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TANULMÁNYOK

Tőzsér Zoltán

A FELNŐTTEK INTÉZMÉNYES (FORMÁLIS)
TANULÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTELÉNEK
VIZSGÁLATA – ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEK1
ABSZTRAKT
A hazai felnőttkori tanulás kutatásában meglehetősen hiányos területnek számít a felnőttek oktatási, képzési részvételének elméleti magyarázata. Ezért ebben a tanulmányban
arra a kérdésre keressük a választ, hogy a felnőttek intézményes (formális) tanulásában
való részvételét és az oktatástól való távolmaradását milyen elméleti megfontolások magyarázzák. Röviden utalunk a hazai elméleti megközelítésekre (például Csoma Gyula,
Zrinszky László, Kerülő Judit, Koltai Dénes, Maróti Andor gondolatain keresztül), majd
áttekintünk néhány olyan hazai viszonylatban kevésbé ismert, de a külföldi szakirodalomban népszerű elméletet, mint például a társadalmi-osztály-elmélet, a várakozás-érték elmélet, a kongruencia-elmélet, a referenciacsoport-elmélet, vagy a válaszlánc-elmélet. A
második egységben hazai (például Török Balázs, Györgyi Zoltán és Kerülő Judit) és nemzetközi (angol nyelvű) kutatások (például Blair, Cline és Wallis; Blair, McPake és Munn;
McGivney és Hardin) példáján keresztül mutatjuk be a részvételi kutatások néhány kérdését. Legvégül az elméletek és kutatások tanulságait foglaljuk össze.
Kulcsszavak: felnőttkori tanulás, tanulási részvétel, tanulási akadályok

1. A tanulmány a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Munkaügyi Hivatal között megkötött NFA KA 3/2013.
számú támogatási szerződés alapján a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Képzési Alaprészének támogatásával valósult meg a
„Szakképzési és felnőttképzési kutatásokat támogató pályázati program” keretében. A szakirodalom gyűjtését, rendszerezését és feldolgozását a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban, a koppenhágai Åarhus Egyetem Könyvtárában (Åarhus
University Library) és a bloomingtoni Indiana Egyetem Könyvtárában (Herman B. Wells Library) végeztük, valamint
nemzetközi adatbázisokra (EBSCO, JSTORE, ERIC) támaszkodtunk.

TŐZSÉR ZOLTÁN: A FELNŐTTEK INTÉZMÉNYES (FORMÁLIS) TANULÁSBAN VALÓ...

5

BEVEZETÉS
A felnőttkori tanulások többsége oktatási és képzési intézményhez kötötten valósul meg.
A felnőttségből fakadó sajátosságok, élethelyzetek (munkahely, család, stb.), ugyanakkor
számos akadályt emelnek a formális keretek között megvalósítható tanulás elé. Így az
akadályozó tényezők vizsgálata elemzésre méltó témaköre az andragógiának. Ezen problémakör kutatása nemzetközi – elsősorban angolszász – területen jelentősebb figyelmet
kapott és néhány évtizedes múlttal rendelkezik. A tanulmány ugyanakkor ismerteti a
hazai elméleti és kutatási alapú megközelítéseket is.
Jelen tanulmányban bemutatott kutatás célja a felnőttkori formális tanulás nemzetközi és hazai szakirodalmának áttekintése, kritikai elemzése. Az elméleti kutatás módszertanában elsősorban dokumentumelemzések, illetve empirikus munkák másodelemzései kerülnek bemutatásra. A tanulmányban megjelenő információk nemcsak az
elméleti szakemberek, de a praxisban tevékenykedők számára is nyújthatnak hasznos
információkat.

A RÉSZVÉTELT MAGYARÁZÓ HAZAI ÉRTELMEZÉSEK
A hazai szakirodalom kapcsán érdemes elsőként Csoma Gyula (2005) megközelítését
idézni,2 aki a felnőttkori tanulás motívumainak három típusát különítette el: az egzisztenciális, a presztízs- és az érdeklődési motívumokat. Az egzisztenciális indítékok alkotják a felnőttkori tanulásban való részvételt befolyásoló legerősebb tényezőket. E szerint
a felnőttkori tanulás az esetek többségében munkapiaci adaptációként interpretálható. A
motívumok második csoportját az úgynevezett presztízsmotívumok képezik, melyek
származhatnak abból az igényből, hogy az egyén a tanulás és/vagy a végzettség révén
társadalmi tekintélyt, elismertséget szerezzen magának. A presztízs miatti tanulásban
leggyakrabban a családi, baráti és munkahelyi környezetnek van szerepe. A harmadik
felnőttkori tanulásra ösztönző tényezőt a korábbi művelődés során kialakult érdeklődés
és tudásvágy jelenti. Ha kialakul valami iránt az érdeklődés, akkor az egyértelműen
kedvezően hat a tanulási kedvre/hajlandóságra, vagyis az egyén azért tanul, mert érdekli a tárgy, igyekszik tudásvágyát kielégíteni. Csoma ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy
e három tanulási motívum „nem tisztán”, nem önmagában jelenik meg a tanulási folyamatban, hanem egymással kölcsönhatásban. A kérdés tehát sokkal inkább az, hogy a
tanulás során melyik motívum a meghatározó. Egy viselkedés hátterében tehát egy időben több motívum is meghúzódhat. A párhuzamosan működő motívumok hol erősítik,
hol gyengítik, hol blokkolják egymást.3
A felnőttkori tanulási motiváció tartóssága, kiváltó oka és iránya szerint Zrinszky
László (2005) különbséget tesz egyrészt a tartós, habituális és az aktuális motiváció, másrészt az elsődleges és a másodlagos motiváció között.4 A habituális motiváció a tárgy
iránti általános érdeklődésre utal; kedvet és elszántságot jelent bizonyos ismeretek elsajá2. Lásd Csoma, 2005.
3. Kerülő, 2009a: 266.
4. Lásd Zrinszky, 2005.
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títására, valamint készségek és képességek fejlesztésére. Általános érdeklődést és/vagy
érdekeltséget fejez ki. A motivációnak ezt a típusát döntően a cél mozgatja. Az aktuális
motiváció arra vonatkozik, hogy egy foglalkozás, egy résztéma tárgyalásakor stb. a személy készen áll-e az együttműködésre, hajlandó-e erőfeszítéseket tenni, függetlenül attól, hogy van-e az adott személyben általános vonzódás és készség egy bizonyos tudás
megszerzésére. Primer (elsődleges) motivációról akkor beszélünk, amikor maga a tanulás célja fejt ki motiváló hatást (ilyen értelemben tehát a habituális motivációnak felel
meg). Szekunder (másodlagos) pedig az, ha például a téma érdekessége, az előadó személye, a problémákban való érdekeltségünk miatt érezzük magunkat motiváltnak, s emiatt
aktivizáljuk magunkat.5 Irány szerint Zrinszky belső és külső motivációt különít el. A
belső motiváció az egyén személyiségéből fakad. Ilyen a becsvágy, a tudásvágy, a pénz, az
elismertség, a siker és az előnyök elérése a tanulás révén. Zrinszky László ehhez sorolja a
magányból, a kommunikációs hiányból eredő hajtóerőt is, amely inkább egyedülálló
emberekre jellemző. Ilyenkor azért tanul az ember, hogy csoportban, közösségben legyen, és így a társas szükségletei ki legyenek elégítve. A külső motivációt az egyén külső
környezete által kiváltott indítékok jelentik. Ilyen esetben a család, a munkahely, a környezet, a baráti társaság ösztönzi tanulásra a felnőttet. Ehhez hasonlóan tanulásra késztető tényező lehet az egyén számára valamely referenciaszemély elvárásainak való megfelelés igénye is.6
Maróti Andor (2002) véleménye szerint7 sokan nem tudják megmondani, hogy miért
tanulnak, s míg az érdek (általában) határozottabban érzékelhető, az érdeklődés, a készség- és képességfejlesztő intenció már homályosabb. Maróti feltételezése szerint érdeklődés nélkül senki nem vállal időbeli kötöttséget és anyagi áldozatot. Ez alól egyetlen kivétel lehet: az, ha valaki kizárólag a bizonyítvány megszerzéséért tanul. Ilyen esetben a
részvétel nem jár együtt a tanulás szándékával. De még ez esetben is befolyásolhatja a
döntést, hogy kinek mihez van érzékenysége, mi áll közel hozzá.8
A felnőttek tanulási motivációja kapcsán figyelmet érdemel Radnai Béla (1963)
megközelítése is. Véleménye szerint tanulásra ösztönöz a „korszerűség igénye, a lemaradástól való félelem, nemzedéki kényszer (amikor az idősebb igazodik a fiatalabbakhoz), presztízsféltés, a művelődés öröme, a tudás fejlesztésének igénye és lehetséges
sikere (teljesítménymotiváció).” Továbbá a „társadalmi felelősség érzése, a munkában
nem érvényesülő hajlamok kibontása, a megszokott környezetből való kilépésnek és
az újszerű élmények keresésének a vágya.” 9 Noha ezek a motívumok bizonyos mértékig átfedik egymást, mégis érzékeltetik a felnőttek tanulásának széles motivációs bázisát. Ezek jelentőségét a felnőttek tanulásban való önkéntes részvétele adja: azaz, ha
a tanulás, a képzés nem felel meg előzetes elvárásainak, könnyen abbahagyhatják azt.
Ugyanakkor a tanítás során és a csoport hatására újak is születhetnek és erősíthetik a
kezdeti motívumokat.10
5. Lásd Zrinszky, 2005: 29; Koltai – Zrinszky, 2008: 22.
6. Zrinszky, 2005, idézi Kerülő, 2009a: 265.
7. Lásd Maróti, 2002.
8. Maróti, 2002: 363.
9. Lásd Radnai, 1963; idézi Maróti, 2002: 163.
10. Lásd Maróti, 2002: 163.
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A RÉSZVÉTELT MAGYARÁZÓ NEMZETKÖZI ÉRTELMEZÉSEK11
A TÁRSADALMI-OSZTÁLY-ELMÉLETEK
Részben Abraham Maslow (1954) „szükséglet-hierarchia” elméletére (needs of hierarchy),
részben Kurt Lewin (1947) elméletére (force-field theory) alapozva alkotta meg Harry L.
Miller (1967) az úgynevezett. társadalmi-osztály-elméletet (social-class theory), amely
nem mást állít, minthogy az egyének oktatásban való részvételét társadalmi-gazdasági
státuszuk (SES) határozza meg.12 Az elmélet nem pusztán arra kínál magyarázatot,
hogy egyesek miért vesznek részt a felnőttkori tanulásban, míg mások nem, hanem arra
is rávilágít, hogy a felnőttkori tanulási aktivitásokat tekintve miért vannak nagy különbségek a társadalmi rétegek között. A maslow-i elmélet szerint a magasabb szükségletek meglétét feltételezi az alapvető szükségletek teljesülése. Mindez Miller felfogásában úgy tükröződik vissza, hogy az alacsonyabb társadalmi státuszú rétegek elsősorban
olyan oktatást, képzést, tanulást fognak választani, ami közvetlenül kapcsolódik a
munkájukhoz, az elhelyezkedési esélyeiket növeli, vagy a munkahelyük megtartását segíti elő, vagyis szorosan véve munkaerő-piaci célokat szolgál. Másfelől a magasabb társadalmi státuszú rétegek, csoportok viszont inkább olyan oktatási, képzési, tanulási
színterek és formák irányába törekszenek, amelyek a Maslow-i értelemben vett „magasabb” szükségleteket hivatottak kielégíteni, tehát az önmegvalósítást, a személyes fejlődést, az önismeret, a rekreáció céljait valósítják meg. Millernek ezt a megállapítását mások is megerősítették.13
Véleményünk szerint ez az elmélet csak megszorításokkal alkalmazható, mert egy
magasabb társadalmi-gazdasági státuszú személy (például vezető, menedzser) is kerülhet olyan szituációba, amikor munkaerő-piaci célú képzésben, átképzésben, továbbképzésben kell részt vennie. Azt is figyelembe kell venni, hogy Maslow, Lewin és Miller az
angolszász felnőttkori tanulási hagyományokból indul ki, és elméletüket több évtizede
fogalmazták meg. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy elméletük csak korlátozottan lehet
érvényes egy olyan országban, ahol a felnőttkori tanulási aktivitás nemzetközi (OECD)
összehasonlításban a legalacsonyabb, és ahol a tanulás főként munkaerő-piaci célokat
szolgál.14

AZ ELVÁRÁS-ÉRTÉK-ELMÉLET
Az elvárás-érték-elmélet nagyban épít olyan teoretikusok gondolataira, mint Lewin,
Tolman, McClelland, vagy Atkinson, akik az emberi viselkedést az egyén és a környezet
közötti interakcióval magyarázzák. Az egyén motivációját végül is a pozitív és a negatív
erők olyan kombinációja határozza meg, amely az egyén és a környezete között áll fenn.
Rubenson szóhasználatában az „elvárás” (expectancy) két alkotó elemből áll: egyrészt az
11. A fejezet tipizálásához az Infed.org következő cikkét használtuk fel: Participation in learning projects and programs.
Elérhetőség: http://infed.org/mobi/participation-in-learning-projects-and-programmes/ [Letöltés dátuma: 2011. 09. 01.]
12. Lásd Miller, 1963.
13. Így Carp–Peterson–Roefls, 1974, valamint Johnston – Rivera, 1965; lásd Cross, 1981: 112–115.
14. Lásd Kerülő, 2007; Török, 2006a és 2006b.

8

SZAKKÉPZÉSI SZEMLE XXX. ÉVFOLYAM 2014/3

egyénnek abból az elvárásából, hogy a tanulásban sikeres legyen, másrészt abból az
igényből, hogy ez a siker az egyénre nézve pozitív következményekkel járjon. Az „érték”
a rubensoni terminológia szerint hatást jelent, amely lehet pozitív, semleges vagy negatív.
Ennek a mértéke a részvételhez kapcsolt előzetes elvárásoktól függ, vagyis például a felnőttoktatásban való részvétel következtében ugyan magasabb lehet az egyén fizetése, de
ez azzal is járhat, hogy kevesebb idő jut a családra. A „valence”, tehát mindazoknak a
pozitív és negatív értékeknek az összessége, amelyeket az egyének mérlegelnek. (Ebben a
példában az egyének arról döntenek, hogy melyik tevékenység – a magasabb jövedelemszerzés vagy családdal együtt töltött idő – értékesebb, azaz arról, hogy melyik számunkra az érték.) Rubenson az elvárás-érték-elméletet (expectancy-valence theory) a következő példával illusztrálja:15 Ha Henry pozitív énképpel rendelkezik, és ha a munkahelyén
egy képzés elvégzésével kilátásba helyezik előléptetését, akkor Henry fontolóra veszi a
részvételt. Ez azonban még nem feltétlenül vezet a részvételhez, hiszen a referencia-személyek is befolyásolják a döntést. Ha például Henry munkatársai negatív értékeket kapcsolnak az oktatáshoz, vagy épp Henry kilátásba helyezett előléptetéséhez, akkor lehet,
hogy Henry-t ez negatívan fogja befolyásolni, és nem vesz részt a képzésben. A példa azt
igazolja, hogy a részvételhez köthetően lehetnek az egyéneknek olyan elvárásai, amelyekhez bizonyos értékek társulhatnak. A részvétel akkor realizálódik, amikor e kettő
együtt áll. A részvétel Rubenson elméletében az „érzékelt helyzeten” nyugszik, ami nem
feltétlenül azonos a „valódi szituációval”. Visszatérve a példára, ha Henry nem tudja kifizetni az oktatás költségeit, akkor a kilátásai nullára csökkenek és ezzel együtt az előléptetés (a jutalom) lehetősége is. De ha Henry-nek mégsem kell fizetnie, akkor az oktatással
kapcsolatos elvárásai is meg fognak erősödni (hiszen a jutalom, az előléptetés is elérhetőnek tűnik) és valószínűleg a részvétel mellett fog dönteni. Ha viszont Henry alacsony
önértékeléssel rendelkezik, akkor még a tandíjmentes oktatás és a kilátásba helyezett előléptetés sem fog segíteni.

A KONGRUENCIA-ELMÉLET
Roger Boshier (1973) elmélete számos ponton köthető Rubenson és Miller koncepciójához.16 Mindhárman úgy tekintenek a felnőttkori tanulási motivációra, mint ami a belső,
pszichés tényezők és a külső, környezeti (társadalmi) tényezők közötti interakció során
valósul meg, vagy legalábbis abban a folyamatban, amelynek során a résztvevők észlelik
és értelmezik a környezeti tényezőket.17 Boshier teóriája azon a tézisen alapul, amely szerint az egyének akkor döntenek amellett, hogy bekapcsolódnak a a tanulásba, ha az énképük és az oktatási program jellemzői között kongruencia áll fenn. Konkrétabban fogalmazva: ha az egyén kényelmetlenül érzi magát az oktatási intézményben, nem
kedveli a tanárait, a csoporttársait, akkor nagy az esélye annak, hogy lemorzsolódik.
Empirikus kutatásában Boshier-nek sikerült ezt a hipotetikus kijelentést tesztelnie: vizsgálata azt erősítette meg, hogy azoknak a hallgatóknak a körében, ahol magas volt az
inkongruencia mértéke, ott jelentős lemorzsolódást regisztrálhattak. Boshier mindezt
15. A példát idézi Cross, 1981: 117–119.
16. Lásd Boshier, 1973.
17. Lásd Cross, 1981: 119.
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azzal a kijelentéssel árnyalja, hogy a kongruencia mértéke összefügg a társadalmi-gazdasági státusz (SES) kérdésével is.18 Ennél a pontnál kapcsolódási lehetőséget látunk a Miller (1967) társadalmi-osztály-elméletével, amely szintén a SES szerepén alapul. A középés felsőközéposztályból származók tehát kongruensnek érzik magukat az oktatási,
képzési intézményekben és az általuk közvetített érték- és normarendszerekben is, így
körükben alacsonyabb a lemorzsolódás mértéke, mint az alacsonyabb társadalmi rétegekhez tartozók esetében. Mind Boshier, mind Rubenson fontos szerepet szán az énképnek, az önértékelésnek. Rubenson szerint „aki alulértékeli magát, negatív énképpel rendelkezik, az kevésbé fog sikereket elérni”. Boshier hasonlóan fogalmaz, hogy „aki
alulértékeli magát, negatív énképpel rendelkezik, így annak kevesebb az esélye arra,
hogy megfelelést (kongruenciát) találjon önmaga és az oktatási program között.” 19

A REFERENCIACSOPORT-ELMÉLET
A referenciacsoport-elmélet (reference group theory) alapja az, hogy az emberek azokkal
a társadalmi és kulturális csoportokkal azonosítják magukat, amelyekbe tartoznak. Ezeket nevezik „normatív referenciacsoportnak” (normative reference group, NRG). Mellettük léteznek olyan csoportok is, amelyekkel az emberek összevetik a saját helyzetüket.
Ezeket „összehasonlító referenciacsoportnak” (comparative reference group, CRG) hívják.20 Az elmélet szerint a részvételt mind a normatív referenciacsoporthoz, mind az ös�szehasonlító referenciacsoporthoz tartozás befolyásolja. Előbbiek az egyének mikrokörnyezetéből származnak, míg az utóbbiak eredhetnek a média hatásából is, akkor, amikor
folyamatosan azt hallják, hogy a „diploma a siker záloga.” 21

A VÁLASZLÁNC-ELMÉLET
A felnőttkori tanulást magyarázó elméletek közül talán a legtöbbet hivatkozott elmélet
Patricia K. Cross (1981) nevéhez köthető (lásd 1. ábra).22 A „válaszlánc”-modell (chain-ofresponse model) azon a feltételezésen alapul, hogy a felnőttkori tanulásban való részvétel
– függetlenül attól, hogy szervezett (vagyis a formális és a nem-formális tanulás), vagy
önirányított (vagyis az autonóm) tanulás formájában valósul meg – nem lineáris folyamatként, hanem egymást követő, kölcsönhatásban álló válaszok eredményeként. Az 1.
ábrával kapcsolatban mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy az nem egy lineáris
folyamatot mutat be, hanem egy olyan folyamatot, amelyben az elemek folyamatos kölcsönhatásban vannak egymással.

18. Lásd Cross, 1981: 120.
19. Idézi Cross, 1981: 120.
20. McGivney, 1993: 25.
21. Lásd Gooderham, 1987.
22. Lásd Cross, 1981.
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(D) Jelentős életesemények
(life transitions)

(F) Információ
(information)

(C) A részvétel során
realizálandó célok
és elvárások súlya
(importance of goals
and expectation)

(E) Lehetőségek és korlátok
(opportunities and barriers)

(A) Önértékelés
(self-evaluation)

(G) Részvétel
(participation)

(B) Az oktatással
kapcsolatos attitűdök

1. ábra. Patricia K. Cross modellje

Forrás: Cross, 1981: 124

Az 1. ábra szerint az önértékelés (A) arra utal, hogy az egyének önértékelése, az önmagukról vallott nézetei meghatározzák a részvételét. Az önbizalomhiánytól szenvedők,
vagy az alacsony önértékeléssel rendelkezők kevesebb eséllyel döntenek a felnőttkori tanulás mellett.
Az oktatással kapcsolatos beállítódások, attitűdök (B) közvetlenül az egyének korábbi
iskolai élményeiből, közvetetten pedig a barátok, ismerősök iskolai élményeiből, tapasztalataiból származnak. Azok a felnőttek, akik nem szerettek iskolába járni, akik negatív
attitűdökkel rendelkeznek az intézményes oktatás, képzés iránt, azok feltételezhetően felnőttkorban sem szívesen vesznek részt a formális oktatásban. Az önértékelésnek és az
oktatáshoz társított attitűdöknek a kapcsolatáról elmondható, hogy alacsony önértékelés
esetén, valószínűleg a tanulással kapcsolatban is negatív viszonyulások, beállítódások alakulnak ki. Cross szerint az önértékelés és a tanulási attitűdök közötti összefüggés Houle
(1961) „tanulás-orientált” felnőtt tanulójával rokonítható.23
A részvétel célja és a részvételhez kapcsolt elvárások (C) Tolman, Lewin, Atkinson,
Vroom, de leginkább a Rubenson által képviselt elvárás-érték elmélettel (expectancyvalence theory) hozható kapcsolatba. Ebben az értelemben az „érték” arra utal, hogy az
egyén számára a cél megvalósítása mennyire fontos; a „elvárás” pedig az egyén azon
szubjektív ítéletén nyugszik, mely szerint a céljait meg fogja valósítani (például diplomát
szerez), ami elvezeti őt a jutalomhoz (például előléptetéshez, munkahelye megtartásához). Ha a cél fontos és megvalósíthatónak is tűnik, akkor az egyén tanulási motivációja
erős lesz. Ha viszont a cél nem különösebben fontos, vagy a siker kétséges, akkor ennek
megfelelően alacsony lesz az egyéni motiváció. Az egyén képzéssel, tanulással kapcsola-

23. Cross, 1981: 126.
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tos várakozási összefüggenek azzal – érvel Cross –, hogy milyen az illető önértékelése: a
magas önértékeléssel rendelkezők hajlamosabbak a sikerességre, míg az alacsony önértékeléssel rendelkezők vagy önbizalomhiánytól szenvedők gyakran kétségeket fogalmaznak meg az oktatás kapcsán.
A felnőttkori tanulásban való részvételt gyakran valamilyen jelentős életesemény (D)
váltja ki és hozza felszínre az emberben latensen benne rejlő tanulás iránti igényeket.
Cross úgy véli, hogy ez leginkább Havighurst (1972) úgynevezett „tanítható pillanat”
(teachable moment) elméletével rokonítható, amely szerint a tanulásnak vannak bizonyos
időszakai, amikor nagyobb fokú érzékenységgel tudunk bizonyos dolgokat elsajátítani.
Ezek az időszakok az egyedfejlődés egyes szakaszaihoz köthetők.24 Erre példaként Cross
azt hozza fel, hogy a megfelelő idő(szak) arra, hogy egy párnak megtanítsuk a gyermek
gondozását, ápolását, amikor ők is gyermeket várnak, vagy gyermeket nevelnek.25
A részvételt továbbá befolyásolják azok a lehetőségek, illetve korlátok is (E), amelyek
az oktatási program jellemzőiből fakadnak. Ha az egyénben erősek a részvételt támogató
erők, akkor képes leküzdeni a részvételt nehezítő, akadályozó tényezőket is. Ha azonban
kevésbé motivált, akkor már a kisebb akadályokon sem képes felülemelkedni.
A részvétel mellett szóló döntést befolyásolja az, hogy az egyének milyen információkkal (F) rendelkeznek a képzésről, a tanulási lehetőségekről. Az információk (például
a képzés helyéről, a tantervről, az időbeosztásról, a követelményekről stb.) szerepe és
súlya megkérdőjelezhetetlen, hiszen a pontos és megbízható ismeretek segíthetik az
akadályok leküzdését.26 Amikor a tanulást indukáló pozitív erők és körülmények erősebbnek és határozottabbnak bizonyulnak a gátló tényezőknél, akkor megtörténik a
részvétel (G).27 Végül is a COR modell a részvételt elősegítő és gátló tényezők kölcsönhatására épül. Meglátásunk szerint a fentiekben bemutatott elméletek közül ez tűnik a
legkiforrottabbnak, mert nemcsak a részvételt befolyásoló társadalmi tényezőket, hanem az egyének döntését meghatározó pszichés jellemzőket is számításba veszi. A részvétel-elméletek (participation theory) ezt a modellt tekintik hivatkozási alapnak, és ebből kiindulva próbálnak meg újabb modelleket alkotni.28

A RÉSZVÉTEL ÉS TANULÁS ÚTJÁBAN ÁLLÓ AKADÁLYOK
A felnőttkori tanulás során nem csak tanulásra késztető, illetve kényszerítő tényezőkkel
kell számolnunk, hanem olyan tényezőkkel is, amelyek akadályokat jelenthetnek a felnőttek számára. Zrinszky az alábbi visszatartó, gátló tényezőket ismerteti:29
1. céltalanság, illetve a cél túl általános vagy elérhetetlennek tűnő volta. Vagyis a felnőttek
többsége nem szívesen vállalkozik olyan képzésre, amelynek nem látja világosan a célját.
Gátló lehet az is, ha a cél túlságosan általános vagy irreálisnak látszik;
24. Lásd Havighurst, 1972.
25. Cross, 1981: 127.
26. Cross, 1981: 127.
27. Cross, 1981: 130–131.
28. Lásd Blair–McPake–Munn, 1995.
29. Zrinszky, 2005: 31; Koltai–Zrinszky, 2008: 23–24.
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2. a visszacsatolás elmaradása. A felnőttek azokat a tanulási lehetőségeket sem kedvelik,
amelyek eredményességéről nem kapnak idejében és megfelelő módon tájékoztatást;
3. az „iskolás stílus” alkalmazása. A felnőttek többségét kifejezetten elrettenti a tanulástól, ha nem kezelik őket felnőttként;
4. a felnőtt életkörülményeinek figyelembe nem vétele. Szintén eltávolítja, megriasztja a
felnőtteket, ha figyelmen kívül hagyják életkörülményeiket, azt hogy a tanulás mellett családi, munkahelyi kötelezettségeiknek is eleget kell tenniük;
5. a csoportlégkör kedvezőtlen volta. Szintén a gátló tényezők között tartható számon
a nem megfelelő csoportlégkör (túlzott teljesítménykényszer, rivalizálás, ellenségeskedés).
A felnőttek tanulásba történő bekapcsolódása és résztétele kapcsán számba kell venni
három olyan változócsoportot, amelyek a tanulás jelentős akadályozó tényezői lehetnek:
a) a belső diszpozíciók, beállítódások olyan tulajdonságokként értelmezhetők, amely a
gyermekkori és az iskolai szocializáció idején alakultak ki. Ezek a gátló tényezők lehetnek az önbizalom, az önbecsülés alacsony szintje, a képességek és tudások leértékelése. Az is visszatartó tényező lehet, ha az egyén szűkebb környezete, illetve szubkultúrája vagy társadalmi csoportja leértékeli a tanulást, a tudásszerzést, a képzést
vagy magát a foglalkozási karrier gondolatát;30
b) a szituációs elemek olyan akadályokat jelenthetnek, mint például az időhiány, a nagy
munkaterhelés, a térbeli/földrajzi távolság, az egészségi állapot, az érdektelenség vagy
épp a konkrét érdeleltség hiánya;
c) a makro-társadalmi szintű gátló tényezők körébe tartoznak például az információhoz
való hozzájutás nem megfelelő volta, a gyermekek ellátásának problémája, vagy a képzettség gyenge munkaerő-piaci konvertálhatósága.31

HAZAI VIZSGÁLATOK
Ebben a fejezetben a felnőttkori tanulással foglalkozó, a célokat és akadályokat elemző
hazai kutatások eredményeit mutatjuk be.
A hazai felnőttkori tanulás motivációját vizsgáló hazai kutatások közül elsőként Török
Balázs eredményeit érdemes kiemelni.32 Kutatásai ugyan nem kifejezetten a felsőoktatásban tanuló felnőttek tanulási motivációját és akadályait vizsgálták, mégis megkerülhetetlen kutatásnak számítanak. Főként azért, mert Török Balázs vizsgálatát egy országos reprezentatív mintán végezte. A kutatás hipotézise szerint a felnőttek körében a tanulás (és a
képzés) alapvetően munkaerő-piaci adaptációként értelmezhető, vagyis a munka világához, a munkavégzéshez köthető. Mivel ennek az adaptációs folyamatnak az alanya csak az
egyén lehet, ezért a kutatás során az egyéni tanulási szándékokat (és feltételeket) vizsgálták
meg.33 A kutatás során 1200, 18 évesnél idősebb személyt kérdeztek meg az egész életen át
30. Vö. Cross, 1981.
31. Ahl, 2006, idézi Reisz–Kleisz–Kocsis, 2008: 259–260.
32. Lásd Török, 2006a és 2006b.
33. Török, 2006b: 335, vö. Blair–McPake–Munn 1995.
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tartó tanulásban való részvételéről. A tanulás alatt nem pusztán a formális oktatásban,
képzésben való részvételt értették, hanem – a CEDEFOP tanulástipizálását követve – a
nem-formális és az informális tanulást is mérni kívánták. Az eredmények szerint 2005-ben
a 18 évesnél idősebb hazai felnőtt lakosság 10,3%-a vett részt valamilyen szervezett tanulási formában a megkérdezést megelőző 12 hónapban.34 A szervezett formában megvalósult
tanulás a válaszadók 6,5%-a esetében iskolarendszerben történt, míg 3,8%-uk esetében iskolarendszeren kívül nem-formális oktatás keretében zajlott le. A 24 év feletti felnőtt lakosság formális oktatásban, képzésben való részvétele már csak 3% volt. Az ennél a korosztálynál regisztrált formális tanulási aktivitás főként a felsőfokú tanulmányok végzésére
irányult.35 Az országos adatok azt mutatják, hogy a felnőttkori szervezett tanulásban való
egyéni részvétel az esetek többségében anyagi megfontolásokra vezethető vissza. A megkérdezettek egyfajta „gazdaságossági racionalitás” mentén döntöttek a tanulási lehetőségek
választása mellett. Vagyis a hazai felnőtt lakosság tanulásának a célja elsősorban a munkaerő-piaci pozíciójának javításával függ össze, ami megnyilvánulhat az elhelyezkedési esélyek javulásában, a munkahelyi előmenetelben, munkahelyváltásban, anyagi előnyökben.36
Erre rezonál Zrinszky László azon megállapítása, amely szerint a felnőttek tanulási motivációja alapvetően utilitarista (haszonelvű) megfontolásokon nyugszik. Zrinszky szavaival
„[…] A tudás értelmezésének vannak olyan specifikus jegyei, amelyek különösképpen a felnőttekre jellemzők. […] a sokat emlegetett gyakorlati irányultság vagy a […] prakticizmus.
Eszerint csak az a valódi tudás, csak az érdemel elismerést, annak a megszerzésért érdemes
erőfeszítéseket tenni, időt, pénzt és fáradtságot áldozni, amely nyilvánvalóan és rövid időn
belül megtérül. Egészen közvetlenül, mint munkahelyi elismerés, előrelépés, nagyobb jövedelem, vagy közvetettebben, mint a személyes tudás presztízs szembetűnő növekedése, a munka és a mindennapi élet sikeresebbé, könnyebbé válása.”37
Török Balázs (2006b) kutatásában egyaránt szerepeltek a munkával, illetve a magánélettel összefüggő tanulási célok, tanulási motívumok. A választási gyakoriságok alapján
első helyre került a „munkanélküliség elkerülésének” szempontja (37,8%), amelyet a
„munkában való eredményesség” motívuma (29,2%) követett. Török arra hívja fel a figyelmet, hogy mivel viszonylag nagy (8,6%) a két tényező mérőszáma közötti különbség,
így némileg nagyobb arányban vannak a tanulást kényszer jelleggel, az állásvesztés elkerülése érdekében vállalók, mint azok, akik a tanulást valaminek a „megszerzése érdekében” vállalnák. Ugyanakkor a munkahely megtartása és a munkahelyi előmenetel lehetősége nem zárják ki egymást, az egyik maga után vonhatja a másikat. A két tényező
közötti különbségtétel azért fontos, mert a kényszerhelyzetek miatti tanulás valószínűleg
kevésbé ambiciózusabb, mint a munkavégzés eredményesebbé, sikeresebbé tételének céljával megvalósított tanulás.38
Ez a kutatás nemcsak a felnőttkori tanulás céljai, motívumai szempontjából, hanem
a tanulási akadályok, nehézségek feltárása során is hasznosítható. Török (2006b) felmé34. A kutatás értelmezése szerint a szervezett tanulási forma magában foglalja a formális (iskolarendszerű) és a nem-formális (például tanfolyami) tanulási tevékenységeket.
35. Török, 2006b: 336.
36. Török, 2006b: 338.
37. Zrinszky, 2002a: 131.
38. Török, 2006b: 339.
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rése szerint a hazai felnőtt lakosság 34%-a úgy vélte, hogy a tanulás nem hoz annyi hasznot, mint amennyi ráfordítást igényel. Ilyen értelemben tehát a hazai felnőtt lakosság
jelentős része alulmotiváltnak tekinthető.
Mivel a hazai felnőttkori tanulás jellemzően utilitarista és prakticista elvekre épül,39
a várhatóan alacsony mértékben hasznosuló tanulásra nem vagy csak nagyon nehezen
vállalkoznak a jellemzően gazdasági megfontolások alapján döntő felnőttek. Mindezzel
az egyén iskolai végzettsége szoros korrelációt mutat: a felsőfokú végzettségűek körében
kisebb azok aránya, akik szerint a tanulás nem vagy csak kevésbé rentábilis befektetés,
mint az alacsonyabb iskolai végzettségűek (8 általános) körében (40,9%). Vagyis akinek
magasabb az iskolai végzettsége, az nagyobb eséllyel tapasztalja meg a tanulás „befektetés jellegét.” 40 Figyelemreméltó, hogy a megkérdezettek 18%-a vélekedett úgy, nem érdemes tanulnia, mert képzettség nélkül is tud pénzt szerezni. Esetükben feltételezhető,
hogy a jövedelemszerző tevékenységeikben a tanulás nem élvez prioritást.
Török adatai azt igazolták, hogy komoly nehezítő tényezőt jelent a képzések hossza is.
A megkérdezettek 39,5%-a szerint a tanfolyamok, képzések túlságosan hosszúak. Szintén jelentős motiváció-csökkentő hatása van a számonkéréseknek és az ezekből eredő
frusztrációknak. A kérdezettek 44,5%-a egyetértett azzal a véleménnyel, hogy ha nem
lennének értékelések és vizsgák, akkor az emberek szívesebben tanulnának.41
A tanulás gátló, akadályozó tényezők közül az egyik legfontosabb a tanuláshoz
szükséges idő biztosítása. A tanulási lehetőségek kihasználása függ az egyének munkaterhelésétől és munkaidejétől. Vizsgálatának időpontjában 2006-ban hazánkban a foglalkoztatottak évi átlagos munkaideje az OECD átlag feletti volt, ami kedvezőtlenül
befolyásolja a tanulásra fordítható idő mennyiségét.42
Györgyi Zoltán (2003) a hazai felnőtt lakosság reprezentatív mintáján a felnőttképzéssel kapcsolatos igényeket, elvárásokat, és akadályozó tényezőket vizsgálta. Véleménye
szerint négy tényező (az életkor, a nem, az iskolai végzettség és a jövedelem) határozza
meg a felnőttkori tanulásban való részvételt. Fontos hangsúlyozni, hogy nem azt állítja a
kutatás, hogy a férfiak és a nők között eltérő tanulási kedv a jövedelem növekedésével,
vagy az iskolai végzettség szintjével áll összefüggésben; sokkal inkább azt, hogy a nők
tanulással kapcsolatos viszonya a jövedelem és a végzettség függvényében eltér a férfiakétól.43 A kutatás a tanulást akadályozó tényezőket is elemezte. E szerint a leggyakrabban hivatkozott tanulási akadály a magas életkor, bár itt fel kell hívni a figyelmet arra,
hogy ez a minta jellemzőiből adódik, ugyanis az 55 évnél idősebbek 88%-a jelölte meg ezt
a tényezőt. Azaz ebben a korcsoportban a tanulás teljesen háttérbe szorul.
A második leggyakrabban megjelölt akadály a képzések költsége, pontosabban a jövedelemhez viszonyított ár. A kutatás szerint szinte minden társadalmi réteg nagyon
költségérzékeny, és ez hangsúlyozottan igaz az alacsonyabb státuszúakra, akiknek a jövedelmi helyzete gyakran még az olcsóbb képzéseken való részvételt sem teszi lehetővé.

39. Lásd Zrinszky, 2002a.
40. Lásd Török, 2006b.
41. Török, 2006b: 342.
42. Török, 2006b: 343.
43. Györgyi, 2003: 36.
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Az akadályozó tényezők közül harmadik helyre került az időhiány. Ez jellemzően
azoknál jelentkezik akadályként, akik sokat dolgoznak, és ezért alig marad tanulásra
fordítható idejük. A család mint akadályozó tényező szintén figyelmet érdemel, noha ez
jellemzően az alacsonyabb iskolai végzettségű nőknek okoz problémát, bár kisebb mértékben a kvalifikált nők is említik.
A többi akadályozó tényezőnek az előbbiekhez képest kisebb a jelentősége, bár ezekkel is számolni kell. Így kiemelhető a kutatásban „leszakadó réteg”-ként definiáltak esetében az utazási költségek, a tanulás várható munkaerő-piaci eredménytelenségére vonatkozó elvárásaik, valamint a szubjektív öregségük.
A betegségnek, mint akadályozó tényezőnek elenyésző a szerepére egyedül a női leszakadó rétegek hivatkoztak. Továbbá érdemes kiemelni, hogy a képzési választék, illetve a tanfolyamok elérhetősége általában nem okozott problémát.44
Kerülő Judit több tanulmányban tárgyalta a felnőttkori tanulást segítő és akadályozó
tényezőket.45 Ezek a kutatások a Nyíregyházi Főiskola levelezős hallgatóinak vizsgálatára
irányultak, és az alapvető szociokulturális és szociodemográfiai tényezők feltárásán túl
azt a célt szolgálták, hogy a tanulási célokat és nehezítő tényezőket tárják fel. Kerülő
(2007) kutatása során többek között a Csoma Gyula nevéhez köthető tanulási motívumokat vizsgálta. E szerint a megkérdezett részidős hallgatók kétharmada munkával kapcsolatos célokat kíván megvalósítani a részvételével.46 A felnőttkori tanulás során meghatározó tényező a befektetés-megtérülés szemlélet, vagyis az, hogy a felsőoktatásban
töltött idő, később valamilyen formában megtérüljön, előnyökhöz vezessen. A kérdezettek többsége abban bízik, hogy tanulmányaik (a diploma megszerzése) lehetővé teszik a
munkahelye megtartását, a munkahelyi pozíciójának stabilizálását. A válaszadók másik
része a diploma birtokában mobilitásra számít, vagyis magasabb társadalmi pozícióhoz
szeretne jutni. Kisebb részük állást remél a végzettség megszerzését követően. Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy a megkérdezettek kb. egyharmada azért vállalkozott a képzésre, mert környezete, családja ösztönözte erre. Ők azok, akik presztízsmotívumokkal
magyarázták részvételüket. Az érdeklődés, az ismeretek bővítésének igénye azonban
csak a válaszadók kis részét motiválta a felnőttkori tanulásban való részvételre. A kutatás
szerint a megkérdezettek körében a legfontosabb tanulási motivációt növelő tényező a
„siker” volt, amely alatt a külső elismerést (tanárok, csoporttársak elvárásainak való
megfelelést) értették. A második leggyakrabban említett tényező az „önbizalom”, amely
szoros kölcsönhatásban áll a „sikerrel.” A siker ugyanis jelentősen javíthatja a résztvevők
önértékelését. És vice versa; tanulási motivációt fokozó tényezőnek számít még az „érdeklődés” felkeltése is.47 A tanulási motivációt nehezítő tényezők a kutatás szerint leginkább egzisztenciális indítékokkal hozhatók összefüggésbe. Vagyis ha a hallgatók olyan
elvárásokat fogalmaznak meg, amelyek egyéni érvényesülésükkel vannak összefüggésben, és ha ezeket nem látják igazoltnak, akkor úgy érzik, befektetéseik nem térülnek
meg, így motivációjuk is jelentősen csökkenni fog. Ehhez hasonlóan, a túlságosan távoli
vagy irreálisnak tűnő cél sem kedvez a tanulók motivációjának. A kérdezett hallgatók
44. Györgyi, 2003: 48–49.
45. Lásd Kerülő, 2007, 2008, 2009a, 2009b, 2010.
46. Vö. Török, 2006a és 2006b.
47. Kerülő, 2007: 221.
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szerint az egyik legnagyobb nehézséget a család és a rendszeres tanulás összeegyeztetése
jelenti. Ennél is súlyosabb kihívást jelent a hallgatók számára a munkahelyi elvárásoknak és a munkahelyi feladatoknak való megfelelés, valamint az időbeosztás problémája.
A munkaadók sokszor akadályozzák a hallgatókat (nem engedik el a konzultációkra,
vizsgákra stb.). A felmérés szerint minden ötödik válaszadó titkolja, hogy felsőoktatási
intézményben tanul, mivel ezzel akár a munkahelye elvesztését is kockáztathatja.48

NEMZETKÖZI VIZSGÁLATOK
Blair, Cline és Wallis (2010) a Cross által kifejlesztett „válaszlánc”-modell (COR = chainof-response model) alapján önálló modellt (TOI = threshold of induction model) alakított
ki. A COR modell egy hat szakaszból álló folyamat, amelyen ha keresztül mennek a felnőttek, akkor realizálódik a (felső)oktatásban való részvételük. Ugyanakkor a TOI modell
ehhez képest már a nem részvételig eljutó döntéshozási folyamat lépeseire épít, hanem azt
a folyamatot elemzi, amelynek során a felnőtt résztvevők úgynevezett „tanuló identitásukat” kialakítják. Amíg a Cross-modell a részvételhez vezető hat szakaszból álló folyamatot
befolyásoló tényezőket állítja a vizsgálat fókuszába, addig a Blair, Cline és Wallis által kifejlesztett modell az „elköteleződést” vizsgálja egyfelől a résztvevő felnőttek önmaguk
„tanulóként” való azonosításának folyamatában, másrészt az intézményhez való kötődés
folyamatában. Cross érdeklődése tehát elsősorban a részvételhez vezető folyamatra koncentrál, míg Blair, Cline és Wallis azt a folyamatot elemzik, amelynek során a felnőttek
elsajátítják a „tanuló” szerepeket, és elkezdik magukat „tanulóként” definiálni. Empirikus kutatásukban kilenc felnőttet kérdeztek arról, hogy esetükben hogyan ment végbe az
úgynevezett tanuló identitás kialakításának folyamata, azaz, a felnőtt hallgatók akadémiai, egyetemi környezethez való szocializálódását vizsgálták meg.
Blair, McPake és Munn (1995) a British Educational Research Journal című folyóiratban megjelent tanulmányukban nem kevesebbre vállalkoznak, mint hogy a felnőttek
oktatásban való részvételének magyarázatára egy új elméleti modellel lépjenek elő.49 Az
elemzést 50 interjúra alapozták, amelyeket olyan skót felnőttekkel vettek fel, akik újra
visűszatértek a formális felnőttoktatásba. A kutatás célja azoknak az okoknak a feltárása,
amelyek ezeket a felnőtteket visszavezették az oktatásba. Ennek során nemcsak a részvételt magyarázó főbb elméleti megközelítést vizsgáltak, hanem a részvétel előtt álló akadályozó tényezőket is. Bevezetésként Blair és társai áttekintették azt a négy részvételt
magyarázó elméletet, amely alapján önálló elméleti keretüket megalkották. Ezek a következők: 1) A személyes okokat feltáró, jellemzően kvantitatív kutatásokra alapozott
elméletek 2) Motivációs tipológiák 3) Átmenetek elmélete 4) A részvételt befolyásoló társadalmi és intézményi kontextusok vizsgálata. 1) A személyes okokat feltáró, jellemzően
kvantitatív kutatásokra alapozott elméletek. Ezekben a tanulmányokban, illetve mögöttük álló elméleti megközelítésekben azokat az egyéni okokat tették a vizsgálat tárgyává,
amelyek az egyént a részvétel felé terelik. Ezek a vizsgálatok jellemzően kérdőíves megkérdezésen alapulnak. Az első nagymintás amerikai felmérés (Johnstone és Rivera, 1965),
48. Kerülő, 2007: 221–222.
49. Lásd Blair–McPake–Munn, 1995.
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azt találta, hogy a részvételt befolyásoló leggyakrabban említett okok a munkával, a
munkavégzéssel álltak kapcsolatban: új munkahelyre való előkészület, munkahelyváltás, vagy a meglévő munkahely igénye/szükséglete miatt, vagyis a felnőtteket leginkább
a szakmai célok vezették a tanuláshoz. Ehhez hasonló eredményekre jutott az amerikai
Oktatási Statisztikai Hivatal (National Center for Educational Statistics) 1984-es felmérése is, amely szerint a résztvevők 64%-a valamilyen munkával, munkavégzéssel kapcsolatos motívumot (például új munkahely szerzése, a munkahelyhez szükséges tudás megszerzése) említett a tanulmányok magyarázataként. A kutatások50 további motivációs
tényezőkre is ráirányították a figyelmet: úgymint a szellemi frissesség/aktivitás megőrzésének igénye, az érdeklődés, a személyes fejlődés, és a végzettségek szerzése. May-nek
(1985) a camdeni közösségi főiskolán végzett kutatása szerint a legfontosabb motívumokat a mentális egészség stimulálása, az önfejlesztés, a kiteljesedés lehetősége, és az adott
tárgy/témakör iráni érdeklődés jelenti.51 McGivney (1990) szerint hét cél jelenik meg
felnőtt tanulóknál: 1) a tudáselsajátítás, 2) a szakmai és a személyes fejlődés igénye, 3) a
munkaadójuk elvárásainak való megfelelés, 4) az új emberekkel való találkozás lehetősége, 5) a saját közösségen való segítés igénye, 6) a vallásos szükségleteknek való megfelelés,
7) a sokszínűség és a stimuláció igénye.52
Ugyanakkor ezek a kutatások nem adnak választ olyan alapvető kérdésekre, mint: a)
A célok elérése érdekében miért az oktatáshoz fordulnak az emberek? Azok az emberek,
akiknek társas szükségletük van, vagy sok szabadidejük, miért nem választanak más lehetőséget? b) Mi adja meg a „végső lökést” a részvétel mellett szóló döntéshez? c) Milyen
külső tényezők (például az egyén társadalmi és gazdasági helyzete, körülményei) befolyásolják a részvételt?
A motivációs tipológiák két alapvető kérdésen alapulnak: miért és hogyan tanulnak
a felnőttek? Az egyik legkorábbi és talán legtöbbet hivatkozott motivációs tipológia
Houle (1961) elképzelésén nyugszik, amely a tanulás orientációját tekintve három típust
különített el: 1) cél-orientált, akik számára az oktatás pusztán eszköz, hogy valamilyen
másik célt elérjenek, illetve a cél-orientáltak esetében a részvétel egy egyéni szükségletre
megfogalmazott válaszként is értelmezhető; 2) tevékenység-orientált, akik számára a
maga a tevékenységben, a tanulásban való részvétel jelenti a lényeget és a részvételből
következő társadalmi interakciót; 3) tanulás-orientált, akik számára a tudás megszerzése
önmagában értékes. Ezeknek a motivációs tipológiáknak is megvannak a maguk korlátai. Egyrészt azt feltételezik, hogy a felnőtt tanulók beilleszthetők egy kategóriában, és
abban is maradnak. Mi a helyzet akkor, ha a részvétel során az illetőnek megváltozik a
motivációja? Továbbá: mi a helyzet akkor, ha a felnőtt tanulót egyszerre több megfontolás is vezérli? Másrészt a tipológiai megközelítés azt feltételezi, hogy az emberek tudják,
hogy miért döntöttek a képzésbe való bekapcsolódás mellett. Harmadrészt: ez a megközelítés végül nem veszi eléggé figyelembe az egyén (élet)körülményeit. Végső soron a motivációs tipológiák segítségünkre lehetnek a részvétel pszichológiai jellemzőinek azonosítása során is; ugyanakkor csak a megismerés egy szeletét adják, ezért korlátozottan
alkalmazhatók.
50. Lásd Kelly, 1989.
51. Lásd May, 1985.
52. Lásd McGivney, 1990.
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Az „átmenetek elmélete” felnőttkori tanulást a résztvevők (élet)körülményeire alapozva próbálja magyarázni. Cross szerint ezek az élethelyzetek adhatják meg a „miért”
kérdésre a válaszokat. Vagyis az okok, amelyeket a felnőttek a tanulásuk magyarázataként adnak, konzisztensen és logikusan következnek az élethelyzetükből, az életkörülményeikből. Cross elképzelése tehát az, hogy a felnőttkori tanulásban való részvételt
mindig valamilyen életesemény váltja ki. Aslanian és Bricknell (1980) hét jelentős életeseményt azonosítottak:53 1) a munkahellyel kapcsolatos változások (munkahelyváltás,
munkahelyi követelmények változása, előléptetés), 2) családdal kapcsolatos változások
(házasság, gyermekszülés, gyermek iskolába kerülése, válás, szülők elveszítése), 3) szabadidő, 4) művészet, 5) egészség, 6) vallás, és 7) az állampolgárság. A szerzők szerint, ha
ismerjük a felnőtt életciklusát, életmenetét, akkor tudni fogjuk a felnőttkori tanulási
időzítését is. A részvételt befolyásoló társadalmi és intézményi kontextusok vizsgálata.
Ez a megközelítés – az előzőektől eltérően – jellemzően a külső tényezőknek a részvételre gyakorolt hatását vizsgálja. A külső tényezők a következő négy akadályozó tényezővel
írhatók le: szituációs akadályok, diszpozicionális/meghatározottsági akadályok, intézményi akadályok, és szociokulturális akadályok.
A szituációs akadályok jellemzően az egyén körülményeiből adódnak, például időhiány, pénzhiány, háztartás vezetése.54 A diszpozicionális akadályok55 az egyén önmagáról
és tanulásról alkotott véleményét, hozzáállását, viszonyulását fejezik ki. Ilyen például az
önbizalomhiány, és a tanítással-tanulással kapcsolatos negatív attitűd, amely gyakran a
korábbi kedvezőtlen iskolai élményekből ered. Az intézményi akadályok 56 azok a gátló
tényezők, amely az oktatási rendszerből, illetve az intézmény gyakorlatából származnak.
Ilyenek lehetnek, például az információhiány a programok idejéről, helyszínéről, vagy a
szabályozás kérdései. A szociokulturális akadályok57 közül a legfontosabb a résztvevő
környezetének elutasítása, vagy az, ha a szűkebb vagy tágabb társadalom nem tartja fontosnak vagy hasznosnak a tanulást.
Végül is a részvételt úgy értelmezhetjük, mint ami az egyéni motívumok és a társadalmi struktúra működésének összjátékaként, kölcsönös egymásra hatásaként valósul meg. A
részvétel új koncepciója a fenti megközelítések és elméletek (személyes okokat feltáró kvantitatív kutatások, motivációs tipológia, átmenetek elmélete, a részvétel akadályai) szellemében született meg, és azon alapul, hogy a részvételt két, az egyének életére kiható tényező, a
célok és a körülmények interakciója határozza meg. A célok azok a szándékok, amelyeket a
felnőttek az oktatással el akarnak érni, vagyis az eredmények, amelyeket előre jeleznek és
azok az eredmények, amely elérésében reménykednek. A feltételek azok a körülmények,
amelyek egyszerre eredményei és meghatározói a felnőttek életének. Ezek körébe tartozik
az életkor, az iskolai élmények, a családi helyzet, a munkahelyi státusz. A célok munkahelyhez, munkavégzéshez, illetve személyes elégedettséghez, fejlődéshez köthetőek. A célok
sokfélék lehetnek: végzettség megszerzése, munkahely biztosítása, új munkahely keresése,
tanulás önmagáért, szabadidő hasznos eltöltése, új barátok szerzése, stb. A felnőtteknek
53. Lásd Aslanian–Bricknell, 1980.
54. Lásd Carp et al., 1974: 132; Darkenwald–Merriam, 1982: 58.
55. Lásd Johnstone–Rivera, 1965.
56. Lásd. Cross 1981; McGivney 1990.
57. Lásd Jarvis, 1985.
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egyidejűleg több olyan céljuk lehet, amelyeket az oktatás révén akarnak elérni, de lehetnek
az oktatáshoz nem köthető céljaik is. A célok gyakran az egyén (élet)körülményeiből adódnak, például egy jobb munkahely megszerzésének igénye, szükséglete. Ezeket a célokat reaktívnak nevezhetjük. Más esetekben – ilyenkor beszélünk proaktív célokról – nem egy
sajátos, egyedi esemény, élethelyzet, körülmény váltja ki a tanulási szükségletet, hanem
valamilyen társadalmi vagy gazdasági körülmény.
A célok lehetnek rövid, illetve hosszú távúak. Hosszú távú cél lehet egy professzióra
való felkészülés vagy egy bizonyos szakmai végzettség megszerzése, míg rövid távú cél
lehet az egyetemi felvételihez szükséges tudás megszerzése.
A feltételek vagy körülmények két szinten valósulnak meg. Egyrészről van egy „támogató oldal”, vagyis azok a feltételek vagy körülmények, amelyek magából az oktatáspolitikából és szolgáltatásokból/ellátásokból állnak. Ilyenek többek között az ösztöndíjak, a diákhitelek, az intézményi etosz, vagy az elérhető információk. Másrészről pedig a
„követelő oldal,” amely azokból a személyes és egyéni körülményekből áll, amelyek befolyásolhatják a célokat és a részvétel módját (vagyis azt, hogy nappalis, részidős, esetleg
távoktatás formában tanulnak-e a felnőttek). Ezek közé tartozik a (társadalmi) nem, az
életkor, a családi állapot, az iskolai élmények, a tankötelezettség teljesítését követő iskolai
élmények és munkahelyi státusz is. Azaz a felnőttkori tanulásban való részvételt demográfiai jellemzői meghatározzák azt, hogy a formális oktatásban ki és hogyan vesz, illetve nem vesz részt. Jellemző, hogy az életkor előrehaladtával a tanulási hajlandóság csökken; de a negatív iskolai élmények is egyértelműen gátló tényezői a felnőttkori tanulási
aktivitásnak.
Blair, McPake és Munn (1995) elmélete (2. ábra) azt hangsúlyozza, hogy a felnőttkori
tanulásban való részvétel a célok és a feltételek/körülmények kölcsönös egymásra hatásának az eredménye. Elsőként tehát az egyénnek rendelkeznie kell olyan céllal vagy célokkal, amelynek megvalósulását az oktatástól várja. Másodsorban az egyén életében
olyan feltételekre/körülményekre van szükség, amelyek lehetővé teszik a tanulás megvalósulását. Amikor tehát a célok és a körülmények összhangban, egyensúlyban vannak,
vagyis amikor a tanulás egyszerre szükségletként jelentkezik és megvalósíthatóvá válik,
akkor kerül sor az oktatásban való részvételre.

Részvétel

Feltételek

Célok

Forrás: Blair–McPake–Munn, 1995: 639
2. ábra. A felnőttkori tanulásban való részvétel modellje
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A célok egyszerre számosak, sokszínűek, és folytonosan változók. A feltételek szintén
egyénenként eltérőek és a célokkal együtt változóak, vagyis a változó feltételek/körülmények egyúttal a célok újragondolását is magukkal hozhatják. A célokat és a feltételeket/
körülményeket tehát egymással interakcióban (interacting) álló folyamatként kell szemlélni, vagyis a felnőttkori tanuláshoz való visszatérés nem mindig egy logikus, lineáris
döntéshozási folyamat eredményeként következik be, hanem gyakran a célok és a feltételek sajátos összjátékaként.
Összefoglalva: a szerzők szerint a korábbi elméleti megközelítések (motivációs tipológiák, átmenetek elmélete, stb.) csak részben képesek magyarázatot adni a felnőttkori
tanulásban való részvételre. Blair, McPake és Munn azonban amellett érvel, hogy a
részvételt a felnőttkori tanulás céljainak és a körülményeinek vagy feltételeinek az egymásra hatása magyarázza.
A célok lehetnek egyrészt proaktívak, amelyek a felnőtt tanulónak annak az igényéből származnak, hogy elhatárolja, megkülönböztesse magát bizonyos társadalmi vagy
gazdasági körülményektől.
Másrészt a célok lehetnek reaktívak, amelyeket egy bizonyos esemény, például válás,
elbocsátás, szeretett személy elvesztése vált ki. A célok ezen túlmenően lehetnek rövid,
illetve hosszú távúak.
A feltételek/körülmények kétfélék lehetnek: egyfelől olyan feltételek befolyásolhatják a részvételt, mint az oktatási intézmény jellege, a közlekedés, vagy a gyermekfelügyelet megoldásának lehetősége; másfelől olyan feltételek hathatnak ki a részvételre,
mint a családi állapot, a korábbi iskolai végzettségek, iskolai élmények vagy tapasztalatok, illetve a munkahelyi helyzet. A célok és a feltételek/körülmények kölcsönhatásban
állnak egymással és nincs bizonyíték arra nézve, hogy a részvételt egyik vagy másik
tényező egyértelműen determinálná.
A részvételi motiváció kérdőíves vizsgálata során a kutatók jellemzően skálák segítségével állapítják meg, hogy melyek a felsőoktatás felé vezető legfontosabb tényezők.
A skálák alapján faktorokat, illetve klasztereket képeznek, amelyek segítségével hallgatói arculatokat rajzolnak ki.
Nehéz mindenhol megegyező, akár azonos elnevezésű hallgatói arculatokra bukkanni, mert az oktatási rendszer hagyományai, a felsőoktatási intézményi struktúra,
az egyes intézmények profilja, valamint a kutatási célkitűzések és módszerek is sok
esetben eltérnek egymástól.
Annyi azonban bizonyosnak látszik, hogy a felnőttek oktatási részvételében három
tényezőnek van meghatározó szerepe: egyrészt a munkával kapcsolatos, munkapiaci és
karrier-megfontolásoknak; másrészt az önfejlesztésnek, az önmegvalósításnak, a tudásszerzésre való törekvésnek, valamint harmadrészt a szűkebb és tágabb közösségi és
társas hatásoknak (vö. Csoma Gyula kutatásait).
Hozzá kell tenni ugyanakkor, hogy ezek a hatások a felnőtt hallgatóknál más-más
arányban, hangsúllyal jelennek meg, és a tanulási megfontolások e három fő csoportja mellett más tényezők is közrejátszhatnak. Ugyanakkor egymással összefonódó kategóriákról van szó, amelyekben nehéz elkülöníteni az egyes tényezőket, inkább csak
arról beszélhetünk, hogy a felnőtt csoportok esetében melyek a domináns részvételi
tényezők.
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A RÉSZVÉTELT AKADÁLYOZÓ TÉNYEZŐK A NEMZETKÖZI
SZAKIRODALOM ALAPJÁN
A továbbiakban az angol nyelvű szakirodalomra támaszkodva a részvételt akadályozó
tényezőket tekintjük át. Elsőként McGivney (2004) kutatására érdemes felhívni a figyelmet, az ő kutatási érdeklődése ugyanis a felnőtt tanulók (>25 évesek) lemorzsolódását
befolyásoló tényezőkre irányult. Írásában összegyűjtötte azokat a tényezőket, amelyek az
oktatási részvétel és a tanulás gátjait jelenthetik és a tanulmányok befejezését okozzák.58
1) Személyes tényezők (personal factors). Ezek közé tartoznak az úgynevezett felnőttek
életmódjával kapcsolatos tényezők (’ fact of life’ reasons), vagyis a felnőttek munkája,
otthona, családja, és egészségügyi állapota. Még pontosabban a felnőtt élethelyzetből
eredő akadályozó tényezőkről van szó: a gyermek betegségéről, a munkahelyi elvárásoknak való megfelelésről, a munkahelyi feladatoktól, betegségről és hasonló tényezőkről.
2) A tanulásra fordítható idő. A felsőoktatásban a képzések időtartama viszonylag hos�szú, több éves elkötelezettséget jelent, és ezalatt sok olyan változás állhat be a felnőttek életében, amelyek hatnak a tanulásra fordítható időre, valamint annak eredményességére is.
3) A család, illetve partner támogatásának hiánya (lack of family or partner support).
Azok a felnőttek, akik nem számíthatnak a család, illetve a partner támogatására,
valószínűleg nehezebben tudják leküzdeni az oktatási részvétel akadályait és gyakrabban fejezik be idő előtt az iskolát.
4) Anyagi nehézségek. Ez esetben az oktatással járó kiadások (a tandíj és a járulékos
költségek) hátráltatják a felnőttek felsőoktatási részvételét.
5) A kurzusokhoz, illetve az intézményekhez köthető tényezők. Ez esetben a kurzusokkal és/vagy az intézményekkel kapcsolatos elégedetlenség okozza az akadályt, illetve
vezethet el a tanulmányok megszakításához, vagy azok más intézményben való folytatásához.
6) Hiányzó vagy nem megfelelő tájékoztatás a kurzusokról, a felvehető órákról. A rossz
kurzusválasztás szintén támaszthat akadályokat, és a tanulmányok abbahagyását
eredményezheti.
7) Az intézményhez való kötődés hiánya, az intézményi életbe való integráció alacsony
foka. Kutatások rámutattak arra, hogy a magányosság és a kapcsolatépítés nehézsége
összefüggésbe hozható a tanulmányok idő előtti befejezésével.
8) Az intézmények nem fordítanak kellő figyelmet a felnőtt hallgatókra (not adultfriendly institutions). Nehézséget jelentenek, ha az intézmények nem veszik figyelembe a felnőttek igényeit, például kötelező előadások, szemináriumok időpontjának
meghirdetésénél.
9) Az intézményi támogatás hiánya arra utal, hogy a felsőfokú oktatásból (further
education) felsőoktatásba (higher education) átlépő hallgatók gyakran nem kapják
meg ugyanazt a támogatást, odafigyelést, mint amit a korábbi intézményekben.

58. Lásd McGivney, 2004.
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Hardin (2008) szerint bár a felnőttek különböző okok (munkahelyváltás szándéka, szaktudás fejlesztésének igénye stb.) miatt döntenek a felsőfokú tanulmányok mellett, azonban van egy közös tényező: valamennyi döntés mögött valamilyen magánélettel (például
válás, veszteség) vagy szakmával/munkával (munkahelyváltás, munkahely elvesztése)
kapcsolatos életesemény áll. Ezek az életesemények pedig – az érvelés szerint – közrejátszanak a felsőoktatásba történő jelentkezésben. Ugyanis az egyének változtatni, javítani,
de legalábbis szinten tartani szeretnék azt az élet- és munkavitelt, amelyet korábban gyakoroltak/megszoktak, s ennek egyik eszközeként dönthetnek a felsőoktatási tanulmányok mellett. A felsőoktatási tanulmányokat folyató felnőtt hallgatók számtalan nehézséggel kénytelenek szembenézni. Hardin a szakirodalom alapján négy gátló tényezőt
emel ki:59
1) Intézményi korlátok (institutional barriers). Az intézményi korlátok olyan egyetemi,
főiskolai politikákat, gyakorlatokat és bürokráciát foglalnak magukban, amelyek
kedvezőtlenül hatnak a felnőtt hallgatók érvényesülésére. A felnőtt hallgatók, amikor
intézményt választanak, több tényezőt mérlegelnek egyidejűleg; például: a) az intézmény földrajzi közelségét; b) az esti, a hétvégi és az on-line kurzusok elérhetőségét; c)
a tanszékek, és tanulmányi osztályok nyitva tartását; d) a tárgyakról, kurzusokról
való pontos tájékoztatást.
2) Szituációs korlátok (situational barriers). Ezek között említik a szerepkonfliktusokat,
az időmenedzselési problémákat, a családi és munkahelyi gondokat, anyagi és közlekedési kihívásokat. Az anyagi nehézségek erősen gátolják a felsőoktatásban való részvételt.
3) Pszichés korlátok (psychological barriers). Ilyenek a nem megfelelő megküzdési stratégiák, az önbizalom hiánya, a korábbi iskolai tanulmányokból eredő félelmek, negatív
vélekedések a lehetséges iskolai kudarcokról
4) Tanulmányi korlátok (educational barriers). Abból fakadnak, hogy sok felnőtt hallgató nem készült fel a tudományos képzésre, így hiányoznak az akadémiai érvényesüléshez szükséges képességeik, készségeik.
Az oktatásban való részvétel akadályozó tényezőit az amerikai Patricia K. Cross
(1981) három csoportba rendszerezte: szituációs akadályok (situational barriers), intézményi akadályok (institutional barriers), és beállítódási akadályok (dispositional barriers).
A szituációs akadályok az oktatásban résztvevők helyzetéből származnak. Az ide
sorolható két legfontosabb tényező a tanulásra fordítható idő, illetve az oktatás költségei, kiadásai. Ezek a hátrányok, akadályok a résztvevők munkahelyi és családi feladataiból származnak, és a tanulással való összeegyeztetésük gyakran okoz nehézséget a
felnőtteknek. A részidős képzésekben tanuló felnőttek ugyanis jellemzően munka és
család mellett folytatnak felsőfokú tanulmányokat. A részvételt és a tanulást a munkahely azonban nemcsak akadályozhatja, hanem ösztönözheti is (lásd kötelező munkahelyi képzések). A képzés költségei, vagyis a tandíj és az egyéb oktatási kiadások
(például utazási költségek, tankönyvek, vizsgadíjak) szintén hátráltató tényezői lehetnek a felnőttkori tanulásnak.

59. Hardin, 2008: 28.
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Az intézményi akadályok az oktatási rendszer és az intézményi gyakorlatok jellegéből
következnek. Széles skálán mozognak: ide tartozik az intézménynek és az adott képzési
programnak az elérhetősége, vagy az intézményeknek a felnőtt hallgatókkal kapcsolatos
intézményi elképzelése, illetve gyakorlata (például, kurzusok időpontjáról, helyszínéről,
követelményeiről való tájékoztatás, ügyintézés, fogadóórák, könyvtári nyitvatartási idők,
tanácsadás, stb.).
A beállítódási akadályok körébe tartoznak az iskolázással, az oktatással kapcsolatos
vélekedések, beállítódások, viszonyulások. A kedvezőtlen iskolai élmények negatívan
hatnak a potenciális résztvevőkre és a felsőoktatásban szerzett tapasztalatok is egyértelműen kihatnak arra, hogy a felnőttek miként élik meg a felsőoktatási részvételt. Az eredménytelen vizsgák jelentős gátakat alakíthatnak ki a felnőttekben és akár a tanulmányok
idő előtti befejezéséhez is elvezethetnek. Sok felnőtt számol be a vizsgákra való felkészülés nehézségéről és ez különösen azokra jellemző, akik még nem rendelkeznek felsőoktatási tapasztalattal, rutinnal. A diszpozicionális akadályok abban is kifejezésre juthatnak,
hogy a felnőttek elégedetlenek a képzési programmal (megkérdőjelezik annak relevanciáját vagy aktualitását), vagy magával az oktatóval, annak tudományos felkészültségével.
De abban is kifejeződhet, hogy a felnőttek önmagukat tartják „öregnek” ahhoz, hogy
beiratkozzanak a felsőoktatásba, vagy nem ismerik fel a tanulás (és diplomaszerzés) iránti szükségletet (ezeknek a potenciális hallgatók esetében van jelentősége), vagy pedig önbizalomhiányban szenvednek60 (Cross 1981).
Elliot és Brna (2009) kutatásaik során a következő akadályokat azonosították: 1) a
munkahely megtartására való törekvés, 2) anyagi nehézségek, a képzés költségei, 3) a
tanulás és más területek (mint család, munkahely, civil, egyházi, önkéntes stb.) közötti
összhang megteremtésének nehézsége, 4) a családi feladatok és 5) a képzés hiánya, elérhetősége.
Az Egyesült Királyságban végzett nagymintás vizsgálat során Osborne, Marks és Turner (2004) a következő felsőoktatási részvételt nehezítő tényezőket fogalmazták meg: 1)
az oktatási kiadások, 2) a tanulmányok melletti munkavégzés, a munka, mint a tanulást
hátráltató tényező, 3) a munkahelyi feladatoknak való megfelelés, 4) a családi, háztartási
feladatok ellátása, 5) a gyermekfelügyelet megoldása, 6) az önbizalom hiánya, 7) a tartós
eladósodástól való félelem.61
Castle, Munro és Osram (2006) Patricia K. Cross tipizálására hivatkoznak, amely az
oktatásba törekvők előtt álló akadályokat három kategóriába rendezte: 1) Szituációs akadályok (situational barriers), amelyek az egyén élethelyzetből következnek, és magukban
foglalják többek között az egyén munkahelyi feladatai, a háztartás vezetéséből eredő feladatokat, a gyermek elhelyezés gondját, a pénzügyi akadályokat és a közlekedésből fakadó kihívásokat. 2) Az intézményi korlátok (institutional barriers); ezek közé tartozik az
oktatási intézmény elérhetősége, a bemeneti követelmények, az egyetemi, főiskolai órabeosztás problémája és mindazokat az intézményi gyakorlatok, amelyek megnehezítik a
részvételt. 3) A beállítódási (dispositional barriers) akadályok olyan tényezők, mint az
oktatáshoz, a tanuláshoz való hozzáállás, a korábbi iskolai élmények, vagy az önbizalom.
Ettől eltérően Morrow (1994) a részvételt meghatározó akadályoknak két típusát különí60. Lásd Cross, 1981.
61. Lásd Osborne–Marks–Turner, 2004.
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tette el: a fizikai hozzáférhetőség akadályait (amelyeket a Cross-féle szituációs és intézményi korlátokhoz tart hasonlatosnak), és az episztemológiai korlátokat, amelyek azt a tudást jelentik, amit a tanulók az iskolákban sajátítottak el, illetve azokat az élményeket,
amelyeket az iskoláztatás közben szereztek, valamint annak a mértékét, ahogyan ezek
korrelálnak az egyetemi/akadémiai elvárásokkal, illetve gyakorlatokkal. Véleményünk
szerint ez leginkább Cross diszpozicionális korlátaira rezonál.62
Manning és Vickery (2000) hat akadályozó tényezőt írt le: 1) a személyes elköteleződés hiánya; 2) a nem megfelelő minőségű program; 3) a munkahelyi feladatok/kötelezettségek; 4) a költségek; 5) a családi feladatok/kötelezettségek; és 6) a szakmai elköteleződés hiánya.63
Chao, DeRocco és Flynn (2008) a felnőtt hallgatók felsőoktatási akadályai kapcsán a
felnőttkori tanulás négy akadályozó tényezőjét emelik ki: 1) az időhiányt, a tanulmányokhoz szükséges idő biztosítását; 2) családi feladatokat, szerepvállalásokat; 3) a tanulmányok, órák, előadások helyét és időbeosztását; 4) a képzés költségeit.64

ÖSSZEFOGLALÁS
A hazai szakirodalom arra a következtetésre jut, hogy a felnőttek tanulásában, az oktatásba, képzésbe történő bekapcsolódás során a munkaerő-piaci szempontoknak kitüntetett jelentősége van. A magyarországi felnőttek elég jelentős részénél a tanulás munkapiaci adaptációs erővel bír. Ugyanakkor fontos szerepet tölt be a felnőttek tanulásában a
végzettség általi társadalmi presztízsszerzés és elismertség, valamint a tudásvágy, az érdeklődés is. Az angol nyelvű szakirodalom elemzése arra mutatott rá, hogy különféle
aspektusból lehet értelmezni és magyarázni a felnőttek oktatási, képzési részvételét.
A „társadalmi osztály”-elméletek képviselői szerint az oktatási részvételt az egyének
társadalmi és gazdasági státusza határozza meg. A „várakozás-érték”-elmélet szerint a
tanulás egy olyan eredményorientált (kurzusok látogatása, vizsgázás) tevékenység,
amelynek célja valamilyen jutalom elérése (például kreditek gyűjtése, diplomaszerzés).
A kongruencia-elmélet szerint a felnőttkori tanulást kétféle tényező egymásra hatása
alakítja: egyfelől a belső, pszichés tényezők (például énkép), másfelől a külső, környezeti
tényezők (például oktatási program). Az oktatási részvétel akkor realizálódik, ha a kettő
között kongruencia áll fenn. A „referenciacsoport”-elmélet szerint az oktatási részvételt
a normatív, illetve összehasonlító referenciacsoportok határozzák meg, vagyis azok a
társadalmi és kulturális csoportok, amelyeknek az egyének a tagjai, illetve azok a csoportok, amelyekkel összevetik saját helyzetüket az egyének. A „válaszlánc”-elmélet az
oktatásba történő bekapcsolódáshoz vezető döntést nem lineáris folyamatként értelmezik, hanem számos tényező azonos időben érvényesülő hatása során megvalósulónak.
Az angol nyelvű szakirodalom alapján a felsőoktatási részvételt akadályozó tényezők
körében három markáns csoportot lehet elkülöníteni: a) az intézményi akadályokat,
amelyek az intézmény földrajzi elérhetőségétől, a könyvtárak nyitvatartási idején át a
62. Morrow, 1994: 58, idézi Castle–Munro–Osman, 2006.
63. Lásd Manning–Vickery, 2000, idézi Malhotra–Shapero–Sizoo–Munro, 2007: 22.
64. Lásd Chao–DeRocco–Flynn, 2008:31.
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bürokráciáig sok mindent lefednek; b) a pszichés akadályokat, amikor az akadályt a tanulással kapcsolatos attitűdök, vélemények, illetve maga a tanulás és a vizsgáknak a teljesítése okozza; c) a szituációs akadályokat, amelyek az egyén helyzetéből fakadó problémák olyan széles körét ölelik fel, mint például a munkahelyi, a családi, a szabadidős
feladatoknak és programoknak az oktatási részvétellel és tanulással való összeegyeztetésének nehézségei, vagy az oktatási kiadások előteremtésének a kihívását.
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TANULMÁNYOK

Ercsei Kálmán – Fehérvári Anikó

AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS
VÉGZŐSEINEK TANULÓI ÚTJA1
ABSZTRAKT
Jelen tanulmány az előrehozott szakképzésben végzős tanulók családi hátterét, demográfiai jellegzetességeit, illetve korábbi iskolai útját és jövőterveit mutatja be a 2014 tavaszán
végzett kvantitatív kutatás adatai alapján. Az adatfelvétel keretében az előrehozott szakképzési rendszert regionális szinten is jól leképező 105 iskolából álló minta került kialakításra, melynek keretében 2492 végzős (11. évfolyamos) tanuló töltött ki önkitöltős kérdőívet. Az eredmények egyrészt megerősítik azokat a korábbi, 2011-ben végzett vizsgálatakor
tapasztaltakat, miszerint ezt a képzési formát – leginkább a képzési idő rövidsége miatt inkább a kistelepülési, gyengén teljesítő tanulók választják. Területi vonatkozásban kiemelhető, hogy míg Közép-Magyarországon, különösen a fővárosban inkább az alacsonyabb státuszú családok gyermekei választják ezt a képzést, miközben Nyugat-Dunántúlon
a képzés presztízse magasabb. A tanulók jövőterveit illetően három forgatókönyv körvonalazódott. E szerint a végzősök egy része csak (tovább)tanulást, egy másik része csak
munkaerőpiaci tevékenységet, egy harmadik része pedig az előző kettő a szakmaszerzés
utáni társítását tervezte. A jövővel kapcsolatos tervek számos tényezővel összefüggnek,
többek között a nemmel, a lakóhely szerinti település típusával, a régióval és nem utolsó
sorban a családi háttérrel. A tanulói út vonatkozásában releváns tényezőknek mutatkozik
a középiskolai felvételi kimenetele, illetve az iskolai kudarc (bukás) ténye.
Kulcsszavak: előrehozott szakképzés, eredményesség, tanulási út, jövőtervek

1. A kutatás az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 azonosítószámú kiemelt projekt, 4.
alprojekt „Oktatásirányítás és finanszírozás” téma keretében valósult meg. Témavezető: Györgyi Zoltán. Az adatfelvételt
a Soreco Research Kft. készítette.
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Az előrehozott szakképzés egy rövid intermezzója volt a rendszerváltás utáni magyar
szakképzés történetének. Ugyanakkor igen tanulságos volt, hiszen előrevetítette a későbbi változásokat. Az előrehozott szakképzést a már nem hatályos 1993-as közoktatási törvény 2009-es változtatása2 hozta létre. A korábbi képzéshez képest 3 évre rövidült a képzési idő, a csökkentés pedig alapvetően a közismereti órák számának megnyirbálását
jelentette. Akkor még csak bizonyos szakmákban indíthattak képzést az iskolák, a kevésbé elméletorientált, elméleti felkészültséget nem igénylő szakmákban, viszont mára már
minden szakiskolai képzés előrehozottá vált, és rendszerszinten csökkent a közismereti
képzés aránya. 2011-ben készült egy kutatás, amely az előrehozott szakképzésbe belépő
évfolyamokat vizsgálta. A kutatók akkor azt állapították meg, hogy főként a kistelepülési, gyenge általános iskolai tanulmányi eredménnyel rendelkezők számára jelent vonzó
alternatívát ez a képzés, és a résztvevők legfőbb előnyként a rövid képzési időt jelölték
meg.3
Jelen tanulmány az előrehozott szakképzésben végzős tanulók családi hátterét, demográfiai jellegzetességeit, illetve korábbi iskolai útját és jövőterveit mutatja be a 2014
tavaszán végzett kvantitatív kutatási adatok alapján. A minta 105 iskolája rétegzett véletlen mintavételi eljárással került kiválasztásra. Az iskolák régiók szerint jól reprezentálják
az előrehozott szakképzést folytató összes oktatási intézményt. Az önkitöltős, személyes
lekérdezésen alapuló kérdőívet 2493 végzős (11. évfolyamos) diák töltötte ki. Az írás
igyekszik választ adni arra a kérdésre, hogy milyen társadalmi csoportok gyermekei,
milyen céllal választják/kerülnek be az előrehozott szakképzésbe. Feltételezésünk az,
hogy a 2+2 éves szakiskolai képzéshez képest alacsonyabb társadalmi státuszú családok
gyermekei választják ezt a képzést, akik jelentős korábbi iskolai kudarcokkal rendelkeznek. A tanulmány először a tanulók demográfiai és családi jellemzőit tekinti át, majd az
általános és középiskolai eredményességet, illetve a pályaválasztás fontosabb mozgatórugóit vizsgálja, végül pedig kitér a szakmaszerzéskor megfogalmazódó jövőtervekre.4 Referenciaként használjuk az ugyanebben az időpontban felvett közel 6500 11. évfolyamos
középiskolás kérdőíves adatait, amelyben gimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai
tanulók is megkérdezésre kerültek.5

2. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2009. évi XLIX. törvénnyel történő módosításával egy újabb képzési
forma, az előrehozott szakképzés jelent meg a szakiskolai képzés rendszerében, amelyet a módosított törvény 27. §-ának
(4) bekezdése határoz meg: „A szakiskolai nevelés és oktatás – azoknak, akik alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek –
megszervezhető kizárólag szakképzési évfolyamokon, a szakképzés követelményeinek és – legalább a teljes képzési idő
egyharmadában az általános műveltséget megalapozó pedagógiai szakasz követelményeire épülő –, a szakképzés gyakorlásához szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemek átadásával.”
3. Lannert, 2012.
4. 
A z elemzésben használt módszerek: kereszttábla, melyet Khi-négyzet próbával teszteltünk, a kapcsolat erősségét
kontingencia együtthatók segítségével mértük; a családi háttérindex kialakításához a lineáris regresszió lépésenkénti
(STEPWISE) és faktoranalízis főkomponens elemzés módszerét használtuk. Az index értékeinek többváltozós elemzését
variancia-analízissel teszteltük, a kapcsolat erősségét az Eta értékkel mértük. A tanulmányban bemutatott adattáblák
csak szignifikáns összefüggéseket tartalmaznak.
5. A z adatfelvétel a TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 azonosítószámú kiemelt projekt 4. alprojekt „A közoktatás minősége és
eredményessége” témakörében valósult meg. Témavezető: Szemerszki Marianna. Az adatfelvételt a Medián Kft. készítette.

30

SZAKKÉPZÉSI SZEMLE XXX. ÉVFOLYAM 2014/3

DEMOGRÁFIAI MUTATÓK, CSALÁDI HÁTTÉR
Az országos beiskolázási trendek azt mutatják, hogy az ezredfordulóra drasztikusan leesett a szakiskolák beiskolázási száma, a középosztály és az alsóközéposztály inkább
érettségit adó képzésbe íratta be gyermekeit, mintsem szakiskolákba. Ugyanakkor azt is
láthatjuk: a lányok és a fiúk taníttatásában is különbség van, hiszen a lányok évtizedek
óta nagyobb arányban tanultak érettségit adó képzési programokon. A szakiskolákban a
tanulók kétharmada fiú; a nőknek kínált szakma hagyományosan kevesebb és a lányok
száma is kisebb a képzésben. A fiús szülők munkapiaci szempontból biztosabb elhelyezkedést kínáló szakképzést választják, míg a lányos szülők inkább érettségit adó képzésbe,
gimnáziumba íratják gyermekeiket.
Az előrehozott szakképzésben tanulók körében méginkább a fiúk felé tolódott el a
képzés: adataink szerint a végzős diákok 69%-a fiú és csak 31%-uk lány. Természetesen
ezt az eltolódást a szakmakínálat is okozhatta, mivel az előrehozott szakképzésben csak
bizonyos szakmákat oktathatnak.
A végzős tanulók életkorátlaga 18,7 év, az életkorok szórása 1,3 év. Többségük 18 éves,
de jelentős az aránya a 21 éves vagy idősebb diákoknak is. Nemek szerint nincs jelentős eltérés az adatokban, ami azt is jelzi, hogy akár fiúról, akár lányról van szó, az előrehozott
szakképzésben olyanok tanulnak, akiknek iskolai útjai kerülőkkel, kudarcokkal terhelt.
Nemcsak nemek szerint, de településtípusok alapján is jellegzetes különbségek vannak
a szakiskolások továbbtanulásában, hiszen ebbe a képzési típusba főként a kistelepülésen
élők kerültek. Nincs ez másképp az előrehozott szakképzésben sem (lásd 1. ábra). Sőt, erre
a képzésre még inkább igaz, mivel a diákok közel fele községben él. Összehasonlítva a 11.
évfolyamos középiskolás felmérés adataival, azt tapasztaljuk, hogy az átlag szakiskolások
43%-a lakik községekben és 8%-uk a fővárosban. Vagyis az előrehozott szakképzéshez képest kisebb mértékben magasabb a községiek és alacsonyabb a budapestiek aránya.

Forrás: saját szerkesztés
1. ábra. A 3 éves előrehozott szakképzésben 2014-ben végző diákok lakóhelyi eloszlása, %,
N=2493
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A szakiskolás tanulók szüleinek többsége maga is szakmunkás – főként az apákra jellemző ez, míg az anyáknál gyakrabban fordul elő magasabb iskolai végzettség. Ez egyben jellegzetes házassági minta is, és a bemutatott iskolaválasztási tendenciákkal is összefügg: a nők
gyengébb tanulmányi eredménnyel is gyakrabban tanulnak tovább érettségit adó képzésben
(főként gimnáziumban), mint a fiúk. Az anyák között a két véglet (csak alapfokú iskolai végzettség vagy magasabb iskolai végzettség) is gyakoribb, mint az apák között (lásd 2. ábra).

Forrás: saját szerkesztés
2. ábra. A szülők/nevelőszülők iskolai végzettsége, %, N=2419 és 2422

Összehasonlítva a többi a 11. évfolyamos középiskolás szüleinek adataival, az előrehozott szakképzésbe járók szülei hasonló iskolázottsági jellemzőkkel bírnak, mint más
szakiskolás tanulók (lásd 3. ábra). Ugyanakkor az ábrából is jól látszik, hogy a középiskolásokon belül a szakiskolások szülei körében vannak a legalacsonyabban iskolázottak
a legmagasabb arányban.

3. ábra. A középiskolások szüleinek iskolázottsága, %, N=6364

Forrás: saját szerkesztés
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Az iskolázottság szoros összefüggést mutat a szülők foglalkozási státuszával. Minél
magasabb végzettségű a szülő, annál biztosabb, hogy aktív dolgozó.6 Összességében az
apák aktivitása magasabb, mint az anyáké, de ez főként az alacsonyabb végzettségi fokokra jellemző. Míg az alacsonyan iskolázott anyák 62%-a dolgozik, addig az apáknál
ugyanez az arány 79%. A magasabb végzettségi szinteken az anyák aktivitása eléri (érettséginél), sőt meghaladja (a diploma esetében) az apákét (ld. 4. ábra).

Forrás: saját szerkesztés
4. ábra. Dolgozó szülők aránya iskolázottságuk szerint, %, N=2419 és N=2422

Az országos képzési típusra reprezentatív vizsgálat 11. évfolyamos középiskolások
adataival összevetve az tapasztalható, hogy az átlag szakiskolás szülei körében (10% és
24%) a legmagasabb az inaktív szülők aránya a gimnazistákhoz (7,5% és 11,6%) és a szakközépiskolásokhoz képest (8,5% és 16,6%). Az előrehozott szakképzésben tanulókhoz
képest (12% és 23,5%) viszont az átlag szakiskolás adatai csak az apák esetében mutatnak
eltérést, két százalékponttal magasabb az inaktívak aránya előrehozott szakképzésben. A
közmunkások aránya is hasonlóan alakul az előrehozott szakképzésben tanulók körében, mint az átlag szakiskolásoknál (6% körüli az arányuk).
A két szülő foglalkoztatási státuszát együttesen vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy a diákok 8%-ának egyik szülője sem dolgozik, 28%-uknak csak az egyik szülője dolgozik,
63%-uk esetében mindkét szülő aktív. A kétkeresős családok területi megoszlása erős

6. Ide soroltuk az alkalmi és a közfoglalkoztatást is.
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regionális különbségeket mutat. Az előző kérdés a kérdezés időpontjában jellemző foglalkoztatási státuszt mérte fel, emellett azt is megvizsgáltuk, hogy az elmúlt két évben
érintette-e a szakiskolások szüleit a munkanélküliség.7 Míg az apák körében 20%-os ez
az arány, addig az anyák esetében 28%-os. Összességében a családok 38%-a gyarapította
a munkanélküliek számát az elmúlt két évben.
Ahogyan az aktivitás, úgy a munkanélküliség előfordulása is kapcsolatban áll az iskolai végzettséggel. Láthatjuk, hogy minél magasabb az egyén iskolázottsága, annál kevésbé érintett a munkanélküliség által, emellett az anyák minden iskolázottsági szinten
hátrányban vannak az apákhoz képest. Az alacsonyan iskolázottak között minden második anyát érintett az elmúlt két évben a munkanélküliség, de még a felsőfokú végzettségűek körében is tízből egynél magasabb ez az arány (lásd 5. ábra).

Forrás: Saját szerkesztés
5. ábra. Munkanélküliség előfordulása az elmúlt két évben a szülők iskolázottsága szerint,
%, N=2419 és 2422

Az előrehozott szakképzésben tanulók családjának anyagi helyzetét többféle – objektív, szubjektív – mutatóval igyekeztünk mérni, amelyekből aztán egyetlen indexet képeztünk. A családok lakhatási körülményeire utal az a tény, hogy a tanulók 86%-a rendelkezik saját szobával. Szintén objektív mutatóként kezelhetjük azt a kérdést is, hogy a diákok
mekkora arányban végeznek munkát, kereső tevékenységet a tanulás mellett (a szakmai
gyakorlaton kívül). Minden második tanuló időnként dolgozik, míg a diákok 13%-a végez rendszeres kereső tevékenységet. Valószínűleg nem túlzás azt feltételezni, hogy egy
részük ezt kényszerűségből teszi a tanulás mellett.

7. Regisztrált és nem regisztrált munkanélküliek egyaránt.
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A család szubjektív anyagi helyzetére utalnak azok a kérdések, amelyek a családban
előforduló pénzzavar gyakoriságát mérik fel, valamint azt, hogy mire nem tudnak elegendő pénzt költeni. Szintén ilyen mutató a család anyagi helyzetét összességében vizsgáló kérdés, vagyis az, hogy a tanuló egy hétfokú skálán hová helyezi el családját. A
szubjektív megítélések szerint hozzávetőleg a családok 30%-át tekinthetjük jómódúnak, ahol nem fordul elő pénzzavar a családjában, és még akár külföldi nyaralásra is
gondolhatnak. Egytizedüket tekinthetjük szegénynek, akiknek minden hónapban
problémát okoz a pénz beosztása. Ők azok, akiknek élelemre, ruházkodásra és közüzemi számlák kifizetésére sem telik. A családok egynegyede-egyötöde él hónapról hónapra; ők azok, akiknél ugyan nem havi rendszerességgel fordul elő pénzzavar, de
megtakarítani nem tudnak, és nagyobb beruházásra (mint tartós fogyasztási cikk vásárlására) már nem telik. A tanuláshoz szükséges kulturális javakkal való ellátottságot
is vizsgáltuk. Ebben a kérdéskörben vizsgáltuk a családok és a válaszadó számítógéppel/laptoppal, okostelefonnal és internet-hozzáféréssel való ellátottságát. A tanulók
fele rendelkezik számítógéppel és okostelefonnal is (ez utóbbival 77%-uk, előbbivel
csak 57%-uk). [Valószínűleg a telefon inkább számít státuszszimbólumnak, mint a
számítógép, ráadásul az utóbbi időben robbanásszerűen terjed a mobil (telefon, tablet)
eszközök használata.] A családok 68%-ában van otthon számítógép, 79%-ában internet-hozzáférés. Az internethasználók aránya hasonló az országos átlaghoz: ez 2013ban 76% volt.8 Ugyanakkor a számítógép-ellátottság jóval alatta marad az országos
átlagnak, a KSH 2012-es adatai szerint 100 családra 84 számítógép jutott.9 Mindkét
eszköz szoros kapcsolatot mutat a szülők iskolázottságával: minél magasabb végzettséggel rendelkezik a szülő, annál valószínűbb, hogy számítógép és internet-hozzáférés
is található a válaszadó otthonában. Míg az érettségizett és felsőfokú végzettséggel
rendelkező szülők (anyák) körében 90%-os az internet-hozzáférés, addig a szakmunkásoknál 80%, az alapfokú iskolát végzetteknél 70%, a még alacsonyabb végzettségűeknél csak 56% ez az arány. A számítógép-ellátottság nem mutat ekkorra szóródást, ott
a felsőfokúak körében 75%, míg az alapfokot sem elérő végzettségűeknél 64% ez az
arány.Szintén a tanuláshoz szükséges fontos kulturális javak a családban hozzáférhető
könyvek (lásd 6. ábra). A válaszadók családjainak 15%-ában tíz vagy annál kevesebb
könyv van otthon. 32%-uk 10–50, 28%-uk 50–100, 17%-uk 100–500 és mindössze 8%uk jelezte, hogy 500-nál több könyvük van. Ezek az arányok hozzávetőleg hasonlóak,
mint az Országos kompetenciamérés tanulói háttérkérdőívében mértek (saját számítás
alapján). A 2012-es mérésben a szakiskolások 54%-ánál a könyvek száma nem haladta
meg az 50 darabot. (A teljes OKM mérésben csak fele ekkora ennek a csoportnak az
aránya, vagyis a családok háromnegyede több mint 50 könyvvel rendelkezik.) A könyvek száma szoros kapcsolatot mutat a szülők iskolázottságával. Minél magasabban iskolázott a szülő, annál több könyv van otthon a családban, de még a diplomás szülők
esetében is csak minden második családban fordul elő, hogy száznál több könyv érhető el a válaszadó számára.

8. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság: Lakossági Internethasználat. Online piacfelmérés 2013 http://nmhh.hu/dokumentum/162930/lakossagi_internethasznalat_kutatasi_osszefoglalo_2013.pdf [letöltés ideje: 2014. 09. 28.]
9. http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zhc003.html [letöltés ideje: 2015. 09. 28.]
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Forrás: Saját szerkesztés
6. ábra. A családban elérhető könyvek száma az apák iskolázottsága szerint, %, N=2209

GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS KULTURÁLIS STÁTUSZ INDEX
A nemzetközi kutatásokban egyre inkább megszokott a szocioökonómiai háttérre vonatkozó adatok együttes kezelése, vagyis egyetlen index alkotása, amely a diák családi
hátterére vonatkozik. Írásunkban mi is megkíséreljük ennek az indexnek a megalkotását. Az index összetevői: a szülők foglalkozási státusza, a szülők iskolai végzettsége és a
család vagyoni, gazdasági helyzete. Habár a nemzetközi irodalom a család anyagi helyzetét főként a vagyoni helyzettel azonosítja (OECD, 2001), arra hivatkozva, hogy ez jobban mutatja az anyagi helyzetet, vizsgálatunkban a relatív jövedelmi helyzetet is figyelembe vesszük.
A szülők foglalkozási státuszára vonatkozóan számos nemzetközi standardizálás létezik (Ganzeboom–Graaf–Treiman, 1992; Ganzeboom–Treiman, 1996), és e standardok
összehasonlító elemzésére vonatkozóan is sok tanulmány olvasható (Ganzeboom, 2010).
Mivel e kérdőíves vizsgálatban csak igen egyszerű módon rögzítettük a szülő foglalkozási
státuszát (alkalmazott, vállalkozó, alkalmi munkás, közmunkás), így nincs lehetőségünk a
részletesebb indexelésre (mint hogy hány beosztottja van, illetve mi konkrét foglalkozása).
A szülők foglalkozásának státuszindexe két összetevőből áll: az apa foglalkozási indexe, az
anya foglalkozási indexe (0: munkanélküli, 1: közmunkás, alkalmi munkás, 2: alkalmazott, 3: vállalkozó). Az összetevőkből 0–100 közötti indexet hoztunk létre.
A szülők iskolai végzettségénél a végzettségeket rangsoroltuk 0–4 között, ahol a 0 az
alapfokú végzettség hiányát, az 1 az alapfokú végzettséget, a 2 a szakiskolai/szakmunkás
végzettséget, a 3 az érettségit, míg a 4 a felsőfokú végzettséget jelenti. (A főiskolai és
az egyetemi végzettség elkülönítését nem tartottuk szükségesnek a kis esetszám miatt.)
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A szülők iskolázottsági indexe is két elemből áll: az apa iskolázottsága, az anya iskolázottsága. Ugyanakkor az indexben az anya iskolázottsága dupla súllyal szerepel, mivel
külön-külön tesztelve (lineáris regresszió, stepwise módszer) a két szülő iskolázottságát
bizonyítást nyert, hogy az anya iskolázottsága szorosabb kapcsolatot mutat gyermeke
iskolai útjával (iskolaválasztás, bukás), mint az apáé.10 Az összetevőkből 0–100 közötti
indexet hoztunk létre.
Az anyagi helyzet indexelésénél két úton indultunk el. Az első esetben a válaszadó
szubjektív értékelését vettük figyelembe, erre három kérdés irányult (a családban előforduló pénzzavar gyakorisága, a milyen fogyasztási típusra nem jut pénz a családban, illetve a család anyagi helyzetét összességében megítélő hétfokú skála). Skála-transzformációval a három kérdéskört egy lineáris skálára helyeztük, majd a három összetevőből egy
skálát képeztünk, így szintén 0–100 közötti indexet alkottunk.
A másik út a nemzetközi mérésekben is használatos főkomponens elemzésből indult
ki, melyben figyelembe vettük a családban elérhető fogyasztási cikkeket, szolgáltatásokat: internet-hozzáférés, számítógép/laptop, okostelefon, valamint a tanulás otthoni feltételeit biztosító dolgokat, így például van-e a diáknak saját szobája, illetve a kulturális
javak nagysága (könyvek száma). Emellett használtuk az előzőekben már ismertetett
szubjektív értékelő válaszokat is. A faktoranalízis révén az eredeti 22 változóból 10 jött
létre. (A modell magyarázó ereje 71%.) A redukció azt is megmutatta, hogy a szubjektív
értékelő válaszok elkülönültek a kulturális javaktól és szolgáltatásoktól, a könyvek száma
és az internet-hozzáférés/számítógép/okostelefon is külön faktorokat képez.
Így az anyagi helyzet mutatójából két indexünk jött létre, az egyikben szerepet játszanak a kulturális javak, míg a másikban nem. Azt is megvizsgáltuk, hogy milyen belső
kapcsolatot mutatnak az index összetevői, és azt tapasztaltuk, hogy míg a kulturális javak nélküli anyagi helyzet index a foglalkozással mutat erősebb szignifikáns kapcsolatot,
addig a kulturális javakkal korrigált anyagi index az iskolai végzettséggel.
A három komponensből (foglalkozás, iskolázottság, anyagi helyzet) képeztünk két
különböző indexet, az anyagi helyzet kulturális javakkal korrigált és anélküli változatát.
Az így létrejött intervallum skálát variancia-analízissel teszteltük. Azt vizsgáltuk meg
(a nem, a régió, a szakmacsoport és az általános iskolai bukás változóit bevonva az elemzésbe), hogy a két index közül melyik az, amely szignifikáns és szorosabb kapcsolatot
mutat az említett nominális változókkal. Mindkét indexünk szignifikáns kapcsolatot
mutatott a bevont változókkal, ugyanakkor a négy tesztből három esetben erősebb a
kapcsolat a kulturális javak nélküli indexben, mint a kulturális javakkal korrigált indexben. Így a későbbiekben ezt az indexet használjuk majd az elemzésben.
A válaszadók 23%-ánál hiányzott a családi háttérindex értéke, ebből az esetek 14%ában egy komponens egyetlen eleméről volt szó (vagy az anya vagy az apa foglalkozási
hátteréről nem volt információ, a többi komponens minden adata megvolt). Ezekben az
esetekben a hiányzó értékeket úgy pótoltuk, hogy az egyik szülő adatát vettük figyelembe. Összességében így a családi háttérindex a válaszadók 86%-ában rendelkezésre áll.
A családi háttérindex átlagos értékei szignifikáns különbséget mutatnak a válaszadó
neme, régiója és lakóhelyének típusa szerint (lásd 7. ábra).

10. A szülők foglalkozásánál nem tapasztalható ilyen eltérés, így ott a két szülő foglalkozása azonos súllyal szerepel az indexben.
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Forrás: Saját szerkesztés
7. ábra. A családi háttérindex átlaga a válaszadó neme és lakóhelye szerint, N=2092

Nemek szerint látható, hogy az előrehozott szakképzésben tanuló lányok a fiúknál
alacsonyabb státusszal rendelkeznek. Régiók szerint hasonló, de nem ugyanolyan térkép
rajzolódik ki, mint az országos átlag. Dunántúl (Dél-Dunántúl nélkül) és KözépMagyarország előnye megfigyelhető, de ez utóbbi elmarad a dunántúli régióktól. ÉszakMagyarországon, Észak-Alföldön és Dél-Dunántúlon élnek a legkedvezőtlenebb családi
hátterű diákok. A településtípus szerinti átlagok is az országoshoz hasonlók, de nem azonosak, mivel a főváros relatív hátránya figyelhető meg a megyeszékhelyekhez képest; a
községek és kisvárosok között sincs jelentős különbség. Ez azt valószínűsíti, hogy a közép-magyarországiak, a fővárosiak és a kisvárosiak körében a többiekhez képest nem
azonos az előrehozott szakképzésbe kerülők csoportja. Mind a három típusból az alacsonyabb státuszú családokból érkeztek ebbe a képzési formába.

PÁLYAVÁLASZTÁS
Az előrehozott szakképzés diákjainak kétharmada az általános iskola befejezése után első
helyen szakiskolába jelentkezett. A máshova jelentkezők: 5%-a gimnáziumba, 27%-a szakközépiskolába, 1%-a pedig más intézménybe szeretett volna menni. Az országos 11. évfolyamos
tanulói vizsgálat adataival összehasonlítva azt tapasztaljuk, hogy az előrehozott szakképzést
választók nagyobb arányban akartak szakiskolában továbbtanulni, mint a szakiskolások általában, mivel a szakiskolások felének volt csak elsődleges preferenciája ez a képzési típus, a
többiek inkább szakközépiskolában szerettek volna továbbtanulni (lásd 8. ábra).
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Forrás: Saját szerkesztés
8. ábra. Az általános iskola után milyen képzéstípusba szeretett volna a leginkább járni, képzési
típus szerint, %, N=6364

A 18 éves vagy fiatalabb válaszadók körében csak 24% azok aránya, akik első helyen
magasabb presztízsű oktatási intézménybe jelentkeztek, mint ahol most végezni fognak.
A 19–20 évesek körében viszont már 43%, míg a 21 évesek vagy idősebbek körében pedig
53% ez az arány. Ez azt jelzi, hogy a társaiknál idősebb diákok többsége úgy került be az
előrehozott szakképzésbe, hogy fel kellett adniuk eredeti elképzeléseiket.
Az életkor mellett erőteljes regionális különbségeket is mutat a pályaválasztás. A családi háttérindex mutatóinál is szembesülhettünk azzal, hogy az a szakiskolai képzést
egyes régiókban más-más társadalmi státuszú csoportok választják (vagy kerülnek be).
A válaszadók jelentkezési preferenciái is ezt erősítik meg (lásd 9. ábra).

Forrás: Saját szerkesztés
9. ábra. Az 1. helyen szakiskolába jelentkezők régiók szerint, %, N=2403
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Az ábrából jól látható, hogy míg a nyugat-dunántúliak számára ez a képzés elsődleges preferenciát jelentett, addig a közép-magyarországiak (és kiemeltük külön a fővárosiakat) nem igazán ezt a képzést képzelték el maguknak. A fővárosiak körében minden
második diák más képzésben szeretetett volna tanulni. Ez a különbség presztízskülönbséget is jelez. Vagyis Nyugat-Dunántúlon inkább tartják ezt jó színvonalú képzésnek
– különben a magasabb társadalmi státuszú családok gyermekei nem választották volna
ezt a képzést –, mint a budapestiek, ahol a nyugat-dunántúliakhoz képest azonos vagy
alacsonyabb státuszú családok gyermekei járnak ebbe a képzési formába. A regionális
különbségek hátterében a lokális, szakmai, munkaerő-piaci pozíció különbségei is meghúzódhatnak.
Az előrehozott szakképzést nem éppen választják, inkább odakerülnek a diákok. A
válaszadók 4%-a gimnáziumban, 22%-a szakközépiskolában, 45%-a pedig szakiskolában
(hagyományos 2+2 képzésben) kezdte meg tanulmányait, és mindössze 29% volt azoknak
az aránya, akik eredetileg is az előrehozott szakképzésbe jelentkeztek. A 11. évfolyamos
országos tanulói vizsgálat adataival összevetve az látható, hogy a szakiskolások körében
fordul elő leggyakrabban mind az iskola, mind a képzési típus, mind a szakmaváltás, 23–
26%-uk nem az eredeti választásuknak megfelelő képzésben tanult 11. évfolyamon. Ugyanakkor az adatok azt is mutatják, hogy az előrehozott szakképzésben tanulók körében a
váltók aránya még a szakiskolásokhoz képest is extrém módon magas (lásd 10. ábra).

Forrás: Saját szerkesztés
10. ábra. Váltott-e iskolát, képzési típust, szakmát a tanulmányai megkezdése óta? (képzési
típus, %, N=6480)

Szoros összefüggést mutat a válaszadó családi háttérindexével, a 8. év végi tanulmányi
átlagával és a később tanult szakmájával is, hogy milyen képzésbe került a tanuló az általános iskola befejezése után. Minél magasabb státuszú családban él a tanuló, annál valószínűbb, hogy nem elsődleges preferenciája volt az előrehozott szakképzés. Így a gimnáziumi
tanulmányokat kezdő fiatalok átlagos családi háttérindexe 56 pont, a szakközépiskolát elkezdőké 53, míg a szakiskolában tanulóké 52. Azoknak a legalacsonyabb a családi háttérindexe, akik eleve az előrehozott szakképzésben kezdték meg tanulmányaikat.
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Ugyanilyen lépcsőzetességet figyelhetünk meg a 8. évfolyam végi átlageredményekben is. A magasabb presztízsű képzésekbe jelentkezők jobb tanulmányi eredményt produkálnak, mint az alacsonyabb presztízsű képzésekbe jelentkezők. Így a gimnáziumot
elkezdők átlaga 3,7, a szakközépiskolásoké 3,5 volt, de még a két szakiskolai képzés között is van egytizednyi különbség az átlagokban a 2+2-es képzés javára.
A tanuló később tanult szakmája (vagyis az a szakma, amelyben végzett) szintén szoros kapcsolatot mutat a pályaúttal. Az előrehozott szakképzésben a legtöbben a vendéglátás és idegenforgalmi szakmacsoportot választották, míg a mezőgazdaság és élelmiszeripari szakmák esetében inkább csak odakerültek a diákok, kevésbé beszélhetünk
igazi választásról (lásd 11. ábra). Külön kiemelendő a könnyűipari szakma, amelyre leginkább jellemző az, hogy az előrehozott szakképzés gyűjtőhely, itt szinte azonos arányú
az átjárás mindhárom képzési típusból, az összes szakmacsoportot figyelembe véve ebben a legnagyobb a gimnáziumi képzésből érkezők aránya. Valószínű, hogy a könnyűipar e gyűjtő jellegzetessége összefügg azzal a már ismertetett sajátossággal, hogy a “lányos” szakmák száma igen csekély, így az érettségit adó képzésből kihullók ide kerülnek.

Forrás: Saját szerkesztés
11. ábra. Milyen képzéstípusban tanult az általános iskola befejezése után? (szakmacsoportok
szerint, %, N=2370)

Mint korábban már ismertettük, a tanulók 29%-a eredetileg is az előrehozott szakképzést választotta, vagyis tudatosan döntött e képzési forma mellett. A tanulók 72%-a
azért döntött így, mert ezt a képzést rövidebb idő alatt el lehetett végezni. A tanulmányi
idő rövidülése volt az egyetlen markáns elsődleges választás. A rangsorban második helyen több szempont is vetélkedik: már 9. évfolyamon is van szakmai gyakorlat (34%),
könnyebb elhelyezkedés (18%), könnyebb elvégezni (16%), csak ilyen formában volt tanulható az adott szakma (13%), kevesebb az elmélet, a közismeret (11%). Vagyis a válaszokban megjelenik egyrészt egy gyakorlatorientált szempont, másrészt egy munkapiaci
szempont, harmadrészt pedig egyfajta kényszer is. Ez utóbbi valószínűleg annak köszönhető, hogy az iskolák egy része idejekorán megszüntette a 2+2 éves képzést bizonyos
szakmacsoportokban, és csak az előrehozott szakképzésben kínált tanulási lehetőséget.
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A TANULT SZAKMA
Az előrehozott szakképzésben csak bizonyos szakmacsoportokban indult képzés, általában olyanokban, amelyek nem túl elméletigényesek. A 21-féle szakmacsoportból 14 található meg a kérdőíves kutatásunkban. Az egyes szakmacsoportokban igen eltérő a végzős diákok aránya. A legtöbben a vendéglátás, idegenforgalomban (23%), a kereskedelemben (15%) és a gépészetben (21%) tanulnak. A legalacsonyabb tanulói létszámokat
(1–1%) a művészeti, a szociális szolgáltatások és a környezet- és vízgazdálkodás szakmákban tapasztaltunk.
A tanult szakma igen szoros kapcsolatot mutat a családi háttérrel és a tanuló nemével
(lásd 12. ábra). A 14 szakmacsoport közül 9 egyértelműen “lányos” vagy “fiús” szakma.
A környezet- és vízgazdálkodás, a közlekedés, a faipar, a gépészet, az elektronika területein szinte egyáltalán nem tanul lány, szociális szolgáltatások, könnyűipar és egyéb szolgáltatások szakmákat viszont fiúk nem tanulnak. Többségében szintén „lányos” szakmáknak tekinthető a kereskedelmi szakmacsoport, míg többségében „fiúsnak” az
élelmiszeripar és a mezőgazdaság. Két olyan szakmacsoport van, amelyben a nemek
aránya kiegyenlítettebb: a vendéglátás, idegenforgalom és a művészet.

Forrás: Saját szerkesztés
12. ábra. A tanult szakmacsoport megoszlása nemek szerint, %, N=2277

A tanult szakmacsoportok a családi háttérindex szerint is szignifikánsan különböznek egymástól. Míg a könnyűipari, művészeti, kereskedelmi, élelmiszeripari, építészeti
szakmákat az átlagosnál alacsonyabb státuszú családok gyermekei tanulják, addig a közlekedési és elektronikai szakmákat a magasabb státuszúak.
A tanult szakma összefüggést mutat a diákok lakóhelyével is: a mezőgazdasági, élelmiszeripari és könnyűipari szakmákban tanulók fele községekben lakik. A vendéglátás,
idegenforgalom tipikusan városi szakma, a fővárosiak fele ezt tanulja, de a megyeszékhelyeken szintén magas ennek a szakmacsoportnak a népszerűsége.
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A családi háttérindex és a nemek szerinti arányok figyelembe vételével hat kategóriát
alkottunk:
1. építészet (fiú, alacsonyabb státuszú);
2. könnyűipar (lány, alacsony státuszú; ide került a művészet is, például bőrdíszműves);
3. mezőgazdaság és élelmiszeripar (inkább fiú, átlagos státuszú);
4. szolgáltatások (inkább lány, átlagos státuszú szakmák – szociális szolgáltatások, egyéb
szolgáltatások, kereskedelem);
5. vendéglátás és idegenforgalom (vegyes, magasabb státuszú);
6. ipari szakmák (fiú, magasabb státuszú szakmák – gépészet, elektronika, közlekedés,
faipar, környezet- és vízgazdálkodás).
Az eleve szakképzésre jelentkező végzősök 85%-a azt a szakmát tanulja, amelyre jelentkezett, 15%-át tehát nem vették fel az eredetileg választott szakképzésre (lásd 13.
ábra). Továbbá a jelenleg tanult szakmát első helyen jelölők 15%-a eredetileg más szakmát szeretett volna tanulni. Ez az arány a jelenlegi szakmát második helyen jelölők körében 58%.

χ2 = 315,330; p < 0,001

Forrás: Saját szerkesztés

13. ábra. Szakmaválasztás, %, N= 2371

Szakmát a tanulók 6%-a , és mintegy 20%-a gondolkodott azon, hogy szakmát váltson (lásd I. táblázat). A könnyűipari (34%) és szolgáltatási (23%) szakmacsoportokba
tartozó szakmákat tanulók gondolkodtak a legnagyobb arányban a szakmaváltáson.
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I. táblázat. Szakmaváltás, %, N=2303
Változtattál-e menet közben szakmát?
Igen
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Forrás: Saját szerkesztés
Előrehozott szakképzésben tanulók
6,5

Nem, bár szerettem volna

19,1

Nem, és nem is szerettem volna

74,4

Összesen

100

A szak kedveltsége összefügg a szakmaválasztás sikerességével: azok között, akik eredetileg is a most tanult szakmát választották, és akik egy mostani szakmaválasztás esetén is ugyanezt a szakmát választanák, a mintaátlaghoz képest felülreprezentált a szakmájukat (jobban) kedvelők aránya (lásd 14. ábra). Azok aránya, akik az eredeti szándékuk
szerinti szakmát választották a vendéglátás és idegenforgalom csoportba tartozó szakmák esetén a legnagyobb (80%). A mintaátlagnál kisebb arányok elsősorban a könnyűipari, majd a szolgáltatási szakmacsoportok esetén figyelhetők meg. Ennélfogva az eredetileg más szakmát választani (35%), illetve a más típusú képzésben tanulni (12%)
szándékozók aránya a könnyűipar esetén mintaátlag feletti.

χ2 = 41,724; p < 0,001

Forrás: Saját szerkesztés

14. ábra. Szakmaválasztás sikeressége szakmacsoportok szerint, %, N=2361

A tanulók 84%-a – saját bevallás alapján – inkább szereti a jelenleg tanult szakmát,
és a fennmaradó 16%-a úgy érzi, hogy inkább nem szereti a jelenleg tanult szakmát
(lásd 15. ábra). Szakmacsoportok viszonylatában legnagyobb arányban az ipari, illetve
mezőgazdasági és élelmiszeripari szakmákat tanulók említették azt, hogy inkább kedvelik a jelenleg tanult szakmájukat, legkisebb arányban pedig a szolgáltatási szakmákat
tanulók. (Mindezek mellett a felvételi sikeressége nem függ össze a jelenleg tanult szakma kedveltségével.)
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Forrás: Saját szerkesztés

15. ábra. A tanult szakmát inkább kedvelők aránya szakmacsoportok szerint, %, N=2411

A szakmai gyakorlat fontos tényező lehet a későbbi elhelyezkedés szempontjából. A
végzősök 85%-a vesz részt iskolán kívüli szakmai gyakorlaton, amiből 35% iskolán belüli szakmai gyakorlaton is részt vesz. Iskolán kívüli szakmai gyakorlaton legnagyobb
arányban egyrészt a vendéglátás és idegenforgalom (94%), másrészt a szolgáltatási (92%),
harmadrészt pedig az ipari (82%) szakmacsoportba tartozó szakmákat tanulók vesznek
részt (lásd 16. ábra). Ez utóbbi esetében a legnagyobb azok aránya (60%), akik csak iskolán kívüli szakmai gyakorlaton vannak. A csak iskolában gyakorlatozás elsősorban a
könnyűipari (60%), majd az építészeti (32%), illetve a mezőgazdasági és élelmiszeripari
(27%) szakmákat tanulókra jellemző.

χ2 = 526,756; p < 0,000;

Forrás: Saját szerkesztés

16. ábra. A szakmai gyakorlat helyszínei szakmacsoportok szerint, %, N=2405
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ISKOLAI KUDARC ÉS SIKERESSÉG
A tanulókat mindkét adatfelvétel kérdezte az általános iskolai, illetve középiskolai tanulmányokat érintő bukásról. A középiskolai bukás adatait tekintve az előrehozott szakképzésben végzők (31%-os általános iskolai bukás mellett) 38%-a bukott a középiskolában
(és mintegy 15% bukott mindkét képzési szinten). A gimnáziumi képzésben bukók aránya 18%, a szakközépiskolai képzésben tanulóké 38%, a szakiskolában tanulóké pedig
48%, amelynek a fele évismétlő (lásd II. táblázat).Az iskolai kudarc vonatkozásában az
előrehozott szakképzésben tanulók a 9. és 11. évfolyamos szakközépiskolások és szakiskolások között helyezkednek el. Az érettségit adó képzési típus, illetve az érettségit nem
adó képzési típus közötti különbség a szokásos képzéstípusok közötti diszkrepanciát
adja. A 9. és 11. évfolyamos szakképzősök és az előrehozott szakképzésben tanulók közötti különbség értelmezésekor talán akkor járunk legközelebb a valósághoz, ha azt feltételezzük, hogy ez a különbség a lemorzsolódásból adódik (az előrehozott szakképzésben tanuló végzősök köréből vélhetően már lemorzsolódtak a leggyengébb iskolai
előmenetelű bukók, akik azonban a 9. és 11. évfolyamos tanulók körében még jelen vannak). Továbbá vélhetően a korábbi szelekció miatt az előrehozott szakképzésben a középiskolai bukás és családi háttérindex nem mutatnak összefüggést.
II. táblázat. Középiskolai bukás, %
Buktál-e a középiskolai tanulmányaid során?
EHszakképzésben
tanuló végzősök
(N=2393)

9. és 11. évfolyamon tanulók
Gimnáziumi képzés (N=5600)

Szakközépiskolai
képzés (N=5100)

Szakiskolai képzés (N=3292)

Igen, de csak félévkor

20,3

11,7

22,9

20,6

Igen, év végén is,
de a javítón átmentem

9,7

3,5

6,2

8,0

Igen, évet ismételtem
Nem
Összesen

8,0

2,9

8,6

19,3

62,0

82,0

62,3

52,1

100

100

100

100

Forrás: Saját szerkesztés

A VÉGZŐSÖK JÖVŐTERVEI
Vizsgálatunkban egy többfeleletes kérdéssel vizsgáltuk a szakmaszerzés utáni elképzeléseket, terveket. A végzettek öt lehetséges válasz közül jelölhették meg, hogy milyen elképzeléseik vannak a szakmaszerzést követően (el szeretnének helyezkedni, vállalkozást
szeretnének indítani, tanulni szeretnének, más terveik, elképzeléseik vannak).
A végzősök 76%-a tervez a munkaerőpiacra lépni (62% tervez elhelyezkedni egy
munkahelyen, 4%-a vállalkozást szeretne indítani, 9% mindkét lehetőséget tervezi/szeretné). Mindemellett a tanulók igen nagy arányban jelezték a (tovább)tanulási szándéku-
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kat. A tanulók mintegy 63%-a tervez/szeretne valamilyen formában továbbtanulni. Végül 24% azok aránya, akik csak (tovább)tanulást terveznek (lásd 17. ábra).

El akarok
helyezkedni
32%
30%

Érettségiért tanulna
43%
3%

6%

Vállalkozást
Tanulni szeretnék
szeretnék indítani
24%
3%
1%

Egy másik
szakmát szeretne
23%

17. ábra. A szakmaszerzés utáni tervek, elképzelések

Egyéb céllal
6%

Forrás: Saját szerkesztés

A tanulni szándékozók esetén a vizsgálat részletesen rákérdezett a tanulási tervekre
(lásd 2. ábra). E szerint a végzősök 71%-a szeretne érettségiért tanulni, és mintegy 61%-a
jelezte, hogy másik szakmát szeretne szerezni. A két kategória közötti átfedés (vagyis
akik mindkét tanulási irányban érdekeltek) 36%. Az általánosabb tervek és a konkrétabb
továbbtanulási irányok összefüggnek: a csak tanulást jelölők körében magasabb az érettségiért (is) tanulni tervezők aránya (lásd 18. ábra). Azok körében, akik munkavállalást és
tanulást jelölték, magasabb a másik szakmát szerezni tervezők aránya.

χ2 = 28,105; p < 0,001;
18. ábra. A jövőtervek és tanulási irányok, %, N=1500

Forrás: Saját szerkesztés
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Elemzésünk szempontjából a különböző válaszlehetőségeket három fő kategóriába vontuk össze. Az egyik csoportba azok kerültek, akik csak a munkaerőpiacra való kilépést tervezik (elhelyezkedés, vállalkozást szeretnének indítani: 36%), a második csoportba azok
kerültek, akik valamilyen formában tanulni szeretnének, és nem terveznek kilépni a munkaerőpiacra (24%). Végül a harmadik kategóriába azok kerültek, akik munkaerő-piaci kilépést és (tovább)tanulást is terveznek (40%). (Egy negyedik, 0,6%-ot kitevő kategóriát képeznek, akiknek egyéb tervük, elképzelésük van.)

SZOCIODEMOGRÁFIAI TÉNYEZŐK ÉS JÖVŐTERVEK
A nemek tekintetében a fiúk felülreprezentáltak a csak munkaerő-piaci tevékenységet jelölők
körében, a tanulást és tanulás/munkaerő-piaci tevékenységet jelölők körében pedig a mintaátlaghoz képest a lányok aránya nagyobb (lásd III. táblázat). A lakóhely szerinti településtípus
alapján a munkaerő-piaci kilépést jelölők aránya magasabb a kisebb településeken (kisvárosban, községben) élők körében. A terveik között tanulást (is) jelzők aránya a nagyobb városokban, illetve a fővárosban élők körében magasabb. A régiók viszonylatában az egyszerre elhelyezkedni és tanulni szándékozók a legnagyobb arányban a közép-magyarországi régióban vannak
jelen, de az észak-magyarországi, észak-alföldi, nyugat-dunántúli régiókban is magasabb az
arányuk a mintaátlaghoz képest. A tanulni szándékozók aránya szintén az észak-magyarországi és észak-alföldi, továbbá a kelet-dunántúli régiókban magasabb. A csak munkaerő-piaci tevékenységet tervezők legnagyobb arányban a dél-dunántúli és dél-alföldi régiókban élnek.
III. táblázat. A jövőtervek nem, településtípus és régió szerint, %

Nem*
(N=2333)

Településtípus**
(N=2301)

Régió***
(N=2326)

Együtt

Forrás: Saját szerkesztés

El akar helyezkedni/vállalkozást
akar indítani

Tanulni
akar

El akar helyezkedni/
vállalkozást akar indítani és tanulni akar

Összesen

39,6

21,5

39,0

100

29,4

29,4

41,1

100

Főváros

34,0

18,8

47,2

100

Megyeszékhely,
megyei jogú város

29,9

26,6

43,4

100

Nagyváros

33,5

28,3

38,2

100

Kisváros

40,5

23,0

36,5

100

Község

37,6

23,1

39,2

100

Közép-Magyarország

32,1

18,4

49,5

100

Észak-Magyarország

29,8

26,2

44,0

100

Észak-Alföld

32,3

26,8

40,9

100

Közép-Dunántúl

35,4

25,9

38,7

100

Nyugat-Dunántúl

35,7

22,1

42,3

100

Dél-Dunántúl

44,9

23,7

31,4

100

Dél-Alföld

45,2

21,1

33,8

100

36,4

23,9

39,7

100

*χ2 = 27,824; p < 0,001 **χ2 = 17,850; p < 0,05 ***χ2 = 54,349; p < 0,001
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TANULÁSI ÚT ÉS JÖVŐTERVEK
Az iskolai út tényezői közül a pályaválasztási sikeresség, a bukás, a tanult szakmához
való viszony, illetve a képzési típus, valamint a szakmaváltás függnek össze a jövőtervekkel. A következők során e tényezők szerint vizsgáljuk a jövőterveket.

A FELVÉTELI SIKERESSÉGE
A jövőtervek kialakulása szempontjából relevánsnak mutatkozik a középiskolai felvételin elsőként jelölt képzési típus: a tanulást tervezők, illetve a tanulást és munkaerő-piaci
tevékenységet tervezők körében nagyobb az első helyen érettségit adó képzésre jelentkezők aránya (31%, illetve 37%) a csak munkavállalást tervezők esetén megfigyelhető
arányhoz képest (27%) (lásd 19. ábra). A különbségek azonban kismértékűek, az érettségit adó képzésre jelentkezők tehát nem szeretnének számottevően nagyobb arányban
továbbtanulni a szakmunkásképzőben kezdőkhöz képest.

χ2 = 22,520; p < 0,001;
19. ábra. Képzési típus választása és jövőtervek, %, N=2321

Forrás: Saját szerkesztés

Az előző trend árnyaltabban válik megfigyelhetővé, ha a terveket a jelentkezés és a
tényleges felvétel alapján létrehozott kombinált változó alapján vizsgáljuk (lásd IV. táblázat). E szerint az érettségit adó képzésre jelentkezők esetén továbbra is a legmagasabb a
munkavállalást és tanulást egyaránt megjelölők aránya, viszont azok körében, akik érettségit adó képzésre felvételiztek, de nem sikerült felvételt nyerniük (minden más kategóriához, illetve a mintaátlaghoz képest) magasabb a csak (tovább)tanulást tervezők aránya.
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IV. táblázat. A felvételi sikeressége és a jövőtervek, %, N=2286
Érettségit adó képzésre
jelentkezett…
…és ott is
kezdett

Forrás: Saját szerkesztés

Érettségit nem adó képzésre
jelentkezett…

…de érettségit
nem adó képzésben kezdett

…és ott is
kezdett

Együtt

…de érettségit adó
képzésben
kezdett

El akar helyezkedni/
vállalkozást akar indítani

33,3

22,2

39,4

35,8

36,2

Tanulni akar

21,2

29,7

24,4

17,9

24,0

El akar helyezkedni/
vállalkozást akar indítani,
és tanulni akar

45,6

48,1

36,2

46,3

39,8

Összesen

100

100

100

100

100

χ2 = 38,525; p < 0,001

ISKOLAI KUDARC ÉS SIKERESSÉG
Mind az általános, mind pedig a középiskolai bukás szignifikánsan összefügg a végzősök
jövőterveivel (lásd V. táblázat). A munkaerőpiacra kilépni tervezők között néhány százalékkal felülreprezentáltak azok, akik buktak valamilyen formában. A csak tanulni vagy
dolgozni és tanulni tervezők között a bukók aránya mintaátlaghoz közeli vagy mintaátlag alatti.
V. táblázat. A szakmaszerzés utáni tervek, elképzelések és az iskolai kudarc közötti összefüggés, %
Forrás: Saját szerkesztés
Buktál-e…
…az általános iskolában? (N=2343)*

…a középiskolában? (N=2308) **

Igen

Nem

Összesen

Igen

Nem

Összesen

El akar helyezkedni/
vállalkozást akar indítani

35,7

64,3

100

41,4

58,6

100

Tanulni akar

29,1

70,9

100

33,3

66,7

100

El akar helyezkedni/
vállalkozást akar indítani
és tanulni akar

27,5

72,5

100

38,1

61,9

100

Együtt

30,9

69,1

100

38,1

61,9

100

*χ2 = 15,021; p < 0,005

**χ2 = 9,295; p < 0,05
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A JÖVŐTERVEK ÉS A TANULT SZAKMA KÖZÖTTI
ÖSSZEFÜGGÉSEK
Azok körében, akik jövőterveik között a munkaerő-piaci tevékenységet (is) jelölték, nagyobb arányt képviselnek a szakmájukat kedvelők, egyrészt a mintaátlaghoz képest,
másrészt a tervként csak tanulást jelzőkhöz képest (lásd 20. ábra).

χ2 = 45,340; p < 0,001;
20. ábra. Szakmához való viszony és jövőtervek, %, N=2351

Forrás: Saját szerkesztés

Természetesen a szakma értékének megítélése is releváns a jövőtervek szempontjából
(lásd 21. ábra). A csak munkaerő-piaci tevékenységet tervezők körében valamelyest nagyobb azok aránya, akik a tanult szakmát az átlagosnál jobbra értékelik (64%). A tanulást
tervezők körében ezek aránya a mintaátlaghoz képest alacsonyabb (50%).

χ2 = 29,997, p < 0,001;
21. ábra. A szakma értékének megítélése és jövőtervek, %, N=2343

Forrás: Saját szerkesztés
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A szakmacsoportok vonatkozásában elsősorban az ipari, építészeti és mezőgazdasági
szakmát tanulók tervezik nagyobb arányban az elhelyezkedést (lásd 21. ábra). Továbbtanulást leginkább a szolgáltatási szakmát tanulók terveznek. A munkavállalás/vállalkozás és továbbtanulás összekapcsolása legnagyobb arányban a vendéglátói, idegenforgalmi szakmákat tanulókra jellemző.

χ2 = 54,349; p < 0,001;
22. ábra. Jövőtervek szakmacsoportok szerint, %, N=2326

Forrás: Saját szerkesztés

A tanulási tervek és szakmacsoportok viszonylatában érettségiért leginkább szolgáltatási szakmacsoporton belüliek tanulnának (lásd 22. ábra). Másik szakmát az építészeti
és a könnyűipari szakmák tanulói szereznének a legszívesebben. Mindkét továbbtanulási irányt legnagyobb arányban a vendéglátással, idegenforgalommal kapcsolatos szakmát tanulók tervezik választani.

χ2 =45,460; p < 0,001;
23. ábra. Továbbtanulási tervek szakmacsoportok szerint, %, N=1397

Forrás: Saját szerkesztés
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A jövőtervek az iskolai szakmai gyakorlat kedveltségével nem függnek össze, azonban összefüggnek az iskolán kívüli szakmai gyakorlat kedveltségével (lásd VI. táblázat).
E szerint a csak az iskolán kívüli szakmai gyakorlatot kedvelők aránya a munkaerő-piaci
tevékenységet tervezők között a mintaátlaghoz (86%) képest nagyobb (90%), a csak tanulást tervezők között pedig kisebb (81%).
VI. táblázat. Jövőtervek a szakmai gyakorlat kedveltsége szerint, %

Forrás: Saját szerkesztés

Hogyan érzed magad az iskolai
szakmai gyakorlaton? (N=1201)

Összesen

Inkább jól

Inkább nem jól

El akar helyezkedni/
vállalkozást akar indítani

87,1

12,9

100

Tanulni akar

83,8

16,2

100

El akar helyezkedni/
vállalkozást akar indítani, és tanulni akar

87,5

12,5

100

86,5

13,5

100

Együtt

Hogyan érzed magad az iskolán kívüli
szakmai gyakorlaton? (N=1906) **

Összesen

Inkább jól

Inkább nem jól

El akar helyezkedni/
vállalkozást akar indítani

89,9

10,1

100

Tanulni akar

81,0

19,0

100

El akar helyezkedni/
vállalkozást akar indítani, és tanulni akar

85,5

14,5

100

Együtt

85,9

14,1

100

*χ2 = 2,369; p > 0,05 – n.sz. **χ2 = 18,200; p < 0,001

JÖVŐTERVEK AZ ELÉRNI KÍVÁNT LEGMAGASABB ISKOLAI
VÉGZETTSÉG SZEMPONTJÁBÓL
A jövőtervekhez hozzátartoznak a távlati továbbtanulási tervek és elképzelések is, vagyis
az a legmagasabb iskolai végzettség, amit a tanulók életük során el szeretnének érni. A
végzősök közel fele nem akar a szakmunkásdiplománál magasabb végzettséget, közel
40% az érettségit látja a számára legmagasabb iskolai végzettségként, 17% pedig úgy gondolja, hogy felsőfokú végzettséget szerez majd valamikor (lásd 24. ábra).
A tervek vonatkozásában a csak munkaerő-piaci kilépést választók között a mintaátlaghoz képest számottevően felülreprezentált a szakmunkás végzettséget legmagasabb
elérni remélt iskolai végzettségként megjelölők aránya (77%), és alulreprezentált az érettségi vagy felsőfokú végzettséget megjelölők aránya. A terveik között tanulást (is) jelölők
esetén felülreprezentált az érettségit és felsőfokú végzettséget jelölők arány, és alulrepre-
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zentált a szakmunkás végzettséget jelölőké. Míg a kizárólag tanulni akarók, illetve tanulni is akarók csoportjánál az érettségit jelölők aránya egymáshoz közeli (51% és 50%),
addig a legmagasabb elérni vágyott végzettségként a felsőfokút jelölők aránya a terveik
között csak tanulást jelölők körében magasabb (28%) a tanulást és munkaerő-piaci tevékenységet jelölőkhöz képest (20%).

χ2 = 509,949; p < 0,001;

Forrás: Saját szerkesztés

24. ábra. Jövőtervek és elérni vélt legmagasabb iskolai végzettség, %, N=2295

ÖSSZEGZÉS
Írásunk egy 2014 tavaszán zajlott kérdőíves vizsgálat kapcsán az előrehozott szakképzés végzős tanulóinak körében azt elemezte, hogy mely társadalmi csoportok gyermekei kerülnek ebbe a képzésbe, milyen demográfiai, családi háttér és korábbi iskolai út
jellemzőkkel bírnak az itt tanuló diákok, illetve milyen célokkal választották ezt a
képzést.
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2011-ben végzett vizsgálatakor azt tapasztalták
a kutatók, hogy inkább a kistelepülési, gyengén teljesítő tanulók választják ezt a képzési
formát, leginkább a kedvező képzési idő miatt. A 2014-es kutatás részben megerősíti ezeket az eredményeket. Ugyanakkor az adatok nem támasztják alá teljesen azt a feltételezésünket, hogy ebben a képzésben csak a legalacsonyabb társadalmi státuszú családok
gyermekei találhatók. Összehasonlító adatként használtuk fel az ugyanebben az időszakban felvett 11. évfolyamos középiskolások adatbázisát, melyben a szakiskolások ada-
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tait hasonlítottuk az előrehozott szakképzésben tanulók adataihoz. Az eredmények azt
mutatták, hogy valóban felülreprezentált a kistelepüléseken élők körében az előrehozott
szakképzés, a fővárosiak körében viszont alulreprezentált, ugyanakkor az átlag szakiskoláshoz képest nem nagymértékű ez az eltérés, általában érvényes ez a szakiskolásokra.
A szülők iskolázottságában és foglalkoztatottságában sem találtunk jelentős különbséget, ez utóbbiban az előrehozott szakképzésben tanulók szülei csekély mértékben kedvezőtlenebb mutatókkal rendelkeznek. A korábbi iskolai teljesítmény alapján sincsenek
számottevő eltérések az előrehozott és a hagyományos szakiskolai csoportok között. A
korábbi iskolai út azonban már különböző. Az átlag szakiskoláshoz képest az előrehozott
szakképzésben többen vannak az irányváltók.
Az előrehozott szakképzésbe járók kevesebb mint harmada választotta ezt a képzést,
a többség valamilyen másik képzési típusból került ide, főként szakközépiskolából, szakiskolából, ritkábban gimnáziumból. Ezeket a váltásokat az eredmények alapján tekinthetjük egyrészt pályakorrekciónak, másrészt kudarcnak is.
Az elemzés két további jellegzetességet mutatott ki. Az egyik a nemek szerinti eltérés: ez a szakiskolai képzésben általában is látható, de az előrehozott szakképzésben
még inkább kikristályosodott. Az előrehozott szakképzésben tanulók körében a fiúk
aránya még magasabb, mint a szakiskolások körében; a fiúkhoz képest alacsonyabb társadalmi státuszú családok lánygyermekei kerülnek be a képzésbe. A másik eltérés területi jellegű. Kiemelhetjük, hogy míg Közép-Magyarországon, különösen a fővárosban
inkább az alacsonyabb státuszú családok gyermekei választják ezt a képzést, addig
Nyugat-Dunántúlon magasabb a képzés presztízse, melynek oka valószínűleg az, hogy
a lokális munkaerőpiacok elhelyezkedési és kereseti szempontból is másképp viszonyulnak a szakiskolából érkező munkavállalóhoz. Mindkét sajátosság azt jelzi, hogy az
előrehozott szakképzés megítélése nem egységes, az egyes társadalmi csoportok számára vonzó alternatívát jelent.
A tanulási út vonatkozásában láttuk, hogy egy viszonylag jelentős arányt képviselő
szegmens egyrészt a sikertelen felvételi, másrészt a tanulmányi kudarc (például bukás)
miatt kerül a szakképzésbe. Noha ezek a tanulók valamelyest sikeresebbek a szakképzésben, az ő körükben nagyobb arányban vannak jelen azok, akik elégedetlenek az iskolájukkal, rossz az iskolai közérzetük. Úgy tűnik azonban, hogy a tanult szakma kedveltsége tekintetében nem maradnak alul a többi szegmenshez képest.
A végzősök egy része csak (tovább)tanulást, egy másik része csak munkaerő-piaci
tevékenységet, egy harmadik része pedig az előző kettő szakmaszerzés utáni társítását
tervezte. A végzősök körében meglehetősen magas továbbtanulási arányt figyelhettünk
meg: közel kétharmaduk tervezett valamilyen formában tanulmányokat folytatni, ami
majdnem akkora arányt jelent, mint amekkora a munkaerő-piaci tevékenységet tervezők
aránya. A továbbtanulás célja elsősorban az érettségi, de egy másik szakma kitanulási
szándéka is markánsan jelen van.
A jövővel kapcsolatos tervek számos tényezővel összefüggnek, többek között a nemmel, a lakóhely szerinti település típusával, a régióval, és nem utolsósorban a családi háttérrel. Elhelyezkedni inkább a fiúk, tanulni inkább a lányok szeretnének. Nagyobb
arányban szeretnének elhelyezkedni a kisebb településen, illetve a Dél-Dunántúlon, DélAlföldön élők. Az alacsonyabb családi státussal rendelkezők esetén is inkább a munkaerő-piaci elhelyezkedés a jellemző.
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Szabó Csilla

SIKERTÖRTÉNET LETT?
IDEGEN NYELVI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE
A TÁMOP 2.1.2 PROGRAMBAN
ABSZTRAKT
Az európai statisztikai adatok alapján a magyar lakosság idegen nyelvi kompetenciái
alcsonyabbak az európai átlagnál. Ezeknek a készségeknek, valamint a számítástechnikai
kompetenciáknak a fejlesztését célozta meg a TÁMOP 2.1.2 projekt, mely 2012 novemberétől 2014 októberéig tartott. A projektben indítandó képzéskre minden olyan magyar állampolgár jelentkezhetett, aki betöltötte 18. életévét, és a jelentkezés időpontjában sem hazai,
sem uniós forrásból nem részesült tanulmányi támogatásban. Több mint 100.000 felnőtt
személy kapcsolódott be a képzésekbe. A potenciális résztvevők megszólítására, a képzésekre jelentkezők motiválására a projektben egy 800 fős mentori hálózatot hoztak létre.
Noha a kiemelt célcsoportokat (45 évnél idősebbek, alacsony iskolai végzettségűek) nem
minden esetben sikerült megszólítani, a projekt alapvetően sikeresnek mondható. Nagyobb
százalékban vettek részt a képzésekben az idősebb korosztály tagjai, mint általában a hazai felnőttképzésben, a képzésekben résztvevők többsége nagyon jó eredménnyel fejezte be
a tanfolyamot és sokan közülük motiválttá váltak a tanulás folytatására. A kutatásra épülő jelen tanulmány a program legfőbb eredményeit ismeretei, elsősorban a felnőttkori tanulás keresztmetszetén keresztül.
Kulcsszavak: TÁMOP 2.1.2, idegen nyelvi és informatikai kompetencia fejlesztése, felnőtt tanulók motivációi, mentori hálózat
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BEVEZETÉS
A statisztikák szerint a magyar lakosság idegen nyelvi kompetenciái meglehetősen alacsony szintűek. Az európai országok között az utolsó helyek egyikét foglaljuk el: az
Eurostat adatai szerint a magyar emberek 35%-a beszél idegen nyelvet.1 Ugyanakkor
napjainkban az idegennyelv-tudás az egyik legfontosabb munkaerő-piaci kompetencia: a diplomával rendelkező munkavállalóktól jellemzően ma már elvárják, hogy legalább egy idegen nyelvből rendelkezzenek középfokú szinten a nyelvi készségekkel.
Míg a fiatalabb generációk egyre növekvő mértékben beszélnek idegen nyelvet legalább
alap-, de inkább középfokon, az idősebb generáció – különösen a 40 évnél idősebbek
– akkor járt iskolába, amikor minden tanuló számára az orosz volt a kötelező idegen
nyelv. A politikai okok miatt sem szívesen tanult nyelvet rossz módszertannal oktatták: ez a két tényező elidegenítette a tanulókat a nyelvtanulástól. Ennek a folyamatnak
az lett az eredménye, hogy azok, akik hosszú éveken keresztül tanulták az orosz nyelvet, hétköznapi szituációkban képtelen voltak használni azt. Az 1970-80-as években
csupán annak a kb. 20-25%-nak volt lehetősége nyugati nyelvet, általában angolt vagy
németet tanulni, akik az általános iskola befejezése után gimnáziumban tanultak tovább, mivel ott két idegen nyelv tanulása volt kötelező. A 40-en túli generáció többsége
tehát fiatal felnőttkorában kezdett el nyugati nyelvet tanulni; leginkább akkor, ha a
munkájához szüksége volt rá.
A digitális kompetencia vonatkozásában hatalmas szakadék van a digitális bennszülöttek és a digitális bevándorlók között. Amíg a fiatal nemzedék beleszületett a digitális
világba és hozzászokott ahhoz, hogy IKT eszközök veszik körül, addig a 40 évnél idősebbek serdülők vagy fiatal felnőttek voltak, amikor Magyarországra is elérkezett a digitális
forradalom. Mindez azt jelenti, hogy az idősebb generáció idegen nyelvi és digitális kompetenciáit fejleszteni kell azért, hogy ez a nemzedék jobb esélyekkel jelenjenem meg a
munkaerőpiacon és más olyan élethelyzetben, ahol idegen nyelvre, illetve digitális kompetenciára van szükség.
2012 őszén indították el a TÁMOP 2.1.2 számú, Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése című országos projektet, melynek célja az volt – ahogyan azt a elnevezése is kifejezte -, hogy fejlessze a felnőtt lakosság idegen nyelvi és informatikai kompetenciáit. Jelen tanulmány ezen program idegen nyelvi képzésit vizsgálta. A kutatás
elsősorban a képzéseken résztvevő felnőtt tanulók motivációira és a megvalósult képzések eredményességére fokuszált.

1. A lberto Nardelli, Most Europeans can speak multiple languages. UK and Ireland not so much. The Guardian, 2014.
szeptember 26. http://www.theguardian.com/news/datablog/2014/sep/26/europeans-multiple-languages-uk-ireland
[letöltés ideje: 2014. 10. 10]
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AZ IDEGEN NYELVI KOMPETENCIA, AZ INFORMATIKAI
KOMPETENCIA ÉS AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS
A 2000-ben Lisszabonban megtartott csúcstalálkozón az Európai Tanács meghatározta
az Európai Unió stratégiai céljait: az EU-nak kell lennie a világ a legversenyképesebb és
legdinamikusabban fejlődő tudásalapú gazdaságának. Ehhez kapcsolódóan 2001-ben
elindult a kulcskompetenciák kidolgozásának folyamata. A szakemberek azt állapították
meg és tűzték ki célul a tagállamok elé, hogy az EU-s polgároknak új alapkompetenciákat kell elsajátítaniuk; ezeket az új kompetenciákat be kell építeni az iskolai tantervekbe,
illetve nem csak tanulni, de fejleszteni is kell őket egész életen át.
A kompetencia komplex fogalom, magában foglalja a tudást, a képességet, készséget
és az attitűdöt is. A legfontosabb kompetenciákat, melyekre minden egyénnek szüksége
van a személyes önmegvalósításhoz és fejlődéshez, a társadalmi beilleszkedéshez és a
foglalkoztatáshoz az alapkompetenciák köre, valamint a kulcskompetenciák területei
foglalják össze.
Noha a kulcskompetenciák jelentősen különböznek egymástól, rendelkeznek néhány
azonos sajátossággal:
1. transzferábilisak: egyik helyzetről a másikra átvihetők, és ezáltal számos szituációban
és kontextusban alkalmazhatók;
2. többfunkciósak: különféle célok elérésére, különböző problémák és feladatok megoldására használhatók;
3. előfeltételek: az élet során nyújtott megfelelő egyéni teljesítmény, munka és a későbbi
tanulás előfeltételei.2
Nyolc kulcskompetenciát állapítottak meg, melyek a következők:
1. anyanyelvi kommunikáció;
2. idegen nyelvi kommunikáció;
3. matematikai, természettudományi és technológiai kompetencia;
4. digitális kompetencia;
5. tanulás tanulása;
6. személyközi, szociális és állampolgári kompetencia;
7. vállalkozói kompetencia;
8. kulturális kompetencia.3
Noha valamennyi kulcskompetencia alapvetőnek tekinthető ahhoz, hogy elérhessük
személyes céljainkat, és hogy sikeresek legyünk a munkaerőpiacon, az álláshirdetéseket
megvizsgálva megállapíthatjuk, hogy a legtöbb munkáltató igényli, hogy a leendő munkavállaló rendelkezzen az idegen nyelvi és a digitális kompetenciával. Ha az idegen nyelvi kompetenciát vizsgáljuk, a magyar emberek többsége nem rendelkezik megfelelő idegen nyelvi kompetenciával. Az európai statisztikák alapján a 28 európai uniós tagországot
2. http://www.kaposijozsef.hu/wp-content/uploads/2011/09/europai-kompetenciak.pdf [letöltés ideje: 2014. 11. 10.]
3. http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_en.htm [letöltés ideje: 2014. 11. 10.]
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figyelembe véve az európai polgárok kb. egyharmada (34,3%) egyáltalán nem beszél idegen nyelveket, és kb. ugyancsak egyharmaduk (29,9%) két vagy három idegen nyelven
beszél. Dánia mutatói a legjobbak, ahol az idegen nyelvet nem beszélők aránya kevesebb
mint 6%, míg azoknak az aránya, akik kettő vagy három idegen nyelven is beszélnek,
kétharmad (67,8%). Ami a magyarországi statisztikai adatokat illeti, nálunk fordított az
arány: a lakosság közel kétharmada (63,2%) csak az anyanyelvét beszélni, és csupán az
emberek egytizede (10,9%) beszél két vagy három idegen nyelven.4 Ennek hátterében történelmi okok is állnak, hiszen 1946-tól 1989-ig az orosz volt a kötelező nyelv az általános
és középiskolákban, ám ezt a nyelvet a legtöbb tanuló nem szerette. Az orosz nyelv iránti sokszor megnyilvánuló negatív érzelmek részben politikai okokkal magyarázhatók, de
hozzájárult a már akkor is elavultnak számító „nyelvtan-fordítás” módszer, amelyet a
70-es évek végéig nagyon gyakran alkalmaztak az orosztanárok a nyelvtanításban.
Ugyanakkor, ha összehasonlítjuk a magyarországi adatokat a lengyel adatokkal, a magyar statisztikai adatok még riasztóbbak: a lengyelek 38,1% nem beszél egyetlen idegen
nyelvet sem, míg a legalább két idegen nyelvet beszélők aránya 23,2%. A magyar nyelv
sajátos helyzete a nyelvcsaládok között szintén kihatással van a statisztikákra, hiszen a
magyar nyelv számára valóban minden más nyelv idegen. Így a magyar anyanyelv ismerete nem igazán segít más nyelvek megtanulásában (szemben az újlatin, a germán, vagy
a szláv nyelvcsaládokhoz tartozó nyelvek esetével).
Az előző adatok azt jelezték, hogy a magyarok közül kevesen beszélnek idegen nyelveket. Ám azok, akik legalább egy idegen nyelven tudnak, azt megfelelő szintén beszélik. Ami
a legjobban beszélt idegen nyelv nyelvtudás-szintjét illeti, a magyar átlag meghaladja az
európai uniós átlagot: a magyar emberek egynegyede (24,8%) az általa legjobban beszélt
idegen nyelvet felsőfokú szinten beszéli, míg az Európai Unió polgáraira átlagosan ez csak
20%-ban jellemző. Noha ez a magyar átlag jelentősen elmarad a lista élén álló Luxemburg
adatától (76,7%), de sokkal jobb több nagy európai államénál, mint például Spanyolország
(18,6%), Franciaország (12,7%), Olaszország (9,7%). Ez azért is érdekes, mert a fent említett
országok Európa legjelentősebb turisztikai célországai közzé tartoznak.
Ami a másik kulcskompetenciát, az informatikai kompetenciát illeti, a magyar adatok hasonlóak az európai átlaghoz: az európai polgárok 76,5%-a használ internetet. Ez az
érték hazánkban kevéssel alacsonyabb: 72,6%.5 A háztartások internet szolgáltatással
való ellátottsága 58%, ami azt jelenti, hogy 2,3 millió háztartásban van internet-hozzáférés.6 Meg kell azonban jegyezni, hogy hatalmas különbség van a generációk között, hiszen az internetet többnyire a fiatalabb generációk használják. Ez a generációs szakadék
tisztán látható a magyar lakosság körében: míg a 15–24 éves korcsoport 96%-a internethasználó, addig ez az arány a 45–59 éves korcsoportban csak 49%. Ha mindehhez hozzátesszük azt, hogy az utóbbi korcsoport jelentős arányt képez a munkaerőpiacon, akkor ez
az adat mindenképpen figyelmet igényel.7 Az idősebb generációkat, a baby-boomereket
4. A nyelvtudásra vonatkozó statisztikai adatok forrása: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=edat_
aes_l24&lang=en [letöltés ideje: 2014. 11. 10.]
5. http://www.internetworldstats.com/stats9.htm
6. Mátrai Gábor (2014a): Digitális írástudás Magyarországon. Konferencia-előadás. Információs Társadalom Parlamentje,
Budapest, 2014. június 26-27.
7. Lásd Mátrai, 2014a.
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és az X generációt digitális bevándorlónak tekintik, akik serdülő- vagy fiatal felnőttkorukban ismerkedtek meg a digitális technikával. Az Y és a Z generációt pedig digitális
bennszülötteknek nevezik, hiszen ők a digitális korszak szülötteit: nem tudják elképzelni
az életüket a digitális technika használata és az online térben való létezés nélkül.
A 2014-as statisztikai adatok alapján a 15 évnél idősebb magyar lakosság 39%-a, körülbelül 3,3 millió ember digitális írástudatlan: nem használnak sem digitális eszközöket, sem internetet. A leggyakoribb okok, amiért ezek az emberek nemet mondanak a
digitális technika használatára, a következők: nem érdekli őket (66%), nem tudják, hogyan kell ezeket az eszközöket használni (47%), nincs rá szükségük (45%), drágának tartják őket (14%).8 Ha megvizsgáljuk a digitális írástudatlanság kérdését a munkaerő-piaci
pozíció szempontjából, a digitális írástudatlanok 54%-a csak az általános iskolát fejezte
be, és nem rendelkezik semmiféle szakképesítéssel; 58%-uk elmúlt 60 éves, 53%-uk pedig
(15–60 év között) inaktív vagy munkanélküli.9 Ezeknek a csoportoknak, a sok esetben
megmutatkozó egyéb kompetenciahiányok miatt a munkaerő-piaci lehetőségei rendkívül szűkek.10
Szeretnénk felhívni a figyelmet két igen jelentős, ám ellentmondásos tényre. Egyrészt
mind a nyolc kulcskompetencia egyaránt fontos a személyes kiteljesedés és fejlődés, a
társadalmi folyamatokba való bevonódás, az aktív állampolgári szerepvállalás és a foglalkoztathatóság szempontjából. Ezeket a kulcskompetenciákat minden tanulónak el
kellene sajátítania a tankötelezettség végéig, a felnőtt embereknek pedig fejleszteniük
kellene magukban életük végéig, bővítve a már kialakított készségeiket, képességeiket.
Másrészt azonban rendkívül nagy a szakadék a generációk között, különösen az informatikai, de az idegen nyelvi kompetencia tekintetében is. Mindez azt jelenti, hogy a felnőtt lakosság kompetenciáit fejleszteni kell, különös tekintettel az idegen nyelvi és az
informatikai tudásukra és képességeikre. A felnőtt lakosság készségeinek és kompetenciáinak fejlesztése pedig elvezet bennünket az élethosszig tartó tanulás fontosságához.
Az Európai Stratégia alapján Európa csak úgy tud versenyképes maradni a világpiacon, ha az európai polgárok folyamatosan fejlesztik képességeiket és kompetenciáikat. A
cél az, hogy a 25 és 64 év között lakosság különféle képzéseken vegyen részt, új információkat szerezzen, és fejlessze tudását, annak érdekében, hogy az elsajátított ismeretek és
készségek birtokában sikeres legyen a munkaerőpiacon. Ezzel az elsődleges céllal (új tudás és kompetenciák megszerzése) megjelenik egy másodlagos cél is: a felnőtt emberek
tanulási motivációjának fenntartása egész életük során. Mivel tudásalapú társadalomban élünk, a társadalmi különbségek társadalmi elszigetelődéshez és kirekesztődéshez
vezethetnek,11 ám ez a folyamat lassítható vagy megállítható az által, hogy a felnőtt embereket bevonjuk a tanulásba. Hazánkban – összehasonlítva Európa más országaival – a
felnőttképzésben résztvevők száma meglehetősen alacsony. A felnőttképzésben való
8. Lásd Mátrai Gábor (2014b): Szupersztráda vagy leállósáv? Pillanatkép a hazai internethasználatról a Magyar Infokommunikációs Jelentés tükrében. Konferencia előadás. Infotér 5 Konferencia, Budapest, 2014. november 5-7. http://konferencia.infoter.eu/_dwl/Horvath-haz/7/10.20-12.00_Matrai%20Gabor.pdf [letöltés ideje: 2014. 04. 10.]
9. Lásd Mátrai, 2014b.
10. http://pmsz.org/hu/kutatasok/friss-adatok-az-uezleti-internethasznalatrol [letöltés ideje: 2014. 11. 10.]
11. Sz. Tóth János (2006): Európai kihívások – magyar lehetőségek. A felnőttkori tanulás jövőképének körvonalai. Budapest: Nemzeti Felnőttképzési Intézet. http://mek.niif.hu/06400/06495/06495.pdf [letöltés ideje: 2014. 11. 10.]
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részvételre vonatkozó adatok nagyon különbözőek attól függően, hogy pontosan mik az
adatfelvétel szempontjai. Az Eurostat adatai azt tekintik felnőttképzésben résztvevőnek,
aki az adatfelvétel időpontját megelőző négy hétben részt vett valamilyen képzésben.12
(Kardos, 2015) Ez alapján az európai átlag (EU28) a 25–64 éves lakosság körében 10,7%,
addig a magyar átlag csupán 3,2%.13 Pontosan azok a csoportok vannak leginkább kitéve
a társadalmi kirekesztődésnek, akik alulreprezentáltak a felnőttképzésben is. Ezek a következők: az idősek, az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, akik hátrányos szociális környezetben élnek, akik etnikai kisebbséghez tartoznak, különösen a romák.14
A felnőttképzésnek tehát hármas célja van. Egyrészt a felnőtt lakosság tudásának és
képességeinek felfrissítése az élethosszig tartó tanuláson keresztül; másrészt a társadalom hátrányos helyzetű tagjainak bekapcsolása az oktatásba; harmadrészt pedig a felnőttképzés programjának hozzáigazítása a munkaerőpiac elvárásaihoz.15

ORSZÁGOS PROGRAM AZ IDEGEN NYELVI ÉS AZ INFORMATIKAI
KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉÉRT
Az Európai Unió által finanszírozott TÁMOP 2.1.2 programot 2012 novemberében indították el, és 2014 októberében fejeződött be. A Program teljes költségvetése 12,48 milliárd forintot volt. Már a Program honlapjának a neve is (ahol többek között az érdeklődők
regisztrálni tudtak) szimbolikus volt: www.tudasodajovod.hu. A Program célja az volt,
hogy növeljék a felnőtt lakosság versenyképességét és munkaerő-piaci lehetőségeit. Mivel
a munkaerőpiacnak olyan munkavállalókra van szüksége, akik képesek tudásukat frissíteni, információikat naprakésszé tenni, a Program azt célozta meg, hogy fejleszti a felnőtt lakosság idegen nyelvi és informatikai kompetenciáit. Ezzel párhuzamosan azt is el
akarta érni, hogy kialakítsa az igényt az élethosszig tartó tanulás iránt, és ezáltal növekedjen a tanulás és a képzés iránti hajlandóság. A végső cél az volt, hogy mindezeken
keresztül hazánkban növekedjenek a meglehetősen alacsony foglalkoztatottsági mutatók. A Program legfontosabb indikátora volt, hogy legalább 100 000 személyt vonjanak
be a képzésekbe, akiknek 85%-a, vagyis legalább 85 000 ember sikeresen el is végzi a
tanfolyamokat. A másik lényeges indikátorszám szerint a képzésekbe bekapcsolódó személyek legalább 10%-a hátrányos helyzetű településen kellett élnie.16
Az érdeklődők két feltétel teljesülése mellett kapcsolódhattak be a képzésekbe: be
kellett tölteniük a 18. életévüket, és sem hazai, sem uniós forrásból nem kaphattak tanulmányi támogatást, ösztöndíjat. Ez azt jelentette, hogy a középfokú oktatási intézményekben tanuló diákok nem vehettek részt a projektben, akkor sem, ha elmúltak 18 évesek,
mivel az ő tanulmányaikat az állam támogatja. Ehhez hasonlóan nem jelentkezhettek az
12. Kardos Krisztina (2015): Felnőttképzés. Infojegyzet. 2015. 13. http://www.parlament.hu/documents/10181/303867/
2015_13_felnottkepzes/8385d146-77ce-45a1-9246-9cfc2c19645b [letöltés ideje: 2015. 04. 30.]
13. http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdsc440&plugin=1
14. Lásd Sz. Tóth, 2006.
15. Lásd Sz. Tóth, 2006.
16. http://www.tudasodajovod.hu/web/guest/a-projekt-bemutatasa [letöltés ideje: 2014. 08. 28.]
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állami támogatással tanuló egyetemi és főiskolai hallgatók sem (az önköltséges formában
tanuló hallgatók már jogosultak voltak részt venni a projektben). A projekt kiemelt célcsoportjai a következők voltak: hátrányos településeken élő személyek, a 45 évnél idősebb állampolgárok, az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező emberek és a GYED-an
vagy GYES-enlévő édesanyák.17 Ezek azok a célcsoportok, akik valóban támogatásra
szorulnak, hogy bekerüljenek vagy visszatérhessenek a munkaerőpiacra. Egy-egy résztvevő maximum 90.000 Ft támogatást kaphatott a képzésekre, mely összegnek 5%-át a
résztvevőnek kellett fizetnie. Amennyiben a jelentkező hátrányos helyzetű településen
lakott, a képzési díj 2%-át kellett megfizetnie.18
A képzéseken a résztvevők idegen nyelvet tanulhattak vagy fejleszthették informatikai kompetenciájukat. Az első képzések 2013 januárjában indultak, az utolsó tanfolyamok 2014 júliusában fejeződtek be. A legtöbb tanfolyam 2013 tavasza és 2014 nyara között zajlott. Akik a nyelvtudásukat akarták fejleszteni, különböző nyelvekből különböző
szintű képzések közül választhattak. A képzések szintjei megfeleltek a Közös Európai
Referenciakeret (KER) szintjeinek: a jelentkezők A1, A2, B1, és B2 szintű képzések közül
választhatták ki a számukra legmegfelelőbbet. C szintű képzéseket, ami hazánkban a
felsőfokú szintet jelenti, nem kínált a projekt.19 Meg kell azonban jegyezni, hogy nem
minden idegen nyelvből indult minden szinten képzés: a legszélesebb választék az angol
nyelvű képzésekből volt. Az informatikai tudás fejlesztését célzó képzéseket két szinten
indították: az IKT 0–1 tanfolyamot a teljesen kezdőknek szánták, míg az IKT 2-5 szintre
sorolható képzésekre azokat az személyeket várták, akiknek alap-vagy középfokú számítástechnikai tudásra volt szükségük.20 A képzések hossza változó volt: előfordultak nagyon rövid, 30 órás tanfolyamok (ezek többnyire az informatikai kompetenciák fejlesztését célozták meg), és voltak 80–90 órás, sőt ennél hosszabb tanfolyamok is (ezek
általában nyelvi képzések voltak).
A képzéseket felnőttképzési cégek, intézmények szervezték; nagyon gyakran a piacon
már jó hírnévnek örvendő nyelviskolák és informatikai tanfolyamokat tartó cégek. Egy
jelentkező maximum 90.000 forintnyi virtuális összeget kapott – ennek 5%-át kellett
kifizetnie –, amely összeg elvileg egy 90 órás tanfolyam elvégzésére volt elegendő.
Amennyiben a képző intézmény 90 óránál hosszabb képzést kínált, a képzés maximális
összege nem lehetett több 90.000 forintnál, vagyis a jelentkező ebben az esetben is 4.500
forintot fizetett. Ez azt jelentette, hogy ezek a képző intézmények 10–30 kvázi ingyenes
órát biztosítottak a résztvevőknek. Tapasztalataink szerint több képző is hajlandó volt
megnövelni a képzés óraszámát, ezek a tanfolyamok ugyanis általában népszerűbbek
voltak, mint az 50–60 órás képzések.
Jól ismert jelenség, hogy a felnőtt emberek tanulási szokásai különböznek a közoktatási tanulók tanulási szokásaitól. A legtöbb felnőtt embernek munkahelye és családja
van, ami gyakran az időzítéssel kapcsolatos problémahelyzeteket okozhat, ami csökkentheti a felnőttek tanulási motivációit. Ráadásul a felnőttképzési szerződés, melyet
mind a képző intézménynek, mind a résztvevőnek alá kellett írni, kimondta, hogy a
17. http://www.tudasodajovod.hu/web/guest/a-projekt-bemutatasa [letöltés ideje: 2014. 08. 28.]
18. http://www.tudasodajovod.hu/web/guest/a-tamogatasrol [letöltés ideje: 2014. 08. 28.]
19. http://www.tudasodajovod.hu/web/guest/a-kepzesekrol [letöltés ideje: 2014. 08. 28.]
20. http://www.tudasodajovod.hu/web/guest/a-kepzesekrol [letöltés ideje: 2014. 08. 28.]
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résztvevő a képzés össz-óraszámának maxium 20%-át hiányozhatja. Mindezen okok miatt a projektmenedzsment úgy vélte, hogy a képzésekben részt vevő felnőtt tanulóknak
szükségük van támogatásra és motiválásra. Erre a feladatra alkalmazták a projektben az
e-tanácsadókat, illetve a Program későbbi szakaszában a mentorokat. Az e-tanácsadók
és a mentorok ugyanazok a személyek voltak, de a Program különböző szakaszaiban
más-más feladat ellátására helyeződött a hangsúly. A Programban egy 800 fős e-tanácsadói/mentori hálózat dolgozott, akiknek alapvető feladata a résztvevők támogatása volt.
Kétféle, A és B típusú e-tanácsadó/mentor dolgozott; az A típusú e-tanácsadóknak több
és komplexebb feladatot kellett elvégezniük, mint a B típusú e-tanácsadóknak. Az A típusú e-tanácsadók/mentorok feladatai közé tartozott, hogy
• informálják a lakosságot, különösen a Program kiemelt célcsoportjait a Program nyújtotta lehetőségekről;
• segítséget nyújtsanak ezeknek a személyeknek a regisztrációban;
• a potenciális résztvevők körében szükségletelemzést végezzenek;
• az érdeklődőket bevonják a képzésekbe;
• támogassák és motiválják a képzések résztvevőit a képzések teljes ideje alatt.
A résztvevők támogatása szintén komplex feladat volt. A mentorok megkapták a hozzájuk sorolt, egyszerre maximum 50 résztvevő elérhetőségét (e-mail címét, mobilszámát), így közvetlenül kapcsolatba tudtak lépni a képzéseken résztvevőkkel. A mentorok
feladatai közé tartozott, hogy a képzések indulásakor üdvözöljék a résztvevőket, bemutatkozzanak nekik, és felajánlják támogatásukat. A képzések ideje alatt a mentorok tartották a kapcsolatot a résztvevőkkel, figyelemmel kísérték aktivitásukat, érdeklődtek a
tanulás során felmerülő esetéleges problémáikról, illetve a képzés befejezésekor információt kértek a resztvevőktől a tanfolyammal való elégedettségükről, valamint a tanfolyam
végi vizsga sikerességéről.21 Probléma esetén a mentorok fel tudták venni a kapcsolatot a
képző intézmény képviselőjével, valamint a projektmenedzsmenttel is.
Az e-tanácsadók/mentorok egy e-Ponton keresztül vehettek részt a projektben. Az
eMagyarország Pontokat (az úgynevezett eMoP-okat) országosan regisztrálták. Minden
eMoP-nak előre megadott időintervallumokban elérhetőnek kellett lenni a lakosság számára: az érdeklődőket tájékoztatni kellett a Programról, segítséget nyújtani a regisztrációban stb. Az eMoP-okon legalább egy olyan internethez csatlakozó számítógépnek kellett
lenni, amelyet bárki önállóan használhatott az e-tanácsadók aktív segítsége nélkül is. Természetesen az e-tanácsadók feladata közzé tartozott, hogy informatikai segítséget nyújtsanak az eMoP-on érdeklődőknek olyan témákban is, mint például e-mail cím generálása,
e-mailek lekérdezése, e-ügyintézés hatóságoknál (például időpontfoglalás okmányirodában) stb. A tapasztalatok azonban azt mutatták, hogy a magyar lakosság ugyan széles körben hallott a projektről, de nagyon kevés volt azoknak az aránya, akik az eMoP-okon hallottak a képzésekről, vagy egyáltalán ismerték az eMoP-ot mint lehetőséget.
A Program teljes ideje alatt az adminisztráció digitálisan zajlott egy komplex informatikai háttérrendszerben, a HIR-ben (Háttérinformatikai Rendszer). Ennek a rendszernek kellett kezelnie valamennyi adminisztratív feladatot: a regisztrációt, a képzések-

21. http://www.tudasodajovod.hu/web/guest/etanacsadok-feladatai [letöltés ideje: 2014. 08. 28.]
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re való jelentkezést, a képzők által indított kurzusokat megyénként és településenként,
hány órán vettek részt vagy hány óráról hiányoztak a képzéseken résztvevők stb. Sajnos
a HIR nem működött tökéletesen a Program teljes ideje alatt: időnként nem regisztrálta,
hogy a résztvevő nem vett részt az órákon, hogy pontosan hány óráról hiányzott az
összóraszámhoz képest, vagy éppen téves üzenetet küldött a mentornak arról, hogy
mentoráltja hiányzott, amikor az illető egyébként részt vett a foglalkozásokon. Ezek a
problémák megnehezítették a mentorok egyébként sem könnyű feladatát, és gyakran
kellemetlen helyzeteket teremtettek mind a résztvevők, mind a mentorok számára. Egy
tökéletesen működő háttér-informatikai rendszerrel a mentorok sokkal könnyebben
tudták volna végezni feladatukat, és számtalan félreértést, problémát és kellemetlen magyarázkodást elkerülhettek volna.
A Program 2014 októberében fejeződött be, és sokkal sikeresebb volt, mint amire a
megtervezői, létrehozói és menedzsmentje számított: 126 256 személy jelentkezett a
meghirdetett képzésekre, közülük 114 523 fő fejezte be sikeresen a tanfolyamot és kapott
erről tanúsítványt. Vagyis mind a képzésekbe bekapcsolódók, mind a tanfolyamokat sikeresen befejezők száma kb. 25%-kal meghaladta a projekt kezdetekor kitűzött indikátorszámokat.

A KUTATÁS
A KUTATÁS KÖRÜLMÉNYEI
A kutatás célja az volt, hogy képet kapjunk arról, kik, miért, milyen célokkal vesznek
részt a felnőttképzésben, és a képzésben való részvétel hatással van-e a felnőtt tanulók
további tanulási aktivitására. A kutatás részletesebb céljai közzé tartoztak a résztvevők
szocio-demográfiai (életkor, iskolai végzettség, lakóhely stb.) jellemzőinek vizsgálata, a
tanulási motivációk lehetséges azonosítása, a képzéssel való elégedettség mérése, elégedettség vizsgálata a mentori hálózattal, valamint az, hogy hogyan változtatta meg a
résztvevők felnőttkori tanuláshoz kapcsolható attitűdjeiket a képzési részvétel. A kutatás
2014 májusában és júniusában zajlott.
A kutatás elvégzéséhez természetesen szükség volt a nélkülözhetetlen engedélyek beszerzésére. Az egyeztetési és engedélyezési eljárás végén „zöld lámpát” kapott a vizsgálati szándék. Kutatásunkhoz támogatást nyújtott a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal,
a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.
A felmérést önkitöltős online kérdőívvel végeztük; a kérdőívhez a LimeSurvey programot használtuk. A kérdőív linkjét a mentorok segítségével juttattuk el a képzésekben
résztvevőknek. A kérdőív linkjét elküldtük a projektmenedzsmentnek, és egy felkérő levél kíséretében ők küldték tovább a Programban dolgozó mentoroknak. Azért kellett
beiktatni a kétszeres szűrőt, mert a kérdőív kiküldésére csak ilyen módon kaptunk engedélyt a résztvevők személyes adatainak védelme érdekében (egyébként is lehetetlen lett
volna egy forrásból, több mint százezer résztvevőnek elküldeni az e-mailt). Optimistább
számítások szerint a kérdőív kb. 90 000 résztvevőt érhetett el. Választ 7 309 főtől kaptunk, ami a vizsgált populáció 7-8%-át jelentheti. Bár ez említett mintavételi körülmé-
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nyek miatt a minta vélhetően nem reprezentatív, de meglehetősen nagynak mondható.
Mindez azt jelenti, hogy a minta alapján levont következtetések többnyire általánosíthatók a teljes populációra nézve.
A kutatással a következő kérdésekre szerettünk volna választ kapni:
• Melyik életkori csoport érdeklődött leginkább a projektben kínált képzési lehetőségek
iránt? Sikerült-e elérni a projekt egyik célcsoportját, a 45 évnél idősebb korosztályt?
• Milyen témájú képzések (idegen nyelv vagy informatikai) iránt mutatkozott nagyobb
érdeklődés? Milyen hosszú tanfolyamokat részesítettek előnyben a képzéseken résztvevők?
• Milyen motivációs tényezők játszottak a leginkább szerepet a jelentkezők esetében? Ezek
között milyen helyet foglalt el az a cél, hogy növeljék munkaerő-piaci lehetőségeiket?
A vizsgálat hipotézisei a következők voltak:
1. A résztvevők többsége 45 év alatti, és legalább érettségivel rendelkezik.
2. A résztvevők többsége magas óraszámú idegen nyelvi kurzusokra jelentkezett.
3. A résztvevők legfontosabb motivációja az volt, hogy növeljék munkaerő-piaci pozícióikat.
A kérdőív kitöltése kb. másfél hónapig volt lehetséges. A kérdőív lezárása után az
adatokat az SPSS 19.0 verziója segítségével elemeztük.

A KUTATÁS EREDMÉNYEI
Ahogyan korábban jeleztük, a mintavételi eljárás miatt a minta nem mondható teljes
mértékben reprezentatívnak, de a kitöltők lakóhelyük tekintetében lefedik az ország területét. A településtípusok tekintetében a következő eredményeket kaptuk: a résztvevők
több mint fele azt válaszolta, hogy kisebb településen lakik: 23%-uk községben, 34%-uk
pedig kisvárosban, és a válaszadók csupán egyötöde (21%) él megyei jogú városban, míg
a fővárosban élők aránya a résztvevők 5%-a volt. (18% nem válaszolt erre a kérdésre.)
A kérdőívet kitöltők életkora rendkívül széles skálán mozgott: a legfiatalabb személy
18, míg a legidősebb 83 éves volt. A Programban való részvétel egyik lényeges kritériuma
az volt, hogy a jelentkező már betöltötte 18. életévét, ezért volt néhány 18 éves résztvevő
is. Az átlagéletkor 42 év volt. Ezen adatok alapján egy új változót hoztunk létre, és életkori csoportokat képeztünk. Az első csoportot a legfiatalabb személyek alkották (18–24
év), ebbe a csoportba csupán a résztvevők 4%-a tartozott. A második csoportba kerültek
a fiatal felnőttek (25–35 év), ez a résztvevők 21%-a volt. Ez a csoport már rendelkezik
némi munkaerő-piaci tapasztalattal. A harmadik csoportba kerültek a fiatal középkorúak (36–45 év): a résztvevők egynegyede (26%), míg a negyedikbe az idősebb középkorúak
(46–60 év), akik a résztvevők másik egynegyedét alkották (27%). Végül az utolsó életkori kategóriába soroltuk a 61 évnél idősebb résztvevőket, akik vagy már nyugdíjasok, vagy
hamarosan nyugdíjba mennek. Ők a résztvevőknek csak 5%-át képviselték.
A legkevesebb résztvevő a legfiatalabb és a legidősebb életkori csoportból került ki:
4% és 5%: Az utóbbin nem igazán lehet csodálkozni, hiszen a 61 évnél idősebbek többnyire saját maguk fejlesztése céljából képezték magukat, esetükben munkaerő-piaci
kényszerről nem igazán lehet beszélni. Az adatokból megállapíthatjuk azt is, hogy a
résztvevők fele 45 év alatti személy volt, ami azért lényeges adat, mert a Program egyik
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fontos célcsoportja a 45 évnél idősebb magyar állampolgárok. A Program tervezői – teljes joggal – úgy gondolták, hogy ennek a korosztálynak van leginkább szüksége az idegen nyelvi és az informatikai kompetencia fejlesztésére, mert a munkaerőpiacon még
sok, akár 20 évet is aktívan kellene eltölteniük, ami az idegen nyelvi és az informatikai
kompetencia nélkül nehézségekbe ütközik. Noha a 45 évnél idősebbek aránya – a legidősebbeket is beleszámítva – 32%, a résztvevők egyharmada, ami nem tűnik túl magas
aránynak, meg kell azonban állapítani, hogy ennek a projektnek a hatására sokkal több
idősebb középkorú és idősebb ember határozta el, hogy képezi magát, és kezdett el tanulni, mint amekkora arány általában részt vesz a felnőttképzésben hazánkban.
Bár a projekt egyik célcsoportja az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező személyek voltak, a legtöbb résztvevő legalább érettségivel vagy magasabb végzettséggel rendelkezett (75,9%). A csupán középfokú végzettséggel rendelkezők aránya 25,9%, míg
felsőfokú végzettsége a kitöltők felének volt, a válaszadók közül pedig 42,1% diplomával
rendelkezett.

1. ábra. Résztvevők legmagasabb iskolai végzettsége

Forrás: Saját szerkesztés

Ezek az adatok azt mutatják, hogy a képzésekben sokkal nagyobb arányban vettek
részt a magasan kvalifikált emberek. Ennek egyik alapvető oka abban keresendő, hogy a
diplomával rendelkező szakemberektől a munkaerőpiac elvárja, hogy legalább középfokú nyelvvizsgával rendelkezzenek.22 Bizonyára az érettségivel és szakmával rendelkező
felnőtteket könnyebb volt motiválni a tanfolyamokon való részvételre, hiszen esetükben
22. Szabó Csilla Marianna – Mátó Flóra (2015), A munkaerőpiac elvárása: idegennyelvtudás. Hogyan fejleszthetik hallhatóik idegennyelvtudását a felsőoktatási intézmények? In: Nyelvi terek. Szerk. András István, Rajcsányi-Molnár Mónika
és Németh István Péter (Dunakavics könyvek 7). Dunaújváros: DUF PRESS. 9–28.
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akár az idegen nyelvi, akár az informatikai kompetenciájuk kisebb mértékű javulása is
járhat munkaerő-piaci előnyökkel. Ráadásul a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők jellemzően nagyobb arányban és könnyebben tudnak bekapcsolódni a különböző
képzési lehetőségekbe. Másfelől a háttértényezők között állhat az az ok is, hogy a csupán
szakmunkás végzettséggel rendelkezőknek munkájuk során nincs olyan mértékben
szükségük idegennyelv-tudásra, ezért nem is érzik szükségét, hogy fejlesszék azt. Az is
tény azonban, hogy a maximum 90 órás tanfolyamok csupán arra elegendők, hogy valaki idegen nyelven megértsen és el tudjon mondani néhány alapvető mondatot. Ahhoz,
hogy valaki középfokú nyelvtudást szerezzen, sőt az idegen nyelvet a szakmájában is
használni tudja, kb. 500–700 órára van szükség. Ennek ellenére további vizsgálatokat
igényelne, hogy milyen okok állhatnak annak hátterében, hogy a képzésekre jelentkezők
kétharmada nem az alacsony iskolai végzettségűek közül került ki. Érdemes lenne esetleg megvizsgálni, ezt a célpopulációt sikerült-e jelentős mértékben elérnie a médiának,
az e-tanácsadóknak, az eMoP-oknak stb. a Program népszerűsítése során.
A felnőtt tanulók idegen nyelveket tanulhattak és IKT kompetenciáikat fejleszthették
a tanfolyamokon. Jelentősen több résztvevő vett részt a nyelvi képzéseken, mint ahány
személy informatikát tanult: az utóbbi csoportba csupán a résztvevők 13%-a tartozott.
Ami a nyelveket illeti, a legnépszerűbb idegen nyelv az angol volt: a résztvevők több mint
fele (53%) angol tanfolyamra jelentkezett. A második a német volt: egyötöd (21%) tanult
németet. A kisebb nyelveket csak jóval kevesebben választották: 2% tanult olasz, és 1-1%
orosz és francia nyelvet. A képzésen résztvevők választása egybecseng a munkaerőpiac
elvárásaival: az internetes portálokon (www.profession.hu, www.jobline.hu) megjelenő
álláshirdetések vizsgálata azt mutatta, hogy a munkáltatók 92%-a elsődlegesen az angol
nyelvet preferálja, míg a preferencia lista második helyén a német nyelv áll 35%-kal. Bár
a vizsgálat nem volt reprezentatív, számos munkakör nyelvi elvárásaira kiterjedt.23
Ha összehasonlítjuk a teljes Program három legnépszerűbb képzését (angol, német,
informatikai) a résztvevők életkori adataival, azt tapasztaljuk, hogy a két nyelv tekintetében nem volt szignifikáns különbség a különböző életkori csoportok között a résztvevők
arányát tekintve. Ami azonban az informatikát illeti, az életkori csoportok közötti különbség szignifikáns volt: χ2=283.37; p<0.001. Míg az informatikai képzésekre járóknak
csupán 4%-a tartozott a legfiatalabb korcsoportba, addig 20% az idősebb középkorúak
(46–60 év) közül került ki, és rendkívül jelentős arányt (36,2%-ot) képviseltek a legidősebbek, a 61 évnél idősebbek. Noha ezekben az adatokban semmi meglepő nincs, bizakodásra adhat okot, hiszen úgy tűnik, az idősebb korosztály is megértette, hogy legalább
alapvető számítástechnikai tudással sokkal könnyebben be tud kapcsolódni a mai társadalomba, és sokkal könnyebben tudja tartani a kapcsolatot gyermekeivel, unokáival.
Az érdeklődők különböző szintű képzésekre jelentkezhettek. A résztvevők több mint
fele (55%) a teljesen kezdő csoportba iratkozott be, míg egy újabb 17% az újrakezdőbe. A
nyelvek esetében ez a csoportosítás nagyjából megegyezik a KER (Közös Európai Referenciakeret) szerinti A1 és A2 szinttel. A válaszadóknak csupán 3,5%-a jelentkezett haladó tanfolyamra, ami nagyjából a KER szerinti B2 szint, vagyis a középfokú nyelvvizsga
szintjének felel meg.

23. Lásd Szabó – Mátó, 2015.
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Ahogy korábban jeleztük, a képzések különböző időtartamúak voltak: a legrövidebb
tanfolyam 30 órás volt, míg a leghosszabb 120. Kíváncsiak voltunk, a jelentkezők milyen
hosszú tanfolyamokat részesítettek előnyben. A kördiagram jól mutatja, hogy a résztvevők a hosszabb képzéseket preferálták: a tanulók 71%-a hosszabb (legalább 80 órás) képzésre jelentkezett, míg csupán 17% választotta a rövidebb képzéseket.

2. ábra. Résztvevők aránya a tanfolyamok hossza alapján

Forrás: Saját szerkesztés

A legtöbb felnőttképzési szervezet, intézmény, amely részt vett a Programban, már
évek, sőt akár évtizedek óta a piacon van, és elegendő tudással, tapasztalattal és kompetenciával rendelkezik azzal kapcsolatban, hogyan kell megszervezni a tanfolyamokat,
hogyan kell hatékonyan tanítani a felnőtt embereket, milyen módszereket kell alkalmazni, hogy a legjobb eredményeket érjék el. Professzionalizmusuk lemérhető a képző intézmények értékelésében. A válaszadóknak az oktatás különböző aspektusait kellett értékelniük egy ötfokú Likert-skálán. Minden eredmény meglehetősen magas lett, ami azt
jelenti, hogy a résztvevők elégedettek, vagy nagyon elégedettek voltak a felnőttképző intézmények munkájával és a tanfolyamokat tartó tanárokkal. A válaszadók legmagasabbra a tanárok szakmai tudását értékelték (4,69), ezt követte a tanárok által alkalmazott
módszerek (4,54), majd az, ahogyan a tanfolyamot záró vizsgákat lebonyolították (4,49).
A résztvevők meglehetősen elégedettek voltak azzal is, ahogyan a tanárok felkészítették
őket a vizsgára (4,45). Legkevésbé a képzések helyszínével és annak infrastruktúrájával
(4,23), valamint a tanfolyam szervezettségével (4,19) voltak elégedettek, azonban ezek az
értékek is elérték a jó kategória értékét. Ez utóbbi aspektus nem csupán a felnőttképző
szervezetektől függött, hiszen a képzések szervezettségét jelentősen befolyásolta az a
tény, hogy minden adatot a HIR-ben, digitálisan kellett, vagyis kellett volna dokumentálni, ám a rendszer nem működött tökéletesen a projekt nagy része alatt. Meg kell azonban jegyezni, hogy ezek a számok meglehetősen magasak, hiszen 4 fölötti értékeket kaptunk az ötös skálán.
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Az, hogy a képző intézmények és a tanárok magas színvonalú, minőségi munkát végeztek, tükröződött a tanfolyamokat záró vizsgák eredményeiben is. A képzéseket szinte
valamennyi résztvevő sikeresen befejezte, 1% alatt volt azoknak az aránya, akiknek nem
sikerült a vizsgájuk, vagyis nem érték el a vizsgán a 60%-ot. Azok is meglehetősen kevesen voltak (12,7%), akik maximum 80%-os eredményt értek el a vizsgán. A válaszadók
kétharmada (68,8%) jó vagy kiváló eredménnyel fejezte be a tanfolyamot, ami azt jelenti,
hogy 80% feletti eredményt értek el a vizsgán. Ennek a kétharmadnak is nagyobb része,
az összes résztvevő majdnem 40%-a kiváló minősítést kapott a tanfolyamzáró vizsgára.
A nyelvtanfolyamok esetében ez az eredmény elég jól tükrözi a valós nyelvtudást, mivel
a vizsga mérte valamennyi nyelvi készséget (olvasás, beszédértés, írás, beszéd), valamint
a szókincset és a nyelvtant is. Megvizsgálván a korrelációt a vizsgaeredmények és a résztvevők életkora között, az összefüggés ugyan szignifikáns, de gyenge (r=-0,131, p<0,001).
Vagyis az idősebb résztvevők kissé gyengébb eredményt értek el, mint a fiatalabbak. Meg
kell azonban azt is jegyezni, hogy a nem volt központi teszt: a felnőttképző intézmények
a tanfolyamok végén a saját vizsgatesztjükkel mérték le a résztvevők tudását. Ez minden
bizonnyal azt jelenti, hogy a képző intézmények által alkalmazott tesztek nehézsége között különbség lehetett; valamint azt sem lehet tudni, hogy ezek a tesztek standardizáltak
voltak-e.
Ahogy korábban jeleztük, a Programban több száz mentor dolgozott, valamennyien
egy-egy eMoP-hoz kapcsolódtak. Tapasztalataink szerint az eMoP-ok látogatottsága
rendkívül alacsony volt, a résztvevők többnyire e-mailben vagy telefonon kommunikáltak a mentorukkal. Ezt mutatták a kérdőív adatai is: a válaszadóknak csupán 8%-a járt
eMoP-on, 76%-uk pedig nem. 16% nem válaszolt a kérdésre (elképzelhető, hogy azért
sem, mert nem tudta, mi az az e-Pont).
Az e-Pontokon dolgozó mentorok fő feladata az volt, hogy támogassák és motiválják a képzésekben részt vevő felnőtt tanulókat. A mentorok feladatait felsoroltuk a kérdőívben, és a válaszadókat arra kértük, hogy jelezzék: az ő mentoruk végzett-e ilyen
tevékenységet. Az adatokból az látszik, hogy a legtöbb mentor (60%) üdvözölte a
mentoráltat a kurzus elkezdésekor, de csupán egyharmaduk (33%) figyelmeztette a tanulót, ha az hiányzott az óráról – habár ez a feladat kötelező volt a mentorok számára
–, vagy kérdezte meg a résztvevőket, hogy elégedettek-e a tanfolyammal (31%). Ami a
vizsgával kapcsolatos információszerzést illeti, csak 13% érdeklődött a vizsgaeredményekről, és 12% gratulált a képzésekben résztvevőknek a sikeres vizsga után. Ami pedig a többi tevékenységet illeti, a válaszadóknak csekély százaléka jelezte, hogy a mentora végzett ilyen tevékenységet: 7% figyelmeztette a tanulót, ha az túl sokat hiányzott,
és csak 3% volt hajlandó arra, hogy probléma esetén megbeszélje azt a képző intézménnyel.
Ezeknek az adatoknak a hátterében több ok is meghúzódhat. A mentorokat ugyan
felkészítették a Program elején a várható feladatokra, de sok probléma a képzések idején
jelentkezett, melyekre – tapasztalat hiányában – előre nem számítottak a Program tervezői, hiszen ilyen volumenű felnőttképzési projekt ez előtt nem volt még hazánkban. Így
nem egyszer előfordult, hogy a mentorok a Program folyamán kaptak utasítást újabb
feladatok elvégzésére. Ráadásul a mentorok kiválasztásakor nem iktattak be semmiféle
szűrőt: aki szeretett volna e-tanácsadóként és mentorként dolgozni (és ezzel némi plusz
jövedelemhez jutni), az egy e-Ponton keresztül jelentkezhetett a feladatra.
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A válaszadókat arra is megkértük, hogy egy ötös skálán értékeljék a mentorok munkáját. Összehasonlítva a résztvevők véleményét a felnőttképző intézmények és tanáraik,
valamint a mentorok munkájának értékelését illetően, tapasztalható néhány különbség:
amíg a tanárok munkáját az emberek meglehetősen magasra értékelték, addig a mentorok nem kaptak ilyen magas értékelést. Viszonylag magasra értékelték a mentorok munkáját, amikor azok információt nyújtottak a jelentkezőknek vagy a képzéseken résztvevőknek (3,83), valamint a résztvevők elégedettek voltak a mentorok kommunikációjának
stílusával (3,82) és elérhetőségükkel is (3,80). Ám a válaszadók jelezték, hogy a mentorok
nem kommunikáltak velük elég gyakran (3,65). Ennek oka az is lehet, hogy a Program
középső 9–10 hónapjaiban rendkívül sok képzés futott, így gyakori volt, hogy egy-egy
mentorhoz akár 45–50 résztvevő is tartozott. Az alábbi adatok azt mutatják, hogy a mentorok munkáját mindenképpen kell javítani, ha egy következő hasonló projektben vagy
feladatban vesznek majd részt.

3. ábra. Mentorok munkájával való elégedettség

Forrás: Saját szerkesztés

A TÁMOP 2.1.2 program célja az idegen nyelvi és az informatikai kompetenciák fejlesztése, a legfontosabb célcsoportok pedig a 45 év felettiek, az alacsony iskolai végzettségűek és a gyed-en, gyes-en lévő kismamák voltak. Látható tehát, hogy az általános cél
az volt, hogy a magyarországi állampolgároknak, különösen a célcsoporthoz tartozóknak, a jelzett kompetenciák fejlesztése által javítsák a munkaerő-piaci pozícióit. Szerettük volna megtudni, ez az elképezés mennyire tudatosult a jelentkezőkben. Ezért megkérdeztük a résztvevőket, hogy mi motiválta őket, amikor jelentkeztek a képzésekre. 12
különböző állítást soroltunk fel, és a válaszadóknak valamennyi állítást értékelni kellett
egy ötfokú skálán a szerint, hogy az az aspektus milyen mértékben motiválta az adott
egyént.
A 4. ábrán látható, hogy a résztvevők számára a legerőteljesebb motiváció a tanfolyamok kedvező ára volt (4,22). Ez valóban így van, hiszen ahogy említettük, a leghosszabb,
legalább 90 órás képzések esetén is a résztvevőnek maximum 4.500 forintot kellett önerőből befizetnie. A következő két jelentős motivációs tényező nem igazán munkaerőpiaci jellegű: sokan azért jelentkeztek a képzésre, hogy fejlesszék képességeiket csak a
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maguk örömére (3,73), vagy, hogy különböző magánéleti szituációkban – ahol az idegen
nyelv és az informatika használata felmerül – ügyesebbek legyenek (3,66). A közvetlen
munkaerő-piaci célok jóval elmaradnak ezek mögött. Az általunk ebbe a kategóriába
sorolt tényezőket pirossal bekarikáztuk az oszlopdiagramon. A legjelentősebb ezek közül az, hogy a résztvevők minél hamarabb szeretnének jobb munkát találni (2,65). Sokkal kevésbé befolyásolták a résztvevőket olyan tényezők, hogy a képességei fejlesztése
révén magasabb pozícióba kerüljön (1,9), hogy megtartsa jelenlegi állását (2,21), vagy
hogy egyáltalán munkát találjon (2,23).
Meg kell azonban jegyezni, hogy bár az első három helyen álló motivációs tényezők
nem közvetlenül hatnak a munkaerő-piaci pozíciók javítására, e képességek fejlesztése
vélhetően javítja az egyén helyzetét és lehetőségeit a munkaerőpiacon. Megállapíthatjuk,
hogy az emberek még nem eléggé tudatosak, és gyakran nem veszik észre, hogy egy felkínált képzés – a kedvező ára mellett – milyen egyéb előnyökkel jár számukra. A második és a harmadik legfontosabb motivációs tényező az volt, hogy fejlesszék képességeiket,
de csupán a maguk örömére (3,73) és különböző magánéleti szituációkban talpraesettebbek legyenek (3,66). A képességek fejlesztése, különös tekintettel a kulcskompetenciákhoz szükséges képességekre, történjen az bármilyen okból, javítja, javíthatja az egyén
munkaerő-piaci lehetőségeit, pozíciót. Napjainkban nem húzhatunk határt a magánélethez és a munkához szükséges képességek között, hiszen ezek folyamatos kölcsönhatásban állnak egymással. Ezért mindenképpen érdemes lenne tudatosítani az emberekben,
hogy a magánélethez kötődő tevékenységeik során szerzett kompetenciák gyakran hasznosíthatók a munkatevékenység során is. Végül örömmel állapítottuk meg, hogy rendkívül kevés ember számára jelentett pusztán unaloműzést a képzés, tehát a résztvevők
többsége konkrét céllal jelentkezett a tanfolyamokra.

4. ábra. Résztvevők motivációi

Forrás: Saját szerkesztés
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Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a résztvevők milyen problémákkal, nehézségekkel
szembesültek a képzések során. Mivel a tanfolyamokra felnőtt emberek jelentkeztek,
akik többnyire akítv munkavállalók voltak (a többségük beosztottként dolgozott), illetve
az életkori összetételből adódóan valószínűleg családjuk, gyermekei is voltak, így több
tényező is hátráltathatta a sikeres tanulást. A válaszadóknak ebben az esetben is egy ötfokú skálán kellett értékelni a különböző hátráltató tényezőkre utaló állításokat. Ez a
részvizsgálat nagyon pozitív eredményt hozott, ugyanis a kiszámított középértékek azt
jelezték, hogy egyik tényező sem hátráltatta a résztvevőket: a középérték egyik esetben
sem érte el a 2,00-et, vagyis a válaszok átlaga az „egyáltalán nem jellemző” és „nem jellemző” kategóriák közé esett. A legjelentéktelenebb hátráltató tényező a munkahelyi vezető hozzáállása volt (1,31), vagyis az, hogy nem engedte el a tanfolyamra a beosztottját.
Szintén nem volt jellemző probléma, hogy a tanár nem megfelelően magyarázott (1,36),
illetve, hogy a jelentkezőknek egészségügyi problémáik lettek volna (1,37). A leglényegesebb hátráltató tényező a munkahelyi időbeosztás volt (1,99).
Az eddig felsoroltak külső tényezők, melyek a projekt, a képző intézmény vagy a tanfolyamot tartó tanár hatáskörén kívül estek. De a kitöltők számára az is problémát jelentett, hogy a tananyagot túl nehéznek találták (1,76), és a haladás túl intenzív volt (1,93).
Ez már kapcsolatban áll a képzések tervezésével. Ezeknek a problémáknak a hátterében
vélhetően az áll, hogy a résztvevők jelentős része elszokott a folyamatos tanulástól, a
képzések pedig valóban intenzívek voltak: sok tanfolyam – különösen a 90–120 órásak
– hetente kétszer vagy háromszor összesen 8–10 óra tanulást jelentett – amihez járult
még az otthoni tanulás, készülés.
Megvizsgáltuk, hogy van-e összefüggés a hátráltató tényezők és a vizsgaeredmények,
illetve az életkor között. Azt tapasztaltuk, hogy a korreláció ugyan sok esetben szignifikáns, de meglehetősen gyenge. A korábban említett két tényező, a túl nehéz anyag és túl
intenzív haladás közepes negatív korrelációt mutatott a vizsgaeredményekkel: r=-0,313;
p<0,001 és r=-0,287; p<0,001. Úgy tűnik, ez a két tényező befolyásolta legnagyobb mértékben a vizsgák sikerességét és eredményeit. Ami az életkorral való összefüggést illeti,
az pozitív szignifikáns korrelációt mutat a tananyag nehézségével (r=0,223; p<0,001) és a
haladás intenzitásával (r=0,173; p<0,001), vagyis az idősebb emberek nehezebbnek találták az anyagot és túl gyorsnak a haladás ütemét.
A felmérés idején a résztvevők nagy része már vagy befejezte a képzést, vagy a képzése
közepén, végén járt. Ezért feltettük a kérdést, hogy mit profitáltak, profitálnak a képzésből.
Ez esetben a válaszadók több opciót is megjelölhettek a megadottak közül. Megvizsgálván
a válaszokat, megállapíthatjuk, hogy a legtöbb résztvevő (47%) pozitív következménynek
tekintette, hogy magabiztosabban mozog eddigi kényes helyzetekben ( mint például a számí
tógéphasználat vagy idegen nyelven való kommunikáció külföldön). Ugyancsak sokan tekintették pozitív hozadéknak azt, hogy büszkék gyermekeik, unokáik, tanítványaik előtt arra,
hogy ezeken a területeken is jártasabbak (36%). A résztvevők egynegyede (26%) azt tartotta
fontosnak, hogy külföldi rokonaival, ismerőseivel jobban megérti magát. Azokat a tényezőket, melyek közvetlen kapcsolatban állnak a munkaerő-piaci sikerességgel (mint például magasabb pozíció, munkába állás vagy külföldi munkavállalás), a résztvevők nem tekintették a
képzés pozitív hozadéknak: a válaszadók csekély, 10% alatti hányada jelölte meg ezeket az
opciókat. A munkaerő-piaci pozíciót valamennyire érintő válaszok közül a „megszerzem a
nyelvvizsga-bizonyítványt” opciót jelölték meg a legnagyobb arányban, a kitöltők 11%-a.
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Minden hátráltató tényező ellenére a résztvevők nemcsak sikeresen befejezték a tanfolyamokat, hanem figyelmre méltó részük a képzések során motiválttá is vált. Közel
egynegyedük (24%) azt jelezte, hogy folytatja vagy folytatni szeretné a képzést – ugyanebben a Programban, vagy ezen kívül, csoportosan vagy magánúton. Ez azt is jelenti,
hogy ezeknek a válaszadók ezen része hajlandó lenne időt és pénzt is áldozni azért, hogy
a Programban elkezdett tanulmányait folytassa, tudását magasabb szinre emelje. Egy
másik egynegyed (26%) önállóan, külső segítség nélkül folytatja vagy tervezi folytatni a
tanulást. A következő egynegyed (27%) azt válaszolta, hogy szerette volna, szeretné folytatni a tanulást, de nincs rá lehetősége. A résztvevőknek csupán 6%-a válaszolta, hogy
nincs szándékában folytatni a tanulást, az adott tanfolyam éppen elég volt számára.
Mindezek az adatok azt is jelzik, hogy a nagyrészt középkorú résztvevők motiválttá válták a tanulás iránt.

5. ábra. Résztvevők tervei a képzés befejezése után

Forrás: Saját szerkesztés

Vizsgáljuk most meg, hogyan teljesültek a kutatás hipotézisei:
1. A résztvevők többsége 45 év alatti, és legalább érettségivel rendelkezik.
Az első hipotézis mindkét fele teljesült, hiszen a résztvevőknek csak egyharmada
volt 45 év feletti, a többiek ennél fiatalabbak voltak. Meg kell azonban jegyezni, hogy
a válaszadók meglehetősen magas aránya (18%) nem válaszolt erre a kérdésre. A hipotézis második fele teljes mértékben beigazolódott: a résztvevőknek csupán egynegyede (24%) nem rendelkezett érettségivel.
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2. A résztvevők többsége magas óraszámú idegen nyelvi kurzusokra jelentkezett.
A második hipotézisnek mindkét része beigazolódott: a résztvevők többsége
nyelvtanfolyamokra jelentkezett, csupán 13% választotta az informatikai képzést. Az
emberek a magasabb óraszámú képzéseket preferálták, majdnem háromnegyed részük (71%) 80 vagy annál magasabb óraszámú képzésre iratkozott be.
3. A résztvevők legfontosabb motivációja az volt, hogy növeljék munkaerő-piaci pozícióikat.
A harmadik hipotézis nem igazolódott be: az emberek válaszai alapján a legfontosabb tényező a tanfolyamok rendkívül kedvező ára volt (4,22), és inkább motiválta a
résztvevőket az, hogy fejleszthetik képességeiket különösebb ok nélkül (3,73), mint hogy
könnyebben találjanak jobb munkát (2,65), vagy magasabb pozícióba kerüljenek (1,9).

ÖSSZEGZÉS
Ekkora nagyságrendű felnőttképzési projekt korábban nem volt Magyarországon. Noha voltak kisebb problémák, a projekt rendkívül sikeres volt: több mint 120.000 ember kapcsolódott be a képzésekbe, és több mint 110  000 fő kapott tanúsítványt a képzés sikeres befejezéséről – ez pedig kb. 25%-kal magasabb számadat, mint a projekt eredeti indikátora. A projekt
egyik célcsoportja a 45 év feletti lakosság volt, ám résztvevőknek csak egyharmada (32%)
tartozott ehhez a korcsoporthoz. Bár ez nem tűnik túl magas aránynak, jóval több középkorú
és idősebb személy vett részt a projektben meghirdetett tanfolyamokon, mint általában a
magyar felnőttképzésben – annak ellenére, hogy a képzés nem volt számukra kötelező, sőt
időt kellett szakítaniuk az órákra és az otthoni készülésre. Ráadásul a résztvevők háromnegyede motiválttá vált, és szívesen folytatta vagy folytatta volna a tanulást. Ezt tekinthetjük a
projekt talán leglényegesebb pozitív hatásának a magyar felnőtt lakosságra nézve.
A résztvevők nagymértékben elégedettek voltak a felnőttképző intézményekkel, a tanárokkal és nagyrészt elégedettek voltak a mentorokkal. Másrészt azonban meg kell jegyezni, hogy a mentoroknak jobb előképzést kellett volna biztosítani, hogy a projektben
kapott feladataikat pontosabban el tudják látni. Egy részletes előkészítés segítséget nyújtott volna a mentoroknak, hogy a projekt során adódó kellemetlen helyzeteket gördülékenyebben kezeljék, és hatékonyabban tudjanak kommunikálni mind a résztvevőkkel,
mind a képzőintézményekkel. Talán szerencsésebb lett volna valamiféle szűrőt beépíteni
a mentorok kiválasztási folyamatába, hogy a projekt során sikeresebben végezhessék
munkájukat. A jövőben a mentor rendszert tréningek segítségével fejleszteni kell.
A felnőttek tanulási folyamatát jellemző számos hátráltató tényező ellenére a résztvevők
nem értékelték túl magasra a hátráltató tényezők szerepét. A két leglényegesebb hátráltató
tényező az intenzív haladás és a tananyag nehézsége volt. Ezeket a problémákat a jövőben
tekintetbe kell venni: az anyagokat, a tanmenetet és a tanfolyamok hosszát a tanulók készségeihez és képességeihez kell igazítani, és mindenképpen figyelmet kell fordítani arra a tényre,
hogy ezek a felnőtt tanulók a képzések előtt vélhetően hosszú ideig nem vettek részt formális
képzésben, és nem voltak hozzászokva, hogy hónapokon keresztül intenzíven tanuljanak.
Mindezek ellenére a legtöbb résztvevő jelezte, hogy elégedett volt a képzéssel, élvezte a tanulást, és szívesen folytatná tanulmányait egy következő, hasonló alkalommal.
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TUDOMÁNYOS ÉLET

Kereszty Orsolya et al.

FELNŐTTKÉPZÉSI KUTATÁSOK AZ ELTE PPK
ANDRAGÓGIA ÉS MŰVELŐDÉSELMÉLET
TANSZÉKÉN
Az ELTE PPK Andragógia és Művelődéselmélet Tanszéke kutatási fókusza az andragógia
tudományának széles területét fedi le, amelybe beletartoznak az elméleti-történeti, valamint az empirikus kutatások is. Írásunkban összefoglaljuk a tanszéken folyó kutatásokat, rámutatva azok kurrens problématerületeire, kérdésköreire és eredményeinkre.
A Fehér Katalin által vezetett, hazai és határon túli kollégákból és hallgatókból (akik
közül többen már maguk is egyetemi oktatók vagy PhD hallgatók) álló kutatócsoport, a
2008–2011-es futamidőre OTKA kutatást nyert andragógiatörténeti témakörben, „Közművelődési törekvések Magyarországon, a felvilágosodás idején és a reformkorban”
címmel. A kutatás részeredményeit összefoglaló kötet 2009-ben jelent meg a Magyar
Tudománytörténeti Intézet kiadásában, Népfelvilágosító törekvések Magyarországon
1777–1849 címmel. 2013-ban, Kereszty Orsolyával közösen adtunk ki egy andragógiatörténeti tanulmányokból álló kötetet, mely az ELTE Eötvös Kiadó gondozásában jelent
meg (Fehér, 2009, 2015; Fehér-Kereszty, 2013). Kereszty Orsolya 2010–2013 között az
MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíja támogatásával a dualizmus kori művelődéstörténetet kutatta, melynek egyik eredménye habilitációja 2013-ban.1

EMPIRIKUS KUTATÁSOK ÉS FEJLESZTÉSEK
A szakmai tanulással foglalkozó kutatócsoportunk (résztvevők: Kereszty Orsolya, Kovács
Zsuzsa) vizsgálatában a doktoranduszok szakmai tanulására fókuszál. Magyarországi
egyetemeken doktoranduszok körében végzett kérdőíves felmérésünkben a következő
területeket vizsgáljuk: az oktatók tanulási szokásait a tanulási színterek mentén (formális, informális, nemformális), a saját szakmai fejlesztésre/tanulásra fordított időt, ennek
viszonyát a kutatásra fordított időhöz, a saját tanulásukat támogató tevékenységeket, az

1. Kereszty, 2011.
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arra való reflexiójukat, illetve nézeteiket arról, hogy miként határozza ez meg a tanulástanítás folyamatát. Feltételezésünk szerint a formális oktatásban tapasztaltak, a tanulási
élmények meghatározóak lehetnek később, az élethosszig tartó tanulásban való részvételben és szakmai professzionalizációról való gondolkodásban is. Kérdőíves felmérésünket félig-strukturált interjúkkal egészítjük ki, melynek során a tanulási folyamatokra
koncentrálunk, és hosszabb, mélyebb reflexiókra is alkalmas egységekben kérdezünk rá
az oktatók idő- és tanulásmenedzsmentjére. Feltételezésünk szerint ha pontosabb képet
kapunk arról, hogy miként tanulnak a felsőoktatásban oktatók, precízebben tudjuk a
tanítási-tanulási folyamatot is befolyásolni, esetleg a hatékonyságát növelni.2
Az előzetes tudás mérésének és elismerésének, a validációnak a klasztereit és a módszertani alkalmazási lehetőségeit vizsgáló munkacsoport vezetője Benkei-Kovács Balázs.
A terület fejlesztését komparatív andragógiai nézőpontból kutatjuk az ELTE PPK-n. Elmondható, hogy a 21. század első évtizedének folyamán, egy intenzív fejlesztési-kutatási
szakaszt követően, a nemzetközi térben világszerte rendkívül sokat finomodtak a
validációs modellek. Az Unesco VI. Confintea Felnőttoktatási Világkonferenciájának
egyik fontos üzenete volt öt évvel ezelőtt, hogy a felnőttoktatási és -képzési rendszerek
továbbfejlesztésének egy lehetséges hatékony útja a validációs rendszerek további ösztönzése. Az implementált oktatáspolitikai reformok Dél-Afrikától, Portugálián át Mauritiusig alátámasztják a diverzifikált nemzeti modellek viabilitását.3
Arapovics Mária delfi módszerrel végzett kutatása 2008–2009 között felmérte a civil
szervezetekben megvalósuló informális tanulást, 48 szakértő – a felnőttképzés, a civil
szektor meghatározó képviselői és az államigazgatás döntéshozói – bevonásával. A kutatás összefoglalása, az A közösség tanulása kötet 2011-ben jelent meg. A vizsgálat eredményei hozzájárultak a 2008 és 2012 közötti „A szakképzés és a felnőttképzés minőségének
és tartalmának fejlesztése” TÁMOP projektekhez: a Nonprofit menedzser szakképesítés
szakmai és vizsgakövetelményeinek és kerettantervének fejlesztéséhez, a Közművelődési
szakember I., a Közművelődési szakember II. és a Közösségi animátor ráépülés szakmai
és vizsgakövetelményeinek fejlesztéséhez, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara programjain keresztül.
2001 óta működik a tanszékhez köthetően a Civil-nonprofit Tudományos Műhely,
Arapovics Mária vezetésével, az ELTE Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány támogatásával. 2011-ben andragógus hallgatókkal 1750 egyetemista állampolgári tudatosságát és demokráciaismeretét felmérő kutatás valósult meg a közép-magyarországi régióban.4 A műhelytagok folyamatosan részt vesznek az közbizalom országos felmérésében,
követik a közösségfejlesztés új irányait.5 A műhely fókuszában jelenleg az önkéntességre
vonatkozó kutatások és a múzeumi közösségépítés innovációi állnak.6 Babos Zsuzsanna
doktorandusz doktori kutatása az önkéntesség andragógiai aspektusait vizsgálja.7

2. Kereszty–Kovács, 2015abc.
3. Benkei-Kovács, 2012, 2014.
4. „Egyetemes Értékek az Egyetemen,” 2011.
5. Egyetemes Értékek az Egyetemen,” 2011.
6. Arapovics, 2013, 2014, Babos, 2014a.
7. Babos, 2014b.
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Striker Sándor a „Minőségi öregedés élethosszig tartó tanulás segítségével Európában” elemi projekt projektvezetője volt 2010-2012 között, mely a TÁMOP 4.2.1 B-09/1/
KMR pályázati ELTE projekt „Az élethosszig tartó tanulás társadalmi folyamatainak
viselkedési- és idegtudományi háttere” című ELTE PPK alprojekt egyik pillérének eleme
volt. Célkitűzését a következőképpen foglalhatjuk össze: A „Minőségi öregedés élethos�szig tartó tanulás segítségével Európában” elemi projekt célja, hogy stratégiai fejlesztésekhez további javaslatokat adjon a szociális, felsőoktatási és városfejlesztési, idős korosztályokat érintő, európai horizonton is kiemelt területeken. (…) A projekt stratégiai
célja az ELTÉ-n az Európai Unió több tagállamában sikeres „Harmadik kor egyeteme”
típusú időskorú képzés bevezetésének szakmai megalapozása, az ELTE andragóguskép
zés szellemi potenciáljának növelése, intézményi kapcsolatrendszerének növelése.” 8
(Striker, 2013). E stratégiai célt sikerült elérni, és 2012-ben elindítottuk az ELTÉ-n a
„Harmadik Kor Egyeteme – a tevékeny időskorért” programot.
A Harmadik Kor Egyeteme rendezvénysorozat keretében longitudinális panelvizsgálatot indított kutatócsoportunk 2015 tavaszán. A Harmadik Kor Egyetemén résztvevő
idős felnőtt tanulók között, akik közel húsz alkalommal látogatnak el idén intézményünkbe, a tanulás számos aspektusát (motiváció, időmenedzsment, sajátos tanulási
mintázatok, intergenerációs összefüggések) érintő, kérdőívekre alapuló felmérést készítünk. Vizsgálatunkban meghatározott szempontok szerint mutatjuk be a résztvevők jellemzőit, szokásait, preferenciáit, és igyekszünk megvilágítani, feltárni a különböző társadalmi háttérváltozók közötti összefüggéseket is. Amellett, hogy a rendszeres kérdőívek
visszajelzésként szolgálnak a tartalmi és operatív szervezés számára, befolyásolhatják a
terület jövőbeni fejlesztésének irányvonalait is. Az évad végére a harmadik korban élők
tanulási szokásairól egy átfogó, a hazai kutatások között bizonyos szempontból egyedülálló képet rajzolhatunk. A vizsgálati eredmények jelenlegi feldolgozottsági állapotában
tematikánk fő fókusza a tanulási motivációra és a tanulásban való részvétel szűkebb
társadalmi meghatározottságára kerül (résztvevők: Kereszty Orsolya, Kovács Zsuzsa,
Benkei-Kovács Balázs).
Az elmúlt évtizedben a fenntartható fejlődés kihívásai, a munkanélküliség tartóssá
válása, az inkluzív növekedés igénye reflektorfénybe állította egyrészt a fenntartható fejlődésre nevelés kérdéskörét, másrészt a hátrányos helyzetű csoportok, közöttük a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, közöttük az alu iskolázottak, a sajátos tanulási igényű, fogyatékkal élő és a megváltozott munkaképességű személyek teljes körű gazdasági
és társadalmi részvételének kérdését. A módszertani munkacsoport kutatásainak új iránya ezen társadalmi csoportok képzését, tanulásának segítését, a személyre szabott tanulás szakszerű és hatékony támogatásának lehetőségeit, a sikeres felnőttkori tanulást
akadályozó gátak lebontásának lehetőségeit vizsgálja. A fogyatékkal élő és a megváltozott munkaképességű személyek speciális szükségleteinek felismerésére és a megfelelő
módszertan kidolgozására irányuló kutatásokban együttműködik az ELTE PPK Bárczi
Gusztáv Gyógypedagógiai Karral. Résztvevők: Kraiciné Szokoly Mária (vezető), Hegyi
Halmos Nóra, Hangya Dóra, Gergely Katalin doktoranduszok.

8. Striker, 2013.
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A 2014. őszén indított diplomás pályakövető kutatásunkban az andragógia szakon
tanult hallgatók elhelyezkedésének sikerét, az andragógia képzésben elsajátított ismeretek, kompetenciák használhatóságát vizsgáltuk a munkaerőpiacon.Az eredmények
disszeminálása a 2015-ös évben esedékes. Résztvevők: Dr. Kereszty Orsolya (vezető),
Hegyi-Halmos Nóra, Stéber Andrea, Farkas Erika.

DOKTORI KUTATÁSOK AZ ELTE NEVELÉSTUDOMÁNYI
DOKTORI ISKOLA ANDRAGÓGIA PROGRAMJÁBAN
Az életpálya-tanácsadás (lifelong guidance) fogalma egyre elterjedtebb a hazai szakirodalomban is. Ez olyan tevékenységet jelöl, amely az embert életútjának bármely szakaszában segíti abban, hogy képességei, kompetenciái és érdeklődése ismeretében képes
legyen ésszerű oktatási, képzési és foglalkoztatási döntéseket hozni, valamint menedzselni egyéni életútját. Annak érdekében, hogy a pályaorientáció sikeresen működjön,
minden fiatalnak szüksége van már kisiskolás kortól arra, hogy az ehhez szükséges ismereteket és kompetenciákat az iskolában is fejlesszék. A magyar köznevelést szabályozó
jogszabályokban a pályaorientációra való felkészítés a pedagógus feladataként jelenik
meg. Hegyi-Halmos Nóra doktori kutatásában azt vizsgálja, hogy a hazai gimnáziumokban milyen pályaorientációs gyakorlat alakult ki, illetve a pedagógusok hogyan értelmezik pályaorientációs feladataikat, hogyan jelenik meg mindennapjaikban, továbbá felkészültnek érzik-e magukat a feladatra. A kutatás két vidéki nagyváros (Győr és Nyíregyháza)
és Budapest gimnáziumaiban tanító tanárok kérdőíves vizsgálatát jelenti.9
Berényi Ildikó doktori kutatása azt vizsgálja, hogy van-e létjogosultsága a kriminál
andragógiának a büntetés-végrehajtásban. Hogyan és milyen módon valósul meg az elítéltek reintegrációs nevelése a szabadságvesztés büntetés ideje alatt? Vizsgálja a foglalkoztatás hatékonyságát, az alkalmazás körülményeit, a zárt intézeti nevelés kompetenciaalapú átgondolásának lehetőségeit, és feltárja az andragógia személyiségfejlesztő lehetőségeit, speciális módszereket, eszközöket a felnőttkori tanulás segítésére. Kutatását a
Márianosztrai Fegyház- és Börtönben végzi, ahol a fogvatartottak körében filmterápiás
foglalkozást és személyiségfejlesztő, önismereti tréninget vezet.
Az informális tanulás az élethosszig tartó tanulás legjelentősebb formája, amely az
élet teljes vertikumát végigkíséri. Ez Európa oktatáspolitikájában az ezredfordulót követően kezdett hangsúlyossá válni, jelentőségét a globalizáció erősödő hatásai, a felgyorsuló társadalmi változások az elmúlt évtizedben folyamatos növelték. Ebben a kontextusban értelmezi az informális tanulást az „Az informális tanulás a 21. században” című
tanulmány.10 Az informális tanulás az élet természetes velejárója, mindennapjainkat kísérő tevékenység, amely szabadidős tevékenységeinkben is megvalósul, mint például a
médiafogyasztásban. A média kiemelt szerepét tanulmányozza a felnőttek informális
tanulásában az „Az informális tanulás, különös tekintettel a médiaandragógiára” című

9. Hegyi-Halmos, 2014ab.
10. Kereszty-Stéber, 2015.
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tanulmány.11 Az „Az informális tanulás és a tudásmenedzsment összefüggései a munkahelyi tanulás kontextusában” című kutatás12 azt tárja fel, hogy a munkahelyi tanulás legnagyobb részben informálisan valósul meg, hiszen az azt támogató tudásmenedzsment
eszközök olyan tanulás-támogató környezetet hoznak létre, amelyben a munkavállalók
informális tanulását ösztönzik. További kutatásában Stéber Andrea doktorandusz vizsgálja a munkahelyi tanulás támogatásában használt eszközöket, különös tekintettel egyfelől az IKT eszközökre (azon belül a web 2.0 lehetőségeit), másfelől az informális tanulást támogató eszközökre a HR és a tudásmenedzsment által alkalmazott rendszerekben,
valamint azok kedveltségét és mindennapos használatát a munkavállalók körében.
Farkas Erika doktorandusz kutatásában az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés és a
munkaerőpiac összefüggéseit vizsgálja. Kutatási területe a dél-alföldi régió, amely mind
országos, mind európai uniós szinten a legelmaradottabb konvergenciarégiók közé tartozik. Célja egyrészt megismerni a munkaerő-piaci egyensúlyi helyzet alakításában
meghatározó szerepet játszó különböző érdekszférák (a foglalkoztatók, a felnőttképzést
folytató intézmények, valamint a képzésben résztvevő felnőttek, a potenciális munkavállalók) eltérő igényeit, attitűdjeit, szempontrendszerét, másrészt feltárni a hazai és külföldi jó gyakorlatokat a munkaerőpiac és a képzési rendszer kongruenciájának közelítése
érdekében. 2013-ban a felnőttképzésben résztvevők – elsősorban az 55 év feletti felnőtt
tanulók – igényeit, céljait, tanulási motivációit vizsgálta. 2014-ben a Közösen a jövő
Munkahelyeiért Alapítvány támogatásával a dél-alföldi régióban működő vállalkozásoknak a munkaerővel, illetve felnőttképzést folytató intézményekkel szemben támasztott igényeinek feltárására vállalkozott. Azt vizsgálta, hogy melyek a régióban a vállalkozások munkaerővel szemben támasztott igényei. Kutatása későbbi szakaszában ezen
igényeket, elvárásokat összevetem a felnőttképzést folytató intézmények képzési kínálatával.13 (Farkas, 2015).
(Közreműködtek: Arapovics Mária – Benkei-Kovács Balázs – Berényi Ildikó – Farkas
Erika–Fehér Katalin–Hegyi-Halmos Nóra–KraicinéSzokoly Mária–Kovács Zsuzsa– Stéber
Andrea – Striker Sándor)
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GYÖRGYI ZOLTÁN,
A KÉPZÉS ÉS A MUNKAERŐPIAC
– TALÁLKOZÁSOK ÉS TÖRÉSPONTOK
A tanulmánykötet az 1990 utáni időszakban (nagyjából a 2010-es évek elejéig) bekövetkezett oktatási, képzési és az ezekhez kapcsolódó munkaerőpiaci változásokat ismerteti.
Az oktatás és képzés heterogén rendszerében elsősorban azokkal a szintekkel, ágazatokkal foglalkozik a szerző, amelyek közvetlenül érintkeznek a munkaerőpiaccal, s így értelemszerűen erős hatással vannak a foglalkoztatásra. A munka döntően a szakképzés,
felsőoktatás, felnőttképzés legfontosabb változásait mutatja be. Szakmai megközelítésében az intézményrendszeri változásokat, a képzési szerkezeteket, a résztvevői csoportokat, ezek változási dinamikáját, a munkaerőpiachoz történő kapcsolódást, alkalmanként
a finanszírozást és az ezekhez kapcsolódó problémákat, nehézségeket folyamatában láttatja Györgyi Zoltán.
A szerző módszertanára egyértelműen jellemző a tényekre alapozott elemzés. Ezt két
formában találjuk: statisztikai adatok elemzése, valamint empirikus kutatások eredményeinek ismertetése.
A tanulmánykötet sajátja és egyben egyértelmű erőssége az, hogy az egyes írások a
vizsgált időszak különböző időpontjaiban születtek, így magukon hordozzák az adott
időszak vizsgálatának tárgyát képező intézmények, oktatási szintek sajátosságait, jellemzőit. Úgy véljük, számottevően pontosabb korrajzott ad egy szinkronban megvalósult
elemzés, mint egy retrospektív visszatekintés. Ennek példájaként több esetben olvashatunk szakpolitikai irányok (jogszabályi környezet) változásairól, frissen megvalósuló
intézményrendszeri változások leírásáról, ezek elemzéséről, és a szakpolitikai diskurzuson túl a társadalom köz-kommunikációjában megjelenő problémákról is.
A kutató több empirikus munkát és számos statisztikai táblát elemez, azonban az
elemzések és konklúzióik nem izolált eredményként jelennek meg, hanem szinte minden
esetben kontextusban, adott és más oktatási intézményrendszerhez kapcsolódó folyamatok részeként kerülnek bemutatásra. Így bár az egyes írásokban jellemzően más-más időszak eltérő oktatási, képzési intézményi vizsgálatáról nyerhetünk információkat, a kötet
elolvasása után mégis szinte teljes képet kaphatunk a hazai oktatás és képzés húsz évéről,
köszönhetőn e kitekintő és áttekintő elemzési és megközelítési módszernek.
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A KÉPZÉS ÉS A MUNKAERŐPIAC KÖLCSÖNHATÁSA
A rendszerváltást követő időszakban megjelentek az addigra már szinte elfelejtett (de a
szocialista időszak előtt egyébként ismert) gazdasági-társadalmi tényezők és jelenségek.
Ezek közé tartozott a munkapiac, munkaerőpiac fogalma, valamint a munkanélküliség
jelensége. Régi-új fogalmak jelennek meg a szakpolitikai, illetve a munkaerőpiaci térben.
A szakképzés területén jelentős változások indulnak el. A változások, az állami nagyvállalatok megszűnése, ezek szétesése, az újonnan formálódó versenyszférában a mikro-,
kisvállalkozások tömege és a megjelenő külföldi vállalkozások, az új technológiák, az új
munkakultúrák minden szempontból új kihívásokat és feladatokat fogalmaznak meg a
szakképzés számára. Ezek a változások, valamint a középfokú oktatás-képzés jelentősebb szerkezeti változásai a 2000-es évekre lezajlanak. A felsőoktatási expanzió ennél
mintegy 5-6 évvel tart tovább: 2006 környékén telítődik a rendszer.
A szerző ebben a fejezetben és tulajdonképpen az egész kötetben végig arra a három
képzési területre, illetve intézménytípusra koncentrál, amelyek tevékenysége közvetlen
kapcsolatot mutat a munkaerőpiaccal, vagyis közvetlenül irányul a munka világára. Ezek
a középfokú szakképzés, a felsőoktatás, és a felnőttképzés. Ugyanakkor megállapítható,
hogy éppen ezek az oktatási és képzési területek mutatták a legjelentősebb átalakulást a
rendszerváltás utáni időszakban, részben az adott oktatási-képzési területek szakpolitikai
változtatásainak (irányítás, jogszabály, képzési szerkezet, finanszírozás, tanulói csoportváltozások stb.) köszönhetően, részben a munkaerőpiacon bekövetkezett jelentősebb változások miatt.
A szerző átfogón elemzi az oktatási, képzési rendszert és ennek munkaerőpiaci kapcsolatait, és különös hangsúlyt szentel az iskolarendszeren kívüli felnőttképzésnek. Ez a heterogén intézménytípus ilyen formában Magyarországon valójában a rendszerváltás után
jelent meg. Az 1990-es évek előtti időszakban a felnőttek szakmai képzései az állami vállalatok, szövetkezetek belső képzéseként valósultak meg, így nem alakulhatott ki az iskolai
rendszeren kívüli felnőttképzés. Tulajdonképpen egyetlen típusról beszélhetünk a korban:
a vállalaton belüli, illetve munkahelyi képzésekről. Éppen ezért indokolt is a 90-es évek
után kialakuló igen heterogén képzési rendszer alaposabb elemzése. Györgyi Zoltán ezt a
részt az alapfogalmak tárgyalásával kezdi, majd a rendszer mélyebb elemzésében elsősorban a formálódó intézményrendszert, a résztvevői statisztikákat és a finanszírozást érinti
elsősorban. A fejezet kevésbé hangsúlyosan, de érinti az iskolarendszerű felnőttoktatás legfontosabb változásait is. Megtudhatjuk, hogy az 1990-es években az egyébként is zsugorodó alapfokú felnőttoktatás szinte megszűnik, míg ezzel éppen ellentétesen a felsőoktatás
nyitása és expanziója eredményeként a felnőttek felsőoktatásban történő megjelenése jelentős gyarapodást mutat. (Megjegyeznénk, hogy felsőoktatás 90-es években bekövetkezett
expanziójához jelentős mértékben járult hozzá a felsőfokú felnőttoktatás térnyerése.)

A DIPLOMA BŰVKÖRÉBEN
A második fejezet beszédes címmel rendelkezik. A rendszerváltást követőn az oktatáspolitika és számos egyéb tényező lehetővé tette azt, hogy a korábban elitárius jelleggel
működő hazai felsőoktatás átalakulva és kinyitva kapuját nagyobb tömegek felsőoktatá-
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si részvételét biztosíthassa. Valóban olyan új társadalmi rétegekből, jelentek meg az intézménytípusban új hallgatók, amely csoportok és családok perspektívájában nem szerepelt a felsőoktatás. Nem nehéz megállapítunk, hogy a felsőoktatás expanziója a rendszer
váltás óta eltelt időszakban az oktatási-képzési intézményrendszer változásának egyik
legmarkánsabb eleme, amely jelentős társadalmi és gazdasági változásokat is generálta.
Úgy tűnik, hogy az egyéni boldogulás egyik legbiztosabb záloga továbbra is a felsőoktatásba való bekerülés, és ennek elvégzése. Ugyanakkor az egyes végzettségek jelentősen különböző munkaerőpiaci kiindulási pozíciót jelentenek. A „bűvkör” az elmúlt években talán kicsit kopott (vagy még inkább: árnyaltabbá vált), de kétségtelen, hogy az
indusztriális, posztindusztriális meritokratikus társadalmakban a legmagasabb szintű
oktatási rendszerbe történő belépés és a végzettség megszerzése perspektivikus lehetőséget ad az egyén számára. Nemcsak az oktatási hozamot vizsgáló adatok mutatják ezt, de
a társadalmi presztízs, a kapcsolatitőke-vizsgálatok és a jóléti életmód megszerzésének
célja is a felsőoktatást favorizálja, mint instrumentet.
A fejezet a felsőfokú szakképzés elemzésével zárul. A szerző a képzési típusnak az
oktatási intézményrendszerben történő elhelyezkedését, ennek nehézségeit vizsgálja, de
még inkább elemzi ezen végzettség munkaerőpiaci relevanciáját. Az uniós szakpolitikákban preferált képzés ugyanis egyrészt nehezen illeszkedik az évtizedek óta kialakult
hazai oktatási intézményrendszerbe, másfelől ezen végzettség munkaerőpiaci elismertsége is kérdőjeleket vet fel, függetlenül a képzés elnevezésének változásától.

KÖZÉPFOKÚ VÉGZETTSÉG NÉLKÜL: A MUNKAERŐPIAC
ALULNÉZETBEN
A kötet harmadik egysége az előző fejezet éppen ellentétes csoportjáról szól, azokról,
akik még középfokú végzettséget sem szereztek. Értelemszerűen a kötet ezen fejezete a
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok vizsgálatára vállalkozik.
A fejezet első részében a középfokú végzettséggel rendelkezők munkaerőpiaci statisztikáit elemzi a szerző, majd a középfokú végzettség nélküli, leszakadó társadalmi csoportok munkaerőpiacra történő belépését akadályozó tényezőket és nehézségeket vizsgálja. Konkrét példaként két kistérség (Zala megye hozzávetőleg északi része, illetve a
jászberényi kistérség) esetét hozza. Györgyi konklúziója szerint a jelenlegi úgynevezett
munkaerőpiaci képzések nem igazán alkalmasak arra, hogy a hiányosan iskolázottakat
felkészítsék a munkaerőpiacra.
A fejezetet a szerző a munkaerőpiaci képzések működésével, ezek sajátosságainak
elemzésével folytatja. Ezt a vizsgálatot a hátrányos helyzetűekre szűkítve teszi meg; mit
tesznek, mit tehetnek a munkaerőpiaci képzések, a képző intézmények, ezek rendszere a
hátrányos helyzetű társadalmi csoportokért. Mint azt már fentebbi konklúzióként megfogalmaztuk, az aluliskolázottak (sok esetben számos hátránnyal élők) estében a hagyományosnak mondható munkaerőpiaci képzések önmagukban jellemzően nem adnak
megoldást. Ezért egyéni, társadalmi és gazdasági érdek is, hogy alternatív megoldások
jelenjenek meg ezen célcsoport számára.
A kutatási eredmények egyik konklúziója igazából kérdés: projekt vagy iskola? Az
elmúlt időszakban bizonyíthatóan több sikert felmutató projektek tevékenységét nem
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kizárólagosan projektalapú finanszírozással, hanem normatív alapon lenne célszerű
fenntartani. Ugyanakkor az iskolarendszerű szereplők egyik fő célja a hátrányos helyzetű tanulók minél hamarabbi visszacsatornázása az iskolarendszerű képzésbe – ott azonban ezek a tanulók sikertelenek és újra a lemorzsolódás mindennapi veszélye veszi körül
őket.
A kötet statisztikai adatokkal, táblázatokkal, ábrákkal gazdagon illusztrált. Az elemzések ezekre, valamint az empirikus kutatások eredményeire támaszkodva figyelemre
méltó következetéseket és megállapításokat vonnak le.
A tanulmánykötet egyik vitathatatlan erőssége egy már történelmileg is elemezhető
korszak ismertetése és a legfontosabb, a munkaerőpiacot érintő oktatási ágazatok mélyreható, az összefüggéseket ismertető elemzése. Azon túlmenően, hogy közvetlenül kapunk információkat a korszak legfontosabb oktatási-képzési jellemzőiről, azokról keresztmetszeti elemzéseket is olvashatunk. A kötet másik nagy erőssége a terep-közeliség,
amely két formában nyilvánul meg. Egyrészt több olyan vizsgálat is gazdagítja a könyvet,
amely a kutató/szerző saját munkája (ezek eltérő céllal, az oktatás-képzés más-más intézménytípusát és szintjét vizsgálták). Másrészt a gazdag statisztikai apparátus és ennek
elemzése számszerűsíthetően láttatja az olvasóval a folyamatokat, jellemzőket.
A kötet ajánlható azon szakemberek, kutatók, oktatók, hallgatók, praxisban dolgozók
számára, akik a rendszerváltozás óta (hozzávetőleg 2010-ig) a szakképzésben, felsőoktatásban, felnőttképzésben bekövetkezett legfontosabb változásokról szeretnének statisztikai adatokra és empirikus kutatási eredményekre támaszkodó elemzéseket olvasni.
(Dr. Györgyi Zoltán: A képzés és a munkaerőpiac – Találkozások és töréspontok.
Budapest: Újmandátum, 2012. 206 oldal)
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Zoltán Tőzsér

THE PARTICIPATION OF ADULT LEARNERS IN FORMAL
EDUCATION – THEORETICAL CONSIDERATIONS
ABSTRACT
There is little research on the theories of participation in formal adult learning in the
Hungarian academic literature. Therefore this study deals with the theoretical
considerations of formal adult learning activities as well as the barriers to participation.
Firstly I briefly refer to some Hungarian theories of participation in adult learning
activities (Gyula Csoma, László Zrinszky, Dénes Koltai, Andor Maróti). Secondly, I
elaborate some theories found in the English academic literature, such as social-class
theory, expectancy-valence theory, congruence theory, reference group theory and the
chain-of-response model. In the second part of the study, issues of participation theory
are presented as based on some Hungarian (Balázs Török, Zoltán Györgyi, Judit Kerülő)
and some English (Blair, Cline, Wallis; Blair, McPake, Munn; McGivney; Hardin)
research literature.
Key words: adult learning, learning participation, learning barriers

Ercsei, Kálmán – Fehérvári, Anikó

SCHOOL PATHWAYS OF EARLY VET GRADUATE
STUDENTS
ABSTRACT
Our study aims to present the family and demographical background, the learning path,
and success and future plans of the apprentice school students from the early VET. The
study is based on a survey carried out in April-May 2014 on a countrywide sample of
2493 students from 105 schools which represent the early VET system on regional level.
The results underscore the 2011 findings that this form of training is mostly favoured by
poor achievers in small municipalities, due to the short duration of training. The
geographic distribution shows differences: in Central Hungary, and particularly in Budapest, early VET is chosen mainly by children of families with a lower status; by
contrast, in Western Transdanubia the training has a higher prestige.
Regarding the future plans three scenarios are depicted. Some of the school leavers only
plan to continue their studies; another group only plan to enter the world of work; and
the third group intends to combine the two once they qualify. A significant proportion
of early VET finishing students want to continue their studies: almost two-thirds plan to

continue some form of it. Further studies are primarily aimed at the secondary school
leaving examination but the intention to acquire qualifications in another profession is
also strong. Future plans are related to numerous factors including sex, type of residence,
region and family background.
Keywords: early VET, effectiveness, student pathways, future plans

Szabó Csilla

HAS IT BECOME A SUCCESS STORY? THE SROP (TÁMOP)
2.1.2 NATIONWIDE PROJECT FOR ADULT EDUCATION
ABSTRACT
According to European statistics, foreign language competences of Hungarian population
are below the European avarage. That is why the Social Renewal Operative Program
(in Hungarian, TÁMOP) 2.1.2, which started in November 2012 and finished in October
2014, aimed at improving both foreign language and digital competences. Every
Hungarian citizen above the age of 18 years could apply for the courses launched in the
project, and who did not receive any financial support for their studies either from
national or from European resources. More than 100,000 adult learners took part in the
courses. A network of mentors (of about 800 members) was formed, whose tasks were to
achieve potential participants and to motivate adult learners during their studies.
Although target populations (people older than 45 years and with low qualification)
could not be achieved perfectly, the project seems to be successful. Members of older
generations took participated the courses in higher proportion than in general in national
adult education; the majority of participants finished the courses with good results and
many of them got motivated to countinue their studies. This study, based on an emperical
research, shows the main results and outcomes of the program, focusing on the adult
learning processes.
Keywords: SROP (Social Renewal Operative Program, TÁMOP) 2.1.2 programme,
improvement of foreign language and digital competences, adult learners’ motivations,
network of mentors
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