
Budapest, OKI, Iskolafejlesztési és Integrációs Központ

Az iskolai rendszerû felnõttoktatás
fél évtizede

Az ezredfordulón az iskolarendszerű felnőttoktatás betöltötte a 
történelmi hivatását, amennyiben pótló és felzárkóztató funkciót 
vállalt azoknak a társadalmi csoportoknak az iskoláztatásában, 

amelyek ezt a hagyományos életkorban valamiért nem tudták 
teljesíteni. 

A
közoktatás keretei között mûködtetett iskolai rendszerû alap- és középfokú felnõtt-
oktatás a kilencvenes évek második felében – összefüggésben az élethosszig tartó
tanulás globális víziójának a megjelenésével – felértékelõdött az oktatásirányítás

számára. Ezt olyan események jelzik, mint az, hogy az Országos Közoktatási Intézet ke-
retei között 1999/2000 során önálló szervezeti egységként Felnõttoktatási Központ ala-
kult, majd pedig az, hogy ennek a központnak az erõforrásaira alapozva az Oktatási Mi-
nisztérium 2001-es bevezetéssel kidolgoztatta az alap és középfokú felnõttoktatás önál-
ló kerettantervét. (1)

Ez a folyamat a 2004/2005-ös tanévben újabb kulcselemmel gazdagodott, mert hosszas
egyeztetéseket követõen eldõlt, hogy az érettségi követelmények – szemben az elmúlt év-
tizedek gyakorlatával – egységessé válnak a közoktatásban, függetlenül attól, hogy az érin-
tett személy milyen munkarendben (milyen tagozaton) végzi tanulmányait. (2)

Ugyanakkor az is tapasztalható volt, hogy sem a Lisszabonhoz kötethetõ stratégiai do-
kumentumoknak, sem pedig az ezekhez adaptálódni kívánó hazai LLL-stratégiáknak nem
volt olyan hatása a közoktatás e szektorára, amely mind tartalmi, mind módszertani szem-
pontból elindíthatta volna a felnõttek oktatásának mélyreható, intézményi szinten realizá-
lódó fejlesztését. A kutatások egyértelmûen bizonyították, hogy a felnõttek oktatását vál-
laló intézmények túlnyomó többségében ez a terület még mindig szakmailag kevéssé ér-
tékelt elemként volt jelen, ami alapvetõen akadályozta azt – elsõsorban a korábbi évtized-
bõl örökölt szemlélet rigiditása miatt –, hogy az intézmények menedzsmentje és tantestü-
lete harmonikusan térhessen át az e terület fejlesztését szolgáló innovációs pályákra.

Ami az iskolatípus iránti társadalmi igényeket illeti, valószínûsíthetõ, hogy a középfo-
kú oktatás expanziója lecsökkentette azoknak a diákoknak a számát, akik a tankötelezett-
ségi kort megelõzõen hagyták el az oktatási rendszer királyi útját és kerültek át a felnõtt-
oktatásba. Az érintett korosztályokban tanulók túlnyomó többsége nappali tagozaton be
tudta fejezni tanulmányait és/vagy továbbtanult a felsõoktatásban, vagy pedig megpróbált
a munkaerõpiacon pozíciókhoz jutni. Így ezen a területen az „utánpótlást” a csekély szá-
mú, a közoktatás érettségit is nyújtó területérõl érkezõ tanulók mellett a szakiskolát vég-
zettek jelenthették, valamint azok a tankötelezettségi korhatáron túl lévõ csoportok képvi-
selõi, akik valamilyen ok miatt fontosnak tartották azt, hogy érettségi vizsgát tegyenek.

A hangsúlyok az elmúlt évtizedben egyre inkább arra helyezõdtek, hogy a felnõttokta-
tás azokhoz a társadalmi csoportokhoz tartozóknak nyújtson esélyt, amelyek akár az
alap-, akár pedig a középfokú iskola elvégzése hiányában súlyosan veszélyeztetett hely-
zetbe kerültek mind a társadalmi, mind pedig a munkaerõ-piaci integráció területén. Ez
a magyarázata annak, hogy sokan a felnõttek iskolarendszerû oktatását egyre inkább a
második esély iskolájaként értelmezik, ahol a legfontosabb elemnek a hátránykompenzá-
ciót és esélynövelést biztosító komplex iskolai gyakorlat mutatkozik. (3)
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A felnõttek általános iskolái

A rendszerváltás követõ másfél évtized a legjelentõsebb változása a felnõttek alapfo-
kú iskolái területén történt. A hagyományos dolgozók általános iskolái többségében meg-
szûntek vagy átalakultak, az eredeti funkciónak megfelelõen ma már csak néhány mûkö-
dik az országban. A változás egyik elõidézõje ezen a területen az volt, hogy az általános
iskolák többnyire már nem mentették fel olyan könnyen a túlkoros tanulóikat, hanem
megpróbálkoztak maguk eljutatni õket az alapfokú végzettség megszerzéséhez. Nyilván
közrejátszott ebben az is, hogy a rendszerváltást követõ évekre már érzékelhetõvé vált a
beiskolázható korosztályok létszámának drasztikus csökkenése, így az általános iskolák
számára finanszírozási szempontok miatt a korábban nehezen kezelhetõnek (vagy kezel-
hetetlennek tartott) tanulók is felértékelõdtek. Jól látható mindez az 1. táblázat adataiból,
amely szerint az ezredfordulót követõen egy-egy korosztályból mindössze a tanulók né-
hány százaléka nem fejezi be általános iskolai tanulmányait és nem tanul tovább valami-
lyen középfokú intézményben.

1.táblázat. A képzésben részt vevõk aránya (%) az oktatás formája szerint a 15–74 évesek korcsoportjaiban

Forrás: Az élethosszig tartó tanulás. KSH, 2004

A másik ok – és ez is olvasható az 1. táblázat adataiból – az volt, hogy ezekre az évek-
re a tankötelezettségi koron túl lévõ korosztályokból, akinek erre szüksége volt vagy ép-
pen rá volt kényszerítve, pótolta az alapfokú iskoláztatással kapcsolatos hiányosságait.

Ha idõsorosan nézzük végig ennek az iskolatípusnak a történetét, érzékelhetjük, hogy
az eddig elmondottak mind az intézmények, mind pedig a hallgatók számának rohamos
csökkenését eredményezték. Az évtized végére gyakorlatilag harmadára olvadt azoknak
az iskoláknak a száma, amelyek (elvben) még vállalták a felnõttek oktatását. (1. ábra)

1. ábra. Felnõtteket (is) tanító általános iskolák száma (db) a kilencvenes években. Forrás: MKM Statisztikai
Tájékoztatók. Alapfokú és Középfokú Oktatás

Az ezredfordulót követõen azonban a zuhanás megállt, sõt némi emelkedés volt ta-
pasztalható. Nyilvánvaló azonban, hogy ezekre az évekre ezek az intézmények már nem
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eredeti céljaiknak megfelelõen funkcionáltak, sokkal inkább – a kor erõsen változó igé-
nyeihez alkalmazkodva – lettek a hátrányos helyzetû (többnyire túlkoros és roma szár-
mazású) diákok gyûjtõ iskolájává.

Ezzel magyarázható az intézmények számának az emelkedése, noha bizonyos, hogy
tiszta profilról – mint felnõttek iskolája! – az esetek túlnyomó többségében nem lehet be-
szélni. Másképpen megközelítve ezt a jelenséget, úgy látjuk, hogy kialakult egy olyan is-
kolatípus, amelynek a lehetõségei két irányba mutatnak:

– a pesszimista forgatókönyv szerint ezek az iskolák szegregáló, lepusztult, szakmai-
lag alacsony értékû, csekély hatékonysággal bíró tevékenységet folytatva a leghátrányo-
sabb helyzetû (túlkoros és felnõtt korba lépõ) tanulók iskoláiként fognak funkcionálni;

– míg ez pozitív forgatókönyv esetén ezekben az intézményekben esélynövelõ és hát-
ránykompenzáló mechanizmusok kezdenek el mûködni annak érdekében, hogy az itt ta-
nulókat is eljuttassák a középfokú oktatásba.

2. ábra. Felnõtteket (is) tanító általános iskolák száma (db) 2001/02–2004/05 között. 
Forrás: AZ OM 2001/02–2004/05. tanévi statisztikai adatbázisai alapján. Garami Erika számításai

A 3. ábra jelzi, hogy ezeknek az iskoláknak az aránya még a felnõttoktatással foglal-
kozó intézményrendszer egészéhez viszonyítva is csekély, ami számos problémát vet fel,
elsõsorban a tanulási programok elérhetõsége és hozzáférhetõsége kapcsán.

3. ábra. A felnõtteket (is) tanító általános iskolák az összes felnõttoktatással foglalkozó intézmény 
százalékában 2001/02–2004/05 között. Forrás: AZ OM 2001/02–2004/05. tanévi statisztikai adatbázisai 
alapján. Garami Erika számításai

Ami a tanulók számát illeti, azt láthatjuk, hogy az a kilencvenes évek során végig erõs
ingadozást mutatott. Az évtized végére és az új évezred elejére ez az ingadozás csillapult,
és éves szinten háromezer fõ körül stabilizálódni látszik. (2. táblázat)
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2. táblázat. A tanulók létszáma a felnõttek általános iskoláiban a kilencvenes években

Forrás: MKM Statisztikai Tájékoztatók, Alapfokú és Középfokú Oktatás

A legfontosabb kérdés, amelyre egyelõre adatok hiányában nem tudunk válaszolni: ho-
gyan folytatódik ezeknek a tanulónak a tanulási útvonala? Folytatódik-e egyáltalán?
Nyilvánvaló ugyanis, hogy önmagában az alapfokú iskolai végzettség tulajdonosának
gyakorlatilag semmiféle lehetõséget sem nyújt ahhoz, hogy pozíciókat szerezhessen ön-
maga számára a munkaerõ-piacon.

4. ábra. A tanulók száma (fõ) a felnõttek általános iskoláiban2001/02–2004/05 között. Forrás: Az OM
2001/02–2004/05. tanévi statisztikai adatbázisai alapján. Garami Erika számításai

Tartalmi tekintetben ezért kulcskérdés, hogy milyen programok zajlanak ezekben az
iskolákban?! Az iskolák belsõ világáról e tekintetben csekély ismereteink vannak. Noha
a felnõttek számára készült kerettanterv meghatározta ezeknek az iskoláknak a program-
ját, nem tudjuk, hogy azokat az iskolák mennyire érvényesítették helyi tanterveikben. (4)
Kevéssé valószínû, hogy az iskolák többségében a kerettantervet alapvetõen „felülíró”
helyi szintû program született volna. Sokkal valószínûbb az – ahogy ezt a korábbi tapasz-
talatok már megmutatták –, hogy az iskolák „minimalizálni” igyekeztek a központi jel-
legû programokat.

A felnõttek általános iskolái, mint ahogy ezt már korábban jeleztük, jelentõsen meg-
változott funkciókkal ma már az esetek túlnyomó többségében a túlkoros, az általános is-
kolát nappali tagozaton befejezni nem tudó, vagy onnan (éppen a túlkorossága miatt) eb-
be az iskolatípusba átlépõ tanulók iskolájává vált.

Azt, hogy pontosan hányan vannak a túlkorosok a felnõttek általános iskoláiban, to-
vábbi pontosítások után tudjuk majd megmondani. De az alábbi adatok alapján két ten-
denciát valószínûsíthetünk:
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– az egy-két évvel túlkoros fiatalok felmentése és átirányítása ebbe az iskolatípusba
nem vált az utóbbi években (sem) tömeges jelenséggé, azok(ról), akik mégis ide kerül-
nek, többnyire magatartási és anyagi (egzisztenciális) kényszerek nyomán döntenek ily
módon; (5)

– ugyanakkor az is látható, hogy a tizenhatodik életévet követõen a fiatalok, éppen a
felnõtté válást megelõzõ években jelennek meg a felnõttoktatásban, jelezve azt, hogy az
általános iskolák többségében az ilyen életkorú (és „élethelyzetû”) tanulókkal az iskolák
már nem tudnak mit kezdeni (a tankötelezettségi kor határán tapasztalható erõteljes nö-
vekedés oka az az átfedés is, amelyrõl már említést tettünk).

5. ábra. A legfiatalabb korcsoportokba tartozó tanulók létszáma (fõ) az iskolai rendszerû felnõttoktatásban
2001/02–2004/05 között. Forrás: Az OM 2001/02–2004/05. tanévi statisztikai adatbázisai alapján. Garami
Erika számításai

Ha e tanulók arányát vizsgáljuk az összes, felnõttoktatásban résztvevõ tanulóhoz vi-
szonyítva, könnyen kiszámíthatjuk azoknak a tanulóknak az arányát, akik általános isko-
lai tanulmányaikat nem a királyi úton fejezik be.

Azt mindenképpen fontos megállapítani, hogy az iskolai rendszerû felnõttoktatásnak
továbbra is van pótló és korrekciós funkciója, amelyre éppen a most tárgyalt korosztá-
lyok esetében van talán a legnagyobb szükség. A kérdés csak az, hogy az itt tanulók kö-
zül kik azok és hányan vannak, akik ebben az iskolatípusban sem tudják tanulmányaikat
eredményesen befejezni?!

6. ábra. A legfiatalabb korcsoportokba tartozó, felnõttoktatásba járó tanulók aránya az összes tanulóhoz
viszonyítva (%) 2001/02–2004/05 között. Forrás: AZ OM 2001/02–2004/05. tanévi statisztikai adatbázisai
alapján. Garami Erika számításai
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Nem kelt meglepetést az, hogy az általános iskolából „kikerülõ” 15–17 éves korcso-
portokban többségben vannak a fiútanulók. Mindez alátámasztja azt, amit korábban az
okok kapcsán már említettünk: a magtartási és az egzisztenciális problémák (például ko-
rai munkavállalás, részvétel a családi munkamegosztásban) többnyire a fiúkat érinti. A
18 éves korcsoportban megugrik a felnõttoktatásba kerülõ lányok aránya. Ez több ténye-
zõvel magyarázható, így elsõsorban (nagy valószínûséggel) a családalapítással, szülés-
sel, gyermekneveléssel kapcsolatos feladatokkal, amelyek (többnyire) nem teszik lehetõ-
vé azt, hogy e tanulók nappali tagozaton folytassák tanulmányaikat.

A felnõttek középiskolái

A felnõttek számára készített kerettanterv tartalmi tekintetben egységes középiskolá-
ban „gondolkodott”, amely a gyakorlatban gimnáziumként és szakközépiskolaként mû-
ködhetett. Ez a koncepció arra épült, hogy minden felnõtt számára, aki akár a továbbta-
nulást választja, akár pedig a munkaerõ-piacra kíván belépni (vagy a megszerzett pozíci-
óját megerõsíteni), egységes mûveltségtartalmat biztosítson. Ami a tartalmat illeti, az el-
képzelés szerint a hagyományos középiskolai mûveltséget biztosító tantárgyi kánonra
olyan „moduláris” programok épültek volna, amelyek a klasszikusnak tekintethetõ kö-
zépiskolai tudást korszerû, piacképes (és praktikus) ismeretekkel egészítették volna ki.
(6) A koncepció másik kulcselemét az az elképzelés alkotta, hogy a tartalmában a NAT-
követelményekhez közelálló tanterv esetében nem okoz majd különösebb nehézséget az
egységes érettségi követelményekhez történõ alkalmazkodás. (7)

A kerettanterv tartalmi vonatkozásokban egyébként számos tekintetben visszanyúlt az
eredeti, a negyvenes évek során kialakított, felnõttek számára készült koncepcióhoz. (8)
A legfontosabb elemek ebbõl a szempontból a következõk voltak:

– újra a program részévé vált az idegen nyelv, immár kötelezõ jelleggel egy nagyobb
kommunikációs blokk részeként (informatika, kommunikáció, vizuális kultúra);

– a korábbiakhoz képest stratégiai/integráló szerepet kapott a társadalomismeret címû
tantárgy;

– mindezek mellett csökkent az az órakeret, amelyet a természettudományos és a hu-
mán tárgyak oktatására lehet fordítani.

A kerettanterv bevezetése más szempontból okozott nehézséget az iskolák számára: a
tantervkészítõk a hagyományos tantárgyszerkezetet megbolygatva új, az innovációt és a
modernizációt serkentõ tantárgyakat helyeztek el a rendszerben, ezzel kívánták rákény-
szeríteni az egyes intézményeket az immár elkerülhetetlen, az iskolák életét több terüle-
tén érintõ, tovább nem halogatható megújulásra. (9)

A szûkebb szakmai közvélemény két sarkalatos pontban fogalmazta meg kételyeit:
– úgy vélték, hogy a nyelvtanítás az adott körülmények között, felnõttek és számos te-

kintetben hátrányos helyzetûnek minõsíthetõ tanulók esetében nem vezethet sikerre;
– úgy gondolták, hogy éppen a modernizáció kulcselemének tekintett tantárgyak ese-

tében (informatika, idegen nyelv, kommunikáció, társadalomismeret stb.) nem lesz meg
az érintett intézményekben az a szakmai háttér, amely a sikeresség alapkritériumának
tekinthetõ.

A bevezetés óta eltelt idõ ezeket a véleményeket nem igazolta. A probléma más terü-
leten jelentkezett. Az intézmények többségében a felnõtt tanulók a kerettanterv beveze-
tését megelõzõ idõszakban levelezõ tagozaton (munkarendben) végezték tanulmányai-
kat, s ehhez képest elenyészõ számban mûködtek esti tagozatok. A kerettantervben meg-
fogalmazódott igények (új tartalmak) bevezetése mindenképpen többlet órákat igényelt s
ezért sok helyütt át kellett állni az intézményeknek az esti tagozatos munkarendre. Ezek-
nek a mûködtetése azonban finanszírozási nehézségekbe ütközött, ami ha nem is lehetet-
lenítette el az oktatást, de megfeszítette annak kereteit. Így már elõre vetítõdött annak a
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képe, hogy a program további minõségi-tartalmi javítása csak más források igénybevéte-
lével (tanulói hozzájárulás, tandíj stb.) válik majd megoldhatóvá.

A három napra bõvülõ program az iskolát igénybe vevõ tanulóknak jelentõs nehézséget.
okozott. Sokan jelezték, hogy a munkáltatók egy ilyen idõtartamú iskolázást nem tudnak to-
lerálni, s ezért nincs módjuk arra, hogy minden alkalommal megjelenjenek a tanítási órákon.

A tartalmi modernizációt az iskolák többsége elfogadta, de igyekezett ebben az eset-
ben is minimalizálni azt. Úgy vélték, hogy akkor segítik a legjobban tanítványaikat, ha a
középiskolai programot „leszûkítik” az érettségi tantárgyak oktatására. Ez több szem-
pontból sem bizonyult szerencsés megoldásnak. Részben azért nem, mert az oktatás na-
pi gyakorlatában továbbra is meghatározó maradt az egyoldalú ismeretátadás, amely sok
helyütt a képzési idõ megrövidítése (10) miatt gyakorlatilag a tantárgyi tételek meg-
tanítására/megtanulásra szorítkozott. Ezért aztán nem valósulhatott meg a kívánt mérték-
ben sem azoknak a tartalmaknak az átadása, amelyek e tanulók versenyképességét növel-
ték volna, sem pedig az új tartalmakhoz kapcsolható kompetenciafejlesztés.

Középfokú intézmények és tanulóik

Az iskolai rendszerû középfokú felnõttoktatásban a kilencvenes években, majd az ez-
redfordulót követõen is „megszokottá” vált azoknak a felnõttkorú tanulóknak a tömeges
jelenléte, akik a különféle törvényi elõírások, az érettségihez kapcsolódó képzetek
(„alapnak tekinthetõ”) és más szempontok miatt gyorsan akarták pótolni e téren mutat-
kozó hiányosságaikat. Ezt a konjunkturális hatást kihasználva egyre több intézmény ha-
tározott úgy, hogy bekapcsolódik a felnõttek oktatásába. Ez gyakorlatilag az intézmény
profiljának a bõvítésével történt (tagozati jelleggel) s kevésbé oly módon, hogy önálló, e
célra kialakított intézményt hoztak létre az egyes fenntartók. A 7. ábra jól tükrözi ezt a
folyamatot. (11)

7. ábra. A felnõttoktatási intézmények száma a kilencvenes években. Forrás: MKM Statisztikai Tájékoztatók,
Alapfokú és Középfokú Oktatás

A tendencia az ezredfordulót követõen sem változik, bár az egyes évek között erõtel-
jes (és hektikus) változások tapasztalhatók. Az eltérések okai mögött a megrövidített kép-
zési idõvel (az úgynevezett intenzív tagozatok tömeges megjelenése) mûködõ tagozatok
léte vagy pedig a tagiskolákat mûködtetõ iskolai hálózatok piaci térnyerése áll.

Az igazi kérdés természetesen az, hogy a rendelkezésre álló intézmények elérhetõsé-
ge hogyan alakult az elmúlt fél évtized során? (12)
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8. ábra. Az összes intézmény számának alakulása 2001/02–2004/05 között. Forrás: AZ OM 2001/02–
2004/05. tanévi statisztikai adatbázisai alapján. Garami Erika számításai

Ha a 9. ábrát szemügyre vesszük, azt tapasztalhatjuk, hogy a korábbi évtizedbõl örö-
költ szerkezetnek megfelelõen továbbra is Budapesten található az iskolák több mint egy
ötöde. Ezt Pest megye követi, ami jelzi, hogy a regionális megoszlásban is a közép-ma-
gyarországi régió túlsúlya érvényesül, s ez nem tekinthetõ véletlennek. Az okok a gazda-
sági folyamatokban keresendõk (beruházások, vállalkozások, tudásigényes munkahelyek
aránya stb.), ezek önmagukban felértékelhetik a tanulási tevékenységet.

9. ábra. A felnõttek középiskoláinak megyei megoszlása (db) 2001/02–2004/05 között. Forrás: Az OM
2001/02–2004/05. tanévi statisztikai adatbázisai alapján. Garami Erika számításai
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Ezzel szemben a hátrányos helyzetû megyékben található intézmények száma rendkí-
vül alacsony, ami – figyelembevéve az e területeken élõk átlagos iskolázottságát – min-
denképpen gondot jelent. Nem csak arról van szó, hogy az iskolákból a tanulmányok be-
fejezése elõtt kilépõ tanulók számára kellene több lehetõséget biztosítani, hanem azok-
nak a tankötelezettségi koron túllévõknek is, akiknek az iskolai végzettsége a mai mun-
kaerõpiaci igényeket figyelembe véve alacsonynak tekinthetõ. (13)

10.. ábra. A hátrányos helyzetû megyékben található felnõtteket (is) oktató intézmények száma (db) az összes
felnõttképzést nyújtó iskolához viszonyítva 2001/02–2004/05 között. Forrás: Az OM 2001/02–2004/05. tanévi
statisztikai adatbázisai alapján. Garami Erika számításai

Nem változott az elmúlt idõszakban az érintett intézmények településtípus szerinti
megoszlásának a jellege sem. Közismert, hogy Magyarországon a középfokú intézmé-
nyek túlnyomó többsége városokban található, így – mint láttuk – a tagozati jelleggel
mûködtetett felnõttoktatás területén sem lehet ettõl eltérést tapasztalni. A 11. ábráról jól
leolvasható, hogy a már korábban jelzett fõvárosi „túlsúly” itt is megjelenik. Az egyes
kerületekben található intézmények többsége a fõváros fenntartásában mûködik, a kerü-
letek ilyen típusú intézmény fenntartására – nincs is erre kötelezettségük! – nem vállal-
koznak. Az is látható, hogy a Budapesten kívüli intézmények többnyire a városokban ta-
lálhatók, azok közül is nagy számban a megyeszékhelyeken vagy a megyei jogú városok-
ban. A távolabbi településekrõl tehát mindenképpen gondot okoz az intézmények eléré-
se, a személyes jelenlét biztosítása a tanítási idõ teljes idõtartamában. (14) 

A nem városi jellegû településeken található iskolák többsége úgynevezett tagiskola,
amely szinte mindig egy városban található „törzsintézmény” szervezetének a része.

11. ábra. A felnõttoktatással foglalkozó intézmények településtípus szerinti megoszlása (db) 2001/02–2004/05 
között. Forrás: Az OM 2001/02–2004/05. tanévi statisztikai adatbázisai alapján. Garami Erika számításai
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Az elmondottaknak a következményeit lehet látni a 12. ábrán. A városokban elhelyez-
kedõ intézmények tanulóinak a többsége – szinte törvényszerû módon – azok közül ke-
rül ki, akik a városokban élnek. Nem szükséges hosszan ecsetelni, hogy ez miért jelent
különösen súlyos problémát a falvakban élõ (általában jóval alacsonyabb képzettségû)
felnõtteknek.

12. ábra. A felnõttoktatási intézményekben tanulók (fõ) településtípus szerinti megoszlása 2001/02–2004/05
között. Forrás: Az OM 2001/02–2004/05. tanévi statisztikai adatbázisai alapján. Garami Erika számításai

Ha az utolsó tanév adatait vizsgáljuk, még plasztikusabb képet kapunk errõl a problémá-
ról. Ebben a tanévben a tanulók túlnyomó többsége, 89 százaléka (!) városi településeken
élt s vette igénybe az iskolák szolgáltatásait. A tanulók 11 százaléka községekbõl járt az is-
kolákba, valószínûleg azokba az intézményekbe, amelyeket „tagiskolaként” jelöltünk. Így
elmondható, hogy a felnõttek középiskolái gyakorlatilag a városokban élõk iskolái.

13. ábra. A felnõttoktatási intézményekben tanulók településtípus szerinti megoszlása (%), 2004/05-ben
Forrás: Az OM 2004/2005. évi statisztikai adatbázisa alapján. Garami Erika számításai

Ami a középfokú felnõttoktatásban tanulók életkori megoszlását illeti, kettõs tenden-
ciát figyelhetünk meg. Egyrészt tovább folytatódott a felnõttek iskoláiban a tanulók át-
lagéletkorának immár két évtizede tartó folyamatos csökkenése. Ez mindenképpen jelzi
azt, hogy a tankötelezettségi koron túllépõk amilyen hamar csak lehet, igyekeznek isko-
lai végzettségük minõségét javítani, vagy a (korábban) félbeszakított tanulmányaikat be-
fejezni. E tanulók tanulással kapcsolatos célkitûzései három irányba mutatnak:
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– az iskola befejezését követõen sokan a felsõoktatás irányába tesznek lépéseket;
– mások azokat a szakmákat keresik, amelyeknél a belépési követelmény az érettségi

vizsga;
– míg mások az érettségi megszerzésével szeretnének közvetlenül belépni a munka-

erõpiacra vagy megerõsíteni a már megszerzett pozíciót.
A kilencvenes években a tanulók zöme a 20–30 év közötti korcsoportokból került ki,

a tanulók jelentõs része szakmai végzettséggel (szakmunkás-bizonyítvánnyal) rendelke-
zett, mások általános iskolai végzettséggel, s voltak olyanok is, akik korábban félbeha-
gyott középiskolai tanulmányaikat kívánták befejezni.

A másik jellegzetes tendenciát az jelenti, hogy stabilizálódott a 30-40 év közötti kor-
csoportok létszáma. Jellemzõen itt azokról a tanulókról van szó, akiknek a többsége
szilárd(nak látszó) munkahelyi pozíciókkal rendelkezik, ám úgy véli, hogy ezt további
tanulmányok folytatásával kell megerõsítenie. (15)

Az elmúlt két évtized trendjeinek megfelelõen a 40 év feletti korcsoportok tanulási ak-
tivitása erõteljes csökkenést mutat. Korábban ezt problémaként érzékeltük, de valószínû-
leg csupán arról van szó, hogy az „idõsebbek” választásai a kevésbé kötött és rövidebb
idõtartamú tanulási formákra esnek. Nyilvánvaló, hogy ha a felnõttek esetében realizál-
ható lesz a korábban (akár informális közegben) megszerzett tudás beszámítása az isko-
larendszerû oktatásba, akkor lehet számolni e korosztályok esetében is bizonyos
növekedéssel. (16)

A legidõsebb korcsoportok esetében feltételezhetõ, hogy körükben – néhány extrém
esetet leszámítva – megjelenik a hobby-tanulás, amely a szabadidõ-eltöltésnek és az élet-
minõség javításának lehet az egyik leghatékonyabb módja.

14. ábra. A középfokú felnõttoktatásban tanulók életkori megoszlása (%) 1996-ban, 1998-ban és 2000-ben

Ha az ezredforduló utáni években részletesebb „felbontásban” vizsgáljuk a felnõttok-
tatásban részt vevõ fiatalok korcsoportos arányát, akkor két sûrûsödési pontot figyelhe-
tünk meg. Megugrik a tanulók létszáma a tankötelezettségi kort éppen meghaladók ese-
tében. Itt egyrészt azokról a tanulókról van szó, akik befejezték az érettségit nem nyújtó
szakmai tanulmányaikat (szakmunkásképzõ, szakiskola), és azonnal (sok esetben a szá-
mukra szervezett nappali munkarendben zajló képzés keretei között), a tanulmányok
megszakítása nélkül kívánnak érettségi vizsgát tenni. Megjelennek itt azok is (bár cseké-
lyebb létszámban), akik túlkorosként fejezték be az általános iskolát s most ebben az is-
kolatípusban folytatják tanulmányaikat. S végül itt számolni kell azokkal a fiatalokkal,
akik középfokú tanulmányaikat nappali tagozaton kezdték el, ám valamilyen ok miatt
félbehagyták tanulmányaikat. Többségük idõközben rádöbbent arra, hogy érettségi nél-
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kül sem a továbbtanulásra, sem pedig a munkavállalásra nincs reális esélyük, s ezért a ta-
nulmányok folytatása mellett döntenek.

Ez a magatartás a húszas évek közepéig tart, ezt követõen már lassú csökkenést mutat
a tanulási hajlandóság. Vízválasztónak tûnik a 25 éves kor, mert eddig az ambiciózus fi-
atalok többsége egyrészt lezárja középfokú tanulmányait, másrészt pedig elkezdi a felsõ-
fokú tanulmányokat. Feltehetõ, hogy ezt a kort követõen már számos ok miatt (család-
alapítás, munkakörülmények, tanulással kapcsolatos attitûdök változásai) nehezebbé vá-
lik a tanulmányok elkezdése/folytatása.

Az idõsebb korcsoportok esetében a korábban leírtakhoz képest lényeges változásokat
nem tapasztalhatunk.

15. ábra. A felnõttoktatási intézményekben tanulók (fõ) életkori megoszlása 2001/02 és 2004/05 között. 
Forrás: Az OM 2001/02–2004/05. tanévi statisztikai adatbázisai alapján. Garami Erika számításai

A középiskolai felnõttképzés eredményessége

A felnõtt tanulók iskolai sikerességének két legfontosabb mércéje a képzésben való
bennmaradás és a záróvizsgán elért tanulói teljesítmény.

A felnõttképzés megtartó-képessége a korábbi évtizedekben tapasztaltakhoz képest ja-
vult, de még mindig nagyarányú a felnõtt tanulók idõ elõtti iskolaelhagyása, a tanulás fel-
függesztése vagy végleges abbahagyása.

A kimaradás okait egy korábbi kutatás során feltárt iskolai vélemények (17) alapján
két csoportba sorolhatjuk. Legnagyobb súllyal az iskola kudarcok esnek a latba, amelyek
a rossz tanulmányi eredmények (sok esetben elégtelen vizsgák) nyomán jelennek meg, s
gyakran tartósítják a tanulókban a sikertelenség érzetét, vagy szorongást indukálnak.
Ezek iskolai eredetû problémák, amelyekre pedagógiai-szakmai jellegû válaszok adha-
tók. A tanórákon alkalmazott módszerek, illetve az iskolai tanulást támogató programkí-
nálat alapvetõen járulhatnak hozzá a kedvezõtlen arányok csökkentéséhez. Ehhez a cso-
maghoz sorolhatók a lemorzsolódást elõidézõ „iskolai konfliktusok” is, amelyek mögött
többnyire az óralátogatások elmulasztása s az azokra vonatkozó „hiányzások igazolása”
körüli problémák állhatnak.

Az iskolán kívül kialakuló akadályok közül elsõ helyen a tanulói munkavállalás áll,
amely gyakran kizárja a tanulmányok folytatását. Ennek az igen tipikus problémának a
megoldását alapvetõen csak a jelenleginél kedvezõbb törvényi szabályozás segíthetné.
(18) Gyakran akadályozó tényezõ a tanulók kedvezõtlen szociális helyzete és családi kö-
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rülménye. A megoldást ez utóbbi esetekben – a társadalmat átható, a kooperációra és a
szolidaritás eszméjére épülõ új szemlélet elterjedésén túl – az új képzési formáknak, vala-
mint az ehhez kapcsolódó finanszírozási rendszereknek a kialakítása jelentheti. A cél
azoknak az esélyt adó oktatási és képzési programoknak a megszervezése lenne, amelyek
alkalmasak lehetnek a társadalmi kohézió erõsítésére, a szükséges társadalmi integráció
biztosítására. A komplexitásra törekvõ megközelítés lényegét az alapproblémát kezelni
képes tanulási környezeteknek a kialakítása jelenti, amelyek ott és akkor teszik lehetõvé a
tanulási szituációk kialakítását, ahol és amikor a résztvevõk számára az a legoptimálisabb.
Ezt csak a hagyományos oktatási keretek (évfolyamokhoz kötötten hozzárendelt tantár-
gyak) felbontása vagy legalább rugalmasabb alkalmazása teszi lehetõvé, amelyhez nélkü-
lözhetetlennek látszik a társadalmi és szociális partnerek bevonása az iskolák világába. 

Ha megvizsgáljuk, hogy az iskolák milyen eszközökkel és módszerekkel próbálkoz-
nak a tanulói kudarcok csökkentésre, azt látjuk (17. ábra), hogy – ott, ahol egyáltalán er-
re lehetõség kínálkozik – elsõsorban azok a megoldások jelennek meg, amelyek pedagó-
gushoz és iskolához (tanteremhez) kötõdnek. Ez azért jelent problémát, mert az amúgy
is nagy terhet jelentõ iskolai jelenlétet növeli, s így szinte elõre megjósolható az, hogy az
érintett tanulók többsége elmarad ezekrõl a foglalkozásokról. A megoldást ebben az eset-
ben is azoknak a korszerû eszközöknek és módszereknek (interaktív e-learning tananya-
gok, speciális tanulást támogató szoftverek stb.) az alkalmazása jelentené, amelyekkel je-
lenleg az iskolák többsége nem rendelkezik, illetve ezeknek a használata nincs „beépít-
ve” a pedagógusok módszertani kultúrájába.

16. ábra A lemorzsolódást megelõzõ (tanulást támogató) iskolai eszközök alkalmazása a felnõttképzésben (%)
Forrás: Mayer József: A felnõttek iskolái. OKI, 2005

A másik problémát az jelenti, hogy a tanórákon zajló oktatás éppen a pedagógusok ál-
tal alkalmazott egysíkú módszertani megoldások miatt kevéssé tûnik hatékonynak. (19)
Egy korábbi kutatásunkban rámutattunk a tanórák szintjén megjelenõ problémákra. Alap-
vetõen azt lehetett tapasztalni, hogy az órák többségén a pedagógusok szerepe volt a
meghatározó, õk voltak azok, akik a „tudást”, a tananyagot egyoldalúan (frontálisan)
közvetítették a tanulóknak. A tanulói aktivitásra csekély mértékben apelláló óravezetés –
különösen a késõ esti órákban – csekély mértékben lehetett hatékony, amit a vizsgaered-
mények pontosan jeleznek is.

A 17. ábrán az elmondottak jól nyomon követhetõek.
Mindebbõl következik, hogy a tanórán alkalmazott módszerek sem lehetnek mások,

mint amelyek a bemutatott tanórai stratégiákból következnek. Az órákat olyan „tan-
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anyag-átadási” megoldások uralják, amelyek kevéssé támaszkodnak a kooperációs lehe-
tõségekre és más hatékonyabbnak tartott megoldásokra. (18. ábra)

17. ábra. A felnõttképzésben oktató pedagógusok által a tanórákon alkalmazott stratégiák (%)
Forrás: Mayer, 2005

18. ábra. A pedagógusok által a tanórákon alkalmazott módszerek (%) Forrás: A második esély iskolái. OKI,
2005. Szerk.: Mayer József

A bennmaradás mellett – mint már említettük – a másik fontos sikerkritérium a tanu-
lók záróvizsgai eredményessége. Mint a 19. ábrán látható, az érettségire jelentkezett, fel-
nõttképzésben részt vevõ tanulók túlnyomó többsége megfelelt a vizsga követelményei-
nek. Az elmúlt években a sikertelenül vizsgázott tanulók aránya nem növekedett. Ennek
azért van különösen nagy jelentõsége, mert a 2004/05-ös tanévben már az új érettségi kö-
vetelményrendszer volt érvényben s ettõl – mint erre már korábban utaltunk – sokan fél-
tették a felnõtt tanulókat. Az adatok alapján joggal kijelenthetjük, hogy a felnõttek nem
vallottak kudarcot az elsõ közös követelményeket támasztó érettségi vizsgán.
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19. ábra. Érettségi vizsgaeredmények a felnõttoktatási intézményekben 2001/02 és 2004/05 között. 
Forrás: Az OM 2001/02–2004/05. tanévi statisztikai adatbázisai alapján. Garami Erika számításai

Megállapítható, hogy azok a tanulók, akik eljutnak az érettségi vizsgáig, túlnyomó többsé-
gükben teljesítik a vizsga követelményeit, legfeljebb nem az elsõ alkalommal. Látható a 19.
ábrán, hogy az utolsó években a pótérettségi vizsgákon már gyakorlatilag mindenki megfelelt.

Az érettségi vizsgán sikerrel szerepelt tanulók további sorsáról egyelõre nincsenek
pontos információk. A korábban idézett kutatás adatai alapján azonban bepillantást nyer-
hetünk erre a területre is. (3. táblázat) Nem megnyugtató, hogy a tanulók harmadáról
nincs az iskoláknak információja, róluk nem tudjuk, hogy mihez kezdenek az érettségi
bizonyítvány megszerzését követõen.

3. táblázat. Az érettségizett felnõtt tanulók továbbhaladása dátum

Forrás: Mayer József: A felnõttek iskolái. OKI, 2005

A tanulók 15 százaléka a felsõoktatásban folytatja tanulmányait. Ez korábban nem volt
ilyen mértékben jellemzõ, de ma már tipikus tanulási útnak kell ezt a jelenséget tartanunk.
(20) Ehhez a kategóriához kell azokat is sorolnunk, akik OKJ-s szakmát tanulnak, hiszen eb-
ben az esetben éppen ez lehetett az érettségi megszerzésének a célja. A szakmatanulás magas
belépési követelményeinek (érettségi vagy ennél magasabb iskolai végzettség megléte) meg-
jelenése korábban nem tapasztalt tanulási irányok tömegessé válását hozta magával. Szem-
ben a korábbi gyakorlattal, amikor a szakmunkásképzõt végzettek igyekeztek érettségi vizs-
gát tenni, most megfordulni látszik az irány: érettségizettek (és egyre több alkalommal fõis-
kolai és egyetemi végzettséggel rendelkezõk) kapcsolódnak be a szakmai képzésekbe, igye-
keznek a magas szintû közismereti képzettségüket a szakmatanulásnál kamatoztatni.

Jól látszik a 3. táblázatból az is, hogy a tanulók negyede számára az érettségi a mun-
kavállaláshoz volt szükséges, a bizonyítvány megszerzését követõen beléptek a munka-
erõpiacra, vagy ha már ott voltak, igyekeztek munkahelyüket olyanra cserélni, amelyhez
már felhasználhatják a frissen szerzett tudásukat.
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A középiskola befejezését követõen az azonnal tovább nem tanulók esetében fel kell
tételeznünk, hogy elõbb vagy utóbb õk is rákényszerülnek arra, hogy ismét bekapcsolód-
janak valamilyen típusú képzésbe.

Szakképzés az iskolai rendszerû felnõttoktatásban

Egy korábbi kutatás (21) során igyekeztünk feltárni azt, hogy az iskolai rendszerû fel-
nõttoktatás milyen szerepet tölt be a szakképzés területén.

A felnõttképzést folyató szak-, illetve szakközépiskolák megyénkénti megoszlásának
az alakulását mutatja a 20. ábra.

20. ábra. Az iskolarendszerû felnõtt szakképzést folytató iskolák megoszlása megyénként 2003/2004-es tanév-
ben (db). Forrás: Garami Erika számításai (OKI IIK dokumentumtár)

Jól látható, hogy a fõváros és az ország egyéb részei között a megoszlás kiugróan
egyenetlen. Az intézményeknek csaknem az egyharmada Budapesten található. Tovább
növeli a középsõ régió dominanciáját, hogy Pest megye, amelybe a fõváros „beleágyazó-
dik”, a megyék sorrendjében az elsõ helyet foglalja el. Ez a megoszlás önmagában is fel-
veti az oktatás és képzés hozzáférhetõségének kérdését, különösen a hátrányos helyzetû,
nehéz szociális körülmények között élõ csoportok esetében.

A nyugati és keleti részek esetében az intézményi megoszlás elsõ megítélésre – túl az
alapproblémán – látszólag kiegyenlített, ám ha a területen belüli eloszlást nézzük, azonnal
feltûnik a „perifériák” és a „belsõ perifériák” egy részének súlyos lemaradása a képzõhe-
lyek számát illetõen. A 20. ábrán jól látható, hogy különösen aggasztó a nógrádi és
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei helyzet. Ami az országhatártól távolabb esõ területeket
illeti, ott Heves és Bács-Kiskun megye mutatói a legrosszabbak. Érdemes megjegyezni,
hogy ezeken a képzéshiányos területeken, különösen a falusias térségekben rendkívül ked-
vezõtlenül alakult az utóbbi évtizedben a lakosság munkanélküliségének aránya.

A Dunától nyugatra részben hasonló helyzet figyelhetõ meg. Egyrészt tudjuk, hogy a
térség egésze összességében kedvezõ(bb) helyzetben van, mint az ország keleti fele,
ugyanakkor az is látható, hogy a hátrányosabb helyzetû kistérségek itt is hasonló gondok-
kal, az intézményi ellátottság hiányával és (relatíve) magas munkanélküliséggel küzde-
nek. Ebbõl a szempontból kiugróan rossz arányt Tolna megye mutat fel, de kedvezõtlen-
nek tekinthetõ a baranyai, a somogyi és a zalai helyzet is.
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A bemutatott tendenciák szoros összefüggést mutatnak azzal a ténnyel, hogy mint lát-
tuk, Magyarországon a középfokú intézmények túlnyomó többsége városi (jellegû) tele-
püléseken helyezkedik el. Az elérhetõség és hozzáférhetõség tekintetében – mint ez már
korábban jeleztük – különösen rossz helyzetben vannak a szociálisan hátrányos helyze-
tûek és a sajátos nevelési és képzési igényekkel rendelkezõk. (22) Nincs ez másképpen
a felnõttek szakképzõ intézményeinek esetében sem. Az a tény, hogy minden intézmény
városban helyezkedik el, (legalább) két problémát vet fel. Egyrészt azt, hogy mindazok-
nak, akik az egyes képzési programokon részt szeretnének venni, valahogy el kell jutni-
uk a képzés helyszínére (ami a kedvezmények ellenére nem jelentéktelen anyagi, vala-
mint idõráfordítást igényel), mivel az iskolák többsége nem rendelkezik sem távoktató,
sem pedig e-learning típusú tananyagcsomagokkal a szakképzés területén sem. Másrészt
figyelembe véve a munkáltatók dolgozói képzésekkel kapcsolatos attitûdjeit, valamint a
hazai tömegközlekedéssel kapcsolatos tapasztalatokat, ezek alapján eleve megnehezül
azoknak az intézményeknek a kiválasztása, amelyek optimális lehetõséget nyújtanának a
hallgatóknak tanulmányaik folytatására. (23)

21. ábra. Az iskolarendszerû felnõtt szakképzést folytató iskolák megoszlása (db, %) településtípus szerint
dátum. Forrás: Garami Erika számításai (OKI IIK dokumentumtár)

Az iskolák többségében szakközépiskolai képzés történik, ami megerõsíti azt a felte-
vésünket, hogy a tanulni vágyók többsége érettségit (is) nyújtó képzésben kíván részt
venni, mert e nélkül csekély esélyt lát arra, hogy munkahelyét megtarthassa, vagy újat
szerezhessen.

22.ábra. Felnõtt szakképzést folytató iskolák megoszlása (db, %) a képzés típusa szerint dátum. Forrás: 
Garami Erika számításai (OKI IIK dokumentumtár)
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A képzõ intézmények településtípus szerinti megoszlása azt mutatja, hogy alapvetõen
minden fenntartó arra törekszik, hogy a képzés helyszínéül város(i) jellegû települést vá-
lasszon. A tendenciában, mint jeleztük, érzékelhetõ az, hogy az iskolarendszerben mûkö-
dõ, felnõttek (általános és) szakképzését vállaló intézmények egyfajta „centralizációja”
valósuljon meg. E szándékok mögött többszörösen is költségtakarékosságra törekvõ in-
tézkedési törekvések (például a rendelkezésre álló épületállomány piaci hasznosítása)
húzódnak meg.

23. ábra. A felnõtt szakképzést folytató iskolák fenntartó és településtípus szerinti megoszlása (db vagy %),
dátum. Forrás: Garami Erika számításai (OKI IIK dokumentumtár)

Az iskolák megoszlása a képzés típusa szerint változatos képet mutat. (23. ábra) Az
esetek túlnyomó többségében ott, ahol folyik felnõttek közismereti képzése, igyekeznek
szakképzõ évfolyamokat is fenntartani, annak érdekében, hogy a tanulókat (túl az érett-
ségi) megszerzésén piacképesebb végzettségekhez juttathassák.

Fordítva is igaz. Ahol szakiskolai képzés zajlik, ott az intézmény lehetõséget biztosít
arra, hogy a végzettek továbbléphessenek az érettségi vizsga irányába, illetve az erre épü-
lõ szakképzési programokba is bekapcsolódhassanak.

Gondot itt azoknak az iskoláknak a helyzete jelenthet, ahol csak és kizárólag szakis-
kolai (tehát nem érettségire épülõ) szakképzés folyik. Nagy a veszélye ugyanis annak,
hogy ha az ilyen iskolák nem tudnak „piacképes” szakmai ismereteket nyújtani, akkor
ezek az intézmények is (hasonlóan a tanköteles korcsoportok szakiskolai képzéséhez) e
terület „zárványaivá”, a hátrányos helyzetû, többnyire szakképzetlen roma csoportok
gyûjtõhelyeivé válhatnak, amelyek nem kínálnak sem az oktatás, sem pedig a munka vi-
lága felé tartó integrációs utakat, lehetõségeket. A szegregáció veszélyét ebben az eset-
ben az intézmény „egyprofilúsága” felerõsítheti.

Érdekes tendencia látszik kibontakozni a iskolafenntartó és az adott iskola képzési tí-
pusa (kínálata) között. Ami érzékelhetõ: a megyei fenntartású intézményeknél nincs csak
érettségi utáni szakképzés pedig ez keresett dolog, jelentõs bevételi források származhat-
nak belõle. Ha ez nem így lenne, akkor érthetetlenné válna a nem állami fenntartású in-
tézmények jelentõs felülreprezentáltsága ezen a területen. (24. ábra)

A vegyes képzési profil továbbra is a megyei gyûjtõiskolákat jellemzi, összhangban
azzal a tendenciával, amelyet a képzés helyszíneinek „centralizációjával” kapcsolatban
már elemeztünk. Ugyanakkor a több képzési útvonalat (is) kínáló intézmények jelentõs
elõnyökkel kecsegtethetik azokat, akik az adott intézmény tanulójává válnak.
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24. ábra. A felnõtt szakképzést folytató iskolák megoszlása (db vagy %) a képzés típusa szerint. 
Forrás: Garami Erika számításai (OKI IIK dokumentumtár)

A felnõttek szakiskolái többnyire nem állami fenntartású intézményekben mûködnek,
ami sejtetni engedi, hogy ezekben az intézményekben túlnyomóan hátrányos helyzetû tár-
sadalmi csoportokhoz tartozók képzése folyik, vélhetõen a képzési programon túl erõtelje-
sebb mértékû – az állami iskolák lehetõségeit meghaladó – szociális támogatás mellett. (24)

25. ábra. A válaszoló iskolák fenntartó és képzéstípus szerinti megoszlása (db vagy %). Forrás: Garami 
Erika számításai (OKI IIK dokumentumtár)

Összegzés

E rövid áttekintésben igyekeztünk bemutatni az iskolai rendszerû felnõttoktatás hely-
zetét az elmúlt fél évtized adatai alapján. Megállapítható, hogy ez az iskolatípus alapve-
tõen betöltötte „történelmi hivatását”, a tankötelezettségi koron túl lévõk tömeges alap-
fokú iskolai végzettséghez és érettségihez juttatását. Ma már sem az alapfokú végzettség,
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sem az érettségi nem cél (vagy kevésbé élesen fogalmazva „rész-cél”), hanem olyan esz-
közök, „belépõkártyák” ezek, amelyek nélkül nem nyílnak meg a felsõoktatás, a szak-
képzés és a munkaerõpiac kapui. A felnõttek iskolái, összefüggésben azzal, hogy várha-
tóan javulni fog a közoktatás iskoláiban, a nappali tagozatokon zajló munka hatékonysá-
ga és eredményessége, olyan iskolákká alakulhatnak, amelyek csekélyebb mértékben be-
töltik ugyan továbbra is azt a pótló funkciót, amely rendelkezésére áll majd azoknak a
felnõtteknek, akik korábban (még) nem szereztek érettségit, de többségükben speciális,
az egyéni igényekre jobban reflektáló tanulási útvonalakat, tanulási lehetõségeket kínál-
nak majd azoknak a tanulóknak, akik valamilyen ok miatt a „királyi út” lehetõségével
nem tudtak (akartak) élni. Valószínûsíthetõ, hogy az átalakulás eredményeként olyan
„második” vagy „X-edik” esélyt nyújtó programok mûködnek majd ezekben az intézmé-
nyekben, amelyek – a tömegoktatás minõséget és eredményességet elõtérbe helyezõ
szemlélete mellett – „az egyetlen tanulóról sem mondjunk le” elve alapján képviselik az
inkluzivitás és integrativitás komplex szemléletét és gyakorlatát.

Jegyzet
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(1) Kerettanterv az iskolarendszerû alap- és középfo-
kú felnõttoktatás számára. OM (2001) és OKI (2001)
CD-változat.
(2) Az elsõ „közös” érettségi eredményei nem igazol-
ták azoknak a borúlátását, akik úgy vélték, hogy a
felnõttek a nappali tagozatos tanulók számára készí-
tett követelményekkel nem fognak tudni eredménye-
sen megbirkózni s ez tömeges „katasztrófákat”, bu-
kásokat idéz majd elõ a vizsgákon. A kialakult hely-
zet gyakorlatilag értelmetlenné tette azokat a több év-
tized óta tartó vitákat, amelyek a nappali és esti tago-
zatokon szerzett bizonyítványok ekvivalenciájáról
szóltak.
(3) Lásd errõl: Mayer József (2005, szerk): A máso-
dik esély iskolái. OKI.
(4) A kerettantervek bevezetése annak idején rendelet
formájában valósult meg, amelyet a késõbbiekben
visszavontak.
(5) Természetesen az adatokban lehetséges némi átfe-
dés azokkal a középiskolai tanulókkal, akik ebben az
életkorban kerülnek (noha többnyire szabálytalanul)
a felnõttek középiskoláiba!
(6) Maga a kerettanterv NAT-kompatíbilis volt, illet-
ve lett volna, ha az idõ (és az oktatásirányítás) lehe-
tõvé tette volna az új tartalmak kidolgozását és rend-
szerbe állítását.
(7) Ez azóta már megvalósult, és mint ezt már jelez-
tük, a próba-érettségi ijesztõ eredményeit követõen
az elsõ „éles” megmérettetés nem okozott különö-
sebb gondot a felnõttek számára.
(8) Lásd errõl: Mayer József (2005): A felnõttek isko-
lái. OKI, Tantervi koncepciók címû fejezetet
(9) Lásd errõl: Kerettanterv az iskolarendszerû fel-
nõttoktatás számára. OM (2001) és OKI FKK
(2001), CD-változat és Mayer, i.m.
(10) Az iskolarendszerû képzés „kötött” idõtartama
nem kedvez az idõsebb korcsoportoknak. Közismert,
hogy az életkor elõrehaladásával az emberek többsé-
ge egyre inkább a rövidebb idõtartamú és a kötetle-
nebb (non-formális) képzésekhez vonzódik.

(11) Itt persze az is látható, hogy az önálló felnõttok-
tatásra specializálódott intézmények száma ugyan-
ezen idõszak alatt valamelyest csökkent. Ez minden-
képpen problémát jelent egy olyan idõszakban, ami-
kor e területen – a nemzetközi tapasztalatok is erõtel-
jesen ezt támasztják alá – jelentõs felértékelõdés (ex-
panzió) mutatkozik. Az okok feltárása egy másik ta-
nulmány témája lehet.
(12) Az elérhetõségnek óriási jelentõsége van a fel-
nõttoktatásban, hiszen a tanítás túlnyomórészt a sze-
mélyes jelenlétet igénylõ tantermi folyamatokra épít.
A szigorodó feltételek miatt így az utazással eltöltött
idõ felértékelõdik, amelyet rugalmasabb tanrenddel le-
hetne ellensúlyozni. Erre azonban egyelõre kevés pél-
dát láthatunk. Alapvetõen más lesz a helyzet akkor,
amikor az iskolák rendelkeznek majd az e-learning-
jellegû oktatáshoz szükséges feltételrendszerrel.
(13) Nem véletlen tehát, hogy a nem állami fenntar-
tású intézmények éppen ezeken a területeken építik
ki felnõttoktatásra specializálódott iskolai hálózatai-
kat éppen abból a célból, hogy lehetõséget biztosítsa-
nak a hátrányos helyzetû társadalom csoportokhoz
tartozók számára ahhoz, hogy bekapcsolódhassanak
a középfokú oktatásba. Lásd errõl: Mayer József: A
SZILTOP-jelenség. Mentor, (2005) április-május.
(14) Nem akarjuk többször is elismételni ezt a problé-
mát, de fontosnak tarjuk jelezni, hogy a hazai (vidéki)
tömegközlekedés jelenlegi szerkezete egyáltalán nem
tekinthetõ e szempontból (sem) felhasználóbarátnak.
(15) Jellemzõ típusa ezeknek a korcsoportoknak az a
munkavállaló, aki önkormányzatoknál, a közigazga-
tás és a közszolgáltatás különféle szintjein végzi
munkáját. Figyelemre méltó, hogy e tanulók egy ré-
sze az érettségi megszerzését követõen azonnal a fel-
sõoktatásban folytatja tanulmányait, többnyire mûve-
lõdésszervezõ, személyügyi intézõ, kommunikáció
szakokon.
(16) Nehéz ezen a téren kiszámítani, hogy milyen ha-
tása lesz a középszinten folytatandó tanulási hajlan-
dóság növekedésére a nyugdíj-korhatár emelésének.



(17) A kerettantervek beválása az iskolarendszerû
felnõttoktatásban. (2004–2005) OKI. (Iskolafejlesz-
tési és Integrációs Központ dokumentáció)
(18) Itt annak a problémának a kezelésérõl van szó,
amely a munkavállaló jogainak pontosabb és hatéko-
nyabb érvényesítésére vonatkozna, olyanra, amely le-
hetõvé tenné a jelenleginél lényegesen kedvezõbb fel-
tételeket tartalmazó tanulási környezet kialakítását.
(19) Az okoknak az ismertetése meghaladja e tanul-
mány kereteit. Lásd errõl: Mayer József (2005): A
felnõttek iskolái. OKI. valamint Mayer József
(2006): Gyorsjelentés az iskolai rendszerû felnõtt
szakképzésrõl. NSZI.
(20) Egyre több tanuló esetében lehet tapasztalni azt,
hogy a közép- és felsõfokú tanulmányait egyaránt
esti vagy levelezõ tagozaton végzi. Korábban a nem
nappali tagozaton végzett tanulmányokhoz minden-
képen hozzátartozott valamifajta pejoratív mellékíz,
ma már ennek nincs nyoma. Ellenkezõleg, az egyéni
karrierépítés egyik legsikeresebb változatát kell eb-
ben a szituációban látnunk.
(21) Lásd errõl: Mayer, 2005.

(22) Lásd errõl: Mayer József (2005, szerk): Munka
és tanulás. OKI.
(23) Közismert, hogy 19,00 óra után a városokból a
tömegközlekedési eszközök már csak csekély mér-
tékben indulnak a kisebb települések irányába. Ez azt
jelenti, hogy az esetek többségében 16,00 óra elõtt a
munkahelyi problémák miatt még nem, 19,00 órát
követõen pedig már nem lehet mindenki számára
képzési programot szervezni. Hétvégeken még nehe-
zebb a helyzet, hiszen úgy a vonat-, mint a távolsági
autóbuszjáratok száma ezeken a napokon sokkal ke-
vesebb.
(24) Kulcskérdés lenne annak a felderítése, hogy az
egyes képzési programok (és az azon résztvevõk szá-
ma), valamint a munkaerõpiac igényei hogyan talál-
koznak. Azt is célszerû feltárni, hogy a képzési prog-
ramok eredményességét, hatékonyságát, idõtartamát
és forrásigényeit milyen mértékben növelné meg
azoknak az elemeknek a programokba történõ illesz-
tése, amelyek a szakmai tartalmakon túl a tartós
munkaerõpiaci jelenléthez nélkülözhetetlen szociális
és „kapunyitogató” kompetenciákat biztosítanák.
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