen át tartó tanulás tevékenysége lehet 

sikeres eszköz, ezért az Európai Tanács felkérte a Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy olyan 

                                                           
10 Fehér Könyv, Tanítani és tanulni 
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munkaanyagot, amelyben útjára indítja az egész életen át tartó tanulás fogalmának, tartalmának 

értelmezését nemcsak közösségi, hanem tagállami szinten is.  

A 2000. október 30-án nyilvánosságra hozott bizottsági dokumentum, munkaanyag – mely a  

„Memorandum on Lifelong Learning” („Memorandum az egész életen át tartó tanulásról”) címet kapta11 – a 

stratégiai gondolkodás új fejezetét indította el, Lisszaboni-stratégiaként jelent meg és él tovább. A 

Memorandum bevezető gondolata „Az elérkezett a cselekvés ideje”. Sokatmondóak a fejezetcímek: 

1. Az egészéleten át tartó tanulás 

2. A polgárbarát Európa megteremtése az egész életen át tartó tanulás révén 

3. Lépések az egész életen át tartó tanulás terén (hat kulcsfontosságú üzenet) 

4. Erőforrások mozgósítása az egész életen át tartó tanulás érdekében 

A dokumentum fontosnak tartja a munkavégzéshez kapcsolódó tanulás támogatását, bővítését, hogy a 

munkaerő piaci dimenziókhoz kapcsolódó tanulási tevékenység támogatott legyen. Ennek 

fejlesztéséhez szükség van a munkaadók részéről rugalmas foglalkoztatáspolitika alkalmazására, ami 

egyben a teljesítmény növelését és hatékony minőségi termék-előállítást tesz lehetővé. A 

Memorandumban ugyanakkor kibontakozik az oktatás és képzés világának nemcsak az 

iskolarendszerhez, hanem az iskolarendszeren kívüli terekhez, sőt a munkahelyekhez is kapcsolódó, 

minőségbiztosítási módszerekkel történő fejlesztése, amely elsősorban azt teszi lehetővé, hogy a 

folyamatos tanulással olyan tudást és ismeretet szerezzenek meg a fiatalok, a felnőttek, amit a 

munkahelyek elismernek, elfogadnak.  

A fejezetcímekben megjelenő hat kulcsfontosságú üzenet jeleníti meg a tagállamok oktatási és képzési 

rendszerének megújítási szükségességét: 

1. kulcsüzenet: Új ismeretek és készségek hozzáférésének biztosítása mindenki számára 

2. kulcsüzenet: Több befektetést az emberi erőforrásokba 

3. kulcsüzenet: Innováció a tanításban és a tanulásban 

4. kulcsüzenet: A tanulás értékelése 

5. kulcsüzenet: Az útmutatás és tanácsadás tevékenységének újra gondolása 

6. kulcsüzenet: Vigyük közelebb a tanulást az otthonokhoz. 

A Memorandum egyértelműen megfogalmazott célja az volt, hogy az európai térség legyen a 

legdinamikusabban fejlődő tudásalapú társadalom az egész világon. A megvalósítás keresése során 

merült fel a képzések teljes folyamatát átfogó keretrendszer kidolgozásának szükségessége. Az 
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„Oktatás és képzés 2010” munkaprogramot, amelynek egyik kézzel fogható eredmény lett az Európai 

Képesítési Keretrendszer (EKKR) létrehozása. 

Az EKKR központi eleme az a nyolc referenciaszint, amely azt írja le, amit a tanuló tud, megért és 

képes megtenni, a tanulás eredményére koncentrál, függetlenül a megszerzés formai keretétől. Az 

EKKR tehát a tanulás eredményét hangsúlyozza, s ezzel: 

- támogatja a munkaerő-piaci igényeket, 

- megkönnyíti a nem formális és informális tanulás elismerését, 

- megkönnyíti a képesítések átvitelét és használatát a különböző országok, illetve oktatási és 

képzési rendszerek között. 

Az egész életen át tartó tanulás előmozdításának eszközeként az Európai Képesítési Keretrendszer 

felöleli a köz- és felnőttoktatást, a szakoktatást és képzést, valamint a felsőoktatást. A nyolc 

referenciaszint a képesítések teljes skálájára kiterjed.  

A Memorandum célkitűzései megvalósításának sikerességét sok kritika érte. Az Európai Bizottság 

alkalmazkodva a kor kihívásaihoz készítette el az Európa 2020 stratégiai dokumentumot és indította 

el a Gondoljuk újra az oktatást diskurzust. Az Európa 2020 célja, hogy az EU 2020-ra sikerrel 

megvalósítsa az „intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést”, központi eleme egy olyan 

gazdaság megteremtése, amely a tudáson és innováción alapul. A Stratégia öt nagy közös célt 

fogalmaz meg: 

- A 20–64 évesek legalább75%-ának munkahellyel kell rendelkeznie. 

- Az EU GDP-jének 3%-át a K+F-re kell fordítani. 

- Teljesíteni kell a „20/20/20” éghajlat-változási/energiaügyi célkitűzéseket. 

- Az iskolából kimaradók arányát 10% alá kell csökkenteni és el kell érni, hogy az ifjabb 

generáció 40%-a rendelkezzen felsőoktatási oklevéllel. 

- 20millióval csökkenteni kell a szegénység kockázatának kitett lakosok számát. 

Az öt cél mellett három prioritást rögzít a dokumentum: 

- Intelligens növekedés: 

Az innováció, az oktatás, a digitális társadalom jelentősége, amelynek elengedhetetlen 

feltétele az oktatás, képzés és az egész életen át tartó tanulás fejlesztése, ezeken belül 

pedig a digitális társadalom erősítése. 

- Fenntartható növekedés: 
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A hatékonyabb erőforrás felhasználás, a versenyképesebb gazdaság elérése, a regionális 

különbségek csökkentése. 

- Inkluzív növekedés: 

Magas foglalkoztatottság, a készségek fejlesztésébe való beruházás, a szegénység 

leküzdése és a munkaerőpiac modernizálása a képzési rendszerek révén járuljon hozzá 

ahhoz, hogy az emberek képessé váljanak az előttük álló változások felmérésére, a 

változások kezelésére és összetartóbb társadalom kialakítására. 

A stratégiai dokumentumban jelentős hangsúlyt kap az alap- és kulcskompetenciák szükségessége. 

Kiemelt területként jelenik meg az oktatás és képzés minőségének javítása, amelyet a legalsó 

színterektől kezdve kell megvalósítani. A minőség javítása nem csak infrastrukturális beruházásokat 

jelent, hanem magában foglalja a tanárok, oktatók készségfejlesztését, rajtuk keresztül az oktatás 

hatékonyságának növelését. 

A célok és prioritások mellett négy irányelvet rögzít a dokumentum: 

- Az egész életen át tartó tanulás és a mobilitás megvalósítása. 

- Az oktatás és képzés minőségének és hatékonyságának javítása. 

- A méltányosság, aktív polgári szerepvállalás erősítése. 

- Az innováció, a kreativitás fejlesztése. 

A stratégia prioritásaira a tagállamoknak reagálniuk kellett és minden tagországnak el kellett készítenie a 

saját nemzeti vállalásait. A magyar kormány a 2015. évi Nemzeti Reform Programban foglalta össze az 

Európa 2020 stratégiára vállalt indikátorokat.  

Az élethosszig tartó tanulás témakörében külön fejezetet szentel az európai oktatáspolitika az idős 

emberek felnőttképzési igényei feltárásának és kielégítésének12. Az időskorúak képzése terén felelhető 

európai példák a többtényezős igénymezők és ezek kielégítésére létrehozott összetett és rétegzett 

társadalmi és kormányzati megoldások. Közös elemük a kínálat, speciális és érdemleges célcsoportként 

tekintenek az idősekre. Az idősek edukációjával kapcsolatos programot az Európa Tanács Kulturális 

Együttműködési Tanácsa által létrehozott munkacsoport vázolta fel. A munkacsoport a helyzetelemzés 

során az alábbi eredményre jutott: az idősek az európai országokban hasonló helyzetben vannak, hasonló 

szerepben jelennek meg, de a problémakezelésben az egyes országok között extrém eltérések vannak. A 

Tanács álláspontja szerint tagországokkal el kell fogadtatni, hogy a tanulás, mint elfoglaltság aktivitásként 

és önfejlesztő módszerként is beazonosítható. 

                                                           
12 Felnőttképzési Kutatási Füzetek 15 
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Az idősoktatás tartalmilag három területet érinthet: 

1. Szociális jólét: alkalmassá tenni az időseket arra, hogy helyzetüket könnyebbé tegyék. 

2. Kapcsolattartás másokkal, a magányosság elkerülése. 

3. Kulturális fejlesztés, ami segít aktívan tartani az értelmi képességeket. 

Az „Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért” elnevezésű dublini székhelyű 

ügynökség az európai élet- és munkakörülményekkel, ágazati kapcsolatokkal és változáskezeléssel 

kapcsolatban nyújt tájékoztatást, illetve kínálja fel tanácsait és szakértelmét az uniós szociálpolitika 

kulcsszereplőinek, többek között a kormányoknak, az EU intézményeinek és a szociális partnereknek. 

Az ügynökség kidolgozott egy a tevékeny időskorról szóló dokumentumcsomagot, amely elsősorban 

azt vizsgálja, mit kell megváltoztatni a munkahelyeken ahhoz, hogy az idősebb munkavállalókat meg 

lehessen tartani a foglalkoztatásban, továbbá elemzi a hivatalos nyugdíjkorhatár felettiek munkaerő-

piaci részvételét. 

Az idősek társadalmi szerepének felértékelődését bizonyítja, hogy az Európai Unió 2012 évet a 

„Tevékeny időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás évének” kiáltotta ki. A program meghirdetésének egyik 

oka a demográfiai adatok elemzése volt, amely alapján két tendencia figyelhető meg. Egyfelől az aktív 

korú (15–64 éves) lakosság összlétszáma 2005-től 2030-ig – azaz a demográfiai robbanás 

nemzedékének nyugdíjba vonulásával – 20,8 millió fővel csökken. Ez óriási hatással lesz mind az 

európai foglalkoztatás és növekedés jövőjére, mind a szociális védelmi és egészségügyi rendszerek 

fenntarthatóságára, hiszen egyre szélesedik a kiadási szükségletek és az adó- és járulékbevételek közötti 

szakadék. Másfelől egyre többen érik el az időskort. 2010 és 2030 között várhatóan 57,1%-kal nő a 80 

év felettiek száma. Ezáltal 12,6 millióval több 80 évnél idősebb ember él majd Európában, ami jelentős 

következményekkel jár az egészségügyi és gondozási szolgáltatások terén. A programhirdetés másik 

oka az Eurobarométer felmérése volt, amely szerint az európaiak egyharmada vélte úgy, hogy a 

nyugdíjkorhatár elérése után tovább szeretne dolgozni, még ha esetleg nem is teljes munkaidőben. Erre 

azonban jelenleg nem sok európai polgárnak van lehetősége.  

A „Tevékeny időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás évének” programja a strukturális és kohéziós alapok 

támogatását ígéri. A Bizottság 2011 októberében javaslatot nyújtott be a jövőbeni kohéziós politika és 

ezen belül az Európai Szociális Alap (ESZA) szabályaira vonatkozóan. A javaslat az ESZA 

finanszírozásának összesen 84 milliárd eurós növelését vetíti elő a 2014–2020 közötti programozási 

időszakban. A javaslat szerint a tevékeny és egészséges időskor előmozdítása az ESZA befektetési 

prioritásainak egyike lesz az új időszakban. 
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3. A Magyar Köztársaság Kormányának stratégiája az élethosszig tartó 

tanulásról 

Magyarország 2004-ben csatlakozott az Európai Unióhoz. A csatlakozással elfogadtuk, hogy a 

Közösség tagjává válunk, és nemzeti sajátosságainkat megőrizve igazodunk az Európai Uniós 

irányelvekhez. A Magyar Kormány 2005 szeptemberében készítette el az első magyar, egész életen tartó 

tanulásra vonatkozó stratégiát, amelyet a 2007-től 2013-ig terjedő időszak oktatás- és 

gazdaságpolitikájának egyik meghatározó cselekvési programjának tekintett. A 2014 – 2020 közötti 

időszakra „Az egész életen át tartó tanulás keretstratégiája” című dokumentum foglalja egységes keretbe az 

Európa 2020 stratégia elvárásainak megfelelő koncepciót és beavatkozási tervet. A Keretstratégia az első 

olyan élethosszig tartó tanulást megcélzó dokumentum, amely arra utal, hogy a szükséges képességek 

megfelelő kifejlődésének kritikus periódusa az első hét-nyolc év, s ezzel elismeri a koragyermekkori 

nevelés kiemelkedő jelentőségét. 

A Keretstratégia fókuszába a tanulás, a tanulási folyamat személyre szabása, a tanulni akaró egyén 

szükségletei és képességei kerültek. A jelenlegi helyzet elemzése fejezet áttekintést ad az egész életen át 

tartó stratégia eddigi eredményeiről. A statisztikai adatok szerint a népesség iskolai végzettségében 

összességében pozitív változások következtek be, de az is egyértelmű, hogy az iskolázottságot erősen 

befolyásolja a lakóhely településtípusa. A nagyvárosi pozitív változás mellett a kistelepüléseken az 

iskolázottságot kifejező mutatók kedvezőtlenek. A regisztrált felnőttkori tanulásban részt vevők aránya a 

képzés jellege szerint azt mutatja, hogy a felnőttkori tanulás irányultsága hagyományosan és töretlenül 

szakmai irányultságú a legtöbb európai országhoz hasonlóan, mivel a képzések 68%-a ilyen jellegű. A 

képzések irányultságát tekintve egyértelmű a szakmai képzés, szakképesítésre irányuló továbbképzés 

dominanciája (ami a versenyképesség fenntartása szempontjából fontos), ezt követik az OKJ-s képzések, 

majd a nyelvi képzések, illetve az általános célú felnőttképzések néhány kisebb súllyal jelentkező képzési 

irány előtt. Különösen kiugrónak tekinthető, hogy mind a hátrányos helyzetűek felzárkóztató 

képzésében, mind a rehabilitációs képzésben 1% alatti a részvételi arány. A lemaradás az egész életen át 

tartó tanulásban való részvétel tekintetében elsősorban a nem formális képzéseken való alacsony 

részvételnek köszönhető. A magyar 25-34 évesek mindössze 7,2%-a vesz részt ilyen képzésben, míg az 

európai átlag 19,8%. A 24-65 éves korosztályra vetítve a nem formális és informális tanulásban való 

részvétel az Európai Unióban átlagosan 42% volt, míg hazánkban 12%. A Keretstratégia elismeri, hogy a 

magyar gazdaság növekedése, illetve a foglalkoztatás bővülése szempontjából komoly akadályt jelent, 

hogy az oktatási rendszerből kilépők nagy hányada a tudásalapú társadalom és munkaerőpiac elvárásainak 

adekvát kulcskompetenciák terén – például: informatikai, idegen nyelvi, vállalkozói kompetenciák – 

továbbra is jelentős hiányokkal hagyja el a rendszert. 
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A dokumentum önálló fejezetet szentel az egész életen át tartó tanulás költségvonzatának, s ebben a 

megosztás elvét hangsúlyozza. Az egész életen át tartó tanulás támogatási és finanszírozási rendszerét a 

költség-megosztás elvére kell építeni, melyben az egyénnek, a munkáltatónak és az államnak egyaránt 

felelősséget kell vállalnia. Miközben az egyén és a munkavállaló a tanulásba történő befektetései 

mértékéről dönt, az államnak olyan feltételeket kell biztosítani, amelyek kedvezően hatnak ezekre a 

befektetésekre és garantálják a képzések minőségét, másrészt kiegészítő és pótlólagos pénzügyi 

hozzájárulásával növelnie kell a ráfordításokat. A tanulásból fakadó egyéni előnyök felismerése növeli az 

egyének hajlandóságát arra, hogy saját forrásaikat felhasználva jussanak hozzá az igényeiknek leginkább 

megfelelő tanulási lehetőségekhez, ez különösképpen szembetűnő az oktatás magasabb, illetve az egyén 

munkaerő-piaci pozícióját közvetlenebbül meghatározó oktatási szinteken és a felnőttképzésben. 

A Keretstratégia célrendszere szerint a felnőttképzés minőségét és hatékonyságát úgy kell fejleszteni, hogy 

az magasabb szinten legyen képes biztosítani a hátrányos helyzetű rétegek képzését, illetve szélesebb körű 

és rétegek szerint differenciáltabb felnőttképzési szolgáltatásokat nyújtson. Ebben a célrendszerben a 

felnőttképzési intézményi hálózaton kívül kiemelt szerep jut a kulturális intézményeknek, amelyeknek 

legfőbb hozzájárulása az egész életen át tartó tanuláshoz az olyan kompetenciák fejlesztése lehet, amely 

nem kifejezetten a munkaerő-piaci belépéshez, a foglalkoztathatósághoz szükséges, végzettséget igazoló 

felnőttképzés és szakképzés, hanem azon hiányzó kompetenciák pótlása, mely belépést jelenthet az ilyen 

képzésekre. Emellett a kulturális intézmények által megvalósított tevékenységeknek igen jelentős, 

„önkéntes tanulást” segítő funkciójuk is van, amely hozzájárul a személyiségformáláshoz, a szabadidő 

tartalmas eltöltéséhez. A felnőttképzési források döntő többségét a dokumentum elvei szerint 

koncentráltan kell felhasználni azokra a célcsoportokra (pl.: elsősorban a szegénység által sújtott, 

hátrányos helyzetű csoportok, alacsony végzettségű vagy képesítés nélküli), amelyek nem rendelkeznek a 

munkaerőpiacon versenyképes szaktudással, illetve kompetenciákkal. A hátrányos helyzetű munkavállalói 

csoportok esetében azonban a kedvező feltételek megteremtése mellett kiegészítő vagy teljes 

finanszírozásra is szükség van. Ezek a csoportok ugyanis sokszor közvetlenül nem profitálnak a 

képzésből, vagy ha kalkulálhatnak is a haszonnal, nem képesek előfinanszírozni a későbbi megtérülést., 

de az állam képes kell legyen arra, hogy a hosszabb távon megtérülő haszon (foglalkoztathatóság 

növelése, munkahelyek megőrzése, alacsonyabb munkanélküli vagy szociális kiadások) érdekében 

támogassa ezeknek a csoportoknak a képzésben való részvételét. Az így képzett rétegprogramok 

célcsoportjai lehetnek az alacsonyan képzettek (elsősorban munkanélküliek, ugyanakkor a munkavállalók 

számára is szükséges lehetőséget biztosítani a bekapcsolódásra), elavult szakképesítéssel rendelkezők 

(célcsoportok, akik számára a meglévő szakképesítésük nem biztosítja a munkahely megtartását, illetve 

annak megszerzését), élethelyzettől függően a kisgyermeknevelést követően visszatérők, valamint az 50 

év felettiek. 
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A dokumentum stratégiai célként és beavatkozási területként tekinti az idősebb generáció tanulásának 

kérdéskörét. Az idősödő társadalom problémája a mai társadalomelmélet egyik fő kérdésköre. A 

nemzetközi kutatások azt támasztják alá, hogy a következő évtizedben a 45 év feletti munkavállalók 

többségében lesznek a munkaerőpiacon, ezért képzési igényeik alapján új felnőttképzési stratégia 

megfogalmazására van szükség, amely a tanácsadást, a tanulási és információs kompetenciák fejlesztését 

hangsúlyozza az idősödő népesség körében. A tanácsadás szempontú megközelítés azért különösen 

fontos, mert a 45 év feletti korosztály munkaerő-piaci szempontból különösen veszélyeztetett helyzetben 

van hazánkban. A korosztály foglalkoztatottság messze elmarad a nyugat-európai átlagtól. A KSH adatai 

szerint Magyarországon a 45 évnél idősebbek körében nagyjából 10 évente megfeleződik a tanulási 

programokban való részvétel. A 45-54 évesek alkalmasak arra, hogy különösebb nehézségek nélkül részt 

vegyenek a formális tanulás és nem formális tanulási folyamatokban, míg e fölött már korlátozottabbak a 

lehetőségek, de a foglalkozáshoz kapcsolódó szaktudás tovább fejlesztése előnyt élvez, mivel a tanulási 

igények életre hívásában a gazdasági szükségletek, a munkaerő-piaci aspirációk e korosztályokban még 

erősen jelen vannak. 

A Keretstratégiában megfogalmazott feladatok célját, tartalmát, alapelveit, valamint az állam ezzel 

kapcsolatos feladatait az 1. sz. táblázat összegzi: 

1. sz. táblázat: Az egész életen át tartó tanulás cél és feladatrendszere 

Alapelvek 
Esélyegyenlőség 

biztosítása 
Egyéni adottságok 

támogatása 
Széles képzési kínálat 

biztosítása 
Tanulási 

célok 

Alapkészségek 

fejlesztése: 

 Olvasás 

 Írás 

 Számolás 

 Tanulási képesség 

Kulcskompetenciák 

fejlesztése: 

Kommunikáció: 

 Idegennyelv ismeret 

 Informatika jártasság 

 Vállalkozási kultúra 

Együttműködési készség 

fejlesztése: 

 Önkritika 

 Önértékelés 

 Empátia 

 Együttműködési készség 

Az állam 

feladata 

Hatékony felnőttképzési 

rendszer biztosítása 

Hatékony módszerek 

elterjesztésének ösztönzése 

Folyamatos infrastrukturális 

támogatás 

Forrás: Zachár (2008) 

Összességében a Magyar Kormány az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek megfelelően a 

különböző kormányzati dokumentumokban jeleníti meg a nemzeti vállalást, amelynek összefoglaló 

adatait tünteti fel a 2. sz. táblázat: 
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2. sz. táblázat: Az Európa 2020 stratégia célkitűzései és a nemzeti vállalás 2020-ra (%) 

 
Európai Unió 

célkitűzése 2020-ra 

Magyar valóság 

2014-ben 

Nemzeti vállalás 

2020-ra 

Foglalkoztatás 

(20–64 éves korosztályra 

vonatkoztatva) 

75 66,7 75 

Felsőoktatás 

(30–34 éves korosztályra 

vonatkoztatva) 

40 28,1 30,3 

Iskolaelhagyás 

(18–24 éves korosztályra 

vonatkoztatva) 

10 11,4 10 

Szegénység 

(teljes népességre vonatkoztatva 
25%-os csökkentés 28,3 23,5 

Forrás: Magyarország 2015. évi nemzeti reformprogramja 

Összefoglalva elmondható, hogy a 2014-es magyar LLL stratégia tervezete az Európai Uniós 

irányelvekhez teljes mértékben igazodik, szemléletét áthatja az egész életen át tartó tanulás 

ösztönzése. A stratégia részletes, és törekszik a tanulást teljes egészében átfogni egészen az óvodai 

neveléstől az 50 év feletti korosztály képzéséig. Az egész életen át tartó tanulás szemléletmód végig 

kíséri a teljes dokumentumot, s annak ellenére, hogy az átfogó célok száma lecsökkent, a specifikus 

célok mélyrehatóbbak, a beavatkozási területek pedig igyekeznek az oktatási és képzési rendszerek 

teljes egészét átfogni, az óvodai neveléstől kezdve a szakképzésen át a felsőoktatásig és 

felnőttképzésig. 
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4. Nemzetközi trendek elemzése 

Az élethosszig tartó tanulás az Európai Unió oktatáspolitikát meghatározó elve, amelyhez a 

tagországoknak saját szabályozó stratégiával kell rendelkezniük, meg kell felelniük bizonyos nemzetközi 

elvárásoknak. Az elvárás és együttműködés miatt szükségessé vált az oktatási rendszerekkel foglalkozó 

adatbázisok gyűjteményének létrehozása, amelynek kialakításában fontos szempont volt, hogy az adatok 

egymással összehasonlíthatóak legyenek13. Az élethosszig tartó tanulásra vonatkozó adatokat két bázisból 

nyerik: a felnőttkori tanulásra koncentráló, az aktivitást mérő Adult Education Survey, és a 

munkaerőpiacra koncentráló Labour Force Survey. 

A lifelong learning statisztika szerint vannak olyan országok, amelyekben kifejezetten jók az adatok a 

felnőttek tanulási részvételében és az emberi erőforrásokba történő befektetésekben. Ebbe a csoportba 

tartoznak az észak-európai országok, (Dánia, Finnország, Svédország), Hollandia, Németország, 

Ausztria, Franciaország és Belgium alkotják a következő csoportot, a sereghajtók pedig a volt szocialista 

országok. Az adatok szerint Nagy-Britanniában a felnőtt lakosság (25-64 éves korosztály) 16,1%-a vett 

részt valamilyen képzésben, a skandináv országokban ez az érték 20% fölött van (Dánia - 31,4%, 

Norvégia - 20,4%, Svédország - 28,91%). Ezek az értékek jóval az Európai Uniós átlag fölött vannak, 

amely 10,5%. Az angolszász és észak-európai kiemelkedő adatok mögött több tényezőt is megtalálunk. 

Mindkét régióban komoly múltja van a felnőttképzésnek, hamar felismerték annak fontosságát. A két 

térségre jellemző a felnőttképzést nyújtó intézmények sokoldalúsága. Az intézmények az elsajátítható 

tudás széles skáláját kínálják, így szinte mindenki megtalálja a számára megfelelőt. A skandináv térségben 

meghatározó szerepet töltenek be a népfőiskolák, Dániában több mint 150 ilyen intézmény működik, 

amelyek között külön intézmények állnak az idősek rendelkezésére. Svédország jellegzetesség a 

tanulókörök működtetése. Ez a non-formális tanulási forma az ország negyede számára biztosít tanulási 

lehetőséget. A tanulókörök önirányítottak, saját maguk határozzák meg a tanulásuk tárgyát, célját, 

módszerét, és az értékelést is. Mindkét térségre jellemző, hogy az állam jelentős szerepet vállal az 

intézmények fenntartásában. Módszertanilag mindkét térségre jellemző az alternatív közvetítési módok 

alkalmazása, a távoktatás jelenléte. 

Az élethosszig tartó tanulás témakörében külön fejezetet szentel az európai oktatáspolitika az idős 

emberek felnőttképzési igényeinek feltárása és annak kielégítése14. Az időskorúak képzése terén felelhető 

európai példák a többtényezős igénymezők és ezek kielégítésére létrehozott összetett és rétegzett 

társadalmi és kormányzati megoldások. Közös elemük a kínálat, speciális és érdemleges célcsoportként 

tekintenek az idősekre. Új tendenciaként figyelhető meg a munkával összefüggő tanulás az idősebb 

                                                           
13 Barta Fruzsina: Felnőttképzési statisztikák Európában 
14 Felnőttképzési Kutatási Füzetek 15 
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munkavállalók körében. Németországban az 1980-as évektől napjainkig folyamatosan nő az ötven év 

felettiek részvétele a szakmai jellegű felnőttképzésben. 

Az élethosszig tartó tanulás iránti elkötelezettséget a munka világa kifejezetten elvárja a munkavállalóktól. 

A szakmai képzésekből ritkán lehet kimaradni, azoknak, akik nem képzik magukat, a munkahelyükön 

meg kell indokolniuk a döntésüket15. 

Az élethosszig tartó tanulásban való részvétel arányának eltérése mellett jelentős különbségeket találunk a 

különböző nemzetek törvénykezésében, a finanszírozási keretek biztosításában. 

Az élethosszig tartó tanulás megvalósulásának helyzete Angliában 

Angliában 2001 márciusában indították el a „Képzés az életért” kormánystratégiát, amely 1,5 millió 

felnőtt írás-olvasáskészségét, nyelvi és számolás készségét hivatott javítani.  

A szolgáltatás elérése ingyenes, a kurzusok iránt érdeklődők számára létezik egy ingyenesen hívható 

telefonszám. A Munkaadói Képzési Program 2002-ben indult annak érdekében, hogy javítsák a képzésekhez 

való hozzáférést, és az alkalmazottak számára lehetővé tegyék az alap- és középfokú végzettség 

megszerzését. A program 35-70 tanóra, a munkabér kompenzációs rátája 0-150%. A tanulási 

lehetőségekhez való hozzáférés megkönnyítését célozzák a Helyi Tanulóközpontok. A Központok olyan 

közösségi találkozóhelyek, ahol vonzó tanulási lehetőségek állnak rendelkezésre a hátrányos helyzetű 

régióban. Angliában a kormány elkötelezett arra, hogy minden korosztályt bátorítson a tanulásban való 

részvételre. A Harmadik Kor Egyeteme egy nyugdíjasokból álló önszerveződő, önfejlesztő tanulócsoport, 

amelyben az egyetem kifejezés a szó eredet tartalmára utal: az emberek egy csoportja közösen tanul 

valamit. Jellemzője, hogy minden idős, nyugdíjas ember tagja lehet, aki tanulni szeretne valamit 

függetlenül az előképzettségétől. Célja, hogy az idősek tanítsák egymást, segítsenek egymásnak tudásuk 

átadásában, képességeik fejlesztésében. Szakképzett oktatóik nincsenek. A modell abból indul ki, hogy az 

informális tanulás szintjén bárki taníthatóvá válik, illetve képes arra, hogy másoknak ismereteket átadjon. 

Az Egyetem jellemzője, hogy sem vizsgát nem tartanak, sem tanúsítványt nem adnak. Az angol kormány 

2000-ben elfogadott idősügyi programja a „Megnyerheti a generációs játszmát (Winning the generation 

game)” az idősebb emberekre a munka világának szemüvegén át tekint. Foglalkozik a munkahelyi 

diszkriminációval, a nyugdíjba vonulás különböző gyakorlatával, egészen az értékes, a társadalom és a 

gazdaság számára hasznos élet megteremtésének lehetőségéig a nyugdíjas évek ideje alatt is. Az idősek 

kihasználatlan, illetve félredobott kapacitását, mint nemzeti veszteséget jeleníti meg a dokumentum. 

Nagy-Britanniában a nyugdíjkorhatárt még el nem ért, de 50 életévüket betöltött lakosság egyharmada 

nem dolgozik, ami kb. 2,8 millió embert jelent. Az angol kormányprogram szerint képessé kell tenni és 

                                                           
15 Torgyik Judit: A tanulás szinterei időskorban 
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támogatni kell az 50 év felettieket abban, hogy munkában maradjanak. Segítséget kell nyújtani számukra, 

hogy tudásukat és tapasztalatukat a közösség javára fordítsák. 

Az élethosszig tartó tanulás megvalósulásának helyzete Finnországban 

A finnek nagyra értékelik az oktatást és képzést. Gyakorlatilag a teljes iskoláskorú lakosság befejezi 

az általános iskolát, a megfelelő korosztály 45%-a tanul a felsőoktatásban. A felnőttek több mint fele vesz 

részt valamilyen szintű oktatásban vagy tréningen. A finn központi kormányban négy minisztérium 

koordinálja az egész életen át tartó tanulás programját. 

Az Oktatási Minisztérium, a Munkaügyi Minisztérium, a Szociális és Egészségügyi Minisztérium, 

valamint a Gazdasági és Kereskedelmi Minisztérium egy közös Állandó Titkárságot működtet azzal a 

céllal, hogy megvitassa az aktuális feladatokat. A 2003-ban megszavazott új kormányzati 

programcsomagban különösen a munkaügyi tervezetek tartalmaznak olyan elemeket, amelyek az egész 

életen át tartó tanulást támogatják. A programban kiemelt szerep jut az iskolát elhagyók problémájának 

megoldására. Az intézkedések hatására az oktatási rendszert elhagyók 90%-a kezd el új tanfolyamot, 3% 

folytatja az alapoktatást, 7% a munkaerőpiacra lép. 2002-ben bevezették a teljesítményarányos 

finanszírozást a szakirányú oktatásban, amely arra ösztönzi a szolgáltatást nyújtókat, hogy próbálják meg 

javítani a tanulók munkaerő-piaci elhelyezkedési lehetőségeit. Az egyetemeken egyre szélesebb körben 

ismerik a korábbi tanulmányokat (validáció) és a reform prioritásai közé tartozik az egyéni tanulmányi 

tervek alkalmazásának lehetősége. A munkahelyi tanulás támogatásának első lépéseként 10.000 fő tanárt 

és 20.000 fő munkahelyi tanácsadót képeztek ki a munkahelyi tanulmányok támogatásának céljából. A 

Finn Akadémia elindította „Az élet, mint tanulás” elnevezésű programját, amely 17 kutatási projektet 

tartalmaz. Az OECD statisztikái szerint Finnországban a magán és közszféra oktatási intézményi 

támogatásának GDP arányos összege megközelíti az OECD átlagot. Külön program készült azon 30-54 

éves kor közötti emberek részére, akik eddig egyáltalán nem vettek részt oktatásban. Számukra a 

középfokú oktatást és a számítástechnikai kurzusokat tették elérhetővé. 2001 óta azok a felnőttek, akik 

saját kezdeményezésre tanulnak, pénzügyi támogatásban részesülhetnek.  

A támogatás két részből áll: egy bázis összegből és egy az utolsó év jövedelméből számolt 

jövedelemarányos részből. Az „Oktatás, Képzés Kutatás az Információs Társadalomban” nevű stratégia virtuális 

iskolát, főiskolát és egyetemet jelent, amely helytől és időtől függetlenül kínál képzéseket. Finnországban 

az 55-64 éves korosztály hirtelen megugrott munkanélküliségi mutatója és más negatív tendenciák 

ösztönözték a kormányt az Idősebb Munkavállalók Nemzeti Programjának bevezetésére. A program 

sikeresen zárult. Az 55-59 évesek között a foglalkoztatottság öt év alatt, 51%-ról, 63%-ra nőtt. A korábbi 

munkerő-piaci politikák, mint például a korkedvezményes nyugdíjazás, Finnországban sem jártak sikerrel. 
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Az élethosszig tartó tanulás megvalósulásának helyzete Szlovéniában 

Szlovéniában az élethosszig tartó tanulás programja nemzeti stratégiájának végrehajtása egy 

Szakértői Tanács és az Oktatási Minisztérium által jóváhagyott tananyag szabályozáson át valósul meg. A 

koncepció a helyi szintű társulások kiépítését preferálja, az elmúlt hat év alatt  

16 helyi felnőttképzéssel foglalkozó tanácsadó központot hoztak létre. A kormány által támogatott 

„Élethosszig tartó tanulás hete” néhány év alatt az életen át tartó tanulás ünnepévé fejlődött, számos helyen 

egész októberben tart. A legújabb oktatási programok is meghagyták a lehetőséget az iskoláknak, hogy 

maguk döntsenek programjaikról. Az élethosszig tartó tanulás szellemiségének elterjedésében kiemelt 

szerepet tulajdonítanak a pedagógusoknak, ezért minden általános iskolai tanárnak részt kell vennie egy 

ezzel összefüggő képzésen. A „Népegyetemek” hálózata az általános iskolát nem teljesítők számára kínál 

lehetőséget, hogy hivatalos elismerést szerezzenek. 

Az élethosszig tartó tanulás megvalósulásának helyzete Ausztriában 

Ausztriában a felnőttképzés nem tartozik az állam alkotmányos hatáskörébe, abban a tartományok 

az illetékesek. Általános az a gyakorlat, hogy a tartományok egyéni támogatást nyújtanak a 

felnőttképzésben részt vevők számára. A helyi irányítás mellett a vállalatok jelentős szerepvállalása is 

megfigyelhető ezen a területen. A felsőoktatás világában az egyetemek nagyfokú önállósággal bírnak. A 

„Donau-Universitat Krems” program hagyományos képzésekkel nem foglalkozik, kizárólag továbbképzési 

programokat kínál. Ausztriában a képzési költségvetés meghaladja a 15%-ot, az egy egyetemi hallgatóra 

jutó állami támogatás pedig első helyen áll az OECD statisztikákban. Ezek mellett az állam 

adókedvezménnyel támogatja a munkaadókat és munkavállalókat a felnőttképzési kiadásaikban. A 

továbbképzésre fordított költségek 20%-át írhatják le az adóalapból a vállalkozások, a veszteséges 

vállalkozások számára a 6%-os adó visszatérítést kínálják fel. Az osztrák kormány gyakran hangoztatja, 

hogy az oktatási kiadások fokozatos emelése juttatta el az országot oda, hogy mára Ausztria mutatja fel az 

EU legalacsonyabb fiatal munkanélküliségi rátáját. 

Az élethosszig tartó tanulás megvalósulásának helyzete Németországban 

Németországban az „Élethosszig tartó tanulás” modellprogram célja a tartományokon belüli és a 

tartományok közötti új együttműködési formák létrehozása, amely elősegítheti az új tanulási kultúra 

létrejöttét, az egyének saját felelősségének erősítését, az oktatásban való részvétel növelését. A program 

költségvetése négy év alatt 12,5 millió euró, a feladatokat a Felnőttoktatási Intézet koordinálja. Célul 

tűzték ki az informális úton szerzett tudás bizonyítványban történő elismerését. 
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A demográfiai változásokra, a népesség öregedéséből származó problémákra adódó válaszként 

tekintenek az „Idősebb munkavállalók és a modern szervezet” programra, amely a következő súlypontokkal 

rendelkezik: 

- a vállalati képzésben való részvétel jelentős növelése, 

- a munkafolyamatok során tanulási lehetőségek széles és rendszeres kihasználása, 

- vegyes életkorú vállalati csoportok létrehozása. 

A kormány álláspontja szerint nem csak prevenciós intézkedések szükségesek, hanem konkrét megoldási 

javaslatok is kellenek ahhoz, hogy a cégek fel tudják készíteni munkavállalóiakat az életkorral összefüggő 

struktúraváltozásokra. A tudás és a tapasztalat személyhez kötésének felismerése miatt az idősebb 

alkalmazottakkal való együttműködés is felértékelődött. Frankfurt am Mainban olyan tanulási- és 

munkamodell kifejlesztésén dolgoznak, amelynek lényege a fiatalok és idősek közötti tudásáramlás. A 

generációk közötti együttműködésben rejlő probléma súlyát jelzi, hogy megjelent egy új irányzat, a 

generációmenedzsment a HR funkciók között. 

A generációmenedzsment az egészségpolitika, és a személyzeti politika különös összhangja. 

A munkában eltöltött időszak növekedése egészségmegőrző programok bevezetését kívánja meg, a 

vállalatok kénytelenek ergonómiai átalakításokat végrehajtani, a munkafolyamatokat optimalizálni. 

Az élethosszig tartó tanulás megvalósulásának helyzete Franciaországban 

Franciaországban a felnőttképzést különböző hatóságok és szervezetek együtt látják el. Intézményi 

csoportokba szervezik magukat (GRETA), így látják el a felnőttképzéssel kapcsolatos feladataikat. 

Jelenleg 305 GRETA működik, mintegy 5900 intézményt tömörítve. A Felnőttoktatási Műszaki Egyetem 

kiemelkedő szereplő a felnőttképzésben. A szervezet által biztosított képzések felsőfokú bizonyítványhoz 

juttatják tanulóikat, amelyeket főként esti tagozaton vagy hétvégi képzések formájában tartanak. A 

felnőttképzés során a képzésben részesülők vagy  

„a felnőttképzésben résztvevő tanuló”-, vagy alkalmazotti státusszal rendelkeznek és gyakran kapnak 

pénzügyi támogatást az államtól, a regionális tanácstól, a munkaadójuktól. A francia Lifelong Learning 

stratégia megvalósításában fontos prioritás a különböző tanulmányi utak fejlesztése és a nyitott tanulási 

környezet biztosítása. Minden, a szakképzésben résztvevő fiatal számára lehetővé vált, hogy évente 6-8 

hétig vállalati helyszíneken képzésben részesüljön, az IKT használata széleskörűvé vált, ami lehetővé tette 

individualizált képzési programok összeállítását. Franciaország elkötelezte magát egy mindent átfogó 

aktív öregedési stratégia kifejlesztése mellett. Egy fontos szakasz volt ebben a Nemzeti 

Interprofesszionálódási Egyezmény megkötése 2003-ban, amelyet a szakképzésről szóló törvény 

helyezett újabb dimenzióba. Prioritásokat határoztak meg az idősebb munkavállalók tekintetében: 
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kötelező készségfelmérés a munkában eltöltött 20 év után, 45 évtől, a korcsoport számára biztosított az 

előzetes tapasztalatot jutalmazó egyetemi kreditekhez való kiemelt hozzáférés. 

Az Európai Unió tagállamain átívelő nemzetközi kezdeményezésként tekinthetünk az Európai 

Felnőttképzési Szövetség (EAEA) programjára, amelyben 2017-re meghirdeti a „Felnőttkori Tanulás 

Európai Évét”16. A Társaság által közzétett Kiáltvány a tanulást hatalomnak és örömnek tekinti, amelyet 

kutatási eredményekkel támaszt alá. Az EAEA szerint a „felnőttképzés hozzájárul ahhoz is, hogy 

csökkenjen a társadalmi egyenlőtlenség, hogy igazságosabb társadalom jöjjön létre, s nagyobb legyen a 

gazdasági növekedés”. A szervezet nagy hangsúlyt fektet az egyéni életvezetési jártasságok kialakítására, 

fejlesztésére. Az általuk idézett adatok azt mutatják, hogy a közösségi művelődésben szerzett felnőtt 

tanulói tapasztalatok számos előnyt biztosítanak. Az abban részt vevők „nem csak egészségesebbnek 

érzik magukat, de törekednek is az egészséges életmódra: új társadalmi hálózatokat építenek ki és 

megtapasztalják a javuló jólét érzését. Ráadásul azok a felnőttek, akik a közösségi művelődésben részt 

vesznek, sokkal motiváltabbnak érzik magukat az egész életen át tartó tanulásba történő bekapcsolódásra, 

amire úgy tekintenek, mint egy, az életüket fejlesztő lehetőségre. Ezeket az előnyöket olyan tanulók 

fogalmazták meg, akik teljesen különböző kurzusokon vettek részt, nyelvi, művészeti, sport vagy 

állampolgárképző kurzusokon. Különösen az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező felnőttek képesek 

a felnőttképzés által előnyt szerezni” (Kiáltvány a XXI. századi felnőttkori tanulásért). 

  

                                                           
16 Kiáltvány a XXI. századi felnőttkori tanulásért 
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5. Hazai trendek elemzése 

A hazai trendek elemzése előtt fontos tisztázni azt a törvényi hátteret, amely az élethosszig tartó 

tanulás feltételrendszerét szabályozza, és a fogalmat definiálja. A fogalmak értelmezéséhez további adalék 

a 2001. évi CI. törvény, a felnőttképzésről. A törvényi szinten megvalósuló fogalmi elkülönülés 

értelmében a felnőttoktatás az iskolarendszerben folytatott, míg a felnőttképzés az iskolarendszeren kívül 

folytatott nevelési-, oktatási-, képzési tevékenység. 

Ez a fogalomértelmezés jelenik meg a 2013 júniusában elfogadott új felnőttképzési törvényben is. 2013. 

szeptember 1. napjától, a 2013. évi LXXVII. felnőttképzési törvény alapján a törvény hatálya alá tartozó 

képzési körök tekintetében a felnőttképzési intézmények csak hatósági engedély birtokában kezdhetik 

meg és folytathatják felnőttképzési tevékenységüket. A felnőttképzés aktuális helyzetét elemezve a 

legfrissebb adatok szerint hazánkban 1.434 engedéllyel rendelkező képző cég összesen 15.918 

engedélyezett programot (A,B,C,D) kínál. 

Az élethosszig tartó tanulás elvének befogadása a hazai szakmai közéletbe a szakirodalmi 

megalapozottság alapján egyszerűnek tűnt. Az andragógiai megalapozottság mellett azonban sok 

nehézséget támasztott az EU elvárásainak való megfelelésben annak a tanulástámogató rendszernek a 

hiánya, amely évtizedekig jellemezte hazánkat. A felnőttképzés a rendszerváltásig iskolarendszerű 

formában történt, a képzési programok elsősorban a munkahelyi előmenetelhez kapcsolódtak. A 

piacgazdaság megjelenésére a felnőttképzési rendszer gyorsan reagált, ugyanakkor a kínálat egyes 

területeken túlképzéshez, más szakmákban szakemberhiányhoz vezetett. Az Európai Uniós csatlakozás 

ezen a területen is új elvárásokat támasztott, amelyek egyik elemeként Magyarországon is alkalmazni 

kellett a már korábban hivatkozott uniós statisztikai adatgyűjtést, amely új eredményeket, problémákat 

vetett fel. A Központi Statisztikai Hivatal 2004-ben készített el „A részvétel az élethosszig tartó tanulásban” 

című kiadványát, majd ezt követően rendszeresen gyűjtött adatokat a felnőttek tanulási aktivitására 

vonatkozóan. 

A KSH adatai szerint a felmérést megelőző 12 hónapban a népesség 20%-a, 1.600.000 fő vett részt 

valamilyen oktatásban, képzésben a 15–74 éves korosztályban. A 15–74 éves népességre kiterjedő felvétel 

eredményei azt mutatják be, hogy a lakosság különböző csoportjai milyen mértékben kapcsolódtak be a 

különböző képzésekbe, milyen tényezők határozzák meg a tanulásban való részvételt. Az informális 

tanulásban való 33,3%-os részesedés a képzésben részt vevők számához viszonyított érték, amennyiben 

ezt a teljes lakosságra vetítjük, úgy 7%-os arányt kapunk. Az iskolarendszerű képzésben való részvételük 

megfeleződik, de a formális keretek közül történő kikerülés nem jelenti azt, hogy iskolarendszeren kívül, 

vagy informálisan folytatnák a tanulást. A nonformális rendszerben való részvétel csökkenésével együtt a 

képzésben részt vevők közel 16%-a ebben a korcsoport váltásban kikerül a szervezett oktatásból, s a 
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népesség 4%-a már informális keretek között sem szerez újabb ismereteket. A kor előrehaladtával az 

informális tanulásban való részvétel mértéke növekszik, a legidősebb generáció tagjai is úgy vélik, hogy 

életüket jellemzi valamilyen tanulási folyamat. A felmérés egyéb adatai azt mutatják, hogy a formális és 

nonformális keretekben folyó képzésekben inkább a gazdaságilag aktívak vesznek részt, de az eltérés nem 

számottevő. 

Az iskolarendszeren kívüli oktatásban a munkanélküliek 46,5%-a, a gazdaságilag aktívak 41,5%-a 

kapcsolódik be. Jelentős azonban az eltérés az informális tanulás összefüggésében. 

A munkanélküliek csupán 29,6%-a nyilatkozott úgy, hogy ilyen formában is fejleszti önmagát, míg a 

foglalkoztatottak 51,2%-a szerez ismereteket ebben a formában. A teljes népességből 352 ezer fő, az 

érintettek 4,2%-a vett részt iskolarendszeren kívüli képzésben a vizsgálat előtti egy évben. Az egész életen 

át tartó tanulásra vonatkozó véleményeket feltáró kutatást a Lifelong Learning Alapítvány tett közzé. A 

megkérdezettek közel 80%-a vélekedett úgy, hogy az egész életen át tartó tanulás fogalma a megújulást, 

fejlődést jelenti, és csak 15% vélekedett úgy, hogy a folyamatos tanulás alkalmassá tesz az egyént a 

munkanélküliség elkerülésére. A válaszolók  

60%-a vélekedett úgy, hogy a képzési költségeken egyformán kellene osztoznia az államnak, a 

munkaadónak és a munkavállalónak. 

A nemzetközi adatelemzések azt is kimutatták, milyen pozíciót foglal el hazánk a felnőtt tanulásban. Az 

OECD egy vizsgálata 2009-ben kitért arra, hogy a különböző oktatási formákat milyen arányban és 

milyen elfoglaltság mellett veszik igénybe a tagállamok állampolgárai17. 

A felnőtt lakosság oktatásban való részvétele Magyarországon csupán 9%, az utánunk következő 

legalacsonyabb értéket Görögország érte el 14%-al. Az adatok azt mutatják, hogy az életkor 

előrehaladtával az olló nyílik. A magyar fiatalok oktatásban való részvétele az OECD országok átlagának 

32%-a, de az idősebb korosztály - az 55–64 évesek - esetén ez az arány még a 10%-ot sem éri el. A teljes 

vizsgált korfában a magyarországi felnőtt lakosság az OECD országok átlagának negyedében vesz részt 

valamilyen képzésben. Ez a kutatás nem tér ki az okok feltárására, nem vizsgálja milyen motivációs és 

kulturális tényezők állnak a tanulási hajlandóság hátterében, de feltételezhetően az egyes országokban a 

tudás, a tanulás értéke, annak beágyazódása közötti eltérések megmutatkoznak a statisztikai adatokban. 

Az OECD azt is vizsgálta mennyi időt tölt a felnőtt lakosság általában nonformális tanulással, vagy a 

munkavégzéshez köthető nonformális tanulással. Ebben a vizsgálatban is az utolsó helyen szerepelünk, 

egyedül Törökország képvisel alacsonyabb értéket egy mutatóban. Az OECD fejlett államaiban, fejlett 

gazdaságaiban töltik a felnőttek tanulással a legtöbb időt. A fejlett technológia használata megköveteli a 

folyamatos tanulást. A tanulással eltöltött órák száma hazánkban nem éri el az évi 500 órát sem, míg a 

fejlett államok állampolgárainak tanulási aktivitása 1.500 óra feletti tanulással eltöltött időt jelent. 

                                                           
17 Móré Mariann: A tudáselismerés vállalati és oktatásszervezési összefüggései  
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Az uniós elvárásoknak megfelelően a Központi statisztikai Hivatal rendszeresen tesz közé adatokat a 

felnőttképzésről. A legutóbbi elemzés szerint18 Az iskolarendszeren kívüli képzési formák valamelyikében 

a 25–64 éves népesség egynegyede vett részt. Az egyes rétegek részvételi aránya ezekben a képzési 

formákban is eltérő. Az életkor növekedésével csökken a részvételi hajlandóság: míg a 35 év alatti 

felnőttek több mint harmada, addig az 55 évnél idősebbek kevesebb, mint 14%-a tanult ilyen 

rendszerben. Az elismert, de végzettséget nem nyújtó iskolarendszeren kívüli képzések választása döntő 

részben a munkával függött össze. A képzések közel háromnegyedét ezért végezték el a felnőttek, a 

maradék egynegyedet leginkább személyes okokból, pl. hobbitevékenységekhez kapcsolódóan. A nők 

jobban hajlanak munkájukon kívüli okokból tanulni, ők a képzések közel 30%-át elsősorban személyes 

motivációból látogatták, míg a férfiaknál ez csak a fenti képzések ötödére jellemző. 

Ez a kutatás volt az első hazánkban, amely arra is rákérdezett, hogy milyen gátló tényezők állnak a 

felnőttképzés választásának hátterében. 

1. ábra: Az egyéni képzések meghiúsulásának okai Magyarországon 

 
Forrás: Felnőttoktatás, felnőttképzés. KSH. 2014. 

 

A legfontosabb gátló tényezőt a képzések magas ára jelentette, ezt követi a munkával vagy családi élettel 

való összeegyeztetés nehézsége. 

A KSH adatok szerint hazánkban a vállalkozások kicsivel több, mint fele (51%) nem támogatta a 

munkavállalók képzésben való részvételét. Ennek indokaként 75%-ban azt említették a válaszolók, hogy 
                                                           
18 KSH: Felnőttoktatás, felnőttképzés 2014 
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a dolgozók már rendelkeznek a munkájukhoz szükséges ismeretekkel, képességekkel és készségekkel. A 

második legtöbbet említett okként szerepelt, hogy a vállalkozások stratégiájában a képzés helyett inkább 

az új, megfelelő képzettségű munkaerő felvétele szerepel kiemelt helyen. Jelentős akadályozó tényező volt 

a képzések túl magas költsége is, amely valamennyi vállalatméret esetén gondot okozott, de a közepes 

vállalkozásoknak az átlagosnál nagyobbat. Az akadályok egymással is összefüggésben állhatnak, hiszen a 

képzések magas költségei miatt a vállalkozások inkább olyan munkavállalókat vesznek fel, akik megfelelő 

képzettségekkel rendelkeznek. 

Az Európai Uniós irányelveknek való megfelelés tekintetében Magyarország rosszabbul teljesít a többi 

országnál az élethosszig tartó tanulás tekintetében. A képzésekbe való bekapcsolódók arányának 

növekedése EU átlagban 6% körül van, míg hazánkban ez az érték csupán 2,5% pont. Sajnálatosan a 

képzést befejezők száma csökkent az utolsó vizsgált időszakban. 

3 sz. táblázat: A képzést befejezők számának változása 

Képzés jellege 2011 2012 2013 2014 2015 

Szakképesítést megalapozó szakmai képzés 6.995 3.442 4.654 7.142 4.123 

Állam által elismert OKJ szakképesítést adó 107.644 110.908 148.197 140.436 139.185 

Munkakörhöz, foglalkozáshoz szükséges nem 

OKJ szakképesítést adó 
50.062 52.860 55.855 80.362 83.600 

Szakmai továbbképző 234.627 224.260 205.978 236.198 207.474 

Hátrányos helyzetűek felzárkóztató képzése 1.494 2.810 4.853 35.797 7.822 

Elhelyezkedést, vállalkozást segítő képzés 6.692 5.829 8.558 16.268 5.419 

Hatósági jellegű (közlekedési, hírközlési és vízügyi 

ágazat) képesítésre felkészítő képzés 
45.197 48.956 49.961 47.452 53.923 

Okleveles könyvvizsgálói képesítés 

megszerzésére felkészítő képzés 
0 0 286 406 453 

Nyelvi képzés 82.805 62.421 121.319 93.177 55.036 

Általános felnőttképzés 72.988 60.687 84.161 117.740 144.805 

Megváltozott munkaképességűek 

rehabilitációs képzése 
391 432 803 2.598 859 

Informatikai képzések 63.626 25.930 45.622 55.812 33.118 

Bemeneti kompetenciára felkészítő 53 423 544 1.259 1.808 

Összesen 672.574 598.958 730.791 834.647 737.625 

Forrás: OSAP statisztika  

 

Az adattábla elemzése alapján elmondható, hogy 2014-ig emelkedett a képzést befejezők száma, de 2015-

re 12%-al csökkent. A táblázat sorai arra is rávilágítanak, milyen jellegű felnőttképzési tevékenység 

jellemzi a hazai piacot. A legnagyobb érdeklődés a szakmai továbbképzések iránt mutatkozik meg, ezt 

követi az állam által elismert OKJ szakképesítés megszerzése.  

Az adatértelmezéshez nem elhanyagolható szempontként kell figyelembe vennünk, hogy az uniós 
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csatlakozás hazánkban is generálta az oktatás és képzés előtérbe kerülését. Az európai közösségbe 

történő belépést követően jelentős pénzügyi források nyíltak meg Magyarország számára. 2004–2006 

között a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás Operatív Programban. 2007–2013 között az Új 

Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében folytak a 

felnőttképzésben azok a képzési és integrációs programok, amelyek a munkaerőpiacról leginkább 

kiszoruló, többszörösen hátrányos helyzetű rétegek kompetenciáinak fejlesztését és 

foglalkoztathatóságuk javítását célozták. A pályázati források akkreditált képző intézmények és a 

nonprofit szektor tagjai számára is lehetőséget biztosítottak, amelyek elsősorban a hátrányos helyzetűek 

felzárkóztatási programjaiban vettek részt. 

 

Ahogyan az Európai Unió több tagállamában, úgy Magyarországon is meghatározó szereplő a 

felnőttképzések piacán a népfőiskola. A mozgalom hazánkban 1914-re nyúlik vissza, virágkorát a ’40-es 

évek elején élte. A háború után az iskolák államosításával a népfőiskolák is feledésbe merültek, csak 1983-

ban kezdték meg az újraszervezést. A Magyar Népfőiskolai Társaság (MNT) ma 125 tagszervezettel 

rendelkezik, melyből aktívan 95 végez népfőiskolai munkát.  

A népfőiskolák elsődlegesen nem szakképző intézmények, noha szakképzést előkészítő, megalapozó 

feladatok is ellátnak. Az évtizedekkel korábbi hagyományok folytatása a mezőgazdasági ismeretterjesztés, 

a gazdaképzés, kiegészülve környezetvédelmi aspektusokkal, kisvállalkozói ismeretnyújtással. A 

népfőiskolák, mint általában a közművelődési intézmények jelentős segítséget adnak a közhasznú, 

jövedelempótló, háztáji, otthoni foglalatosságokhoz (kézművesség, kismesterségek, méhészkedés, szőlő- 

és gyümölcstermelés). A legerősebb népfőiskolák a munkaügyi központokkal együttműködve részt 

vesznek a mezőgazdasági munkanélküliek és a településfejlesztő helyi önkormányzati ügyintézők 

képzésében.  

A felnőttképzési törvény azonban intézményi akkreditációhoz köti az OKJ-s szakmai képzések 

szervezését, melynek csak a legfejlettebb népfőiskolák, a táji központok tudnak megfelelni, profiljuktól 

függően. Közhasznú társadalmi szervezetként az MNT munkájában jelentős szerepe van a felnőttkori 

kompetencia képzés és az alapkészség fejlesztés elméletének és gyakorlatának. Elsősorban az ország 

hátrányos helyzetű régióiban szervezik a képzéseket. Az általában ingyenes képzésekbe bárki 

bekapcsolódhat, aki a tanuláson, az alapkészségek erősítésén keresztül akar változtatni megrekedt 

élethelyzetén, vagy így szeretne új munkahelyet találni, sikeresebben részt venni közössége életében, vagy 

nagyobb befolyást gyakorolni az őt körülvevő világra. Romák, fiatal felnőttek, nők, idősek, hátrányos 

szociális vagy kulturális közegben élők egyaránt közösségre és lehetőségre találhatnak a népfőiskolák 

programjaiban. A Magyar Népfőiskolai Társaság 1992 óta tagja az Európai Felnőttképzési Társaságnak. 
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A Magyar Kormány 2009-ben fogadta el az Idősügyi Nemzeti Stratégiát, amelynek hosszú távú 

célkitűzései 2034-ig szólnak és a prioritások között szerepel az élethosszig tartó fejlődés és a társadalmi 

részvétel biztosítása. 

 

Országos jellegű hálózat nem található hazánkban, de több kezdeményezés is sikeresen működik hosszú 

évek óta.  

- A legismertebb kezdeményezés a Zsigmond Király Egyetem által alakított Nyugdíjasok Óbudai 

Akadémiája, amelyet 2011-ben indítottak az akkor még főiskolai oktatók. Az Egyetem a hazai 

idősoktatás egyik fellegvára, ami nemcsak azt jelenti, hogy az egyetemisták több szakon is 

tanulhatnak az idősekről, hanem azt is, hogy az országban elsőként itt végeznek olyan hallgatók, 

akik hivatalosan is idősoktató-idősképző egyetemi diplomát kapnak. 2016-ban 42 tandíjas- és 4 

tandíjmentes tanfolyamot hirdetnek, de számtalan plenáris ülést is kínálnak az érdeklődőknek.  

- A Harmadik Kor Egyeteme Miskolcon folytat felnőttképzési tevékenységet. Az Egyetem újszerű 

kezdeményezésként 2016 októberében Kazincbarcikán és térségében elindította az Észak-

magyarországi Szenior Egyetemet, ahol 1.000,- Ft/félév részvételi díjért indítanak 

előadássorozatot, melynek célja az egész életen át tartó tanulás lehetőségének biztosítása az idősek 

számára. 

- Nyíregyházán 2015-ben alakult meg Kelet-magyarországi Szépkorúak Akadémiája. 

Az Akadémia 2016-ban egy 5 előadásból álló lehetőséget kínál fel ingyenesen az érdeklődőknek.  

- A Pécsi Szeniorakadémia 2014-től hirdet ingyenes előadássorozatot 55 év felettiek számára. A 

félévenként 7 előadásból álló program regisztráció mellett látogatható. Az előadások mellett egyéb 

rendezvényeket is gondoznak a szervezők, az aktivitás jegyében rendszeresek a kirándulások. 

- Az idősek számára interneten elérhető források közül a legszervezettebb az a 

www.nagygeneracio.hu oldal, amelyhez kötődően az egyik kereskedelmi rádióban heti 

rendszerességgel műsor sugároznak Nagy generáció címmel. 

  

http://www.nagygeneracio.hu/
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6. Helyzetelemzés 

6.1. A kutatás módszere és anyaga 

A stratégiai dokumentum elkészítésének alapja primer és szekunder kutatás. Primer kutatás 

keretében mélyinterjú készül. A mélyinterjú három fő tartalmi egységben negyvennégy kérdést19 

tartalmaz. Az interjú elkészítése során szükséges annak tisztázása, hogy az interjúalany milyen 

nézőpontból látja és értékeli az élethosszig tartó tanulás témakörét. 

A fő tartalmi egységek: 
 

- az interjúalanyról, a képviselt szervezetről, 

- az interjúalany és az LLL, 

- az interjúalany véleménye az LLL-ről a település tükrében. 
 

Az interjúkérdések feltérképezik a tanulási szükségleteket, igényeket, kulcsproblémákat. 

Az interjú célcsoportja: Alsómocsolád község véleményformáló személyiségei és szervezeteinek 

képviselő (Alsómocsolád polgármester, Őszi Fény Idősek Otthona vezető, Őszi Fény Alapítvány 

kuratóriumi elnök, Alapítvány Alsómocsoládért kuratóriumi elnök, Alsómocsoládiak Baráti Köre elnök, 

Demokratikus Alsómocsoládi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat ifjúsági polgármester). 

A kutatás másik módszere a feltáró jellegű műhelymunka, amelynek során alkalmazott módszerek 

segítségével lehet elérni, hogy a résztvevők úgynevezett divergens gondolkodással nyitott, kreatív 

állapotba kerüljenek és a szóba jöhető lehetőségék széles skáláját tárják fél. Szekunder kutatás keretében 

feltárásra kerül az élethosszig tartó tanulás kialakulásának történeti jellemzői, definiálódik az 

alapértékrendszer. A kutatás ezen része elemzi a hazai és nemzetközi trendeket, a közösségi művelődés és 

tanulás lehetőségeit. A dokumentumelemzés során az egyéni tájékozódás, az összefüggések keresése a 

cél. A kutatás Alsómocsolád községben készül. 

A rendelkezésre álló dokumentumokat a település honlapja biztosítja, a kérdőív és a műhelymunka 

személyi erőforrásainak biztosításában a pályázati koordinátor nyújt segítséget. Elemzésre kerülnek azok 

az adatbázisok, amelyek a megyében rendelkezésre álló álláslehetőségeket mutatják be. 

 

6.2. Alsómocsolád község társadalmi és gazdasági környezete 

Alsómocsolád 352 lelket számláló, 700 évnél hosszabb történelmi múltra visszatekintő település 

Baranya Megye Északi részén20. A település neve mocsár, lángocska, kenderáztató jelentésű szláv eredetű 

szóból keletkezett, és valószínűleg arra utal, hogy a falut mocsaras, lápos talaj határolja. Az első írásos 

emlék Mocsoládról egy 1294-ben kelt oklevélben található, Mocholai változatban. A település a 

                                                           
19 1. sz. melléklet 
20 Melléklet: 1. kép 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Mocs%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szl%C3%A1v_nyelvek
https://hu.wikipedia.org/wiki/1294
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megyeszékhelytől, Pécstől légvonalban 25 km távolságra van, további két megyeszékhely, Kaposvár és 

Szekszárd, valamint három kisebb város, Dombóvár, Komló és Bonyhád is rövid idő alatt 

megközelíthető. Az ország ismert Gunarasi Gyógyfürdője 20 km távolságra található. A település 

földrajzilag az un. „Hegyhát” tájegységben, keletről dombokkal körülvéve, nyugatról tavakkal határolva21 

helyezkedik el. Alsómocsolád közigazgatásilag a Sásdi Járás része, amely a leghátrányosabb kistérségek 

egyike, amelyben 34,5% a munkanélküliségi ráta, Alsómocsoládon 17,8% a munkanélküliségi ráta. A 

település demográfiai adatait vizsgálva megállapítható, hogy földrajzi elhelyezkedése ellenére nem 

jellemző az elöregedés. A 6 és 30 év közöttiek száma 108 fő, 10 és 26 év közötti 77 fő. A település 

összközműves, valamennyi útja aszfaltozott, csapadékvíz elvezetése kiépített. Vezetékes ivóvízhálózattal 

rendelkezik. A keletkező szennyvizet saját tisztítómű tisztítja. Távközlési és informatika kapcsolatai 

korszerűek, minden igényt kielégítenek. A község utcái, terei rendezettek. A községnek átmenő forgalma 

nincs, az ide vezető bekötőút véget ér. A községtől 2–3 km-re halad el az 1872-ben épített Dombóvár–

Bátaszék-vasútvonal, melynek itt (Mágoccsal közös) állomása is van. A helyi iskolát 1979-ben, a 

könyvtárat 1984-ben zárták be, 1997-ben teleház nyílt, később konferenciaközpont épült. 

A falunak saját óvodája, iskolája nincs, a gyerekek a szomszédos Mágocsra járnak. 

A község mezőgazdasági adottságai nem szerencsések, ennek ellenére jelentős növénytermesztési 

kultúrával és fejlett állattenyésztés hagyományokkal rendelkezik22. Termőföldjei műveltek a helybéli 

vállalkozók munkájának eredményeként. A község vezetése arra törekszik, hogy visszahonosítsa a családi 

gazdálkodást, kihasználva ezzel a kiskertek, gazdasági épületek és eszközök, erdők, mezők által biztosított 

lehetőségeket. Az alsómocsoládi lakosok érdekében minden eszközt megragadnak a hagyományos falusi 

értékek újrateremtésére, a meglévő értékek megőrzésére. Az önellátó képesség növelése érdekében több 

programot indítottak, melyek közül a legjelentősebb a „START Munkaprogram” és a „Magunk kenyerén” 

helyi gazdálkodásfejlesztési program. 

Alsómocsolád lakói erős, összetartó közösséget alkotnak, ahol minden korosztály tagja egyformán 

fontos. A gyerekek és fiatalok számára az intézmények alkalmat teremtenek arra, hogy a  

XXI. század elvárásainak megfelelő képességekkel, értékekkel, nyitottsággal rendelkezzenek. 

Az idősebb generáció tagjai a településen élők számára a tisztelet, az elismerés, a köszönet korosztályát 

képviselik. A róluk való gondoskodás jó példája a fiatalok és idősek között működtetett „Generációs Híd” 

program, az időskorúak egyéni igényeit feltáró és kielégítő „Személyre szabottan” program, a számítógép 

használat módjával való megismertetést szolgáló  

„Jó pap holtig tanul” program, az egyedül élő idős polgárok személyes biztonságérzetét növelő „Vigyázó” 

program. A társadalmi gondoskodás szellemiségének bizonyítéka a falugondnoki szolgálat, az Őszi Fény 

                                                           
21 Melléklet: 2. kép 
22 Mintaprogram a minőségi időskorért, Nyitókiadvány 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1872
https://hu.wikipedia.org/wiki/Domb%C3%B3v%C3%A1r%E2%80%93B%C3%A1tasz%C3%A9k-vas%C3%BAtvonal
https://hu.wikipedia.org/wiki/Domb%C3%B3v%C3%A1r%E2%80%93B%C3%A1tasz%C3%A9k-vas%C3%BAtvonal
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1gocs
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1gocs


 

43 
 

Idősek Otthona, a Teleház programjai, amelyek a szemléletformálást, az életminőség javítását célozzák 

meg. 

Alsómocsolád, Bikal, Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás települések önkormányzatai, gazdasági szereplői, 

intézményi, és civil szervezetek összefogásával 2014 márciusában hozta létre egy, az  

5 település szinergikus fejlődését lehetővé tevő közös fejlesztési programot, az Észak Hegyháti 

Mikrotérségi Uniót, melynek célja, hogy a közös fejlesztési elképzeléseket megvalósítsa. A közös 

megvalósítás érdekében az érintett felek – gazdasági szereplők, önkormányzatok, civil szereplők, 

intézmények – közös akaratából létrejött, illetve megújul: 
 

- egy közös fejlesztési célrendszer (közös célokkal, fejlesztési projekt elképzelésekkel), 

- a program letéteményeseként működő Hegyhát Észak Térségi Egyesület (a program 

koordinációjára, felügyeletére megújuló szervezettel, finanszírozással), 

- egy, a térség meghatározó szereplői által megkötött Mikrotérségi Paktum megállapodás, 

amelynek aláírói kinyilvánítják abbéli szándékukat, hogy csatlakoznak a közös fejlesztési 

elképzelések kialakításához, megvalósításához. 
 

Az Észak Hegyháti Mikrotérségi Unió fejlesztési programjai két irányban határoznak meg célokat: 
 

1. Gazdaságélénkítéshez és foglalkoztatási szint megtartásához, illetve növeléséhez szükséges 

helyi feltételek biztosítása: 

- helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése a beruházások és befektetések növelésére, a 

munkahelyek elérhetőségének javítására, 

- helyi szolgáltatások biztosítása a gazdasági aktivitás és a foglalkoztatás segítésére, 

- kis- és középvállalkozások helyspecifikus támogatása a foglalkoztatás és a vállalkozói 

aktivitás növelésére. 

- ipari energiahatékonyság javításának támogatása, 

- a közösen, több gazdasági szereplő által is használt technológiák bevezetésének támogatása. 
 

2. Vállalkozásbarát és népességmegtartó település-, az életminőség és társadalmi összetartozás 

javításához szükséges helyi feltételek biztosítása 

- települések fejlesztése a gazdasági funkciók erősítésére, 

- a térségi vonzerők fejlesztése a turisztikai potenciál közös kihasználására, 

- fenntartható környezeti minőség javítására, 

- az önkormányzati és intézményi épületek energiahatékonyságának javítása, 

- a közszolgáltatások fejlesztése/bővítése, az életminőség javítása, a népesség, különösen a 

fiatalok megtartása érdekében, 
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- helyi közösségek és együttműködés erősítése a helyi és térségi gazdasági és közösségi 

aktivitás ösztönzésére. 

 

Alsómocsoládon tíz civil szervezet működik, amelyek közül a legrégebbi (1986 óta működik) az 

Alsómocsoládiak Baráti Köre. A szervezet céljai: lehetőséget teremteni a faluból elszármazottaknak a 

szülőhelyhez fűződő érzelmi kapcsolataik felújítására és ápolására; feltárni és fejleszteni a falu humán 

erőforrásait; lehetővé tenni tagjai számára a községgel való szorosabb kapcsolattartást; összegyűjteni 

mindazokat az információkat, melyek a falu fejlődését szolgálják; külső erőforrások megszerzésével 

támogatni a település fejlődése érdekében létrejövő szervezeteket. Ez utóbbi cél megvalósulásának 

bizonyítéka az 1991-ben létrejött Alapítvány Alsómocsoládért. Az alapító okirat szerint az alapítvány célja: 
 

- biztosítani a falu fejlődését és elősegíteni a faluban élő emberek testi, szellemi, kulturális és 

szociális igényeinek a kielégítését, 

- támogatni minden olyan kezdeményezést, amely a falu összkomfortosságát célozza, 

- munkanélküliek elhelyezkedésének segítése. 

A szervezet elsősorban a település és a sásdi kistérség közösségi életének fejlesztését szolgálja. 2006 évig 

az Alapítvány Alsómocsoládért fő tevékenysége a település közép- és felsőoktatásban nappali tagozaton 

tanuló lakosai számára havi ösztöndíj biztosítása volt tanulmányi eredményük és szociális helyzetük 

függvényében. 2006 évben a tevékenységi kör bővülésével a szervezet inkább az ifjúságsegítés, 

közösségfejlesztés felé fordult. Helyi társadalom fejlesztési programok keretében a községi 

önkormányzat, az Alsómocsoládon működő civil szervezetek, és a helyi Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat közötti együttműködési lehetőségeket, és érdekegyeztető felületeket erősítik. A szabadidő 

hasznos eltöltésének jegyében alakult meg 1989-ben a Május Kugli Egyesület, amely a kuglizni, tekézni 

szerető nőket és férfiakat fogja össze, akik rendszeresen gyakorolnak az alsómocsoládi és a dombóvári 

tekepályán. Minden év augusztus 20-án tartják regionális kugli versenyüket, valamint a település 

rendezvényein barátságos mérkőzésekkel igyekeznek tartalmasabbá tenni a kikapcsolódást. A szervezet a 

“Mocsolád-Civilház” Nonprofit Kft. alapító tagjaként jelentősen hozzájárult a település fejlesztéséhez is. 

A Demokratikus Alsómocsoládi Gyermek– és Ifjúsági Önkormányzat 1996-ban alakult. Négyévente 

tavasszal titkos és egyenlő választáson a 10-26 éves korosztály tagjai 2 képviselőt és 1 polgármestert 

választanak maguk közül, akik a DAGYIÖK alapszabálya szerint testületi üléseken vesznek részt, éves 

munkaterv és költségvetés szerint működnek és korosztályuk igényeit figyelembe véve programokat 

szerveznek. A DAGYIÖK működési feltételeit a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. A 6-

tól 30 évig terjedő korcsoportba nagyjából 100 gyermek és fiatal tartozik.  

Az Alsómocsoládi Polgárőr Egyesület 2005-ben jött létre a falu és a lakosság védelmének érdekében, ezt 
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megelőző 3 évben informálisan már működött. A szervezet szoros kapcsolatot tart fenn a Baranya 

Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetségével, melynek tagjai is, valamint a Baranya megyében működő 

polgárőr egyesületekkel, a Sásdi Rendőrőrssel, a Komlói Rendőrkapitánysággal, valamint Alsómocsolád 

település civil szervezeteivel. Az Őszi-Fény Alapítvány 2006-ban alakult az Őszi-Fény Idősek Otthonában 

élő nyugdíjasok hozzátartozóinak kezdeményezésére. A szervezet elsősorban a bentlakók testi, lelki, 

szellemi, és kulturális igényeinek kielégítésére, valamint az idősek otthonának fejlesztésére jött létre. 

Tevékenysége az itt élők életminőségének javítása köré épül, de az alapítvány hivatott a családtagokkal és 

a településen élőkkel való kapcsolatok ápolására, megőrzésére is. A szervezet tevékenységének 

célcsoportját az időskorúak képezik. Az Alsómocsoládi Foltvarró Klub 2008-ban alakult meg azzal a céllal, 

hogy lányokat-asszonyokat szervezzen be egy foltvarrás nevű “mozgalomba”, ahol hasznos időtöltéssel 

foltmunkákat lehet készíteni maguk, ill. a közösség számára. Az Európa Park Szövetség Egyesület 27 Dél-

dunántúli Régióhoz tartozó település összefogásával 2010-ben alakult meg azzal a céllal, hogy létrehozza 

az Európa Parkot. Tevékenységi körébe tartozik az oktatás és képzésfejlesztés, közművelődési 

tevékenységek ellátása. A Hét Patak Gyöngye Natúrpark Egyesület 2014-ben jött létre nyolc környező 

települési önkormányzat kezdeményezésére azzal a céllal, hogy hozzájáruljon a természetvédelmi értékek 

megőrzéséhez, turisztikai szolgáltatások kialakításához, falumegújításhoz. 

Alsómocsoládon több gazdálkodó szervezet és gazdasági társaság működik. A 2000-től működő Mocsolád 

Civilház Közhasznú Nonprofit Kft célja a település méretéből és zsákjellegéből adódó intézményi és 

egyéb háttér hiányosságainak kiküszöbölése, az általa fenntartott Teleház segítségével. Célja továbbá a 

közösségszervező, illetve közösségfejlesztő tevékenység rendszerezése, tudatosságának megteremtése. 

Tevékenységének hatóköre a teljes sásdi kistérségre kiterjed. A 2009-ben létrehozott Mocsolád Cognitív 

Mentor Közhasznú Nonprofit Kft. létrehozásának célja az volt, hogy a társaság ellássa a település terület és 

vidékfejlesztési feladatok koordinálását, végezze a szervezést, közreműködjön pályázatok előkészítésében 

személyek és szervezetek részére, valamint működjön együtt azok nyomon követésében és kezelésében.  

Az Alsómocsoládi Községfejlesztő Kft. 2008-ban jött létre, alaptevékenysége egyéb emberi erőforrás ellátás és 

gazdálkodás. 

Alsómocsolád aktív pályázati politikát folytat, a nyilvános adatok szerint 17 sikeres projekt valósult meg a 

településen. A stratégiai dokumentum elkészítése Alsómocsolád Község Önkormányzata a Norvég 

Felnőttoktatási Szövetség és az Alapítvány Alsómocsoládért elnevezésű civil szervezettel konzorciumban 

sikeresen benyújtott „Mintaprogram az aktív időskorért” pályamű. A mintaprogram átfogó célja az 

idősgondozás színvonalának emelése Magyarország vidéki településein. A mintaprogram közvetlen céljai 

között olyan ismeretek létrehozása és terjesztése szerepel, mely lehetőséget teremt szemléletváltásra és 

tudatos cselekvésre a közszférában és az idősgondozásban. Segíti a kistelepüléseken lakó idősek 
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bevonását a helyi közösségi életbe és az aktív, boldog időskor feltételeinek megteremtését. Kiemelt 

közvetlen cél a minőségi szolgáltatások javítása az idősgondozásban Alsómocsoládon, az Őszi Fény 

Idősek Otthonában. 

Alsómocsolád gazdasági környezetének szerves része a Délhús Zrt. által 2006-ban, 2,5 milliárd Ft 

értékben zöldmezős beruházással megvalósított fejlesztés, amellyel Közép-Európa legnagyobb és 

legkorszerűbb szárazáru gyártó üzemét hozták létre, munkát adva ezzel 230 embernek. 

A Baranya Tégla Kft., Alsómocsoládi Téglagyárában is a XIX. századig nyúlik vissza a téglagyártás. A régi 

téglagyár Hoffman kemencéje 1984-ig üzemelt, ezután épült meg a jelenlegi téglagyár teljesen gépesített 

technológiával, földgáztüzelésű kemencével és szárítóval. A Sertáp Kft. fő tevékenységi köre a 

sertéstenyésztés. A Hegyháti Gabona Szövetkezet gabona, dohány vetőmag nagykereskedelemmel 

foglalkozik. A MAGRO 2002 Kft. tevékenységi körébe gabonafélék, olajas magvak termesztése tartozik. 

A településen 25 mikro vállalkozás van bejegyezve, az aktív munkavállalók száma 450 fő. 

2015 novemberében az álláshirdetési portálok elemzése szerint Alsómocsolád környékén az alábbi 

álláslehetőségek találhatók. Alsómocsoládon HR generalistát; Nagymányokon termelésvezetőt; 

Dombóváron műszakvezetőt-, karbantartót- és szerelőt keresnek. 

Az állások a szakmunkásvégzettségtől a diplomáig tartalmaznak az iskolai végzettségre vonatkozó 

elvárást. 

 

6.3. Tanulási/ képzési lehetőségek 

Alsómocsolád a Sásdi Kistérség települése, a képzések elérhetőségével, jellemzőivel összefüggő 

adatokat térségi viszonylatban érdemes megítélni (4. sz. táblázat) 

4 sz. táblázat: A képzésekkel összefüggő adatok a Sásdi kistérségben 

 
 

2014 
 

2015 2016 

Tanfolyamok 
száma 53 59 5 

Akkreditált 
tanfolyamok száma 130 46 4 

Viszgával záruló 
képzések száma 37 56 1 

Képzésekre 
beiratkozottak száma 

(fő) 
3087 1036 82 

Képzést befejezők 
száma (fő) 787 800 81 

Forrás: OSAP statisztika 
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A 2016-os évet az nem tekinthetjük lezárt évnek, ezért az összehasonlításban ezek csak iránymutató 

adatként értelmezhetők. A kistérségben 2014-ben nagyon magas volt a képzésekre beiratkozottak 

száma, 3.087 fő, akik összesen 187 tanfolyami formát választottak, ebből 130 akkreditációval 

rendelkezett. Rendkívül magas azoknak a száma, akik valamilyen okból nem fejezték be a képzést, 

mindösszesen a beiratkozottak 25%-a végzett. 2015-ben jelentősen csökkent a képzést elkezdők 

száma: 1.036 fő, s közülük 77% (800 fő) befejezte az elkezdett kurzust. Csökkent a tanfolyamok 

száma (105), amelyből 46 rendelkezett akkreditációval. 

A Sásdi Kistérségben Alsómocsolád a település demográfiai adataihoz képest meghatározóan jelenik 

meg a térségi képzési piacon. A nyilvánosan elérhető adatok alapján néhány a megvalósult képzések 

közül: 

 

- pályázatíró képzés 

- PLETNA hajóskapitány képzés 

- közösségi animátorképzés 

- angol és informatika tanfolyam 

- e- tanácsadó-közösségi tanácsadó 

- mentorok alapképzése 

A KÖZ-TÉR HÁLÓ pályázat keretében 16 képzési formában 22 képzés és tréning valósult meg. 

 

6.4. Az élethosszig tartó tanulás eszméjének befogadása 

Primer kutatás keretében mélyinterjúk készültek. Az interjú céljaként jelöltük meg annak 

tisztázását, hogy az interjúalany milyen nézőpontból látja és értékeli az élethosszig tartó tanulás 

témakörét. Az interjúkérdések feltérképezik a tanulási szükségleteket, igényeket, kulcsproblémákat. Az 

interjú célcsoportja: Alsómocsolád község véleményformáló személyiségei és szervezeteinek képviselői. 

Polgármesteri interjú 

A polgármester alapvégzettsége szerint mezőgazdasági gépészmérnök. Bár a tanulási paletta 

szélesítése egész életére jellemző volt, az igazi lökést a polgármesteri cím elnyerése jelentette. A hivatal 

elfoglalását követően ismerte fel, hogy egy település vezetése milyen széles körű ismereteket kíván meg. 

Külső motivációs tényezők is hatottak rá, hiszen egy-egy döntés megszületése után a település lakosai 

több esetben is fogalmaztak meg kritikákat és úgy érezte nincs meg az a szakmai felkészültsége és 

szakmai szókincse, amelynek birtokában biztos lábakon állva menjen bele a vitákba. Tudatosan keresve 

végzett el ezért számtalan képzést, egyebek mellett: humánszervező, államigazgatási ismeretek, 

vállalkozásfejlesztés, vidékfejlesztés. A megszerzett tudás alkalmassá tette arra, hogy komplex módon 

lásson át folyamatokat, biztonságot adott a döntések meghozatalában, és a döntések előkészítésében 
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már nem csak politikai-, de szakmai alapon is képes volt gondolkodni. A tanulás egy kistelepülési 

polgármester számára kényszer is, hiszen a nagy városok szakértői gárdájával megtámogatott első 

számú vezetője helyett egy kis létszámú korlátozott háttérrel bíró hivatali apparátus áll csak 

rendelkezésére. Ebből a szemszögből megítélve az képzésekbe vetett energia teljes mértékben 

hasznosult. A polgármester legújabb terve a szociális gazdálkodás szak elvégzése.  

Az élethosszig tartó tanulás számára egyfajta működési mód, hiszen a képzésekben való részvételt 

egyfajta szellemi műhelyhez való csatlakozásként is látja, ami továbblépést jelent a gondolkodásban. 

Alsómocsoládon a rendszerváltás kezdete óta jellemző a képzések szervezése. Kezdetben népfőiskolai 

jelleggel tanították a helyi lakosokat, azzal a céllal, hogy a szerzett tudás beépüljön a mindennapokba. 

Alsómocsoládon a lélekszámhoz képest viszonylag sok képzés valósult meg, de mivel a települést a 

demokratikus működési rend határozza meg, nincs elvárás vagy kényszer a lakosok felé az ezekben 

való részvétel tekintetében. A képzések szervezésének motivációja kettős. Részben szempontként 

merül fel, hogy elérhetővé tegyék azokat a képzéseket, amelyeket az állam támogat, és amiben a 

lakosoknak hiányosságai vannak  

(pl.: mezőgazdasági ismeretek). A település vezetése számára meghatározó a képzések szervezése során 

az is, hogy a település mérete miatt nem lehet egyszerűen rendszerekben gondolkodni, helyette az 

egyénekre kell koncentrálni, a problémákat összesíteni, és arra megoldást találni. Külön kellett kezelni 

Alsómocsoládon a nehéz sorsú polgárokat, akik esetében sokkal több egyéni figyelem és kreatív 

módszerek alkalmazása kellett ahhoz, hogy bevonják őket a tanulásba. Ennek a csoportnak a tagjai 

önállóan nem képesek távlatokban gondolkodni, ezért egészen közeli eredményeket felkínálva lettek 

motiváltak. Több esetben is alkalmazták, hogy élelmiszercsomagot adtak azoknak, akik elmentek a 

képzésekre. A polgármester szerint Alsómocsoládon egy új fázisba kell lépni a képzések területén, 

amelynek eredménye egy szemléletváltás. Olyan gondolkodásmódot kellene kialakítani a településen, 

amely egyértelművé teszi, hogy mi aminőségi különbség a tanult tehetetlenség és aktív állampolgárság 

között. 

Őszi Fény Idősek Otthona vezetői interjú 

Az otthon vezetőjének alapvégzettsége szociális munkás, amelyet idősvédelmi szakvizsgával 

egészített ki. Tanulási stratégiáját meghatározta munkahelye/hivatása. 

Az alapdiploma megszerzését követően olyan képzéseket választott, amelyek támogatják abban, hogy a 

munkáját a lehető legmagasabb színvonalon végezze. Családvédelmi tanácsadó, majd szociális gondozó 

és ápoló végzettséget szerzett azzal a határozott szándékkal, hogy vezetőként szakmai alapon is 

támogathassa az ápolók munkáját. Az idősotthonba bővülő számban érkeznek gyakornokok, 
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fogadásuk és szakmai felkészítésük minőségét kívánta javítani azzal, hogy szociális gyakorlatvezető 

végzettséget szerzett. Ezeken a formális tanulási formákon kívül a vezető megragadott minden olyan 

nonformális tanulási formát is, amelyben fejlődési lehetőséget látott: hospice képzés, demenciával 

összefüggő ismeretszerzés, minőségirányítási ismeretek, kiégési tréning, vezetőképzés. Vezetői 

hitvallásként fogalmazta meg, hogy a hitelesség egyik kulcseleme, ha vezetőként olyat kér, amit 

egyébként ő maga is képes megtenni. A képzésekbe való bekapcsolódás nem okozott problémát, mert 

a régióban minden szükséges tréning, tanfolyam elérhető. A tanulási motivációk között fontos 

tényezőként említette az otthon vezetője, hogy ismerve az idősotthoni munka lelki terheit és önmagát, 

kitüntetett figyelmet fordított arra, hogy megelőzze a kiégést. Számára a tanulás a tudásbővülésen túl a 

kikapcsolódást is jelenti, továbbá olyan szakmai kapcsolatok minőségi fenntartását, amelyet a munka 

ritmusa mellett nem volna képes megvalósítani. A képzések természetesen anyagi haszonnal is jártak, 

közalkalmazottként biztosították az előrelépést a fizetési fokozatokban. 

Az élethosszig tartó tanulás fogalmát véleménye szerint az idősotthon nappali ellátásba bekapcsolódó 

tagjai ismerik, de a település lakói általánosságban nincsenek tisztában ezzel a fogalommal annak 

ellenére sem, hogy számtalan pályázat adott lehetőséget a tanulásra. 

Az idősotthon lakói számára szervezett képzések hatékonyak és hasznosak voltak, több ember vált 

nyitottá, szociális készségeik javultak. A vezető szerint a település idős lakói tanulásra kevéssé 

motiváltak, mert a családi élet kötelezettségei túl nagy terhet jelentenek, egy képzés anyagi terhei pedig 

szinte vállalhatatlanok, ezért az önkormányzati támogatás elengedhetetlen. Tanulási módszerek közül 

leghatékonyabbnak az interaktivitáson alapuló formákat tartja, a generációk közötti tanulás pedig már 

bizonyította eredményességét. Eddigi tapasztalatai szerint az élethosszig tartó tanulás az idős generáció 

számára megteremti a mentális egészség megőrzését, amely a gyakorlat alapján biztosíték arra, hogy 

kitolódjon annak az időszaka, amikor egy idős ember állandó és teljes segítséget igénylő ellátásra szorul 

mindennapi életvitele fenntartásához. 

Mocsolád-Civilház Nonprofit Kft. vezetői interjú 

A nonprofit szervezet vezetőjének széles körű ismereti vannak, amelyek egységes egésszé álltak 

össze az elmúlt évek során. Végzettségei: gyermek-szakápoló, okleveles szülésznő, nonprofit menedzser, 

szociális gondozó, szociális kompetencia-fejlesztő tréner, szervezet-fejlesztő tréner, személyügyi 

szervező. A képzések választásában, kezdetben a családi tradíció, a személyes indíttatás volt a 

meghatározó, csak később vált tudatossá a tanulás. Egy komplex társadalomfejlesztési szakmaként 

gondolkodik saját munkájáról, amelyben minden eddig megszerzett tudását tudja kamatoztatni. Sok 

esetben fordul elő, hogy a településen szervezett képzéseken előadóként vesz részt, hiszen a tudáspaletta, 
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amivel rendelkezik, alkalmassá tesz erre. A szervezet, amelyet képvisel oktatási, szociális és szabadidő 

szervező vállalkozás, amelynek elsődleges feladata olyan nonformális típusú oktatás szervezése, amelynek 

tematizált programjai vannak. A működés egyik alapvetése, hogy kiszolgáljon miden olyan igényt, amely a 

település érdekeit szolgálja. Tudatosan kívánták a település önfenntartó képességét növelni, ezért 

gazdaságfejlesztési programot indítottak, amelyben állattartással összefüggő ismereteket is oktattak. 

Eredményként ítélik meg, hogy ma a település lakóinak 80%-a tart háziállatot, és jelenleg azon dolgoznak, 

hogy az állattartás hasznot is hozzon, keresik a piacra jutás lehetőségeit. A képzések többsége pályázati 

forrásból valósul meg, de előfordul önkormányzati támogatás és önrész befizetés is. A Civilház 

tevékenységét történetileg áttekintve a vezető szerint a kezdeti években a munkaerőpiacra jutást segítő 

képzések voltak elsősorban jellemzőek a településen, jelenleg pedig inkább a kompetenciafejlesztést 

jelentő tréningek a meghatározóak. A képzések szervezésekor tekintettel kell lenni a település méretére, 

azért általános, hogy a helyben megvalósuló képzéseken mindig részt vesznek a környék falvainak lakói 

is. 

Az élethosszig tartó tanulás számára kortól független, közös „játék”, amelyben mindenki képes tanulni, és 

szinte mindenki képes valamiféle tudást átadni, de egyre nagyobb jelentősége van az önálló tanulásnak. 

Tapasztalata szerint a tanulás felértékelődött a településen, a fiatalok már nem kérdőjelezik meg a 

jelentőségét. Ebben a folyamatban komoly szerepet tulajdonít az ifjúsági önkormányzatnak. 

A település vezetése tudatosan támogatja az itt élők tanulását. Az Őszi Fény Idősek Otthona 

megálmodásának idején az első pályázat még sikertelen volt, de a falu munkanélküli hölgyei közül 

többeket már ekkor meggyőztek arról, hogy iratkozzanak be szociális gondozó/asszisztens képzésre, 

melyet az önkormányzat fizetett és gondoskodott a közlekedésről is. Ennek köszönhetően az idősotthon 

működésének pillanatában a szükséges munkaerő nagy rész már rendelkezésre állt. A vezető szerint a 

település lakói közül mindenki rászorul arra, hogy egy civil szervezet támogassa őt a tanulással és a 

tanulásban. A fiatalok számára a társadalomban való eligazodás egyetlen esélye a tudásszerzés, illetve 

olyan kompetenciák fejlesztése (életmód, családi élet szervezése), amelyek valamilyen oknál fogva nem 

jelennek meg az életvitelükben. 

A középkorosztálynak leginkább a közösségre van szüksége, annak ellenére is, hogy Alsómocsolád 

tudatosan építi az együttműködésre. A vezető szerint a középgeneráció tagjait egy új társadalmi probléma 

- az idősekről való gondoskodás – kezelésére kell felkészíteni, mert ennek a generációnak tagjai nem 

tanulták meg családi mintaként az idősgondozást, az idősotthon pedig nem lesz képes kiszolgálni az 

igényeket. 
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Demokratikus Alsómocsoládi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat vezetői interjú 

A szervezet fiatal vezetője postai üzleti asszisztens OKJ és szociális munkás BA végzettséggel 

rendelkezik, szociálpolitikus mesterfokozat megszerzése előtt áll. A jövőben szeretne egy 

kulturális/közművelődési felsőfokú végzettséget szerezni. Több olyan tréningen vett részt, amelyet a 

településen tudott elérni: kompetenciafejlesztő tréningek, esélyegyenlőségi tréning. Minden képzés 

hasznosult vagy a munkában, vagy a magánéletben.  

Az ifjúsági önkormányzat elsődleges célja az érdekképviselet-, és a demokrácia-tanulás, akár mintaként, 

akár konkrét képzés formájában, kiemelt szerepet tulajdonítanak az aktív állampolgársággal összefüggő 

ismeretátadásnak. A szervezetben való közreműködésre  

10-15 főt tudnak elérni a településen. A vezető szerint az élethosszig tartó tanulás a mai világban az 

érvényesülés szükséges eszköze, formáját tekintve nem jelent feltétlenül iskolai kereteket. A fiatalok 

többsége a tanulást az iskolához köti, ezért a kötöttség feltételezése miatt sokan elutasítják a tanulást. 

Ennek ellenére a községből többen vannak olyanok, akik megragadnak minden lehetőséget a 

fejlődésre, pl. nyelveket tanulnak. A fiatalok nagyon sok segítséget kapnak a településen ahhoz, hogy 

tanuljanak valamit. Minden kezdeményezés ellenére továbbra is komoly hiány van a szociális 

kompetenciák területén, ezért ezt folyamatosan fejleszteni kell. A családi légkörben zajló 

kommunikáció messze elmarad attól, ami a társadalomban és a munkaerőpiacon szükséges, ezért 

leginkább a kommunikációs készségfejlesztésre kell hangsúly fektetni, ami részben összefügg az 

agressziókezeléssel.  

Az intergenerációs tanulásnak különös jelentősége van a településen, mert a fiatalok egyre kevesebb 

hagyományt, szokást ismernek és ezt a tudást csak az idősebbektől lehet megszerezni.  

Műhelymunka 

A primer kutatás másik módszere a feltáró jellegű műhelymunka volt, amelynek során arra 

törekedtünk, hogy a résztvevők úgynevezett divergens gondolkodással nyitott, kreatív állapotba 

kerüljenek és a szóba jöhető lehetőségék széles skáláját tárják fél. 

Az első műhelybeszélgetés célja annak feltárása volt, hogy a fiatalok hogyan gondolkodnak az idős 

generáció tanulási képességéről, motivációjáról. A közös gondolkodás során vártuk azoknak a 

személyes élményeknek a megosztását, amelyekben a résztvevőknek módjuk nyílt családjukból vagy az 

ismeretségi körükből az idősebb generáció egy tagját megtanítani valamire, vagy esetleg az idős 

személytől ő maga tanult bármit. Célunk volt feltárni az intergenerációs tanulás nehézségeit és a pozitív 

élményeket. 
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A csoport tagjai a Pécsi Tudományegyetem hallgatói közül kerültek ki, elsősorban szociális 

végzettségűek jöttek el a beszélgetésre. A résztvevők többségének vannak tapasztalatai az idősekkel 

való együttműködésben, tanulásban-tanításban. Az ő személyes tudásátadásuk leginkább a 

kommunikációs eszközök (TV, mobiltelefon) kezelésének elsajátításához kötődik. Szinte minden 

esetben a nagyszülők inkább az unokáktól kérnek ilyen ügyekben segítséget.  

A fiatalok tapasztalata szerint szüleik kevésbé türelmesek az idősekkel, az unokák és a nagyszülők 

között sokkal kevesebb a konfliktus ezekben a helyzetekben. A fiatalok többsége a háztartással, ház 

körüli munkával összefüggő ismereteket tanult a nagyszüleitől Mindannyian képesnek tartották az 

időseket a tanulásra, de elképzelhetetlennek látják az iskolai keretek közötti tanulást a nagyszülők 

esetében. Komoly problémának látják a tanulási költségeket, amelyet az idősek már nem tudnának 

vállalni. A résztvevőknek az a része, akiknek nagyszülei kistelepülésen élnek úgy vélekedett, hogy 

nevetség tárgyává válnának a környezetükben az idős családtagok, ha tanulásba kezdenének. A 

nagyvárosi nagyszülők esetében sokkal elfogadóbb a környezet, a hobbihoz kötődő fejlődés teljesen 

elfogadott. 

A második műhelybeszélgetés célja az idősotthon alkalmazottainak élethosszig tartó tanulással 

összefüggő motivációjának, ismereteinek feltárása, az idősek tanulásba való bevonásának 

módszerfejlesztése. A résztvevők ápolók, nappali ellátás vezetője, mentálhigiénés kolléga. 

A műhelybeszélgetés folyamán feltárásra került az a szervezett és tudatos munka, amelyet az 

idősotthonban az egyéni és csoportos fejlesztések során végeznek. Ebben a folyamatban minden 

alkalmazottnak szerepe van, akár mentálhigiénés, akár ápoló, egymás munkáját támogatva érnek el 

eredményeket. Saját tanulási stratégiájuk szorosan összefügg a munkájukkal, olyan ismeretek 

megszerzésére törekszenek, amelyek visszaforgathatók a hétköznapi rutinfeladatokba. A 

mentálhigiénés kolléga óvodapedagógus képzésben vesz részt, amelyben a mese világának 

megismerése, az együttműködéssel összefüggő ismeretek elsajátítása segítséget jelent az idősekkel való 

foglalkozásban. Az ápolók legtöbbet a gondozásra szorulókkal vannak kapcsolatban, ahol a tanulással 

összefüggő problémák irrelevánsak. 

A csoport tagjai a beszélgetés végén egységesen foglaltak állást abban, hogy a gondozásra nem szoruló 

lakók közül azok, akik bevonhatók a közös foglalkozásba, sokkal később szorulnak ápolásra, mentális 

egészségük láthatóan hosszabbítja szervi egészségüket. 

A harmadik műhelybeszélgetés résztvevői az idősotthon lakói, akiknek kiválasztásában az intézmény 

vezetője segített. Az öt kiválasztott időshöz saját kezdeményezésére csatlakozott még egy érdeklő. A 

csoport tagjai egy kivételével alacsony iskolai végzettségű, 70 évfeletti emberek, akiknek fiatalkorában a 

családban nem volt jellemző a tanulással kapcsolatos elvárás. Többségük nehéz fizikai munkát végzett, 
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rossz egészségi állapotukat (mozgásproblémát, gerincbetegséget) elsősorban ennek tulajdonítják. 

Gyerekeik tanulására mindannyian figyeltek, kisebb-nagyobb sikert értek el ezen a téren, de kifejezetten 

rossz tapasztalataik vannak az unokák tanulásáról. Míg a saját gyereküket rá bírták venni (néha erős 

eszközökkel) az iskolai teljesítésre, addig az unokák esetében már nem volt ehhez módszer, és nem lett 

eredmény sem. A csoportbeszélgetésben visszaköszönt az alkalmazottak módszeres tevékenysége, 

hiszen az idősek önmaguk tanulási hajlandóságáról pozitívan nyilatkoztak. Tisztában vannak 

korlátaikkal (nehezen megy a tanulás), de érdeklődésük még van. Nyitottak a számítógép használat 

iránt, a hölgyek a kézimunkázásban találnak örömet. Az idősotthonban több csoport (éneklés, 

versmondás) működik, amelyben szívesen részt vesznek. Egységesen megfogalmazták, ha fiatalon 

lehetőségük lett volna a tanulásra, úgy sokkal könnyebb és jobb életet élhettek volna, ezért szerintük az 

idősek egyik legfontosabb kötelessége ennek a gondolatnak az átadása a fiatalok számára.  
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7. Az egész életen át tartó tanulás rendszerének kiépítése, stratégiai irányok 

kijelölése 

7.1. Célok, jövőkép, módszertan 

A feltáró helyzetelemzés szerint Alsómocsolád közigazgatásilag a Sásdi Járás része, amely a 

leghátrányosabb kistérségek egyike, amelyben 34,5% a munkanélküliségi ráta, Alsómocsoládon 17,8% a 

munkanélküliségi ráta. A település demográfiai adatait vizsgálva: a 6 és 30 év közöttiek száma 108 fő, 10 

és 26 év közötti 77 fő. A távközlési és informatika kapcsolatok korszerűek, minden igényt kielégítenek. A 

falunak saját óvodája, iskolája nincs, a gyerekek a szomszédos Mágocsra járnak. Alsómocsoládon tíz civil 

szervezet működik, amelyek működési céljukban a közösségi lét- és a képzésszervezés széles skáláját 

ölelik fel. Alsómocsoládon több gazdálkodó szervezet és gazdasági társaság működik. Közülük az egyik 

legjelentősebb a 2000-től működő Mocsolád Civilház Közhasznú Nonprofit Kft. amelynek célja a település 

méretéből és zsákjellegéből adódó intézményi és egyéb háttér hiányosságainak kiküszöbölése, az általa 

fenntartott Teleház segítségével. A Civilház célja továbbá a közösségszervező, illetve közösségfejlesztő 

tevékenység rendszerezése, tudatosságának megteremtése. Alsómocsolád gazdasági környezetének 

szerves része a Délhús Zrt. szárazáru gyártó üzeme, a Baranya Tégla Kft. Alsómocsoládi Téglagyára, a 

Sertáp Kft., a Hegyháti Gabona Szövetkezet, a MAGRO 2002 Kft. 

A település meghatározó foglalkoztatója az Őszi Fény Idősek Otthona. A településen 25 mikro 

vállalkozás van bejegyezve, az aktív munkavállalók száma 450 fő. 

Alsómocsolád község vezetése az elmúlt közel tíz évben egy olyan innovatív teamet állított fel  

(és működtet intenzíven) a településen, amelynek céljai összhangban vannak az élethosszig tartó tanulás 

eszmerendszerével. Az eltelt időszak tanulással és képzéssel összefüggő kezdeményezései, a szervezők 

rutinja és tudása a képzésszervezés területén megalapozza Alsómocsolád élethosszig tartó tanulási 

stratégiájának megalkotását, és biztosítja annak megvalósulását. A település lakói az önkormányzat 

gondoskodó stratégiájának megfelelően az elmúlt években számtalan olyan képzésen vehettek részt, 

amely részben növelte munkaerő-piaci esélyeiket, részben fejlesztette személyes és társadalmi 

kompetenciáikat. A települési stratégai ezekre alapozva olyan jövőképet fogalmaz meg, amelyben 

Alsómocsolád lakói lépéseket tesznek a tudatos-, aktív állampolgári léthez szükséges kompetenciák 

megszerzésére, melynek eredményeként tovább javulnak esélyeik a munkaerőpiacon, az 

önfoglalkoztatásban, a vállalkozói létben. A tudásmegszerzésnek az élethosszig tartó tanulással történő 

összekapcsolásának szociálantropológiai szemlélete szerint az emberi életidő nem osztható fel két nagy 

részre oly módon, hogy az elsőben képesség-kifejlődés tudásfelhalmozás megy végbe, a másodikban 

pedig a megszerzett tudás javak felhasználása. A személyfejlődés alapvető periódusaként ma is a testi-

szellemi, szociális és individuális felnövés időszakát tekintjük, de a társadalomban való életben 

https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1gocs
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maradáshoz mára már elengedhetetlenné vált az önfejlesztés folytatása. Az önfejlesztés nem jelent 

magányosságot, inkább azoknak az eszközöknek a megtalálást, amelyek segítséget nyújtanak a 

fejlődéshez. Alsómocsolád célja, hogy a település valamennyi korcsoportja számára adjon lehetőséget a 

fejlődésre, ezért az élethosszig tartó tanulás stratégiája kiterjed a fiatalokra, a munkavállaló korú 

felnőttekre és az idősekre is. A stratégiai célkitűzéseként fogalmazódik meg annak a lokálpatrióta 

elkötelezettségnek a megtartása, amelyet a település vezetése az eltelt közel tíz év egyik legnagyobb 

eredményének tart. 

Alsómocsolád élethosszig tartó tanulási stratégiájában egységes keretbe kívánja foglalni az önfejlesztést, 

az aktív állampolgári léthez szükséges kompetenciafejlesztést, amelynek módszereként a tanácsadást, 

speciális területként az egész életen át tartó tanácsadást jelöli meg.  

A Lifelong Guidance (LLG) egyre fontosabb minden életkorban és az élet minden pontján: az iskolában, 

ahol életpálya-vezetési készséget tanítanak, a képzéstípus választásakor  

(pl.: szakképzés, felsőoktatás, továbbképzés), pályakezdőként vagy egy másik állás keresése során, a 

munka és a magánélet egyensúlyának megteremtésében, illetve a társadalmi beilleszkedés során (pl. az 

oktatásból való lemorzsolódás vagy egy hosszú ideig tartó munkanélküliség vagy egyéb inaktív létforma 

esetén). Ez a tanácsadás eligazítást, illetve új irányt képes mutatni a 21. századi készségek elsajátításában a 

fiatalabb és az idősebb generációknak egyaránt. Korunkban, amikor úgy érzékeljük, hogy a 

munkanélküliség igen magas, az LLG az emberek tudatosabbá válását segítheti elő kortól és végzettségtől 

függetlenül azokkal a tanulási/képzési lehetőségekkel kapcsolatban, melyek olyan új készségek 

elsajátítását biztosítják, amelyekre nagy szükség van a munkaerőpiacon, vagy növelheti az 

önfoglalkoztatást és a vállalkozói szellemet. A Lifelong Guidance olyan szolgáltatások összességét jelenti, 

amelyek mindenki számára életkortól és élethelyzettől függetlenül hozzáférhetőek: információnyújtás, 

tanácsadás, helyzetértékelés, oktatási, jogi tanácsadás. E tevékenység célja az értelmes, jól hasznosítható 

tanulás és a munka lehetőségeihez való hozzásegítés, az egyéni életpályák tervezéséhez és a szükséges 

kompetenciák megszerzését biztosító tanulási utakhoz való hozzáféréshez támogatás nyújtása. Ez a 

tevékenység az oktatási rendszerben, különböző képzési formákban, a munkahelyen, a közösségi 

színtereken és egyéni keretek között is megvalósulhat. A tanácsadást végző szakértő személy támogatást 

nyújt az egyénnek, amellyel az adott esetben és szituációban hozzásegíti őt célja eléréséhez, 

problémájának megoldásához. Összegyűjti az adott helyzet pontos külső körülményeit, okait, pontos 

információkat gyűjt az egyén/célcsoport helyzetéről, adottságairól, körülményeiről, a meglévő 

kompetenciák köréről. Helyzetelemzést készít, felméri a lehetőségeket, meghatározza a célokat és 

irányokat, kidolgozza az egyén/célcsoport bevonásával a lehetséges stratégiát, cselekvési tervet, a 

szükséges tanulási utakat, munkahelykeresési, korrekciós feladatokat. Felkészít a tervek megvalósítására, 
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külső kapcsolatok, a hálózat, a munkaerő-piaci kapcsolatok felhasználásával konkrét támogatást nyújt a 

célok eléréséhez. 

 

Az élethosszig tartó tanácsadás elvi rendszere: 

- Függetlenség:  

A szolgáltatás tiszteletben tartja az állampolgár szabadságát, személyes fejlődését. 

- Pártatlanság:  

A szolgáltatást nem befolyásolhatja szolgáltatói-, intézményi és finanszírozási érdek, nem 

tesz különbséget nem, életkor, etnikai hovatartozás, társadalmi osztály, képzettség, 

képesség alapján. 

- Titoktartás:  

Az állampolgárokat megilleti a személyes adatvédelem joga a tanácsadás során közölt 

személyes információkat illetően. 

- Holisztikus háttér:  

Az egyén döntéshozatalának személyes-, szociális-, kulturális és gazdasági háttere 

együttesen érvényesül a tanácsadás folyamatában. 

- Aktív részvétel: 

A tanácsadás aktív együttműködést jelent állampolgár és tanácsadó között, az 

állampolgár aktív közreműködésére épít. 

- Megerősítés: 

A szolgáltatás segíti az állampolgárokat abban, hogy képesek legyenek hozzáértő módon 

tervezni és kezelni az átmeneti nehézségeket. 

Minőségbiztosítás: 

- Megfelelő tanácsadási módszerek létezése, azok tudományosan megalapozottsága  

- Folyamatos fejlesztés, amelynek létező kultúrája van, és a rendszeres továbbképzés biztosított 

a tanácsadók számára. 

- Jogorvoslathoz való jog: amennyiben az állampolgárok a kapott tanácsadást nem tartják 

megfelelőnek, hivatalos eljárás keretében joguk van panaszt tenni. 

- Kompetens stáb kiválasztása: a tanácsadást ellátó munkatársak országosan akkreditált 

tanácsadási kompetenciával rendelkeznek az állampolgárok igényeinek felismerésére és 
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kezelésére, valamint, ahol szükséges, tovább tudják irányítani őket a még megfelelőbb 

ellátáshoz/ szolgáltatáshoz. 

 

Az élethosszig tartó tanácsadás települési megszervezésének folyamatábrája: 

 

 
 

 

Társadalom 
 
 
 
 
 
Állampolgár 
 
 
 
 
 
Szolgáltató 
 
 
 
 
 
Önkormányzat 

7.2. Tervezett tanulási programok 

7.2.1. Fogyasztói tudatosság 

A feltáró helyzetelemzés szerint az Alsómocsoládon megvalósított képzések körét a tervezett 

tanácsadási szolgáltatás során feltárható igények és szükségletek megismerésétől függetlenül is lehet 

bővíteni olyan új területtel, amely szervesen illeszkedik az élethosszig tartó tanulás stratégiájába, célozza 

az egyéni önfejlesztést és állampolgári aktivitást. A tanulási program a tudatos fogyasztói magatartás 

kialakítását/fejlesztését célozza meg, mely összhangban van Magyarország Kormányának 2011/2015.  

(XII.29) Kormányhatározatával.  

A határozatban rögzítésre kerültek Magyarország V. Középtávú Fogyasztóvédelmi politikájának 

megvalósítására irányuló intézkedései, amelyben prioritásként szerepel a fogyasztóvédelmi oktatás, 

Életpályavezetési képességek 
fejlődése, képzésválasztás

Hasznosulás

Hozzáférés 
biztosítása

Minőség

A szolgáltató kiválasztása 
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tájékoztatás. Az oktatási kereteket a kormány a „Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola” pályázat 

megnyitásával támogatja. A pályázattal nem jár pénz, de a pályázó intézmények minden szükséges 

oktatási programot megkapnak, és viselhetik a „Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola” címet. A kiírás 

a pályázat lényegét a következőképpen részletezi:23 

1. A pályázat célja 

A Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola megtisztelő címmel a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

(NFM) azon iskolák fiatal fogyasztókért tett intézkedéseit, hozzáállását kívánja értékelni, amellyel az 

iskolák a tanulóik között a fenntartható tudatos fogyasztói szemlélet általánossá válásához és a fiatal 

fogyasztók gyakorlatban használható ismereteinek a bővítéséhez járulnak hozzá. 

2. A pályázati elismerés 

A Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola pályázat az iskolák azon intézkedéseit értékeli, amelyek 

hozzájárulnak a diákok fogyasztóvédelmi ismereteinek növeléséhez, tudatos fogyasztói magatartás 

kialakításához. A pályázat közvetlenül anyagi támogatást nem nyújt. 

3. A pályázat beküldésének módja 

A pályázatot a melléklet pályázati adatlap és nyilatkozat kitöltésével elektronikus úton kell 

beküldeni a fogyasztovedelem@nfm.gov.hu címre. A pályázat beadási határideje folyamatos. 

A pályázati felhívás, pályázati formanyomtatvány, nyilatkozat és segédanyag megtalálható a 

www.kormany.hu oldalon, a Dokumentumok pontban; Általános információk; Felhívások, nyilatkozatok 

alpontban. 

4. A pályázatok értékelése 

A beérkezett pályázatokat Bíráló Bizottság (BB) vizsgálja meg, és a bírálat után a BB összeállítja a 

Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola címre javasolt intézmények listáját, melyet az NFM fogad el. 

A pályázatok értékelését követően a döntés a pályázat beadási határidejéhez hasonlóan folyamatos. 

Elutasított pályázat esetén, amennyiben a Pályázó iskola új, fogyasztói tudatosságot növelő programot 

indít, a Pályázó az elutasítást követő 3 hónapon túl ismét benyújthatja pályázatát. 

A pályázattal az adott iskola fiatal fogyasztókért tett teljesítménye kerül értékelésre és a cím nyertesei az 

átadástól számított öt évig viselhetik a „Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola” címet. 

                                                           
23 Forrás: 
http://www.kormany.hu/download/7/6c/c0000/Fogyaszt%C3%B3i%20tudatoss%C3%A1gra%20nevel%C5%91%20i
skola%20p%C3%A1ly%C3%A1zat.pdf  

mailto:fogyasztovedelem@nfm.gov.hu
http://www.kormany.hu/
http://www.kormany.hu/download/7/6c/c0000/Fogyaszt%C3%B3i%20tudatoss%C3%A1gra%20nevel%C5%91%20iskola%20p%C3%A1ly%C3%A1zat.pdf
http://www.kormany.hu/download/7/6c/c0000/Fogyaszt%C3%B3i%20tudatoss%C3%A1gra%20nevel%C5%91%20iskola%20p%C3%A1ly%C3%A1zat.pdf
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A Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola cím odaítélése az alábbi szempontok figyelembevételével 

történik. 

A cím odaítélésénél előnyben részesül az az iskola, amely a pályázat beadásakor az alábbi szempontok 

közül legalább három szempontnak megfelel, és a jövőre nézve vállalja legalább egy szempont teljesítését. 

1. A Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola elősegíti és támogatja az adott köznevelési 

intézményben történő rendszeres fogyasztóvédelmi oktatások megtartását, a tanulók 

felkészítését fogyasztóvédelmi vetélkedőkre, versenyekre. 

2. A Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola kiemelt figyelmet fordít a tanulók körében a felelős 

internet és közösségi média használatának kérdésére, figyelembe véve a fogyasztói szokások 

digitalizáció irányában való elmozdulását. Ennek érdekében biztosítja e témakörhöz 

kapcsolódóan előadások megtartását, tájékoztató anyagok eljuttatását a tanulók részére 

3. A Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola nagy figyelmet fordít a tanulók pénzügyi ismereteinek 

a megalapozására, amelynek érdekében lehetőséget biztosít pénzügyi fogyasztóvédelmi 

ismeretek oktatására. 

4. A Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola együttműködik a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró 

fővárosi és megyei kormányhivatallal, a fogyasztóvédelmi hatáskörrel rendelkező állami 

szervekkel, békéltető testületekkel és a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületekkel. 

5. A Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola tanulói meghatározott időközönként részt 

vettek/részt fognak venni fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesület által tanulók részére 

szervezett fogyasztóvédelmi vetélkedőn. 

6. A Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola szervez/szervezni fog fenntartható fogyasztás 

elterjesztését szolgáló programokat diákjai számára. Ennek keretében nagy hangsúlyt fektet a 

környezetvédelem és fogyasztóvédelem kapcsolatára, valamint azok fontosságára. 

7. A Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola oktató jelleggel megszervezi kereskedelmi egységek, 

piacok látogatását, elősegítve helyi termelői piacok, termékek megismerését.  

A Fogyasztói tudatosságra nevelő Iskola a pályázatban a jövőre nézve vállalt szempontok 

megvalósulásáról a cím átadását követő egy éven belül írásos beszámolót készít az NFM részére. A 

Fogyasztói tudatosságra nevelő Iskola a honlapján valamint az általa kiadott kiadványokon utal az 

elismerő címre, továbbá linkelési lehetőséget biztosít az NFM, az NFH a fővárosi és megyei 

kormányhivatal honlapjára. 
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A pályázati sikeres elnyerése lehetővé teszi, hogy a fiatalok egy széles körű ismeretanyaghoz jussanak 

hozzá, amely az alábbi szakmai háttéranyagokat tartalmazza: 

1. Kicsiknek 3-6 éves korig: 

Színező: http://www.nfhokoskosar.hu/kifesto 

Memóriajáték: http://www.nfhokoskosar.hu/memoria 

Kirakós: http://www.nfhokoskosar.hu/kirakos 

Ismerd fel a pénzeket: http://www.nfhokoskosar.hu/penzfelismero 

2. Nagyobbaknak 7-10 éves korig: 

Totó: http://www.nfhokoskosar.hu/toto 

Társasjáték: http://www.nfhokoskosar.hu/tarsasjatek 

Páros játék: http://www.nfhokoskosar.hu/parosito 

Gyümölcs és zöldség kalendárium: 

http://www.nfhokoskosar.hu/gyumolcs-es-zoldseg-kalendarium  

Piktogramok: http://www.nfhokoskosar.hu/piktogramok 

Videók linkjei: 

3. Környezettudatossággal kapcsolatos videók linkjei: 

Te miért vagy hálás?  

Ha Te környezetbarát vagy, miért ne lehetne a tisztítószered is az?  

Te belevágnál az 50 km-es diétába?  

Te leoltod magad után a lámpát?  

Mitől bio a bio?  

Tudatos fogyasztással a jövőért!  

Te tudod, hogy mekkora az ökológiai lábnyomod?  

4. Egészségtudatossággal kapcsolatos videók linkjei: 

Különleges táplálkozási célú élelmiszerek - étrendkiegészítők 

Különleges táplálkozási célú élelmiszerek 

Mire érdemes figyelni, ha kozmetikumot vásárolunk? 

http://www.nfhokoskosar.hu/kifesto
http://www.nfhokoskosar.hu/memoria
http://www.nfhokoskosar.hu/kirakos
http://www.nfhokoskosar.hu/penzfelismero
http://www.nfhokoskosar.hu/toto
http://www.nfhokoskosar.hu/tarsasjatek
http://www.nfhokoskosar.hu/parosito
http://www.nfhokoskosar.hu/gyumolcs-es-zoldseg-kalendarium
http://www.nfhokoskosar.hu/piktogramok
https://www.youtube.com/watch?v=74rA32cncXg&index=1&list=PLu24neLBM35rWC2fMa77Qp2MMeeO48IGh
https://www.youtube.com/watch?v=j1tNEbOz5Zc&index=2&list=PLu24neLBM35rWC2fMa77Qp2MMeeO48IGh
https://www.youtube.com/watch?v=QeVqpmDUnaI&index=3&list=PLu24neLBM35rWC2fMa77Qp2MMeeO48IGh
https://www.youtube.com/watch?v=BADYFI2xpxs&index=4&list=PLu24neLBM35rWC2fMa77Qp2MMeeO48IGh
https://www.youtube.com/watch?v=LNNT49rd33M&index=5&list=PLu24neLBM35rWC2fMa77Qp2MMeeO48IGh
https://www.youtube.com/watch?v=kseT6tAt6js&index=6&list=PLu24neLBM35rWC2fMa77Qp2MMeeO48IGh
https://www.youtube.com/watch?v=dOEKDcLpraw&index=7&list=PLu24neLBM35rWC2fMa77Qp2MMeeO48IGh
https://www.youtube.com/watch?v=BVL_bibHR6c
https://www.youtube.com/watch?v=Gsu_4i2palU
https://www.youtube.com/watch?v=A5WXrOJOTnE
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Mit jelent a ftalát? S miért rossz, ha azt a gyermekjátékban használják fel? 

Az étrend-kiegészítőkről röviden 

Alapvető tudnivalók az étrendkiegészítőkkel kapcsolatban 

Fogyasztóvédelmi közvéleménykutatás 2015 (NFH) 

5. Alapvető fogyasztói jogok videó linkje: 

Öt fogyasztói jog, amit jó, ha ismer 

Civil szervezetek fogyasztóvédelmi oktató anyagai iskolások részére: 

6. Környezettudatosság: 

http://www.e-misszio.hu/images/stories/tanacsadas/kiadvanyok/komposztnorv.pdf 

http://www.e-misszio.hu/images/stories/tanacsadas/hazinorveg.pdf 

http://www.e-misszio.hu/images/stories/hulladek/kommando.pdf 

http://www.e-misszio.hu/images/stories/hulladek/szemfenycsom.pdf 

http://www.e-misszio.hu/images/stories/2013/hazipraktikak_2013%202.pdf 

7. Energiatakarékosság: 

http://www.e-misszio.hu/images/stories/energia/enerokos.pdf  

8. Egészségtudatosság: 

http://www.febesz.eu/portal/sites/default/files/vegyes/%C3%96KOTESZT_2014_2_0921_V

EGLEGES.pdf 

http://www.febesz.eu/portal/sites/default/files/images/vegyes/%C3%96KOTESZT_2014_05_

V%C3%89GL_0.pdf 

9. Ökotudatosság: 

http://www.febesz.eu/portal/sites/default/files/kiadvanyok/ismertet%C5%91%20f%C3%B

Czet.pdf 

10. Pénzügyi fogyasztóvédelem: 

http://www.febesz.eu/portal/sites/default/files/images/vegyes/Penzugyi_kisokos.pdf 

11. Környezettudatosság: 

https://www.youtube.com/watch?v=mfuEVWzNCJM
https://www.youtube.com/watch?v=mvejQmfAVfQ
https://www.youtube.com/watch?v=006lFswMFwg
https://www.youtube.com/watch?v=ImennyRxKMQ
https://www.youtube.com/watch?v=zeOMkVYTSkA
http://www.e-misszio.hu/images/stories/tanacsadas/kiadvanyok/komposztnorv.pdf
http://www.e-misszio.hu/images/stories/tanacsadas/hazinorveg.pdf
http://www.e-misszio.hu/images/stories/hulladek/kommando.pdf
http://www.e-misszio.hu/images/stories/hulladek/szemfenycsom.pdf
http://www.e-misszio.hu/images/stories/2013/hazipraktikak_2013%202.pdf
http://www.e-misszio.hu/images/stories/energia/enerokos.pdf
http://www.febesz.eu/portal/sites/default/files/vegyes/%C3%96KOTESZT_2014_2_0921_VEGLEGES.pdf
http://www.febesz.eu/portal/sites/default/files/vegyes/%C3%96KOTESZT_2014_2_0921_VEGLEGES.pdf
http://www.febesz.eu/portal/sites/default/files/images/vegyes/%C3%96KOTESZT_2014_05_V%C3%89GL_0.pdf
http://www.febesz.eu/portal/sites/default/files/images/vegyes/%C3%96KOTESZT_2014_05_V%C3%89GL_0.pdf
http://www.febesz.eu/portal/sites/default/files/kiadvanyok/ismertet%C5%91%20f%C3%BCzet.pdf
http://www.febesz.eu/portal/sites/default/files/kiadvanyok/ismertet%C5%91%20f%C3%BCzet.pdf
http://www.febesz.eu/portal/sites/default/files/images/vegyes/Penzugyi_kisokos.pdf
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http://www.febesz.eu/portal/sites/default/files/kiadvanyok/hulladekgazd.pdf 

12. Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok: 

http://www.febesz.eu/portal/sites/default/files/tisztkergyak_kisfelbontasu.pdf 

13. Egészségügyi fogyasztóvédelem: 

http://www.febesz.eu/portal/sites/default/files/jogaink_az_egeszsegugyben.pdf 

14. Értékesítés: 

http://www.febesz.eu/portal/sites/default/files/kiadvanyok/specertekesites[1].pdf 

15. Fogyasztóvédelmi alapismeretek: 

http://www.feosz.hu/upload/beliv(2).pdf 

http://www.feosz.hu/upload/belivek(1).pdf 

http://www.feosz.hu/upload/file/belivek_kek.pdf 

http://www.feosz.hu/upload/penzugyi(1).pdf 

http://www.feosz.hu/upload/file/kiadvanyok/CE_jelolesrol.pdf 

http://www.feosz.hu/upload/file/kiadvanyok/Zsebedben_az_euro.pdf 

http://www.feosz.hu/upload/file/kiadvanyok/kisokos.pdf 

http://www.feosz.hu/upload/file/kiadvanyok/Vilaghalo.pdf 

http://www.feosz.hu/upload/file/kiadvanyok/Bekelteto_testuleti_eljaras.pdf 

http://www.feosz.hu/upload/file/kiadvanyok/Fogyasztovedelmi_tajekoztato.pdf 

http://www.feosz.hu/upload/file/kiadvanyok/Fogyasztovedelem_kozepiskolasoknak.pdf 

16. Elektronikai cikkekkel kapcsolatos fogyasztóvédelmi tanácsok: 

http://tudatosvasarlo.hu/sites/tudatosvasarlo.hu/files/jarj_utana_egy_telefonhivas_valodi_aran

ak_0.pdf 

http://tudatosvasarlo.hu/sites/tudatosvasarlo.hu/files/igy_talalsz_fair_trade_mobiltelefont.pdf 

http://tudatosvasarlo.hu/sites/tudatosvasarlo.hu/files/igy_kezeld_az_e-hulladekokat_0.pdf 

17. Fogyasztói termékek címkézése: 

http://tudatosvasarlo.hu/sites/tudatosvasarlo.hu/files/on_a_kornyezet_web.pdf  

http://www.febesz.eu/portal/sites/default/files/kiadvanyok/hulladekgazd.pdf
http://www.febesz.eu/portal/sites/default/files/tisztkergyak_kisfelbontasu.pdf
http://www.febesz.eu/portal/sites/default/files/jogaink_az_egeszsegugyben.pdf
http://www.febesz.eu/portal/sites/default/files/kiadvanyok/specertekesites%5b1%5d.pdf
http://www.feosz.hu/upload/beliv(2).pdf
http://www.feosz.hu/upload/belivek(1).pdf
http://www.feosz.hu/upload/file/belivek_kek.pdf
http://www.feosz.hu/upload/penzugyi(1).pdf
http://www.feosz.hu/upload/file/kiadvanyok/CE_jelolesrol.pdf
http://www.feosz.hu/upload/file/kiadvanyok/Zsebedben_az_euro.pdf
http://www.feosz.hu/upload/file/kiadvanyok/kisokos.pdf
http://www.feosz.hu/upload/file/kiadvanyok/Vilaghalo.pdf
http://www.feosz.hu/upload/file/kiadvanyok/Bekelteto_testuleti_eljaras.pdf
http://www.feosz.hu/upload/file/kiadvanyok/Fogyasztovedelmi_tajekoztato.pdf
http://www.feosz.hu/upload/file/kiadvanyok/Fogyasztovedelem_kozepiskolasoknak.pdf
http://tudatosvasarlo.hu/sites/tudatosvasarlo.hu/files/jarj_utana_egy_telefonhivas_valodi_aranak_0.pdf
http://tudatosvasarlo.hu/sites/tudatosvasarlo.hu/files/jarj_utana_egy_telefonhivas_valodi_aranak_0.pdf
http://tudatosvasarlo.hu/sites/tudatosvasarlo.hu/files/igy_talalsz_fair_trade_mobiltelefont.pdf
http://tudatosvasarlo.hu/sites/tudatosvasarlo.hu/files/igy_kezeld_az_e-hulladekokat_0.pdf
http://tudatosvasarlo.hu/sites/tudatosvasarlo.hu/files/on_a_kornyezet_web.pdf
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18. Termékvásárlás, panasz ügyintézés: 

http://tudatosvasarlo.hu/sites/tudatosvasarlo.hu/files/tve-fogyasztov-press-1.pdf 

http://tudatosvasarlo.hu/sites/tudatosvasarlo.hu/files/tudatos_utazo_kalauz.pdf 

http://tudatosvasarlo.hu/sites/tudatosvasarlo.hu/files/vasarolj_okosan_.pdf 

http://tudatosvasarlo.hu/sites/tudatosvasarlo.hu/files/kampany_es_bojkott_szervezesi_kez

ikonyv.pdf 

19. Egészségtudatosság: 

http://tudatosvasarlo.hu/sites/tudatosvasarlo.hu/files/helyi_termekekkel_az_eghajlatvaltoz

as_ellen.pdf 

http://tudatosvasarlo.hu/sites/tudatosvasarlo.hu/files/kozvetlenul.pdf 

http://tudatosvasarlo.hu/sites/tudatosvasarlo.hu/files/hetkoznapimergek.pdf 

20. Pénzügyekről diákoknak: 

https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/panaszom-van/mit-tegyunk-ha-penzugyi-

panaszunk-van  

https://www.mnb.hu/letoltes/19-penzugyekrol-diakoknak-1.pdf  

21. Pénzügyi békéltetés: 

https://www.mnb.hu/letoltes/pbt-nc-2.pdf  

22. Bankkártya használata és kockázatai: 

https://www.mnb.hu/letoltes/12-a-bankkartya-hasznalata-1.pdf  

23. Hitelkártya használat: 

https://www.mnb.hu/letoltes/13-a-hitelkartya-hasznalata-1.pdf  

24. Árubemutatók kockázatai: 

http://www.mnb.hu/letoltes/15-az-arubemutatok-kockazatai-1.pdf  

25. Navigátor füzetek: 

https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/dontenem-kell/navigator-fuzetek 

26. Internetes vásárlás: 

http://tudatosvasarlo.hu/sites/tudatosvasarlo.hu/files/tve-fogyasztov-press-1.pdf
http://tudatosvasarlo.hu/sites/tudatosvasarlo.hu/files/tudatos_utazo_kalauz.pdf
http://tudatosvasarlo.hu/sites/tudatosvasarlo.hu/files/vasarolj_okosan_.pdf
http://tudatosvasarlo.hu/sites/tudatosvasarlo.hu/files/kampany_es_bojkott_szervezesi_kezikonyv.pdf
http://tudatosvasarlo.hu/sites/tudatosvasarlo.hu/files/kampany_es_bojkott_szervezesi_kezikonyv.pdf
http://tudatosvasarlo.hu/sites/tudatosvasarlo.hu/files/helyi_termekekkel_az_eghajlatvaltozas_ellen.pdf
http://tudatosvasarlo.hu/sites/tudatosvasarlo.hu/files/helyi_termekekkel_az_eghajlatvaltozas_ellen.pdf
http://tudatosvasarlo.hu/sites/tudatosvasarlo.hu/files/kozvetlenul.pdf
http://tudatosvasarlo.hu/sites/tudatosvasarlo.hu/files/hetkoznapimergek.pdf
https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/panaszom-van/mit-tegyunk-ha-penzugyi-panaszunk-van
https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/panaszom-van/mit-tegyunk-ha-penzugyi-panaszunk-van
https://www.mnb.hu/letoltes/19-penzugyekrol-diakoknak-1.pdf
https://www.mnb.hu/letoltes/pbt-nc-2.pdf
https://www.mnb.hu/letoltes/12-a-bankkartya-hasznalata-1.pdf
https://www.mnb.hu/letoltes/13-a-hitelkartya-hasznalata-1.pdf
http://www.mnb.hu/letoltes/15-az-arubemutatok-kockazatai-1.pdf
https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/dontenem-kell/navigator-fuzetek
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http://www.nav.gov.hu/nav/kiadvanyok/internetes_vasarlas 

27. Hírközlési szolgáltatások – Előfizetői szerződés, hűségnyilatkozat: 

http://nmhh.hu/cikk/2758/Az_elofizetoi_szerzodes_letrejotte 

http://nmhh.hu/cikk/2757/Hogyan_mondhatja_fel_az_elofizetoi_szerzodeset 

http://nmhh.hu/cikk/2756/A_szolgaltato_altali_egyoldalu_szerzodesmodositas_feltetelei 

28. Hírközlési szolgáltatások – Mobiltelefon-szolgáltatás: 

http://nmhh.hu/cikk/161717/Karacsonyi_ajandekot_okosan_tablet_okostelefon_laptop_te

levizio_jatekkonzol 

http://nmhh.hu/cikk/2726/Mobilinternetes_sebessegproblemak_sebessegkorlatozas 

http://nmhh.hu/cikk/2724/Mekkora_adatcsomagot_erdemes_valasztani 

http://nmhh.hu/dokumentum/156109/0202805_fogyasztoi_tajekoztato_roaming_01_vegle

ges.pdf 

29. Hírközlési szolgáltatások – Előfizetői panaszok kezelése (telefon, internet, televízió): 

http://nmhh.hu/cikk/2777/Hogyan_erdemes_a_panaszbejelentest_megtenni 

http://nmhh.hu/cikk/2776/Telefonos_panaszkezeles_rogzitett_hangfelvetel 

http://nmhh.hu/cikk/2775/Hibabejelentes_kotberfizetesi_kotelezettseg 

http://nmhh.hu/cikk/2774/Nem_mukodik_a_szolgaltatas_akkor_is_kell_fizetni 

30. Médiatartalmak – Televíziós és rádiós médiatartalmak: 

http://nmhh.hu/cikk/153670/Amit_a_gyermekvedo_zarrol_tudni_erdemes 

http://nmhh.hu/cikk/1884/Gyuloletkeltes_kirekesztes_nemzet_kisebbseg_vallas 

http://nmhh.hu/cikk/1883/Kiegyensulyozott_tajekoztatas_megsertese 

http://nmhh.hu/cikk/1880/Kiskoruak_vedelme_korhatar_besorolas 

http://nmhh.hu/cikk/1862/Tul_sok_a_reklam 

31. Médiatartalmak – Nyomtatott és internetes sajtó: 

http://nmhh.hu/cikk/1890/Kiskoruakat_serto_tartalom 

32. Médiatartalmak – A médiaszabályozás alá nem tartozó internetes tartalmak: 

http://www.nav.gov.hu/nav/kiadvanyok/internetes_vasarlas
http://nmhh.hu/cikk/2758/Az_elofizetoi_szerzodes_letrejotte
http://nmhh.hu/cikk/2757/Hogyan_mondhatja_fel_az_elofizetoi_szerzodeset
http://nmhh.hu/cikk/2756/A_szolgaltato_altali_egyoldalu_szerzodesmodositas_feltetelei
http://nmhh.hu/cikk/161717/Karacsonyi_ajandekot_okosan_tablet_okostelefon_laptop_televizio_jatekkonzol
http://nmhh.hu/cikk/161717/Karacsonyi_ajandekot_okosan_tablet_okostelefon_laptop_televizio_jatekkonzol
http://nmhh.hu/cikk/2726/Mobilinternetes_sebessegproblemak_sebessegkorlatozas
http://nmhh.hu/cikk/2724/Mekkora_adatcsomagot_erdemes_valasztani
http://nmhh.hu/dokumentum/156109/0202805_fogyasztoi_tajekoztato_roaming_01_vegleges.pdf
http://nmhh.hu/dokumentum/156109/0202805_fogyasztoi_tajekoztato_roaming_01_vegleges.pdf
http://nmhh.hu/cikk/2777/Hogyan_erdemes_a_panaszbejelentest_megtenni
http://nmhh.hu/cikk/2776/Telefonos_panaszkezeles_rogzitett_hangfelvetel
http://nmhh.hu/cikk/2775/Hibabejelentes_kotberfizetesi_kotelezettseg
http://nmhh.hu/cikk/2774/Nem_mukodik_a_szolgaltatas_akkor_is_kell_fizetni
http://nmhh.hu/cikk/153670/Amit_a_gyermekvedo_zarrol_tudni_erdemes
http://nmhh.hu/cikk/1884/Gyuloletkeltes_kirekesztes_nemzet_kisebbseg_vallas
http://nmhh.hu/cikk/1883/Kiegyensulyozott_tajekoztatas_megsertese
http://nmhh.hu/cikk/1880/Kiskoruak_vedelme_korhatar_besorolas
http://nmhh.hu/cikk/1862/Tul_sok_a_reklam
http://nmhh.hu/cikk/1890/Kiskoruakat_serto_tartalom
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http://nmhh.hu/cikk/1896/Szexualis_tartalom_az_interneten 

http://nmhh.hu/cikk/1895/Gyuloletkeltes_egy_weboldalon 

33. Ismertterjesztő könyvek a médiáról (6-16 éveseknek): 

http://buvosvolgy.hu/upload/a_mediarol_neked_01/a_mediarol_neked_01.html#p=1 

10-12 éveseknek: 

http://buvosvolgy.hu/upload/a_mediarol_neked_02/a_mediarol_neked_02.html 

13-16 éveseknek: 

http://buvosvolgy.hu/upload/a_mediarol_neked_03/a_mediarol_neked_03.html#p=1 

34. Szakkönyvek (médiahasználat, médiaműveltség, ifjúság és média): 

http://buvosvolgy.hu/upload/aczel_petra_muveljuk_a_mediat/aczel_petra_muveljuk_a_m

ediat.html 

http://buvosvolgy.hu/upload/antaloczy_timea_hatartalan_mediakultura/antaloczy_timea_h

atartalan_mediakultura.html 

http://buvosvolgy.hu/upload/hartai_laszlo_mediaesemeny-

esettanulmanyok/hartai_laszlo_mediaesemeny_esettanulmanyok.html 

http://buvosvolgy.hu/upload/hartai_laszlo_mediaesemeny-

esettanulmanyok/hartai_laszlo_mediaesemeny_esettanulmanyok.html 

http://buvosvolgy.hu/upload/andy_ruddock_ifjusag_es_media/andy_ruddock_ifjusag_es_

media.html 

http://buvosvolgy.hu/upload/megan_poore_hogyan_hasznaljuk_a_kozossegi_mediat_az_okt

atasban/megan_poore_hogyan_hasznaljuk_a_kozossegi_mediat_az_oktatasban.html 

http://buvosvolgy.hu/upload/renee_hobbs_david_cooper_moore_a_mediamuveltseg_felfe

dezese/hobbs_cooper_a_mediamuveltseg_felfedezese.html 

http://buvosvolgy.hu/cikk/112/Mediamuveltseg 

35. Médiaértés, oktató központ kiadványai: 

http://buvosvolgy.hu/cikk/118/Kiadvanyok 

http://nmhh.hu/cikk/1896/Szexualis_tartalom_az_interneten
http://nmhh.hu/cikk/1895/Gyuloletkeltes_egy_weboldalon
http://buvosvolgy.hu/upload/a_mediarol_neked_01/a_mediarol_neked_01.html#p=1
http://buvosvolgy.hu/upload/a_mediarol_neked_02/a_mediarol_neked_02.html
http://buvosvolgy.hu/upload/a_mediarol_neked_03/a_mediarol_neked_03.html#p=1
http://buvosvolgy.hu/upload/aczel_petra_muveljuk_a_mediat/aczel_petra_muveljuk_a_mediat.html
http://buvosvolgy.hu/upload/aczel_petra_muveljuk_a_mediat/aczel_petra_muveljuk_a_mediat.html
http://buvosvolgy.hu/upload/antaloczy_timea_hatartalan_mediakultura/antaloczy_timea_hatartalan_mediakultura.html
http://buvosvolgy.hu/upload/antaloczy_timea_hatartalan_mediakultura/antaloczy_timea_hatartalan_mediakultura.html
http://buvosvolgy.hu/upload/hartai_laszlo_mediaesemeny-esettanulmanyok/hartai_laszlo_mediaesemeny_esettanulmanyok.html
http://buvosvolgy.hu/upload/hartai_laszlo_mediaesemeny-esettanulmanyok/hartai_laszlo_mediaesemeny_esettanulmanyok.html
http://buvosvolgy.hu/upload/hartai_laszlo_mediaesemeny-esettanulmanyok/hartai_laszlo_mediaesemeny_esettanulmanyok.html
http://buvosvolgy.hu/upload/hartai_laszlo_mediaesemeny-esettanulmanyok/hartai_laszlo_mediaesemeny_esettanulmanyok.html
http://buvosvolgy.hu/upload/andy_ruddock_ifjusag_es_media/andy_ruddock_ifjusag_es_media.html
http://buvosvolgy.hu/upload/andy_ruddock_ifjusag_es_media/andy_ruddock_ifjusag_es_media.html
http://buvosvolgy.hu/upload/megan_poore_hogyan_hasznaljuk_a_kozossegi_mediat_az_oktatasban/megan_poore_hogyan_hasznaljuk_a_kozossegi_mediat_az_oktatasban.html
http://buvosvolgy.hu/upload/megan_poore_hogyan_hasznaljuk_a_kozossegi_mediat_az_oktatasban/megan_poore_hogyan_hasznaljuk_a_kozossegi_mediat_az_oktatasban.html
http://buvosvolgy.hu/upload/renee_hobbs_david_cooper_moore_a_mediamuveltseg_felfedezese/hobbs_cooper_a_mediamuveltseg_felfedezese.html
http://buvosvolgy.hu/upload/renee_hobbs_david_cooper_moore_a_mediamuveltseg_felfedezese/hobbs_cooper_a_mediamuveltseg_felfedezese.html
http://buvosvolgy.hu/cikk/112/Mediamuveltseg
http://buvosvolgy.hu/cikk/118/Kiadvanyok
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Alsómocsoládon nincs oktatási intézmény (a gyerekek a szomszédos Mágocsra járnak), de a település 

vezetése felelősséget érezve a fiatalok iránt kezdeményezi és segíti a mágocsi oktatási intézmény 

pályázatba való bekapcsolódását. 

A felnőtt lakosság fogyasztói tudatosságának kialakítása/fejlesztése nem korlátozódik a kereskedelmi 

vásárlások területére. A komplex megközelítési mód szerint pénzügyi-, környezetvédelmi-, 

médiahasználati-, egészségügyi vetületei is vannak a tudatos fogyasztásnak, amelynek fejlesztése 

beleillik az élethosszig tartó tanulás eszmerendszerébe, hiszen életünk során folyamatosan találkozunk 

a meggyőzési tudatossággal. A tudatos fogyasztás, mint kompetencia fejlesztésének módszertana 

tudományos háttérrel megalapozottan elérhető Magyarországon. A fogyasztói tudatosság kialakítása 

nem egyetlen képzés, hanem egy képzési rendszer, amelynek szakmai tartalma a meggyőzési 

tudatossággal összefüggő ismeretbővítést szolgálja. A képzési tematika fiatalokra, felnőttekre és 

időskorúakra is kidolgozott úgy, hogy az utóbbi korcsoport esetében bevonják a képzésbe gondozókat, 

nyugdíjas klubok tagjait, idősotthonok lakóit. 

5 .sz. táblázat: Tudatos fogyasztói magatartás kialakítása 

Tanulási program 

megnevezése 
Tudatos fogyasztói magatartás kialakítása 

A program indokoltsága és 

kapcsolódása a stratégiai 

célokhoz 

A meggyőzési tudatosság érinti az állampolgárok teljes körét, olyan 

vásárlási szokások jönnek létre, amelyek nincsenek teljes összhangban a 

pénzügyi teljesítőképességgel. Az indokolatlan fogyasztás nem 

korlátozódik a kereskedelmi fogyasztásra.  

A tudatos fogyasztói magatartás összhangban van az aktív állampolgári 

magatartás kialakításának stratégiájával. 

A program célcsoportja Fiatalok, felnőttek, idősek. 

Együttműködő települési 

partnerek 

Partner megnevezése Együttműködés tárgya 

Demokratikus Alsómocsoládi 

Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat 

A programban résztvevők 

toborzása. 

Mocsoládi Cognitív Mentor 

Közhasznú Nonprofit Kft. A programban résztvevők 

toborzása. 
Ősz Fény Idősek Otthona 

Mocsolád-Civilház Nonprofit Kft. Ellenőrzés 

Megvalósítás időszaka 2017. január – 2018. december 
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7.2.2. Intergenerációs tanulás, Skype Care program 

A különböző generációk közötti tanulás (intergenerációs tanulás) jó példája a 2011-2014 közt 

zajló Skype Care modellprogram, amely egyértelműen bizonyította, hogy megfelelő motivációval 

iskolai végzettségtől és a település jellegétől függetlenül az idősek képesek a Skype használatának 

elsajátítására. Ennek eléréséhez a fiatal korosztály bevonásával a közösségi munka keretében nyújtott 

önkéntesség biztosította a „tanítási” lehetőséget. Az idős emberek a program eredményeként nemcsak 

képessé váltak az internetes tudás elsajátítására, de a tanítás révén pozitív irányban változtak az 

intergenerációs kapcsolatok. Az idősek családi és személyes kapcsolatai erősödtek, szórakozást, napi 

elfoglaltságot találtak, az új tevékenység folyamatos tanulással járt és kihívást adott életüknek, és sokan 

betegségük ellenére a társadalom integrált tagjai maradtak. Alsómocsoládon van előzménye a 

generációk közötti tudásátadásnak, amely egy ilyen program megvalósításával tovább bővülhet. 

 

6 sz. táblázat: Skype program kialakítása 

Tanulási program 

megnevezése 
Skype Care program 

A program indokoltsága és 

kapcsolódása a stratégiai 

célokhoz 

Az idős generáció személyes kapcsolattartása az egészségi állapot 

függvényében sok esetben korlátozottá válhat, amely mentális 

nehézségekhez vezet. A kapcsolattartás korszerű módszerének 

megtanulása javít az elszigeteltségen. A Skype Care program lehetővé 

teszi a generációk közötti kapcsolattartás új formáit. Alsómocsoládon 

az idősekre kiemelt figyelem hárul, bekapcsolásuk a közösség életébe 

stratégiai cél. 

A program célcsoportja Fiatalok, idősek 

Együttműködő települési 

partnerek 

Partner megnevezése Együttműködés tárgya 

Demokratikus Alsómocsoládi 

Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat 

A programban résztvevők 

toborzása. 

Őszi Fény Idősek Otthona 
A programban résztvevők 

toborzása. 

Megvalósítás időszaka 2017. június – augusztus 

 

7.3. Partnerek 

7.3.1. Élethosszig tartó tanácsadás 

A magyarországi élethosszig tartó tanácsadási rendszer szisztematikus fejlesztése 2008-ban indult el 

Európai Uniós finanszírozással a Társadalmi Megújulás Operatív Programja (TÁMOP2.2.2) keretében, 
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amit az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) vezetett. Az első szakasz 2011-ben zárult le és a 

következőket foglalta magában: 

- Egy élethosszig tartó pályaorientációs szakemberekből álló törzshálózat kiépítése egy egységes 

protokoll és egy újonnan kifejlesztett országos kompetencia-mátrix segítségével. 

- Egy új internetes portál létrehozása, melyen foglalkozásokról szóló filmek és mappák, 

képességekre, érdeklődésre, értékekre és munka preferenciákra vonatkozó széles körű 

önértékelő kérdőívek, és az összes oktatási ágazatra, képzésre és foglalkoztatási lehetőségre 

vonatkozó kibővített adatbázisok találhatóak, valamint ezen a portálon a pályaorientációs 

szakemberek virtuális közösségének létrehozása és működtetése. 

 
-  

Magyarországon egyetemi szintű tanácsadási képzés (emberi erőforrás tanácsadó) öt nagyváros 

felsősoktatási intézményében érhető el: Budapest, Gödöllő, Sopron, Győr, Debrecen, Pécs.  

A tanácsadási szolgáltatást megvalósítását a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi-, 

Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar Felnőttképzési Központja tudja biztosítani, amely megfelelő 

emberi erőforrással és tudományos háttérrel rendelkezik. A Karral való együttműködés lehetőséget ad 

arra is, hogy az emberi erőforrás tanácsadó mesterszakosok gyakorlati helyet találjanak Alsómocsoládon. 

7.3.2. Tudatos fogyasztói magatartás 

A Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézetének Reklámpszichológiai Kutatócsoportja felnőttkori 

tudatos fogyasztói magatartással összefüggő vizsgálatokat végzett és dolgozott ki a Pszichológiai 

Kutatásetikai Bizottság által elfogadott érintettséget vizsgáló és a meggyőzési tudatosság mérésére 

alkalmas mérőeszköz. Egy fogyasztóvédelemmel foglalkozó civil szervezettel együttműködve korosztály-

specifikus és tudatos fogyasztói magatartás elsajátítását célzó komplex fogyasztóvédelmi programot és 

képzési tervet. A képzési tematikát az időskorosztály számára dolgozták ki, de könnyen átültethető a 

felnőtt korúakra és az iskolásokra is. A tudatos fogyasztói magatartás kialakításával összefüggő komplex 

fogyasztóvédelmi program és képzés alapvetően egy debreceni pszichológus team fejlesztése, a 

csoporttagok között pszichológus. 

7.3.3. Új szervezet: Népfőiskola 

A feltáró helyzetelemzésben áttekintett nemzetközi trendek és hazai szabályozások alapján a 

stratégiai tervben megfogalmazott élethosszig tartó tanácsadás és a megjelölt képzések megvalósításához 

szükséges koordinációhoz új szervezeti forma, a Népfőiskola létrehozása a célszerű. A népfőiskolákat a 

polgárosodó társadalom, pontosabban a polgárosodó parasztság hozta létre a XIX. században a 

skandináv országokban. A magyar népfőiskoláknak egyik törekvése szintén az állampolgári nevelés volt, a 
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személyiségformálás és a hazafiságra való nevelés mellett. Ehhez közelít ma is a népfőiskolai mozgalom, 

annyi változással, hogy az oktatás, nevelés közelebb került a munka világához. A Magyar Népfőiskolai 

Társaság (MNT) 125 tagszervezettel rendelkezik, melyből aktívan 95 végez népfőiskolai munkát. A 

népfőiskolák, mint általában a közművelődési intézmények jelentős segítséget adnak a közhasznú, 

jövedelempótló, háztáji, otthoni foglalatosságokhoz (kézművesség, kismesterségek, méhészkedés, szőlő- 

és gyümölcstermelés). A legerősebb népfőiskolák a munkaügyi központokkal együttműködve részt 

vesznek a mezőgazdasági munkanélküliek és a településfejlesztő helyi önkormányzati ügyintézők 

képzésében. 

A Népfőiskolai mozgalomban a tanulást úgy értelmezik, mint az adott területi-társadalmi egységben 

együtt élők társadalmi aktivitását, mely szerencsés esetben egymást gerjeszti.  

A „tanuló közösség” a helyi kezdeményezésekre, az alulról jövő szerveződésekre és a helyi politikai 

demokráciára épít, amely teljes mértékben adott Alsómocsoládon. A tanulás ebben a megközelítésben a 

közösség számára életkérdés, a lemaradás elkerülésének eszköze, a társadalmi átalakulás része. A 

közösségi tanulás azzal kap értelmet, ha maga a közösség vissza tud tekinteni arra a válságra, amely a 

tanulását gerjesztette, mert ennek hiányában a tanulás csak az egyének tudatában jelenik meg. Ezt a 

folyamatot erősíti az élethosszig tartó tanácsadás. A közösségi tanulás kiemelkedő szereplője a civil 

szektor, amely meghatározó szociális színteret jelenthet az adott településen, egyedi megvalósulása lehet a 

mentorprogram és a tanulókörök, amelyeket civil szervezetek, népfőiskolák, egyházak foghatnak össze. 

Ennek jegyében célszerű egy Népfőiskola megalapítása Alsómocsoládon.  

A Népfőiskola létrehozásának aktualitása az Európai Unió Európai Felnőttképzési Szövetségének 

(EAEA) programja, amelyben 2017-re meghirdeti a „Felnőttkori Tanulás Európai Évét”.  

A Társaság által közzétett Kiáltvány a tanulást hatalomnak és örömnek tekinti, amelyet kutatási 

eredményekkel támaszt alá. Az EAEA szerint a felnőttképzés hozzájárul ahhoz is, hogy csökkenjen a 

társadalmi egyenlőtlenség, hogy igazságosabb társadalom jöjjön létre, s nagyobb legyen a gazdasági 

növekedés. A szervezet nagy hangsúlyt fektet az egyéni életvezetési jártasságok kialakítására, fejlesztésére. 

Az általuk idézett adatok azt mutatják, hogy a közösségi művelődésben szerzett felnőtt tanulói 

tapasztalatok számos előnyt biztosítanak. Az abban részt vevők nem csak egészségesebbnek érzik 

magukat, de törekednek is az egészséges életmódra: új társadalmi hálózatokat építenek ki és 

megtapasztalják a javuló jólét érzését. Ráadásul azok a felnőttek, akik a közösségi művelődésben részt 

vesznek, sokkal motiváltabbnak érzik magukat az egész életen át tartó tanulásba történő bekapcsolódásra, 

amire úgy tekintenek, mint egy, az életüket fejlesztő lehetőségre. Ezeket az előnyöket olyan tanulók 

fogalmazták meg, akik teljesen különböző kurzusokon vettek részt, nyelvi, művészeti, sport vagy 

állampolgárképző kurzusokon. Különösen az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező felnőttek képesek 
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a felnőttképzés által előnyt szerezni. A Magyar Népfőiskolai Társaság a meghirdetett programhoz 

kötődően akciósorozatot indít 2017-ben, amelyhez az Alsómocsoládon létrehozott Népfőiskola is 

csatlakozhat. Az Alsómocsoládi Népfőiskola keretet biztosíthat arra, hogy az ERASMUS program 

keretében pályázati forrásokat érjen le a település. Az ERASMUS a felnőtt tanulással összefüggő 

innovatív szellemi termékek esetében kiemelt támogatást nyújt, itt eséllyel pályázhat Alsómocsolád a 

tudatos fogyasztói magatartással összefüggő kompetenciafejlesztés kistelepülési adaptációjával. 
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8. Cselekvési terv 

Tevékenység 
megnevezése 

Tevékenység 
tartalma 

Tevékenység 
megvalósításán

ak időszaka 
Felelős 

Alsómocsoládi 
Népfőiskola létrehozása 

A népfőiskola bejegyzése 
a megyei bíróságon 

2016. december Polgármester 

Alsómocsoládi 
Népfőiskola 

programjaihoz 
forráskeresés 

ERASMUS, EAEA 
pályázatkeresés 

Folyamatos Alsómocsoládi Népfőiskola 

„Fogyasztói 
tudatosságra nevelő 

iskola” pályázat 

A pályázat 
kezdeményezése a 
Hegyháti Általános 

Iskolában 

2017. január 
Demokratikus Alsómocsoládi 

Gyermek és Ifjúsági 
Önkormányzat 

Élethosszig tartó 
tanácsadás a településen 

A tanácsadási 
szolgáltatási szerződés 

megkötése 
2017. január Polgármester 

Élethosszig tartó 
tanácsadás a településen 

A résztvevők toborzása 2017. március 

Demokratikus Alsómocsoládi 
Gyermek és Ifjúsági 

Önkormányzat, Mocsoládi 
Cognitív Mentor Közhasznú 

Nonprofit Kft. 

Élethosszig tartó 
tanácsadás a településen 

Tanácsadási szolgáltatás 
nyújtása 

2017-2018 
Mocsolád-Civilház Nonprofit 

Kft, mint ellenőrző 

Tudatos fogyasztói 
magatartás 

készségfejlesztés 

A készségfejlesztést 
szolgáló programra 

szerződés megkötése 
2017. március Polgármester 

Tudatos fogyasztói 
magatartás 

készségfejlesztés 
A résztvevők toborzása 2017. április 

Demokratikus Alsómocsoládi 
Gyermek és Ifjúsági 

Önkormányzat, Mocsoládi 
Cognitív Mentor Közhasznú 

Nonprofit Kft 

Tudatos fogyasztói 
magatartás 

készségfejlesztés 

Készségfejlesztési 
program, képzések 

megvalósítása 
2017-2018 

Mocsolád-Civilház Nonprofit 
Kft, mint ellenőrző 

Intergenerációs tanulás 
A tanulási program 

megszervezése 
2017. június-

augusztus 

Demokratikus Alsómocsoládi 
Gyermek és Ifjúsági 

Önkormányzat, Őszi Fény 
Idősek Otthona 
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9. Kommunikációs terv 

Alsómocsolád élethosszig tartó tanulási stratégiájának megvalósítását intenzív kommunikációs 

tevékenységnek kell kísérnie, amelynek során minden potenciális szereplőnek a lehető legszélesebb 

beleszólási, véleményezési lehetőséget kell biztosítani. A rendelkezésre álló kommunikációs eszközök 

segítségével folyamatosan információt kell nyújtani a lakóknak a várható tevékenységekről, képzésekről, 

programokról. A kommunikáció során kiemelt figyelmet kell fordítani az iskoláskorú gyerekekre és az 

idősekre. A település honlapján feltüntetett civil és gazdálkodó szervezeteknek fontos partneri vagy 

ellenőrzési feladatuk lesz a stratégia megvalósításában. Ezt az új szerepkört nyilvánosságra kell hozni. 

Javasolható egy új elem a honlapon: Élethosszig tartó tanulás, amely bemutatja a stratégiai irányokat, ide 

kerül majd a tanácsadási szolgáltatással összefüggő információ, és célzottan erre a felületre kell feltenni 

minden tervezett és éppen folyamatban lévő képzést.  
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10. Megvalósítás és monitoring 

Az egész életen át tartó tanulás települési stratégiájának bizonyos elemei különböző helyi 

közpolitikák találkozási pontjában helyezkednek el, ezért annak megvalósítása az érintett területekkel való 

szoros együttműködésben valósítható meg. A stratégia megvalósítása során szükséges a társadalmi 

partnerekkel, az érintett területek szakmai és civil szervezeteivel történő konzultáció. 

A stratégia nyomon követésének célja a bekövetkező változások bemutatása, az elmaradások 

körülményeinek feltárása. Az előrehaladási jelentésnek a stratégiai dokumentum cselekvési tervében 

megfogalmazott időintervallumokat kell követnie. A monitoringtevékenység célja továbbá, hogy 

azonosíthatóvá tegye azokat a területeket, ahol beavatkozásokra van szükség a stratégiában 

megfogalmazott célok elérése érdekében. A monitoringrendszert alátámasztó mutatókat a stratégia 

elfogadása után, az átfogó és specifikus célokra tekintettel kell kidolgozni.  

A monitoringjelentést félévente – a stratégiaalkotás előírásaival összhangban – kell összeállítani és 

település honlapjának az élethosszig tartó tanulási stratégiát közzétevő, erre létesített felületein kell 

nyilvánosságra hozni. 
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Összegzés 

Alsómocsolád döntéshozó testületei és véleményformáló személyiségei a rendszerváltást követően 

azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy a település olyan demokratikusan szervezett együttélést tegyen 

lehetővé, ahol a lakók biztonságot és a megélhetésükhöz támogatást kapnak. 

A kezdeti évek próbálkozásainak eredményeként kristályosodott ki, hogy a kiűzött célt pályázati források 

megszerzésével lehet leginkább megvalósítani. Az elmúlt évek sikeres pályázatai és a polgármesteri 

vezetés tárgyalási- és üzletpolitikája tették lehetővé, hogy a településen ma több mint 400 munkahely van, 

melyek egy részét a település által alapított szerveződések biztosítják. 

A pályázati források az alsómocsoládiak számára olyan képzések elérését tették lehetővé, melyek egy 

része a külső munkaerőpiacon való elhelyezkedést segítette, míg mások az önálló gazdálkodás által 

nyújtott megélhetéshez szükséges ismereteket adták meg. A szakmai képzések mellett számtalan olyan 

kompetenciafejlesztési lehetőség is az érdeklődők rendelkezésére állt, amely vagy a munkahelyi helytállást, 

vagy a hétköznapi élet nehézségeinek megoldását segítette. 

Áttekintve az elmúlt évek munkáját és annak eredményeit, a település vezetése és véleményformáló 

személyiségei 2016-ban elérkezettnek látták az időt, hogy túllépve a „gondoskodó település” attitűdön a 

következő időszakban abban segítsenek a közösség tagjainak, hogy saját maguk gondolják át 

élethelyzetüket, ismerjék meg képességeiket és lehetőségeiket  

és ennek megfelelően kérjenek támogatást. Az új szemléletmód megvalósításának eszközeként a vezetés a 

települési élethosszig tartó tanulási stratégia megalkotását jelölte meg. 

Alsómocsolád község élethosszig tartó tanulási stratégiai dokumentuma tíz fő fejezetet tartalmaz. Az első 

fejezetek (Az egész életen át tartó tanulás paradigmája, Az Európai Unió élethosszig tartó tanulás 

stratégiája, A Magyar Köztársaság stratégiája az élethosszig tartó tanulásról, Nemzetközi és hazai trendek 

elemzése) azt a célt szolgálják, hogy egy rendszerben való elhelyezés alapján készüljön a dokumentum. 

Az elméleti alapok, a jó gyakorlatok, az Unió és Magyarország direktívái ismeretének jegyében, azokhoz 

alkalmazkodva lehet stratégiát alkotni, megtalálni a megfelelő tartalmi és formai lehetőségeket. A 

stratégiai dokumentum következő része több kutatási módszert alkalmazva elemzi Alsómocsolád 

helyzetét az élethosszig tartó tanulás nézőpontjából azért, hogy olyan módszerek kerüljenek kiválasztásra, 

melyek sikert hozhatnak a településen. A stratégiai dokumentum két fő fejezete (Az egész életen át tartó 

tanulás rendszerének kiépítése, Cselekvési terv) fogalmazza meg a település stratégiai feladatait, amely a 

következőképpen foglalható össze: 

- Alsómocsolád eddigi képzésszervezési politikája és gyakorlata számtalan értéket hordoz magában, 

melyeket érdemes megtartani, de egy külső módszertannal meg kell támogatni. 
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- A település által nyújtott széles képzési paletta megtanította az itt élőket arra, hogy a tanulás 

elérhető és gyakorolható, sikert és eredményeket hozhat, de saját tanulási igényüket még nem 

ismerik fel, ebben támogatást kell nyújtani számukra. 

- A település lakói megszokták, hogy a polgármesteri vezetés rendkívül erős támogatást ad 

életvezetésükhöz, a jövőben azonban már egy aktívabb és tudatosabb állampolgári magatartás kell, 

hogy jellemezze őket. 

- Az élethosszig tartó tanulási szemlélet kialakításának legkorszerűbb módszere az élethosszig tartó 

tanácsadás, mely Alsómocsoládon is bevezethető. A szolgáltatást nyújtó szervezet a régióban 

rendelkezésre áll. A tanácsadási szolgáltatás megoldást nyújt a fent vázolt elvárások/célok 

eléréshez.  

- A tudatos-, aktív állampolgári lét elérésének egyik lehetősége a tudatos fogyasztói magatartás 

elsajátítása, mely túlmutat a kereskedelmi fogyasztáson, kiterjed az életvezetés számtalan területére. 

Ennek a fajta tudatosságnak az elsajátítása olyan kompetenciafejlesztés, amely az élet számtalan 

területén előnyökkel jár. 

- A települést eddig is jellemezte az idős emberek iránti kiemelt tisztelet. 

Az intergenerációs tanulás új módszereinek alkalmazásával ez a szemlélet továbbra is fennmarad, 

illetve átadásra kerül a fiatal generációk számára. 

Alsómocsolád község élethosszig tartó tanulási stratégiájában megfogalmazott célok elérése komoly 

erőfeszítéseket és együttműködést kíván meg a településen működő gazdálkodó-, és civil szervezetektől. 

A polgármesteri vezetés tudatos irányító tevékenysége, ezzel együtt a feladatok delegálásának a már eddig 

is alkalmazott jó gyakorlata biztosítéka annak, hogy a stratégiai dokumentumban megfogalmazott célok 

elérhetőek. 
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Mellékletek 

1. sz. melléklet 

MÉLYINTERJÚ KÉRDÉSEK 

Az interjúalanyról, a képviselt szervezetről 

 Feltétlenül szükséges annak tisztázása, hogy az interjúalany milyen nézőpontból látja és értékeli 

az élethosszig tartó tanulás témakörét. 

 Röviden a képviselt szervezetről. 

 Mióta működik a szervezet? 

 Fő tevékenységi kör? 

 A szervezettel kapcsolatban állók összetétele. 

 Civil szervezetek esetén: a támogatók köre 

 Civil szervezet esetén: pályázatokban való részvétel (téma, forrás) 

 Röviden a válaszadóról. 

 Milyen tisztséget tölt be, milyen feladatokat lát el? 

 Mióta végzi ezt a munkát? 

 Életkora. 

 Formális iskolai végzettségei. 

 Egyéb képzésekben való részvétel. 

 Milyen okok miatt tanult az alapvégzettség megszerzését követően? 

 Milyen szempontok szerint választotta a képzést, amiben részt vett? 

 Milyen haszonnal járt az Ön számára a képzés elvégzése? 

 Felhasználta-e azt a tudást (hogyan) amelyet szerzett? 

 Tervez-e valamilyen képzésben való részvételt? 

 Ha igen, mi motiválja a tanulásra? 

 

A válaszadó és a LLL 

 Ismeri az Élethosszig tartó tanulás fogalmát? 

 Honnan hallott róla? 

 Ön szerint mit jelent a LLL fogalma? 

 Ön szerint van-e értelme a LLL-nak? 
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 Ha igen miben látja annak jelentőségét általánosságban? 

 Ismeri-e a különböző tanulási formákat? 

 Ön szerint az életkornak van-e jelentősége a LLL szempontjából? 

 Eddig milyen tanulási formákban vett részt? 

 Igénybe veszi-e az internetet arra, hogy tanuljon? 

 Ismeri az LLL módszertanát? 

 Milyen érveket használna, hogy megértesse valakivel a LLL fontosságát? 

 Ön szerint mi motiválhatja az embereket arra, hogy tanuljanak? 

 Hogyan ítéli meg, milyen a tanulás presztízse hazánkban? 

 Ön szerint szakmai tudást vagy inkább képességeket kell fejleszteni a LLL során? 

 

A válaszadó véleménye az LLL-ről a település tükrében 

 Ön szerint a településen élők ismerik-e az LLL fogalmát? 

 Voltak-e a településnek olyan pályázatai, amelyek összefüggésbe hozhatók az LLL-el? 

 Mi volt a pályázat, hogyan értékeli annak eredményét a LLL szempontjából? 

 Lenne-e motivációja a településen élőknek a tanulásra? 

 Voltak/vannak-e a LLL-el összefüggésbe hozható tevékenységek a településen? 

 Mekkora részvétel mellett zajlanak ezek? 

 Ön szerint kik szervezhetnének LLL-hoz kötődő képzéseket? 

 Kinek kellene a képzés költségét vállalnia a településen? 

 Ön szerint a település lakói közül kinek lenne szüksége valamilyen képzésre? 

 Az Ön tapasztalatai szerint kik lennének leginkább motiváltak képzésre? 

 Milyen infrastrukturális fejlesztésre lenne szükség a településen az LLL szempontjából? 

 Az Ön által képviselt szervezetnek lehetne-e szerepe a település LLL stratégiájának 

megvalósításában? 

 Milyen intézményi támogatásra számíthatnak a régióból a LLL stratégia megvalósításában? 

 A településen élők számára milyen tanulási formák lennének a legmegfelelőbbek? 

 Van-e olyan intézmény a településen, amely helyet adhat a LLL szemlélet fejlesztésének 

kialakításához? 

 Van-e olyan személy, aki szerepet vállalhat a LLL szemlélet fejlesztésében? 

 Lát-e esélyt az intergenerációs tanulás megvalósítására a településen? 

 Ön szerint milyen haszonnal járna a település számára a saját LLL stratégia?   
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2. sz. melléklet 

 

MŰHELYBESZÉLGETÉS 

A GENERÁCIÓK KÖZÖTTI TANULÁSRÓL 

 

Időpont: 2016. október 18., 15:00 óra 

Helyszín: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudomány Kar, 308-as terem 

Pécs, Rókus utca 2. 

Célcsoport: A PTE BTK egyetemi hallgatói 

 

Bevezetőt tart: Dr. habil Bocsi Veronika, főiskolai docens, Debreceni Egyetem 

A műhelybeszélgetés célja annak feltárása, hogy a fiatalok hogyan gondolkodnak az idős generáció 

tanulási képességéről motivációjáról. A közös gondolkodás során várjuk azoknak a személyes 

élményeknek a megosztását, amelyben a résztvevőknek módjuk nyílt családjukból vagy az 

ismeretségi körükből az idősebb generáció egy tagját megtanítani valamire, vagy esetleg az idős 

személytől ő maga tanult bármit. 

Fel kívánjuk tárni az intergenerációs tanulás nehézségeit és a pozitív élményeket. 

Keressük azokat a kommunikációs megoldásokat, amelyek a generációk közötti együttműködést 

segítik. 

 

A műhelybeszélgetés a „Mintaprogram a minőségi időskorért” 54 HU11-0005-A1-2013 pályázat 

„Alsómocsolád község élethosszig tartó tanulási stratégiája” kidolgozását segíti elő. 
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3. sz. melléklet 

 

MŰHELYBESZÉLGETÉS 

AZ IDŐSEK TANULÁSI MOTIVÁCIÓJÁRÓL 

 

Időpont: 2016. november 2.  

Helyszín: Alsómocsolád, Ősz Fény Idősek Otthona 

Célcsoport: Az Őszi Fény Idősek Otthona lakói  

 

Bevezetőt tart: Dr. habil Móré Mariann, egyetemi docens, Debreceni Egyetem 

A műhelybeszélgetés célja annak feltárása, hogy az idősotthon lakói milyen tanulási előzményekkel 

rendelkeznek, milyen elvárásokat támasztottak a gyerekeikkel szemben, mit látnak a családjukban az 

unokák tanulási stratégiájában. Fel kívánjuk tárni azt is, hogyan gondolkodnak az idősotthon lakói 

generációjuk tanulási lehetőségeiről, esélyeiről.  

 

A műhelybeszélgetés a „Mintaprogram a minőségi időskorért” 54 HU11-0005-A1-2013 pályázat 

„Alsómocsolád község élethosszig tartó tanulási stratégiája” kidolgozását segíti elő. 
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4. sz. melléklet 

 

MŰHELYBESZÉLGETÉS 

AZ IDŐSEK TANULÁSI MOTIVÁCIÓJÁRÓL 

 

Időpont: 2016. november 2.  

Helyszín: Alsómocsolád, Ősz Fény Idősek Otthona 

Célcsoport: Az Őszi Fény Idősek Otthona lakói  

 

Bevezetőt tart: Dr. habil Móré Mariann, egyetemi docens, Debreceni Egyetem 

A műhelybeszélgetés célja annak feltárása, hogy az idősotthon alkalmazottai hogyan gondolkodnak 

az élethosszig tartó tanulás eszméjéről, milyen tanulási tapasztalataik vannak. Fel kívánjuk tárni a 

lehetséges eszközöket, módszereket az idősotthon lakóinak tanulásba való bevonásához. 

 

A műhelybeszélgetés a „Mintaprogram a minőségi időskorért” 54 HU11-0005-A1-2013 pályázat 

„Alsómocsolád község élethosszig tartó tanulási stratégiája” kidolgozását segíti elő.  
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5. sz. melléklet (képek) 

 

1. kép: Alsómocsolád földrajzi elhelyezkedése 

 
Forrás: Google maps 

 
2. kép: Alsómocsolád madártávlatból 

 
Forrás: Google maps 



 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A projekt a Norvég Alap társfinanszírozásával valósul meg. 
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